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A tárgymatató összeállítása vezérszavak alánján történt; ugyanaz a rendelet esetleg inás vezérszó alatt Is feltalálható.
A sarok végén levő számok a P. II. T. lapszámát jelzik.

Adatgyűjtés a mozgó- és kalauzpostáknál közvet
lenül feladott átalányozott levelekre vonat
kozólag 260.

Ajánlott küldemények (külföldre szólók) dijhiány- 
latainak kiegyenlítése 132.

Államadóssági címletek összegyűjtése 66.
Állami és egyéb alkalmazottak slb. részére előleg 

engedélyezése 243.
— hatóságok részére postatakarékpénztár utján

történő befizetéseknél a befizetési lapok sza
bályszerű kitöltése 235.

Államjegyek kezelése 79.
Állampénztárak uj elnevezése 236.
Általános forgalmi adó kulcsának leszállítása 239.
Amerikai Egyesült Államokba szállítandó húster

mékek egészségi bizonyítvánnyal való ellá-
— szóló és az amerikai állami posta útján szállí

tandó csomagok díjában és továbbításában 
változás 401.

Ámerikai szeretctadomány-csomagok kezelése 99, 
339, 391.

Ányagraktárnál változások 19&.
Arábiába szóló ajánlott küldemények 89.
Aranykoronaérték átszámítási kulcsának megvál

toztatása folytán szükséges intézkedések az 
egyenes adókról 207.

Áruérték pontos bevallása a Németalföldre szóló 
csomagoknál 26.

Áruértékkel biró árumintaküldemények Görög
országba nem küldhetők 84.

Árukiilforgidom újabb szabályozása 117.
Árusítási jutalék bizományba adott marhalevél és 

forgalmi adóbélyegek után 205.
Átalányozásból való kilépése a vallás- és közok

tatásügyi minisztériumnak 181.
•— való kilépése a vallás- és közoktatásügyi mi

nisztérium alá rendelt hatóságoknak 189.
Átalányozásra igényjogosultak névjegyzékének he

lyesbítése 94, Í28, 179, 236, 310, 396.
Átalányozott levelekre vonatkozó adatgyűjtés a 

mozgó- és kalauzpostáknál feladottaknál 260.

Árminősitések 29, 275, 336, 371, 375, 380, 385. 
Ausztria a shilling pénzrendszerre tér át 47. 
Ausztriába vámköteles árut tartalmazó levelek kül

dése 216.
Ausztriában a koronaértékü bélyegekkel benyo

mott levelezőlapok és zárt levelezőlapok érvé
nyességi ideje 254.

— a koronaértékü bélyegekkel benyomott levelező
lapok és zárt levelezőlapok érvényességi ide
jének meghosszabbítása 286.

— az osztrák koronaértékü bélyegeknek forgalom
ból kivonása 216.

— feladott koronaértékü bélyegekkel benyomott
levelezőlapok és zárllevelezőlapok bérmente
sítése 337.

Ausztriával távirati utalványforgalom 162.
— váltott zárlatoknál visszajelentések másolata

383.
„Az Újság“ című napilap kiadóhivatala címére 

szóló postautalványok és befizetési lapok fel
vétele 179.

Balatonalmádi üdültetési akció meghosszabbítása 
264 (a 49. számban).

Balatoni Társaság sorsjegyeinek árusítása 186.
Bárcalajstrom című nyomtatvány zár alatt Őrzése 

397.
Baromfi-akció 49.
Befizetési lapok szabályszerű kitöltése állami ható

ságok részére történő befizetéseknél 235.
Belföldi csomagok díja (változás) 147.
— régebbi kiadású utalványürlap érvényességi 

idejének meghosszabbítása 191.
Belgiumba szóló csomagok díja 36.
Belgiumban megjelenő hírlapok és folyóiratokra 

előfizetések 137.
Belgiumból eredő hírlapok és időszaki nyomtat

ványok kedvezményes díja 32.
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Bélyegek (törvénykezési bélyegek) árusítása posta- 
mesteri hivatalok utján 119.

Bélyegzőlenyomat alkalmazása postai küldemé
nyeken 5.

Bérmentesítési díjak bélyeggel való lerovásának 
korlátozása a készpénzben való bérmentesí
tésnél 56.

— kényszer megszüntetése Cseh-Szlovákiával való
forgalomban 36.

Bérmentesítést jelző géplenyomatok Brazíliában 
123.

Bérmentcsitő-gép használata Mozambikban 76. 
Betegségi biztosítóintézet alapszabályaiba ütköző el

járás esetén pénzsegély 85.
— közgyűlése 281.
— közleménye a Magyar Vöröskereszt „Erzsébet“-

kórházáról 125.
Betétdarabok és kisértékü kézi csomagok kezelésé

nek változása a belföldi forgalomban 127. 
Betöltendő kiadói állások 276, 281, 288, 312, 334, 

336, 376, 380, 394, 398.
Bizományba adott értékcikkek felhasználásának 

ellenőrzése 400.
„Boríték árunyilatkozatok beküldéséhez“ cimü 

nyomtatvány beszolgáltatása 56.
Brazíliában bérmentesítést jelző géplenyomatok 

123.
Brit gyarmatokkal értékdobozforgalom 396. 
Budapest székesfővárosi postaigazgatóság átköltöz- 

ködése 179.
Budapesten uj kincstári postahivatali kirendeltség 

létesítése 331.
Budapestre szóló közönséges levélpostai küldemé

nyek feldolgozása 192.

Címadományozás 75, 177, 259, 399.
Címezetlen nyomtatványok szétosztásának rend

szeresítése 151.
Cseh-Szlovákországgal való forgalomban bérmente

sítési kényszer megszüntetése 36.
.— való forgalomban sürgős csomagok váltása 103.
— távirati utalványforgalom 383. 
Csehszlovákországban vámköteles árut tartalmazó

levelek küldése 216.
Csomagforgaiom kibővítése Lettországgal 118. 
Csomagokat házhoz kézbesítő postahivatalok jegy

zéke 326.
1— (vissza- vagy utánkiildött csomagokat) terhelő 

díjak felszámítása a külfölddel való forga
lomban 363.

Csomagokhoz származási bizonyítvány csatolása 
(Törökországba szólóknál) 240.

Csomagok (sürgős csomagok) Csehszlovákország
gal való forgalomban 103.

— csomagolása (a Jugoszláviába szólóknál) 103.
— díjszabása (külföldre szólóké) 301.
— díjszabása (Nagybritanniába és az ír szabad

államba szólóké) 19.
— elvámolásának uj rendje Németálföldön 247.
— feladása közös szállítólevéllel 259.

— házhoz kézbesítési díja (változás) 147.
— (Olaszországba szólók) Jugoszlávián át 75.
— súlydíja (Finnországba szólóknál) 249.
— súlyhatára 26, 287, 330, 401.
— súlyhatárának felemelése a magyar-angol for

galomban 161.
— (sürgős csomagok) súlyhatárának felemelése a

magyar-osztrák viszonylatban 330.

Dánországba egy utalvánnyal küldhető összeg 
maximuma 377.

— vámköteles árut tartalmazó levelek küldése 216.
Danzigba szóló postai küldemények díjszabása 198.
Danzigból eredő levélpostai küldemények díjsza

bása 36.
Dijak felszámítása a külföldről eredő térti csoma

gok visszaküldése esetén 83.
Díjhiánylatok kiegyenlítése külföldre szóló elég

telenül bérmentesített ajánlott küldemények
nél 132.

Díjmérséklés a hírlapokra, könyvekre és tudomá
nyos kiadmányokra a nemzetközi forgalom
ban 309.

Dijnoki minőségben eltöltött szolgálati idő 76.
Dijövmutatóban helyesbítés 128, 154, 397.
— változás 105.

Egészségi bizonyítvánnyal való ellátása az Ameri
kába szállítandó hústermékeknek és állati 
nyer§terményeknek 246.

Egyetemleges felelősség megszüntetése á kincstári 
postahivatalok pénztárkezelésénél 201. 

Egyptomba vámköteles árut tartalmazó levelek 
küldése 216.

Elismerés 87.
Ellátmányszámadások (kézipénztári) felterjeszté

sének módja 253.
Ellenzárosság megszüntetése kincstári postahivata

lok főpénztárának kezelésénél 201. 
Előjegyzési eljárás mellett feladott küldemények 

különleges dijának lerovása 79.
Előleg engedélyezése állami stb. tisztviselők és al

kalmazottak részére 243.
Elveszett bélyegző 159.
— hely és kelti bélyegző 110.
— igazolójegyek 38,“ 77, 105, 139, 199, 280, 308,

327, 404.
— távirdavonalfelvigyázói bélyegző 182, 238, 392. 
Érkezési bélyegzőlenyomat alkalmazása postai kül

deményeken 5.
Értékcikk árusító jutalék leszállítása 41. 
Értékcikkek árának felemelése 83.
— (pénzügyi) árusítása vidéki postahivatalok ut

ján 43.
— bizományba adása és annak ellenőrzése 41, 400.
— és értékes nyomtatványok árának megállapí

tása 317.
— megrendelése az értékcikkraktáraknál 93.
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Értékcikkraktárnak a postavezérigazgatóság alá 
rendelése 56.

Értckdobozforgalom a brit gyarmatokkal 396.
Értékhatárok megállapitása polgári peres eljárás

ban 177.
Értékek kiviteli tilalma tekintetében változások 

381.
Értéklevelek (dollártartalmu) feladásánál beállott 

változás 9.
Értéklevelekben m a gán közlemény elhelyezésének 

megengedése 159.
Értéklevelekre és értékdobozokra alkalmazandó 

ragjegyek rendszeresítése 285.
Értéklevélforgalom kibővítése 35.
— Palesztinával 79.
Értéknyilvánitás a Nagybritanniába és az ír sza

badállamba szóló nemzetközi közönséges 
csomagoknál 69.

Észtországból eredő levélpostai küldemények díj
szabása 57.

Észtországgal utalványforgalom kiegészítése 31.

Fckbér felszámításának újraszabályozása 131.
Feladó intézkedéseinek megszövegezése a szállító

levélen 391.
Feladókönyv árának újbóli megállapitása 368.
Feladószelvény nélküli belföldi utalványürlap é r

vényességi idejének meghosszabbítása 36, 
191.

Feladószelvényt pótló értesítés iránti kérvény bé
lyegköteles 128.

FénigyUriis kenderzacskókban pénzbeszolgáltatás
87.

Fertőzőbeteg bejelentések 100.
Figyelmeztetés statisztikai bejelentésről 95.
Finnországba szóló nemzetközi közönséges cso

magok sulydija 249.
Finnországgal hirlapforgalom 396.
Fizetési előlegek újraszabályozása 283.
Folyóiratok gondos kezelése 198.
Forgalmi adóbélyegek után árusítási jutalék 205.
Forgalmi adó kulcsának leszállítása 239.
Forgalomból kivont nyomtatványok 279.
Forgalomköri változások 11, 28, 38, 40, 52, 59, 70, 

73, 76, 80, 85, 97, 105, 112, 122, 125 (vonat
kozó helyesbítés 157), 128, 139, 157 (helyes
bítés), 163, 175, 179, 194, 195 (helyesbítés), 
248, 251, 257, 262 (a 49. számban), 267, 272, 
275, 308, 311, 332, 340, 371, 376, 385.

Fó'pénztári (kincstári) pénztári utasítás 201.
Főpostamesteri cim rendszeresítése 197.
Franciaországból eredő hírlapok és időszaki nyom

tatványok kedvezményes dija 84.
— eredő levélpostai küldemények díjszabása 216.
Franciaországgal hirlapforgalom 396.

Frankócédulás csomagok rendszeresítése Magyar- 
ország és Csehszlovákország között 83.

Fürdői kiküldetések 101.

Görögországba áruértékkel biró árumintaküldés 
menyek nem küldhetők 84.

— vámköteles árut tartalmazó levelek küldése 216. 
Gycrmeknyaraltatás 129.

Háború előtt kibocsátott magyar államadóssági 
címletek összegyűjtése 66.

Hal éS élő viziállatok szállítása postán 100. 
Hamisított államjegyek (1,000.000 koronás) mű

szaki leirása 270.
Hamisnak vélt levélbélyegekről szóló értesítés ke

zelése az Északamerikai Egyesült-Államok
kal 84.

Használhatatlanná vált vagy sérült államjegyek 79. 
Házbérck és járulékaik átszámítási kulcsa 235. 
Ilázhozkézbesitő postahivatalok 326.
Helyesbítés a Csehszlovákországgal való érték

levélforgalom felvételére vonatkozólag 24.
— a Dijövmutalóban 128, 154, 397.
— a Helységnévtárban 91, 121, 134, 154, 248, 257,

370.
— a kivonatos postai díjszabásban 322.
— a P. R. T. 1925. 7. számával lezárt kézi tari

fában 49.
— a P. R. T. 1925. 9. számában a „Változás a

nemzetközi csomagtarifában“ cim alatt meg
jelent 4191. sz. rendeletre vonatkozólag 59.

— a segélyző bizottságok összetétele tb. a P. R. T.
1925̂  11. számában megjelent 2214. sz. ren
deletre vonatkozólag 72.

— az Irányítási segédkönyvben 121.
— elveszett igazolójegyek tb. (P. R. T. 1924. 75.)

24.
— forgalomközi változásról 386.
_ Görögországból eredő levélpostai küldemények

tb. 24.
Hirlapdijszabás a Lengyelországból eredő hírlapok 

és folyóiratok után 392.
Hirlapforgalom Belgiummal 137.
Hírlapok és folyóiratok gondos kezelése 198.
_ kedvezményes dija (Franciaországból eredők

nél) 84.
_ipa dij mérséklés a nemzetközi forgalomban 309.
__ ről és folyóiratokról statisztikai adatgyűjtés 269.
„Hivatalból portóköteles“ és „Hivatalos felszólí

tásra“ záradékkal feladott levelek viteldija 
266.

Hivatalos kiküldetések és átköltözések alkalmával 
felszámítható illetmények 71.

Hivatalos levelezés átalányozása (lásd álalányozás), 
Hivatalvezető állásokra pályázati hirdetmény 386,
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Hólabdarendszerű árusításra vonatkozó hirdetmé
nyeket és szelvényeket tartalmazó küldemé
nyek 247.

— eladásra vonatkozó szelvényeket tartalmazó 
zárt leveleik kezelése (idevonatkozó sajtóhiba- 
helyesbités 206) 190.

Honvédaltiszt képző- és nevelőintézetbe felvételek 
134.

Illetményeknek papirkoronában való számfejtése 
és elszámolása 197.

ír szabad államban levélpostai küldeményeknek 
készpénzzel való bérmentesítése 6.

Irányítási segédkönyv kiadása 89.
írógépen átnyomás utján előállított másolatok 

nyomtatványként nem szállíthatók 239.

Japán hivatalok által árusított vá 1 aszdijszeívényen 
levő bélyegzőlenyomatok 84. 

Járadékkölcsönkötvényck esedékes szelvényeinek 
beváltása 254.

Jókai emlékbélycgek forgalomba bocsátása 31.
— emlékérem terjesztése 90.
— sorsjáték sorsjegyeinek nyomtatványként való

postai szállítása 103.
Jóléti csoport fővárosi gyűjtése (a 49. számban) 

263.
— országos gyűjtése 129.
Jótékonysági (testnevelési) postabélyegek forga

lomba bocsátása 107.
Jugoszláviába szóló csomagok csomagolása 103. 
Jutalék bizományba adott marhalevélürlapok és 

forgalmi adóbélyegek után 205.

Kalauzposták berendezése 397.
— berendezése és változás egyes kalauzposták

számozásában 307.
— jegyzéke 143. •
— számozásában változás 274, 330, 384, 397.
K alnyomatu napi al- és főjegyzékek valamint 

sommázatok forgalomból kivonása (idevonat
kozó helyesbítés 195) 189.

Kanadába szóló levélpostai küldeményekről felvett 
**■ tudakozványok továbbítása 396.

Kansz kedvezményes vászonakciója 29.
Kártérítés a Németországban feladott ajánlott kül

demények után 26.
Katonaság részére érkezett postatakarékpénztári 

csékkutalványok kézbesítése 326.
Kedvezményes dijak a Belgiumból eredő hírlapok 

és időszaki nyomtatványoknál 32.
Kényszerkézbesités térti portós leveleknél 56.
Kérdőivek nyugdíjasok, özvegyek és árvák részére 

395.
Készpénzbeszolgáltatásokat tartalmazó hivatalos 

betét és kézidarabolknál szállítólevél kiállítá
sának elhagyása 400.

Készpénzzel szedett bérmentesítési dijak bélyeggel 
való lerovásának korlátozása 56.

Kettős minősítés megszüntetése a műszaki segéd- 
személyzetnél 26.

Kézbesítési dij elengedése egyes szolgálati posta- 
utalványok kifizetésénél 10.

Kézi csomagok kezelésének változása a belföldi 
forgalomban 127.

Kézipénztár ellátmányszámadások felterjesztésének 
módja 253.

—ak rovancsolása 335.
Kézitarifában sajtóhibahelyesbités 122.
Kézitarifa újból való kiadása 37, 300 (IV. alatt).
Kiadói alkalmazást keresnek 6, 54, 78, 82, 258, 263 

(a 49. számban' 263 (az 50. számban), 268, 
272, 322, 328, 332, 334, 336, 371, 376, 380, 
389, 398, 406.

Kiállításra adott kedvezmény 26, 287, 330, 401.
Kifizetési értesítés csatolása a feladás alkalmával 

400.
Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő 

postahivatalokhoz 101.
Kiküldetések alkalmával felszámítható illetmények

71.
Kimutatás elveszett igazolójegyekről 38, 77, 105, 

138, 199, 280, 308, 327, 404.
— létszámba visszavett postakiadókról 7, 78, 242.
— a létszámból törölt kiadókról 12, 33, 38, 53, 60,

78, 101, 106, 136, 158, 187, 196, 200, 241, 
252, 258, 262 (a 49. számban), 268, 275, 281, 
312, 320, 328, 334, 336, 372, 376, 389, 406.

Kincstári házhaszonrészesedés kulcsának leszállí
tása 235.

— postahivatali kirendeltség Budapesten 331.
— váltőiirlapok (ujkiadásu) forgalomba bocsátása

165.
Kinevezések 370.
Kisegítői állást keresők 258, 263 (a 49. számban), 

322.
Kitiltott sajtótermékek: L. Lefoglalandó sajtóter

mékek; Megjelenésüktől és terjesztésüktől él- 
tiltott sajtótermékek; Postai szállításból ki
zárt sajtótermékek; Szállítási tilalom vissza
vonása címek alatt.

Kivándorlásra buzdító hirdetmények kezelése 323.
Kivonatos posta-, távíró- és távbeszélő díjszabás 

(kézi tarifa! 300 (IV. alatt).
Kormányzó Ur f i  Főméltósága nevenapjának és 

születésnapjának ünneplése 374.
Kormányzói elismerés 71, 399.
Koronaértékü bélyegekkel benyomott levelezőlapok 

és zárt levelezőlapok érvényességi ideje 
Ausztriában 254.

„Költségjegyzék“ cimü nyomtatvány rendszeresí
tése 363.

Könyvekre díjmérséklés a nemzetközi forgalomban 
309.

Közönséges levélpostai küldemények (Budapestre 
szólóké) feldolgozása 192.

Közös szállítólevél használatának újbóli engedé
lyezése 259.

Központi száVnvevőség átköltözése 163.
—nél osztályösszevonás 379.
Községek által feladott levelek bérmentesítése tb. 

figyelmeztetés 10.



vn

Külföldi esekkszámlatulajdonosokboz a postataka
rékpénztár által intézett csekkszámlakivona
tot tartalmazó levelek díjmentessége 307.

Külföldi hírlapok és folyóiratok előfizetésére meg
állapított átszámítási kulcsok 178, 396, 401.

Külföldre szóló csomagok díjszabása 301. 
Külföldről érkező levélpostai küldemények díjszá

mítása 377.
— érkező levélpostai küldemények díjszabásában

változás 323, 402.
Külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtésre és a sta

tisztikai illeték lerovására vonatkozó rendel
kezések módosítása 1.

— statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó rendelke
zések kiegészítése 178.

Különleges felülnyomással ellátott postatakarék
pénztári befizetési lapok felülnyomásának 
szilié 260.

— felülnyomásu postatakarókpénztári befizetési la
pok 235.

— postai szolgálatért szedett dijak megszüntetése
55.

Lebélyegezési dij rendszeresítése 311. 
Légipostabélyegek (5000 és 10.000 K-ás) forgalom

ba bocsátása 94.
Légipostaforgalom berendezése Budapest és Bécs 

között 141.
— felfüggesztése Törökországgal 165.
— időleges szünetelése 5.
— kölcsönös megnyitása Budapest—Prága között

191.
— szünetelése a Magyar Légiforgalmi Rt.-nál 333.
— u jrafelvétele 93, 104.
Légizárlatok forgalmában változások 104, 133, 165, 

317, 368.
Lefoglalandó sajtótermékek:

A Nagy Dráma 100.
A pesti tyúk 316.
Az Újság május 31-iki száma 159. 
„Barátságos üzenet a szervezet épitőmunká- 

sokhoz és azok feleségeihez“ 399. 
Keresztény pénz, zsidó pénz és zsidókérdés 

(a „Held“ könyvnyomdában előállított 
„Cél“ folyóirat kiadása) 325.

„Körtánc“ cimü novella, Békéscsaba, Tevan- 
nyomda kiadása 36.

Népszava 1925 febr. 6-iki 29. száma 39.
— 1925 ápr. 8-iki száma 99.

— junius 7 iki száma 161.
— 1925 november 4-iki 249. száma 337. 
„Sziniház és Társaság“ hetilap junius 15-én

és 22-én megjelent 24. és 25. számai 191. 
Újhelyi Hírlap 396.

Lengyelországban feladott Magyarországba szóló 
levelek dija (helyesbítés) 319. 

Lengyelországból eredő hírlapok és folyóiratok 
után hirlapdijszabás 392,

Létszámapasztással kapcsolatban kivált alkalma
zottak ipari kiképzése, foglalkoztatása és el
helyezése 186.

Létszámba visszavett postakiadók 7, 78, 242. 
Létszámból törölt kiadók 12> 33, 38, 53, 60, 78, 

101, 106, 136, 158, 187, 196, 200, 241, 252, 
258, 262 (a 49. számban), 268, 275, 281, 312, 
320, 328, 334, 336. 372, 376, 389, 406.

Lettországba vámköteles árut tartalmazó levelek 
küldése 216.

Lettországgal csomagforgalom kibővítése 118. 
Levelezőlapok (nagyobb alakúak) forgalomba bo

csátása 128.
Levélnodtai dijak a magyar-német forgalomban 25.
— dijak életbelépése az uj magyar—osztrák egyez

mény alapján 26.
Levélpostai küldemények díjszabása:

Danzigból eredőké 36, 88.
Észtországból eredőiké 57.
Franciaországból eredőké 216.
Lettországból eredőké 36.
Marokkóból (spanyol zóna kivételével) ere

dőké 247.
Saarvidékről eredőké 250. 
Szerb-Horvát-Szlovén királyságból eredőké 

155.
Syriából eredőké 88.
Törökországból eredőké 88.
Tuniszból eredőké 247.

— (külföldről érkezők) 335.
Levélrovatlap (uj) rendszeresítése a nemzetközi 

forgalomban 142.
Levélzsákok gondosabb kezelése tb. figyelmeztetés 

132.
L’Union Postaié cimü szaklapra előfizetés 373. 
Luxemburgból eredő hírlapok és folyóiratok díj

szabása 9.

Magánközlemény megengedése a postautalványok 
és szállítólevelek szelvényein 159.

Magyar államadóssági címletek összegyűjtése 66.
Magyar—angol forgalomban csomagok súlyhatárá

nak felemelése 161.
Magyar—olasz egyezmény alapján érvényes uj pos

tai dijak 71.
— utalvánvforgalomra nézve figyelmeztetés 192.

287.
Magyar—osztrák egyezmény alapján életbelépő uj 

levélpostai dijak 26.
— postaegvezménv életbeléptetése 13.
Magyar Pénzügyi Szindikátus által nyitva feladott 

dollártartalmu értéklevelek feladásánál be
állott változás 9.

Magyarországi Szocialista Munkáspárt lapjaként 
változó címek alatt kiadott időszaki sajtóter
mékek megjelenésének és terjesztésének el
tiltása 181.

Marhalevélürlapokat magánfeleknek kiszolgáltatni 
nem szabad 254.
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Marhalevélürlapok után árusítási jutalék 205. 
Marokkóból (a spanyol zóna kivételével) eredő 

levélpostai küldemények díjszabása 247. 
Megbízások 375. 386.
Meghívó a Méhészegylet évi közgyűlésére 70, 73.
— a Postai Betegségi Biztosiló Intézet évi közgyű

lésére 322.
— a Postamesterek Nyugdijegyesületének közgyű

lésére 135,
Megjelenéstől és terjesztéstől eltiltott sajtótermékek:

A Harc 181.
A Munkás 181.
Az ifjúmunkás (Haáz Kálmán szerkesztése és 

kiadása) 246,
Előre 181. I
Magyar Ugar 118.
Nagykőrös és vidéke hetilap 265,
Szeged politikai napilap 100.
Szikra 181.
Szocialista 181.

Megszüntetése egyes különleges postai szolgálatért 
szedett dijaknak 55.

Miniszteri elismerés 373, 381, 399.
Miskolci postaigazgatósági kirendeltség megszünte

tése 198.
Módosítás a pénztárszámadással kapcsolatos egyes 

nyomtatványoknál 61.
Mozgó- és kalauzposták jegyzéke 143.
Mozgóposták postabélyeg ellátmányának feleme

lése 285.
— számozásában változás 84.
Mozgópostakocsik sorozatának megváltoztatása 138. 
Munkaegységkimutatás módosítása 215.
Műszaki üzemi és műszaki segédszemélyzet kettős

minősítésének megszüntetése 26. 
Müszerésztanonc felvételére pályázati hirdetmény 

163,

N agybritannia közvetítésével berendezett posta
utalványforgalom kiterjesztése 307.

—ha és az ír szabadállamba szóló csomagok díj
szabása 19.

—ba és az ír szabadállamba szóló nemzetközi kö
zönséges csomagoknál nyilvánitható érték 69.

—-val postautalványforgalom felvétele 148.
Nagyobb alakú postai levelezőlapok forgalomba 

_ bocsátása 128.
Napidijak szabályozása hivatalos kiküldetéseknél 

71.
Nemesvérü baromfiakció 49.
Németalföldön csomagok elvámolásának uj rendje 

247.
Németalföldre szóló csomagoknál az áruérték pon

tos bevallása 26.
Németországba vámköteles árut tartalmazó levelek 

küldése 216.
—n feladott ajánlott küldemények kártérítése 26.
Nemzetközi csomagtarifában változások 27, 47,

89, 115, 137, 154, 161, 165, 182, 193, 217, 
262 (az 50. számban), 285, 321, 326, 338, 
367, 378, 403.

— forgalomban díjmérséklés a hírlapokra, köny
vekre és tudományos kiadmányokra a nemzet
közi forgalomban 309.

— közönséges, csomagok dija Svédországba 330.
— postautalványforgalom felvétele Tunisszal 69.
— postautalványürlapok és az utánvételi lap uj

alakban való kiadása 265.
—■ távirati utalványforgalom felvétele Tunisszal

100.

— válaszdijszelvények tárgyában közlemény 271. 
Névváltozás 32.
Nyaraltatás 129.
Nyaraltatási és üdültetési akció 140. 
Nyomtatványok forgalomból kivonása 279.
— módosítása 284.
— (cimezetlen nyomtatványok) szétosztásának

rendszeresítése 151.
— változása 141.
Nyomtatványként írógépen átnyomás utján elő

állított másolatok nem szállíthatók 239.
Nyugdíjasok, özvegyek és árvák kérdőivei 395. 
Nyugilletményeknek külföldre való utánküldése

240..

Olaszországba szóló csomagok dijának emelése 310.
— szóló csomagok Jugoszlávián át 75. 
Olaszországgal hirlapforgalom felvétele 396.
— postautalványforgalom felvétele 9. 
Osztályösszevonás a közp. számvevőségnél 379. 
Osztrák koronaértékü bélyegleknek forgalomból

kivonása Ausztriában 216.

Palesztinával értéklevélforgalom 79.
Pályázati hirdetmény kiadói állásra 112, 126, 136, 

180, 195, 199, 248, 263 (a 49. számban), 332.
— postamesteri állásra 387, 405.
— postaszállitói állásra 32.
— postaügynöki állásra 7, 12, 33, 53, 70, 73, 77,

106, 113, 135, 139, 176, 241, 257, 262 (a 49. 
számban), 288, 319, 324, 394.

Pályázatok kiadói állásra 6, 24, 30, 32, 54, 60, 
70, 78, 91, 101, 122, 126, 136, 164, 175, 187, 
195, 199, 206, 211, 276, 320.

— kisegítői állásra 38, 175, 211, 238, 248.
Papirkoronákban számfejtés és elszámolás az illet

ményeknél 197.
Perzsiával nyomtatvány díjkedvezmény 402.
Pénzbeszolgáltatások fémgyürüs kenderzsákokban 

vagy ugyanilyen zacskókban 87.
Pénzforgalmi iroda megszüntetése 39. .
Pénzjegyzék használatának kötelezővé tétele töme

ges készpénzfeladásná'1 155.
Pénznemek darabszámának korlátozása a postai 

be- és kifizetéseknél 155.
Pénzsegély a betegségi biztositó intézet alapszabá

lyaiba ütköző eljárás esetén nem adható 85.
Pénztárszámadással kapcsolatos egyes nyomtatvá

nyok módosítása 61.

/



TK

Pénzügyi értékcikkek árusítása vidéki postahivata
lok utján 43.

— megrendelésénél használt nyomtatványok vál
tozása 321.

— székesfővárosi elárusítóinak értékanyaggal a
postahivatalok által való ellátása 261 (az 50. 
számban.)

Polgári eljárásban irányadó értékhatárok megálla
pítása 177.

Portómentesség 307.
Portómentesség külföldi posta csekk-hivatalok 

által Magyarországon lakó csekkszámlatulaj
donosokhoz intézett csekkszámlakivonatokat 
tartalmazó leveleknél 329.

Posta betegségi biztositó intézetének közleménye a 
Magyar Vörös-Kereszt kórházról 125.

Posta központi anyagraktárában változások 198.
— táviró és távbeszélő díjszabás módositása a

stockholmi postaszerződés és egyezmények 
végrehajtásával kapcsolatban 289.

— táviró és távbeszélő kézi tarifa újból való k i
adása 37.

— bélyeg ellátmány felemelése mozgóposták
nál 285.

— bélyeg forgalomba bocsátása (10.000 K-ás) 36.
— bélyeg (2500 K-ás) rendszeresítése 10.
— egyezmény életbeléptetése Magyarország és

Ausztria között 13.
Postai be- és kifizetéseknél elfogadható pénznemek 

darabszámának korlátozása 155.
— dijak a magyar-olasz egyezmény alapján 71.
— díjmentesség a postatakarékpénztár és a kük

földi postacsekkhivatalok által a számlatulaj
donosokhoz intézett leveleknél 307, 329.

— díjszabás (kivonatos) 300 (IV. alatt).
— díjszabás a Danzigba szóló küldeményeknél 198.
— értékcikkek árának felemelése 83.
— értékcikkek bizományba adása 41.
— értékcikkek és értékes nyomtatványok árának

megállapítása 317.
•— levelezőlapok (nagyobb alakúak) forgalomba 

bocsátása 128.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek nyilvántar

tásának helyesbítése 182.
Postai vámesomagokra vonatkozó rendelkezések 

módositása 117.
Postai szállításból' kizárt sajtótermékek : „A biblia 

a pokolról“ 132.
— „A gyógyszer“ 132.
— A hét 118.
— A Jövő (megszűnt) 182.
— A kívánatos kormányzat 88.
— „A Mozgalom — Téritő Pál“ (Vorhut Verlag

kiadása Bécsben) 239.
— A most élő emberek közül milliók sohasem

halnak meg 132.
— A Milleniumi Hajnal Himnuszai 88.
— Aranykorszak naptára 88.
— Aranykorszak 88.
— A szocializmus és a biblia 88.
— A teremtés története 88.
— „A teremtés hat napja“ 132.
— „Aus Kaiser Karls Nachlass“ (München, Verlag

für Kulturpolitik kiadása) 9.

— „Aus Kaiser KaHs Nachlass“ (Verlag für Kul
turpolitik, Berlin, kiadás) 321.

— A világitó őrtorony 88.
■— A világnyomoruság miért? 88.
— „Az egyháziak vád alatt' 132.
— Az orvosszer 88.
— „Batrák" (orosz nyelvű napilap, megjelenik

Moszkvában) 191.
— Bécsi Magyar Újság (megszűnt) 182.
— „Berliner Tageblatt“, (Berlinben megjelenő

napilap) 216.
— „Beszélhet az élő halottal?“ 132.
— Der historische Materialismus 373.
— Der Marxismus als proletarische Lebenslehre

373.
— Einführung in den Wissenschaftlichen Socialis

mus 373.
— Einführung in die Nationalökonomie 373.
— „Értesítő“ (megszűnt) 182.
— „Gyilkos“ (hetilap, megjelenik Kolozsváron) 18.
— Ifjúmunkás Internationale (megszűnt) 182.
— Im Kreuzfeuer zweier Revolutionen (Verlag für

Kulturpolitik kiadása) 83.
— Infratiera Poporului 118.
— Isten Hárfája 88.
— Köztársaság (megjelenik Párisban Dugovich

Viktor szerkesztésében) 132.
— Magyar Bányászlap (megjelenik Himmerville-

ben, Am. Egyes.-Áll.) 88.
— „Mária-Nosztra“ (Magyar Lajosnak Newyork-

ban megjelent müve) 18.
— „Marx Beverier“ (Buchandlung Vorwärts ki

kiadása) 177.
— Mennyei manna 88.
— „Mert szégyen élni és nem kiáltani" 141.
— Mit mond a biblia a pokolról? 88.
— őrtorony 88.
— „Párisi Munkás“ (megjelenik Párisban) 18.
— „Parizsszkij Vesztnyik (Le Messager Russe de

Paris“) Párisban megjelenő orosz nyelvű 
időszaki sajtótermék 216. i

— „Proletár" (megszűnt) 182.
— „Proletár" ukrán nyelvű folyóirat 191.
— Reichspost (megjelenik Wienben) 5.
— Rosa Luxemburg: „Briefe an Karl und Luise

Kautsky“ 373.
— Rosa Luxemburg: „Briefe an Karl und Luise

Kautsky“ E. Laub’sche Verlagsbuchhand
lung G. m. b. H. kiadása 177.

— Rosa Luxemburg: „Briefe aus dem Gefängnis“
Verlag der Jugendinternationale kiadása 177. 

-— Steh auf Prolet 373.
— Trotzki: „1917 die Lehren der Revolution“ 373.
— Uj március 323.
— „Uj Világ" (megszűnt) 182.
— „Vasárnap" (megszűnt) 182.
— Vergessene Briefe 373.
— „Világnyomoruság, miért?“ 132.
— „Vörös Újság" (megszűnt) 182.
— „Wiener Ungarische Zeitung“ (megszűnt) 182. 
Postahivatalok számadásának helyes vezetése 63. 
Posta járatoknak személyszállításra való igénybe

vétele 249.
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Postakönyvecskék (újévi) megrendelése 274. 
Postamesterek Orsz. Nyugd'ijegylete által rendezett 

tárgysorsjáték 164, 180.
— szabadságával kapcsolatban felmerülő költsé

gek újabb szabályozása 75.
Postaszerződés végrehajtása (stockholmi) 219. 
Postatakarékpénztár(i) által a külföldi csekk

számlatulajdonosokhoz intézett és csekk
számlakivonatot tartalmazó levélek postai 
díjmentessége 307.

— befizetési lapok (magnngyártmányuak) 123.
— betétkönyvek feVnondások esteién való bevoná

sának mellőzése 383.
— betétkönyvecske másodpéldányának uj ára 362.
— betétkönyvekre rövid utón teljesíthető vissza

fizetések értékhatárának felemelése 361.
— csekknyomtatványok áránák újabb megállapi

tása 361.
— csekknyomtatványok áránalk) újabb megállapí

tása 273.
— csekkbefizetési lapok különleges felülnyomásá

nak színe 260.
— befizetési lapok különleges felülnyomással 235.
— befizetési lapokon magánközlemény alkalmazá

sának megengedése 159.
— havi forgalma 18, 59, 82, 112, 134, 185, 213,

263 ía 49. számban), 280, 327, 380, 398.
— havi sommázat megszüntetése 68.
— napi számadások késése 75.
— nemzetközi átutaló forgalmának felvétele 254.
— takaréküzletágában szedendő dijak újabb meg

állapítása 273.
— rendeletéinek közlönye 391.
— takaréküzletágában folyósítási jutalék meg

szüntetése 361.
— takarék és csekküzletágánál szedendő egyes

dijak, illetékek és jutalékok 362.
— utján történő befizetéseknél a befizetési lapok

szabályszerű kitöltése 235.
Postatisztképző tanfolyam számára tanterv 305. 
Postautalvány és utánvételes csomagforgalom fel-
— érkezési iveknek az utalványokat háznál kifi

zető postahivatalok által 2 példányban veze
tése 400.
vétele Uj-Caledonia francia gyarmattal 285. 

Postautalványforgalom felvétele Nagybritanniával 
148.

•— Olaszországgal 9.
— Romániával 273.
-— Tunisszal 69.
Postautalványok (Romániából eredők) érvényes

sége 335.
— összegének 100-al való oszthatósága (Svájcból

érkezetteknél) 198.
— szelvényein magánközlemény megengedése 159. 
Postautalványsommázat készítése 66. 
Postautalványürlapok és utánvétéli lap (nemzet

közi) uj alakban való kiadása 265.
Postaüzlet-szabályzathan (ui kiadása) foglalt újabb 

rendelkezések 313. (idevonatkozó helyesbí
tés 324.)

Postaüzleti Szabályzat árának és megrendelési mó
dozatainak megállapítása 325. 

Postavezérigazgatóság ügybeosztásában változás 80.

i Rádiókészülékek s rádióalkatrészek behozatalánál 
és vámkezelésénél követendő eljárás 119.

Rádiórendclet 341.
— végrehajtási utasítása 352.
Ragjegyek alkalmazása értéklevelekre és érték- 

dobozokra 285.
Raktári előjegyzés vezetésének megszüntetése 179.
Rendjeladományozás 5.
Romániából eredő postautalványok érvényessége 

335.
Romániával postautalványforgalom felvétele 273.
Roncsolt postai értékcikkek kicserélési dijának 

újabb megállapitása és lebélyegezési dij rend
szeresítése 311.

Rovancsolás kézipénztáraknál 335.
Röntgen-lámpák szállítása a postán 287.
Rövid utón teljesíthető visszafizetések értékhatára 

postatakarékpónztári betétkönyvekre 361.

Saarvidékről eredő levélpostai küldemények díj
szabása 250.

Sajtóhiba helyesbítések 122, 163, 179, 190, 251, 263 
(az 50. számban), 376.

Schilling-pénzrendszer Ausztriában 47. 
Segédkönyvek a postahivataloknál 368.
Segélyző bizottság összetételének megváltoztatása

68 .
Selejtpapirok beszolgáltatása 94.
Sérült államjegyek 79.
Sorsjáték (a Mefhosz rendezésében) 388.
— tárgysorsjáték a József Királyi herceg szana

tórium rendezésében 388.
Sorsjegyek árusítása 180, 186, 402.
— (Jókai sorsiegyek) nyomtatványként való pos

tai szállítása 103.
Sorsjegyeknek nyomtatványként való postai szállí

tása 205.
Statisztikai adatgyűjtés állami táviróvezetékek 

megterheléséről 218.
— (külkereskedelmi) adatgyűjtésre vonatkozó ren

delkezések kiegészítése 178.
— adatgyűjtésre és a statisztikai illeték lerovására

vonatkozó rendelkezések módosítása 1.
— adatgyűjtés bel- és külföldi hírlapokról és

folyóiratokról 269.
— adatgyűjtés a levélpostai, csomagpostai és érték

küldeményekről a bel- és külföldi forgalom
ban 317.

— bejelentésről figyelmeztetés 95.
Stockholmi postaszerződés és egyezmények végre

hajtása 219.
— posfaszerződés és egyezmények árának és meg

rendelési módozatának megállapitása 330. 
Sürgős csomagforgalom S. H. S. királysággal 160. 
Sürgős csomagok Cs'ehszlovákországgal való forga

lomban 103.
—  súlyhatára a magyar-csehszlovák viszonylat

ban 337.
— súlyhatárának felemelése 10 kg.-ig a magyar

osztrák viszonylatban 330.
Svájcba szóló közönség« nemzetközi csomagok 

dijának változása 155á I rk: I l i
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Svájcból érkezett postautalványok összegének 
100-al való oszthatósága 198.

Svédországba levélpostával küldött film- és-celluloid- 
áruk csomagolása 367.

— szóló nemzetközi közönséges csomagok dija 330.
— szóló 5 kg.-nál súlyosabb nemzetközi közönsé

ges csomagok dija 210.

Szakaltisztck (I. o.) és vonabnesterek rangjelzése 
97.

Szállítási tilalom visszavonása. Berliner Tageblatt 
253.

— „R'eichspost“ Wienben megjelenő napilap 69.
Szállítólevelek (uj mintájú) forgalombahozatala és

azok kitöltésével kapcsolatos rendelkezések 
277.

— szelvényein megánközlemény megengedése 159.
Szállítólevél kiállításának elhagyása készpénz

beszolgáltatásokat tartalmazó betét és kézi 
darabóknál 400.

Szállítólevélen feladó intézkedéseinek megszövege
zése 391.

Számadások helyes vezetése 63.
Származási bizonyítvány csatolása Törökországba 

szóló csomagokhoz 240.
Székesfővárosi postaigazgatóság átköltözködése 179.
SzelvénynélkUU belföldi utalványürlapok érvényé

nek újabb meghosszabitása 279.
Személyszállítás postajáratokkal 249.
Személyzetiek 11, 29, 50, 58, 72, 90, 104, 122, 133, 

157, 163, 193, 238, 251, 256, 267, 275, 287, 
332, 333, 371, 379.

Szent László-kórház fertőző beteg bejelentéseinek 
postai viteldija 100.

Szerb—horvát—szlovén királyságból eredő levél
postai küldemények díjszabása 155.

— királysággal sürgős csomagforgalom 160.
Szeretetadomány csomagok (amerikai) kezelése 99,

391.
Sziámba vámköteles árut tartalmazó levelek kül

dése 216.
Szolgálati idő figyelembe vétele dijnokoknál illet

mény szempontjából 76.
Szorzószám megváltoztatása folytán az egyenes

adóknál szükségessé vált intézkedések 207.
Takarékkoronában való számítás beszüntetése 189.
Tanterv a m. kir. postatisztképző tanfolyam szá

mára 305.
Tarifaváltozás a stockholmi postaszerződés és 

egyezmények végrehajtásával kapcsolatban 
289.

Tárkoesik (uj sznbványuak) rendszeresítése 263 
(az 50. számban).

Távbeszélő
Állami beszélgetések rendszeresítése a magyar

német távbeszélő forgalomban 76.
Augsburg bevonása a magyar-német távbeszélő 

forgalomba 57.
Belföldi távolsági távbeszélő díjszabás módosítása 

237.

Budapesti távbeszélő hálózatban kötelező évi 600 
beszélgetési dij beszedésének módosítása 138.

Budapest—Zvolen (Zólyom) távbeszélőviszonylat 
díjváltozása 379.

Debrecen és Püspökladány bevonása a magyar
német távbeszélő forgalomba 175.

Díjmérséklés közhatóságok által közveszély esetén 
v. közbiztonsági célokra kért távbeszélő ösz- 
szeköttetésekre 104.

Díjváltozások a magyar-osztrák távbeszélő forga
lomban 311.

Díjváltozás az Oroszvár—Leobersdorf és Wílen 
közti távbeszélő forgalomban 32.

Hatóságoknál hitelezett távbeszélő dijak beszedése 
123.

Kccsfkemét bevonása a magyar-német távbeszélő 
fdfgalomba 206.

Kedvezményes díjú sajtóbeszélgetések Magyar- 
ország és az S. H. S. királyság között 260.

Kiegészítés a távbeszélő hivatalok névsorához 81,
212 .

Közérdekű és magánhasználatú távbeszélő és villa
mosjelző berendezések díjszabásának módo
sítása 120.

— távbeszélgetések díjmentességének szabályozása 
375.

Közvetlen távbeszélő összeköttetés a budapesti és 
w'ieni terménytőzsdék között 250.

KUlföldi távbeszélő forgalom díjtáblázatának újbóli 
kiadása 403.

KUlön dijak felszámítása Budapesten a díjhátralé
kos távbeszélő előfizetők terhére 266.

Magyar-osztrák távbeszélő forgalomban a vidéki 
magyar központokkal fennálló időbeli korlá
tozások módosítása 397.

Nagykőrös bevonása a magyar-német távbeszélő 
forgalomba 97.

Nyilvános állomásról kezdeményezett helyi beszél
getés dijának újabb megállapítása 307.

Oroszvár'—Leobersdorf és Wien közti távbeszélő 
forgalom díjváltozása 32.

Sajtóbeszélgetések (kedvezményes dijuak) az S. H.
S. királysággal való forgalomban 260.

Salgótarján—Luőenec (Losonc) közötti forgalmi 
korlátozás megszűnésié 69.

Sajtóhiba helyesbítés a Szeged—Novisad (Újvidék) 
távbeszélő viszonyaiban (PRT 1925. 14. sz. 
ban megjelent 7846. sz. rend.) 80.

Sopron bevonása a magyar-német tá\beszélő for
galomba 394.

Statisztikai adatgyűjtés a távírdánál és távbeszélő
nél 171.

Szeged bevonása a magyar-német távbeszélő for
galomba 266.

Távbeszélő állomásokon kért változtatások végre
hajtásának meggyorsítása 40.

Távbeszélő díjszabás módosítása 289.
Távbeszélő előfizetési díjkedvezmény kiterjesz

tése 80.
Távbeszélő előfizetők által külterületi vonalrészért 

fizetendő építési hozzájárulás szabályozása 255
Távbeszélő és villamosberendezések díjszabásának 

módosítása 120.
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Távbeszélőforgalom megnyitása Barcs—Nasice és 
Pécs—Nagybecskerek között 332.

— Budapest és Koske között 256.
— Budapest és Krakow között 237.
— Budapest—Koprivnica (Kapronca) között 40.
— Budapest és Mariazell közt 403.
— Budapest—Novy Byd2ov között 340.
— Budapest—Sremska Mitrovica között 205.
— Budapest—Zürich között 166.
,— Dresdennel 72.
— Dunnkiliti—Wien és Szőny—Wien között 393.
— Erfurttal 68.
— Budapest—Halié (Gács) között 256.
— Hódmezővásárhely—Praha (Prága) között 370.
— Körmend—Voitsberg között 97.
— Levocaa-val (Lőcse) között 240.
— Mezőberény—Wien között 97.
— Miskolc—Lucenec (Losonc) között 10.
— Sopron—Kirschlag között 112.
— Ujszász—Wien között 199.
— Zalaegerszeg—Hartberg között 331.
Távbeszélőnél uj szolgálatok bevezetése 166.
Távbeszélő-üzletszabályzat néhány rendelkezésé

nek módosítása 211.
Távolsági áramkörökön kezdeményezett helyi be

szélgetések időtartamának korlátozása 308.
— távbeszélő díjazás módosítása 237.
Terménytőzsdék (Budapest—Wien) közötti közvet

len távbeszélő-összeköttetés 250.
Uj magyar-csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg

nyitása 37, 57, 80, 89, 95, ” 104, 120,
154, 182, 199, 211, 218 (a 49. számban), 274, 
308, 331, 340, 370, 375, 384, 393, 397.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélőviszonylatok meg
nyitása 76, 174, 133, 261 (a 49. számban), 
340.

Uj magyar-német távbeszélő viszonylatok meg
nyitása 72, 160, 162, 237, 261 (a 49. szám
ban), 370, 378, 385.

Uj magyar-osztrák távbeszélőviszonylatok meg
nyitása 6, 10, 37, 50, 70, 72, 76, 96, 112, 146, 
162, 193, 211, 250, 256, 261 (a 49. számban), 
274, 304, 319, 331, 340, 369, 385.

Uj szolgálatok bevezetése a távbeszélőnél 166.
Vasárnap és Szent István napján visszavont és tö

rölt magánbeszélgetések díjazása 124.

Állami távíróvezetékek megterhelési kimutatása és 
statisztikai adatgyűjtés 218.

Eszperantó nyelv használata a táviratozásnál a bel
földi forgalomban 368.

Hatóságoknak hitelezett távirdai díjak beszedése 
123.

Helyesbítés a vezetéklajstromban 248.
Hirlaptáviratok csak közértelmü nyelven szerkeszt

hetők 236.
— feladására jogosító elveszett igazolvány meg

semmisítése 311.

— feladási ideje a Szerb-Horvát-Szlovén királyság
gal való forgalomban 84.

— feladási idej'e a külfölddel való forgalomban 40.
— feladási idejének időleges kiterjesztése a Svájc

cal való forgalomban 260.
—- feladási idejének kiterjesztése a Svájccal való 

forgalomban a locarnói konferencia tarta
mára 310.

Kiegészítés a távirda- és távbeszélőhivatalok név
sorához 81, 212.

Korlátolt szolgálatú hivatalokhoz szóló táviratok 
kezelése 125.

Közgazdasági hírszolgálati táviratok előfizetési dí
jának felemelése 260.

Közértelmü szöveg csatolásának megszüntetése az 
összebeszélt nyelven szerkesztett táviratoknál 101.

Locarnói konferencia tartamára hirlaptáviratok fel
adási idejének kiterjesztése a Svájccal való 
forgalomban 310.

Magyar Távirati Iroda vidéki tudósitói által feladott 
táviratok 240.

összebeszélt nyelven szerkesztett táviratoknál köz
értelmü szöveg csatolásának megszüntetése 
101.

Rádiólevelek küldése Amerikába Halo Radio út
iránnyal 250.

Rövidített távirati cimek nyilvántartási célja 218.
S. H. S. királysággal való forgalomban hirlaptávira

tok feladási ideje 84.
Sporthirlapoknak szóló távirati tudósítások 374.
Statisztikai adatgyűjtés 171.
Távirati cimek nyilvántartási díja tb. kiadott ren

deletre vonatkozó helyesbítés 241.
— tudakozvány díja 324.
Táviródíjszabás módosítása 289.
Táviró és távbeszélő berendezésekről szóló törvényt 

tartalmazó füzet megrendelése 333. __
Táviró Tarifák-ban változások 6, 28, 58, 80, 95, 

175, 183, 193, 210, 237, 266, 272, 279, 327, 
374, 392, 403.

Táviró tarifák uj kiadása 115.
Vezetéklajstromban helyesbítés 267.
Távirati utalványforgalom Ausztriával 162.
— Csehszlovákországgal 383.
— felvétele Tunisszal 100.
Temetési segélyek szabályozása 90, 190.
Tényleges szolgálatba visszavétettek 319.
Térti csomagoknál díjak felszámítása 83.
Térti portós levelek kényszerkézbesitése 56.
Tértivevény kifizetési értesítés cimii nyomtatványok 

egyesítése 137.
Tértivevények helyes kezelése tárgyában figyel

meztetés 368.
Testnevelési bélyegek érvényességének meghosz- 

szabbitása 333.
Till Viktor nezsideri lakos által küldött kivándor

lásra buzdító hirdetményküldemények keze
lése 323.

Távirda



XIII

Tombola-levelezőlapok 382.
Törökországba szóló csomagokhoz származási bi

zonyítvány csatolása 240.
— szóló csomagokhoz tartozó vámárunyilatkozatok

pontos kitöltése 32.
Törökországgal légipostaforgalom felfüggesztése 165 
Törvénykezési bélyegek árusítása postamesteri hi

vatalok útján 119.
Tudakozványok irányítása Lengyelországba 37. 
Tudakozványlapok rendszeresítése 284.
Tudományos kiadmányokra díjmérséklés a nem

zetközi forgalomban 309.
Tuniszból eredő levélpostai küldemények díjsza

bása 247.
Tunisszal nemzetközi postautalványforgaiom felvé

tele 69.
— távirati utalványforgalom felvétele 100.

Uj -Caledonia francia gyarmattal postautalvány és 
utánvételes csomagforgalom felvétele 285.

Uj levélpostai díjak a magyar—német forgalom
ban 25.

Uj lcvélrovatlap rendszeresitése a nemzetközi for
galomban 142.

Uj kalauzposták berendezése és változás egyesek 
számozásában 307.

Uj kiadású kincstári váltóürlapok forgalomba bo
csátása 165.

Uj magyar—osztrák egyezmény alapján életbelépő 
uj levélpostai díjak 26.

Uj mintájú szállítólevelek forgalombahozatala és 
azok kitöltésével kapcsolatos rendelkezések 
277.

Uj postaüzlet-szabályzatban foglalt rendelkezések 
313 (idevonatkozó helyesbítés 324).

Uj sorozatú jótékonysági (testnevelési) postabélye
gek forgalombabocsátása 107.

Uj szabványú nagytárkocsik és uj szabványú kis- 
tárkocsik rendszeresitése 263 (az 50. szám
ban).

Uj tudakozványlapok rendszeresitése 284.
Újévi postakönyvecskék megrendelése 274.
— üdvözletek megváltása 397.
„Union Postale“ szaklapra előfizetés 373.
Ulalványforgaiom (távirati) Ausztriával 162.
— felvétele Nagybritanniával 148.
— felvétele Olaszországgal 9.
— felvétele Romániával 273.
— kiegészitése Észtországgal 31.
— ra (magyar—olasz) nézve figyelmeztetés 192.
Utalvány összegének maximuma a Dániába szóló

postautalványoknál 377.

Utalványszám jelzők ellenőrzőszámának változása 
több postahivatalnál 120.

UtalványUrlap (régebbi kiadású feladőszelvénynél- 
küli, belföldi) érvényességi (idejének meghosz- 
szabbitása 191.

Utalványürlapok (szelvénynélküli belföldi) érvényé
nek újabb meghosszabitása 36, 279.

Utánküldés külföldre nyugillekményeknél 240.
Utánvételes csomagforgalom berendezése Észt

országgal 31.
Utasítás a kincstári postahivatalok főpénztárának 

kezelése tárgyában 201.
Útmutató cimü vasúti menetrendre való előfizetés 6.
— vasúti menetrendkönyv megrendelése 384.
Üdültetési akció 106, 140.
Üzleti papírokként feladható küldemények 118.
Üzletszabályzatban (uj kiadású) foglalt újabb ren

delkezések 313 (idevonatkozó helyesbítés 324).

M állás- és közoktatásügyi minisztérium alá rendelt 
hatóságoknak a levélátalányozási rendszerből 
való kilépése 189.

— minisztériumnak az átalányozásból való kilépé
sével kapcsolatos intézkedés 181.

Válaszdíjszelvények '(nemzetközi) tárgyában köz
lés 271.

Váltókra felragasztott felülbélyegzésének szabályo
zása 110.

Váltóürlapok (uj kiadású) forgalomba bocsátása 
165

Változás a mozgó- és kalauzposták jegyzékében 182. 
i— a postavezérigazgatóság ügybeosztásában 80.
— egyes mozgóposták számozásában 84. 
Változások a nemzetközi csomagtarifában 27, 47,

89, 115, 137, 154, 161, 165, 182, 193, 217,262 
(az 50. számban), 285, 321, 326, 338, 367, 
378, 403.

— a posta központi anyagraktárában 198.
— a Táviró Tarifák-ban 6, 28, 58, 80, 95, 175, 183,

193, 210, 237, 266, 272, 279, 327, 374, 392, 403.
Vámárunyilatkozatok pontos kitöltése a Törökor

szágba szóló csomagoknál 32. 
„Vámárunyilatkozat postai csomagokhoz“ elneve

zésű uj értékes nyomtatvány rendszeresitése 1.
Vámcsomagokra vonatkozó rendelkezések módosí

tása 117.
Vámdíjak kiegyenlítése 377.
Vám elé állító, illetve vámközvetitő (uj) postahiva

talok 316.
Vámkezelési illeték szedésének felfüggesztése 249. 
Vámkisérőjeggyel vagy előjegyzési eljárás mellett 

feladott küldemények* különleges díjának le
rovása 79.
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Vámköteles áruk szállítása levelekben 329.
— árut tartalmazó levelek forgalma 286.
— árut tartalmazó levelek forgalma egyes külföldi

országokkal 337.
— árut tartalmazó levelek küldése Ausztriába, Cseh

szlovákországba, Dánországba, Egyiptomba, 
Görögországba, Németországba és Sziámba 
216 (idevonatkozó sajtóhibaigazitás 236). 

Vasútvonalak jegyzéke, melyeken posta vagy vas
úti közeg közvetíti a postát 143.

Visszajelentés másolatok megküldésének mellőzésé 
egyes postaigazgatásokkal szemben 322.

Visszajelentés másolata Ausztriával szemben váltott 
levélzárlatoknál 383.

Vissza- vagy utánküldött csomagokat terhelő díjak 
felszámítása a külfölddel való forgalomban 
363.

Viziállatok szállítása postán 100.
Vonalmesterek rangjelzése 97.



Uj postahivatalok :
Á r t á n d ......................... 371
K e h id a .................... 251, 332
Kistemplomtanya . . . .  139
Szamosszeg...................... 59

S zen fad o rján ....................80
Vásár osdombó....................195
Vörösberény gyártelep . . 175

Uj táv irdah ivatalok :
Ágerdőmajor . . . . .  272 Pállag-puszta ....................257
Halmaj . . . Szalonna . ....................194
Nyírbogát . . . . .  257 Szin . . ....................157 •

Nyirmihálydi . . . . . 2 5 7 Vörösberény ....................195

Uj távbeszelőhivatalok:
Aggteleik . , . . . . .  251 Nagycenk . . Salomvár . . . . . . 251
Felsőireg . . • . . .  257 Nagylóc . . . . . . .  257 Szeintpéterfa . . . . 157
FeLsőmindszjent . . . .  257 Nemesvid . . . . . .  332 T á rn o k ................... . . 251
Hegykő . . . Nagyszékely . . . . 257 Zemplénagárd . . . . . 53
Heréd . . . . . . . .  194 Pusztamárges . . . . .  251 Vásár osdombó . . . . . 275
Kisrozvágy . . Pusztamérges . . . . . 59
Madócsa . . . . .  257 Riese . . . .

Uj posta-táv ird ah iv ata l:
Sajókazinc . . . . . .  251

Uj posta-távbeszelóhivatal:
T ó f e j .................................. 275

Megszűnt tav ird ah iv a ta l:

N e m e sv id ................... ..... 332

M egszüntetett postahivatalok helyett felállított postaügynökségek:
Bogdása ..................................112
Cinderybogád..........................28
C s é v ......................... ...  , 139
Felsőszehtmárton . . . .  29
K arancsság........................  29
Kazár ..................................139

Babót 262 (a 49. számban), 332
B á n k ...................................... 275
B erkesz ................................. 332
B o r j á d ..................................308
Debrecen, Márton Kálmán-

t e l e p ..................................125
D encsháza.............................163

Kéthalom . . . . . .  139
K isn án a ........................  . 59
Leányvár . . . . 105,  139
Mezőcsokonya . . . . .  29
P i r i c s e ............................. 29
Sukoró  ......................... 139

Uj postaügynöksegek:

D o r m á n d .............................385
Etemitmiiviek—Nyergesuj- 

falui cementgyár . . . 251
Gemzse (a 49. számban) 262
H aláp ...................................... 275
K isd o b sz a .............................. 29
N ém etm áro k ........................386

S z o l á d ................... 77, 105
T a r n a ő r s ............................. 122
Tisztaberek.............................163
Zalaszentbalázs . . 29, 76

O rm o sp u sz ta ........................251
Panyola (a 49. számban) 262
Z a l k o d ..................................257
S o k o ró p á tk a ........................ 194
Szentgáloskér........................251
T ö k .......................................275
Z alak o p p án y ........................385



Megszűnt postaügynökség:

Kissomlyó . . . . . .  73

Időleges posta-távbeszélöhivatalok:

Badacsonyhableány . . 195 Balatonaliga . . . . . 257
Bajonta . . * * « . . 128 Balatonvilágos . . . . . 257

> Ideiglenesen szünetelő postahivatalok:

B ezedek.................... . 311 Hidas ......................... . 29
Bolhó . . . . . , 11

Ideiglenesen szünetelő postai ügynökségek:

B olhó......................... . 59 Tolm!á!cs .................... . 105
Magyarpoláiny . . . . 29 Tök . . . . . . . . 105
Nilkla . . . . . . . 40 Zseliczkisfalud . . . . 59

Ideiglenes szünetelés után újból megnyílt postaügynökségek:

Borota .................... . 77 Mátraverebély . . . . . 29
Domaháza . . . . . . 59 Nagycsere .................... 40
Gyékényes 1 . . . . 59 Nemesszalók . . . . . 29
Kissomlyó . . . . . . 29 Nyirád . . . . . . 29
Kövegy , . .1 . . . 59 Timár . . . . . . . . 29
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR

KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1925. JANUAR I. I. SZÁM.

T A R T A L O M .
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtésre és a statisztikai illeték lerovására vonatkozó rendelkezések módosítása.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában.
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában ! — Ámen.

A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtésre és 
a statisztikai illeték lerovására vonatkozó ren

delkezések módosítása.
„ Vámárunyilatkozat postai csomagokhoz“ elnevezésű 

uj értékes nyomtatvány rendszeresítése.
29.482.

A magyar kir. kereskedelemügyi miniszternek a j 
Magyarország külkereskedelmi statisztikájáról szóló
1921. évi LII. t.-c. végrehajtása tárgyában a m. kir. 
pénzügyminiszterrel egyetértőén kiadott 6.600 eln./1924. 
számú rendelete ^alapján a postai forgalmat illetően 
— az e tárgyban eddig kiadotl összes rendeletek 
hatályon kivül helyezésével — a következőket ren
delem :

I. FEJEZET.

Statisztikai adatgyűjtés.
1. §. A statisztikai adatgyűjtés célja megbízható 

adatok gyűjtése Magyarország külkereskedelmi áru- j 
forgalmáról. Kbböl a célból be kell jelenteni minden 
árut, amelyet Magyarország területére postai külde
ményben behoznak, vagy az ország területéről ki- 
visznok.

Ebből a szempontból a csomagok, értékdobozok 
és a vám alá eső árul tartalmazó levélpostai külde
mények jönnek figyelembe.

A Magyarországon átmenő postai küldemények 
statisztikai bejelentési kötelezettség alá nem esnek. ,

2. §. A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés ! 
az állami hatóságok, hivatalok és vállalatok, továbbá
a katonai hatóságok áruküldeményeire is kiterjed.

3. §. A külkereskedelmi statisztikai bejelentés 
kötelezettsége alól kivétetnék a következő küldemények:

1. Az államfő közvetlen használatára rendelt,

vagy az államfő legmagasabb rendeletére szállított 
tárgyak.

2. Az országban átmenetileg tartózkodó külföldi 
államfők közvetlen használatára érkező tárgyak, vagy 
ez alkalommal általuk küldött tárgyak.

3. Külföldi államfők ajándékai.
4. Diplomáciai képviseleti hatóságok tagjainak 

személyes használatára érkező tárgyak, amennyiben 
az illetők a megbízó állam polgárai és csak abban 
a mértékben, amelyben az illető állam a vámmentes
ség tekintetében viszonosságot nyújt.

•">. Külföldi államok diplomáciai képviseleteinek- 
és konzulátusainak hivatali szükségletét képező hiva
tali cimtáblák. lobogók, jelvények, hivatalos bélyegzők 
és hivatalos nyomtatványok.

6. Elégetett hullák hamuját tartalmazó hamv
vedrek. idegen harcosok sírjának felszerelésére és 
díszítésére szolgáló tárgyak.

7. Adományozott rendjelek, kiállítási érmek és 
tiszteletdijak.

8. Ingóságok, amelyeket a közhatóságok előtt 
folyó tárgyalásokra hoznak be vagy visznek ki, ide
értve a bűnjeleket is.

9. Okmányok, ügyiratok, levelek, ha kereske
delmi árut nem tartalmaznak.

10. A visszautalójegyes eljárásban kezelt külde
mények.

4. §. A Magyarország területére postán érkezett 
csomagok, illetve vámköteles árut tartalmazó levél
postai küldemények statisztikai adatgyűjtését a vám
hivatalok, a külföldre kivitt postai küldemények sta
tisztikai bejelentésének közvetítését pedig a kiléptető 
kicserélő postahivatalok teljesítik.

Eljárás a behozatalnál.
5. §. 1. A címzettnek a vámkülföldről postán érke

zett küldeményről ezentúl árunyilatkozatot kiállítania 
nem kell, mivel a statisztikai bejelentést ezentúl a 
vámhivatal végzi a következő módon:

-
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a~y a megvámolás alkalmával a csomag szállító
leveléhez mellékelt külföldi postai vámárunyilatkozat 
egyik példányát a statisztikai bejelentés céljára visz- 
szatartja ;

b) külföldi postai vámárunyilatkozat hiányában, 
vagy ha a külföldi vámárunyilatkozatot statisztikai j 
bejelentésre bármi okból felhasználni nem lehet, a 
vámhivatal a hivatalos lelet másolatátképező statisz
tikai lapot állít k i;

o.) belföldről eredő térti (külföldről visszaérkezett 
kézbesithetetlen) csomagoknál statisztikai bejelentés cél
jára a vámhivatal a szállítólevéllel visszaérkezett ma
gyar postai vámárunyilatkozat egyik példányát hasz
nálja fel. Ennek hiányában erre a célra a vámköz- 
vetitő postahivatal által a vám elé állítás alkalmával 
hivatalból két példányban kiállított pót-vámárunvilat- 
kozat egyik példánya szolgál, amelyre „Belföldi térti 
csomag" megjegyzés írandó.

2. A külföldről levélpostai küldeményben érke
zett vámköteles áruról a vámközvetitő postahivatal a 
vám elé állítás alkalmával hivatalból két példányban 
pót-vámárunyilatkozatot készit, melyeknek egyik pél
dánya és — esetleg — a vámhivatal által kiállítandó 
statisztikai lap szolgál a statisztikai adatgyűjtés céljára.

____  Eljárás a kivitelnél.
6. §. 1. Postán külföldre feladott magyarországi 

származású áruk statisztikái bejelentésére az eddigi 
„Árubevallás“ és „Árunyilatkozat“ helyett ezentúl 
közös űrlap: „Vámárunyilatkozat postai csomagokhoz“ 
(,,Declaration en douane“) szolgál, melyet postai ér
tékcikként a postahivatalok árusítanak.

2. A feladó köteles a postán külföldre feladott 
csomagokhoz az előbbi pontban említett „ Vámáru- 
nyilatkozat, “-ot annyi példányban kiállítani, mint ahogy 
azt a „Nemzetközi Csomagtarifa“ előírja. E „Vám
árunyilatkozat“-ok egyik példánya, melyet eddig a 
magyar vámhivatal tartott vissza, ezentúl a külkeres
kedelmi statisztika céljára szolgál. A feladó valamennyi 
„Vámárunyilatkozat“-ot a Nemzetközi Csomagtarifában 
megjelölt nyelven (németül, franciául, angolul) állít
hatja ki.

3. Külföldre szóló vámköteles árut tartalmazó 
levélpostai küldeményhez a feladónak a ., Vámárunyilat- 
kozat“-nak csak egy magyar nyelven kiállított példá
nyát kell statisztikai adatgyűjtés céljából csatolnia.

4. A felvevő, postahivatal a feladó által a szál
lítólevélhez mellékelt „Vámárunyilatkozat“-ok helyes 
kiállítását felülbírálja, a csomag ragszámát bejegyzi s 
a „Vámárunyilatkozat“-okat helyi és kelti bélyegzője 
lenyomatával ellátja.

5. A „Vámárunyilatkozat“ egyik példányát 
és pedig azt, amelyiken a statisztikai illeték posta-

bélyegben le van róva, a szállítólevél mellől a kilép
tető kicserélő postahivatal veszi el.

6. A netalán hiányzó „ Vámárunyilatkozat“-okat 
a kiléptető kicserélő postahivatal a szállítólevél, 
illetve a küldemény alapján hivatalból kiállított pót- 
vámárunyilatkozatokkal pótolja és ezt a rendellenes
séget az inditóhivatalnak visszajelenti.

Erre a célra az újonnan rendszeresített 1150. sz. 
„Pótvámárunyilatkozat“ cimü, a „Vámárunyilatkozat“- 
tal egyébként teljesen azonos nyomtatvány szolgál.

7. A posta közvetítésével vámkezelt, de a cim-
I zett által ki nem váltott, külföldre visszaküldött csomag- 
j ról a kiléptető kicserélő postahivatal a szállítólevél.
1 illetve a vám alá eső árut tartalmazó küldemény 

alapján hivatalból ugyancsak pót-vámárunyilatkoza- 
tokat állit ki, amelyekre az áru megnevezése mellé 
„Külföldi térti csomag“ megjegyzést ir.

8. Az előjegyzési eljárásban vámkezelt csomag- 
! ról az engedélyes statisztikai célra u. n. .. Kiviteli

előjegyzési árunyilatkozatot“ állit ki, amely a fél ál
tal a szállítólevélhez mellékelendő. Ilyen esetben a ki
léptető kicserélő postahivatal ezt az előjegyzési árunyi
latkozatot tartja vissza. A statisztika céljára szolgáló 
külön postai „Vámárunyilatkozat* csatolása és bevo
nása ez esetben elmarad.

9. A vasúton, hajón, vagy a légi forgalomban 
érkezett és külföldre postán szállítandó utalt árukról 
(megtört forgalom) a fél u. n. .,Ideiglenes árunyilat
kozat“ -ot tartozik kiállítani, amelynek másodpéldányát 
a szállítólevélhez kell mellékelni. Ez űrlapok, úgyszin
tén az előbbi pontban említett „Kiviteli előjegyzési 
árunyilatkozat “-ok a vasúti és hajózási állomások 
pénztárainál és a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal
nál szerezhetők be. Ebben az esetben a statisztika 
céljára szolgáló külön postai „Vámárunyilatkozat“ 
csatolása és bevonása szintén elmarad és a kiléptető 
kicserélő postahivatal e helyett ezt az ideiglenes áru- 
nyilatkozatot tartja vissza.

7. §. A postahivatalok a különféle árunyilatkoza- 
• tokát, mint szigorúan bizalmastermészetüeketkötelesek

kezelni.
8. §. A kiléptető kicserélő postahivatal a hó 

folyamán bevont eredeti és másolati vámárunyilatko
zatokat, nemkülönben az ezek helyett visszatartott

| előjegyzési, illetve ideiglenes árunyilatkozatokat fel- 
I adási napok szerint rendezve, a 12. §. 3. pontjában 

körülirt eljárás után, a darabszám feltüntetése mellett, 
az erre a célra rendszeresített borítékban (1157. sz. 
nyomtatvány) a következő hó 2-án közvetlenül a 
m. kir. Központi Statisztikai Hivatalnak Budapestre 
küldi be.
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II. FEJEZET.

Statisztikai illeték.
9. Minden Magyarországon feladott külföldre 

szóló, vagy külföldön Magyarországba feladott posta
csomag (értékdoboz), illetve vámköteles árut tartal
mazó levélpostai küldemény után a feladó, illetve a 
címzett 500 K statisztikai illetéket tartozik fizetni.

10. §. A statisztikai illeték alól mentesek:
a) általában a bejelentési kötelezettség alá nem 

eső küldemények (1. 3. §.); továbbá
b) az , Ideiglenes árunyilatkozat “-ok (6. §. 9. p .);
e) a „Belföldi térti* (5. $. 1. e) p.) és a „Kül

földi térti“ (6. §. 7. p.) csomagokról hivatalból kiál
lítóit pót-vámárunyilatkozatok.

Eljárás a behozatalnál.
11. §. A külföldről postán behozott s Magyar- 

országon kézbesített csomagok (értékdobozok), illetve 
vámköteles levélpostai küldemények után esedékes 
statisztikai illetékkel, mint portóval, a vámközvetitő- 
hivatal terheli meg a küldeményt. E dijak külföldre 
való utánkíildés vagy visszaküldés esetén törlendők.

A m. kir. Központi Statisztikai Hivatalnak meg
térítendő statisztikai illetéket a vámközvetitő posta- 
hivatal a következő módon állapítja meg:

a) megállapítja a külföldről érkezett csomagok 
(értékdobozok) és vámköteles levélpostai küldemények 
darabszámút a vamküldemények jegyzőkönyve alapján, 
melyből minden hó végén levonja a hó folyamán 
külföldre visszaküldött, utánküldött, valamint a meg- 
semmisitett küldemények darabszámút;

b) megállapítja a címzett által a vámhivatalban 
átvett küldemények darabszámút oly módon, hogy a 
hó folyamán szállitó-rovatlappal a vámhivatalnak át
adott küldemények darabszámúból levonja a vámhiva
tal által ugyanebben az időben visszaadott küldemé
nyek darabszámút. Ezekről az adatokról a vámközve- 
titő postahivatal a statisztikai illeték feltüntetése mel
lett a hó végén kél példányban kimutatást készil és 
a statisztikai illeték havi összegét a kimutatás másod- 
példányának csatolása mellett a levonóivben elszá- í 
mólja s az összeget a* in. kir. Központi Statisztikai j 
Hivatal 00.174 sz. postatakarékpénztári csekkszámlája 
javára e hivatal áltál közvetlenül megküldött befize
tési lapon befizeti és a kimutatás eredeti példányát a 
következő hó 2-án a m. kir. Központi Statisztikai 
Hivatalnak megküldi.

Eljárás a kivitelnél.
12. §. 1. A külföldre feladott küldemények után 

esedékes statisztikai illetéket a feladónak az egyik 
„Vámárunyilatkozat“-on postabélyeggel kell lerónia, 
amelyet a felvevő postahivatal a felvétel alkalmával

helyi- és kelti bélyegzővel értékteleniteni tartozik. 
Abból a célból, hogy a kicserélöhivatal a. letépést 
minél könnyebben végezhesse, ezt a bélyeges vám
árunyilatkozatot legalul kell elhelyezni.'

2. A statisztikai illeték szabályszerű lerovását 
a kiléptető kicserélő postahivatalok is ellenőrizni és 
az esetleges hiányokat, mint dijhiányokat visszajelen
teni tartoznak.

3. A kiléptető kicserélő postahivatal a ni. kir. 
Központi Statisztikai Hivatalnak beszolgáltatandó, 
illeték alá eső „Vámárunyilatkozat“-okról minden hó 
végén 2 példányban kimutatási készít, melyen a 
statisztikai illeték végösszegét feltünteti. A megtérí
tendő összeget a hivatal a kimutatás másodpéldá
nyának csatolása mellett a levonóivben elszámolja. 
A statisztikai illeték összegét egyidejűleg a m. kir. 
Központi Statisztikai Hivatal 60.174 számú posta- 
takarékpénztári csekkszámlája javára e hivatal által 
közvetlenül megküldött befizetési lapon befizeti s a ki
mutatás eredeti példányát a m. kir. Központi Sta
tisztikai Hivatalnak a bevont vámárunyilatkozatokkal 
együtt a következő hó 2-án megküldi.

13. §. A nem postai utón szállított áruk után 
járó statisztikai illetéket leglübbnyire szintén posta
bélyeggel röjjl 'e. E bélyegek ellenértékét a posta 
a m. kir. Központi Statisztikai Hivatalnak megténTT 
E postabélyegekről a m. kir. Központi Statisztikai 
Hivalal havonta „Leszámolási k im utatásit készil, 
amelyet a posta központi számvevőségének első osz
tálya címére (V., Akadémia-u. 12.) küld meg. A posta 
központi számvevősége a leszámolási kimutatást szám
szerűleg, a postavezérigazgatóság pedig érdemileg 
felülvizsgálja és amennyiben helyesnek találja, intéz
kedik, hogy az összeg a Központi Statisztikai Hivatal 
60.174 sz. postatakarékpénztári csekkszámlája javára 
befizettessék. A szükséges befizetési lapot a Központi 
Statisztikai Hivatal a „Leszámolási jegyzékhez“ csa
tolva küldi meg a posta központi számvevőségének.

III. FEJEZET.

El l e nőr zé s .
14. §. 1. A posta vezérigazgatóság és a posta- 

igazgatóságok. nemkülönben a m. kir. Központi Sta
tisztikai Hivatal időnkint kiküldöttjeik utján ellen
őrzik, hogy a hivatalok a kiadott rendeletek értel
mében járnak-e el, sőt az adatgyűjtésben közremű
ködő tisztviselőket feladatuk teljesítésében helyet
tesíthetik is. A m. kir. Központi. Statisztikai

í Hivatal kiküldöttjei ebbeli megbízatásukat a Posta
vezérigazgatóság által kiáll itott igazolvánnyal bi
zonyítják. Helyszíni ellenőrzés esetén a posta- 
hivatalok tartoznak n m. kir. Központi Statisz
tikai Hivatal kiküldött tisztviselőinek az adatszolgál
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tatás ellenőrzéséhez szükséges okmányokat megtekin
tés végett rendelkezésükre bocsátani és őket eljárá
sukban minden tekintetben támogatni. A in. kir. Köz
ponti Statisztikai Hivatal kiküldött tisztviselője által 
felvett jegyzőkönyvet a kiküldött, továbbá a posta- 
hivatal vezetője és a vámárunyilatkozatok kezelésé
vel megbízott tisztviselők Írják alá.

2.. Ha a külkereskedelmi statisztikai adatszolgálta
tás ellenőrzése alkalmával vámárunyilatkozatok hiánya 
derülne ki, a hiányzó vámárunyilatkozatokat a posta- 
hivatal a kiküldöttnek ottléte alatt tartozik a féllel kiállít
tatni, ha ez azonban bánni okból azonnal nem pótol
ható, utólag kell kiállíttatni. Pótolni kell továbbá még a 
havi anyag beküldése előtt mindazokat a hiányokat, 
amelyeket a kiküldött tisztviselő megállapító It.

IV. FEJEZET.

Vegyes és átmeneti határozatok.
15. §. E rendeletem az 1925. évi január 1-én 

lép életbe.
A külföldről 1925. január 1. előtt érkezett, de 

csak 1925. január 1. után vámkezelt küldemények 
statisztikai adatszolgáltatását illetően már a fenti ren
delkezések értelmében kell eljárni.

16. §. E rendelettel az eddig használt értékes 
és közönséges nyomtatványokban az alábbi változások 
történnek:

1. Megszűnik az ‘Árubevallás“ cimü értékcikk. 
A posta értékcikkraktára és a postahivatalok a kész
letükben levő efajta értékcikket, mihelyt az újfajta 
„Vámárunyilatkozat“ cimü értékes nyomtatványt hiva
talból megkapják, haladéktalanul szolgáltassák be a 
posta központi anyagraktárába s a beszolgáltatott 
értékcikkek értékét a visszaérkezett bizonylat alapján 
pénztárszámadásukban az értékcikkmérlegben számol
ják el. A posta központi anyagraktára az árubeval
lást a készlet ki fogytáig közönséges nyomtatványként 
fogja raktáron tartani. (L. alább az 5. pontot.)

2. A felek az ,, Árubevallás “-nak birtokukban 
levő példányait 1925. évi február hó végéig felhasznál
hatják. illetve becserélhetik. E határidőn túl az „Áru- 
bevallás“-t a forgalomból kivonom és további becseré
lésnek helye nincs.

3. Megszűnnek az 1147., 1149., 1151., 1153. és 
1154. sz. „Árunyilatkozat" cimü közönséges nyomtat
ványok. A hivatalok a megfelelő készletet küldjék be 
a posta központi anyagraktárába.

4. Az újonnan rendszeresített „Vámárunyilat
kozat postai csomagokhoz“ cimü értékes nyomtal-

1 ványból (L. 6. §. 1. p.) a posta értékcikkraktára az 
első készlettel — fogyasztásuk arányában— hivatal
ból fogja ellátni a postahivatalokat, hogy az 1925. 
évi január hó 1. után feladott küldeményeknél már 
ezt az űrlapot lehessen használatba venni, a jövőben 
szükséges mennyiséget pedig a posta értékcikkraktá
rából rendeljék meg a hivatalok a szokott módon.

A vámárunyilatkozat ára 200 K darabonként.
5. Azokban az esetekben (L. 5. §. 1/c, 5. §.

2. és 6. §. 6. és 7. pontját), amidőn a vámközvetitő, 
illetve kicserélő postahivatalnak hivatalból pótvám- 
árunyilatkozatot kell kiállítania, erre a célra a „Pót- 
vámárunyilatkozat“ cimü 1.150 számú nyomtatvány 
fog szolgálni, mindaddig azonban, amig a meg
levő készlet megengedi, e célra a forgalomból kivont 
„Árubevallás“ cimü nyomtatvány használandó. Az 
„Árubevallás“-t az említett hivatalok 1925. január 1.

j után a posta központi anyagraktárából, mint közön
séges nyomtatványt, rendeljék meg s a nyomtatvány 
cimét „Pót-vámárunyilatkozat“-ra kiigazítva használják.

17. §. Tekintettel arra, hogy a külkereskedelmi 
statisztikai adatgyűjtés elsőrangú állami és nemzet- 

j gazdasági érdek, felhívom a hivatalokat, hogy ebbeli 
| kötelességüket a felsorolt elvek és szabályok szerint 
| lelkiismeretesen és pontosan végezzék és a feleknek 
; a szükséges felvilágosításokat készséggel adják meg.

E rendeleteinmel a P. T. Sz. Gy. 111. részében 
853. f. sz. a. közölt 6691 1882. sz.. a 854. f. sz. a. 
közöli 38.752/1883. sz., ,a 855. f. sz. a. közölt 

. 25.272/1890. sz. és az 1027. f. sz. a. közölt 55.682/1891. 
| sz., továbbá a P. T. R. T. 1907. évi 7. számában 

megjelent 1600. számú, az 1907. évi 13. számában 
megjelent 13.445., illetve az 54. számában megjelent
84.284., az 1912. évi 56. számában megjelent 64.465., 

i az 1913. évi 25. számában megjelent 1054., az 1916. 
évi 151. számában megjelent 83.177. az 1917. évi 
125. számában megjelent 71.752., az 1919. évi 26. 
számában megjelent 1180/eln. számú, az 1922. 
évi 6. számában megjelent 500/eln. és az ezt mó
dosító valamennyi rendeletet, valamint az 1923. évi
49. számában közzétett 11.035. sz. rendeletet teljes 
egészében hatályon kivül helyezem.

Budapest, 1924. évi december hó 12-én.

34800. Községi nyomda, Budapest. — Vezérigazgató Hegedűs Mihály.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1925. JANUÁR 5. 2. SZÁM.

T A R T A L O M i

Rendjeladományozás.
Rostái szállításból kizárt sajtótermék.
Érkezési bélyegzőlenyomat alkalmazása postai küldemé

nyeken.
A légi postaf'orgalom időleges szünetelése.
Az ír szabad államban a levélpostai küldeményeknek , 

készpénzzel való bérmentesítése.
Uj magyar-osztrák távbeszélőviszonylatok megnyitása.

Változás a Táviró-Tarifákban.
.Útmutató“ eimii vasúti menetrendre való előtizetés. 
l’ályázat kiadói állásra 1., II., III.
Kiadónő alkalmazást vállal.
Pályázati hirdetmény postaügynőki állásra.
Kimutatás a létszámba visszavett postakiadó személyi 

adatairól.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában I — Ámen.

Rendjeladományozás.
33.691.

A svéd király () Felsége Fejér Ottó helyettes 
államtitkárnak az Észak Csillaga-rend 1. oszt. közép- 
keresztjét, dr. báró Szalay Gábor postaföigazgatónak 
pedig a Vasa-rend II. oszt. középkeresztjét ado
mányozta.

Budapest, 1924. évi december hó 30-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
34.459.

A Wienben megjelenő „Reichspost" eimü napi- j 
laptól a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a napilapot a kitiltott sajtó- j 
termékek módjára kezeljék.

Budapest, 1924. évi december hó 31-én.

Érkezési bélyegzőlenyomat alkalmazása postai 
küldeményeken.

32.025.
Tudomásomra jutott, hogy az érkezett postai 

küldeményeknek érkezési bélyegző lenyomattal való 
ellátása körül a kézbesítő postahivatalok között kü
lönböző gyakorlat alakult ki.

Az egyöntetű eljárás biztosítása céljából értesi- j 
tem a postahivatalokat, hogy jövőben a levelező

lapok (eddig csak a képes lapok voltak kivéve), 
nyomtatványok, áruminta és üzletpapir küldemények 
kivételével, amennyiben a most felsorolt küldemények 
nem ajánlva adatnak postára, az összes könyvelt 
(tehát az értékleveleket is) és közönséges postai 
küldeményeket (tehát a helyi feladása leveleket is) a 
kézbesitőpostahivataloknál az érkezési bélyegző lenyo
matával kell ellátni.

F.nnek megfelelően a Posta Rendeletek Tára 
1909. évi 33. számában megjelent 1262. számú ren
delet 1. pontjában a „képes“ szót, a 2. pontban 
„ideértve azokat . . .  lenyomatával“ mondatrészt és 
az egész 4. pontot jelen rendelctemre hivatkozással 
töröljék.

Budapest, 1924. évi december hó 27-én.

A légi postaforgalom időleges szünetelése.
34.032.

Az Österreichische Luftverkehrs A. G. légi for
galmát összes vonalain december hó 30-ával, további 
intézkedésig, beszüntette.

Énnek következtében a fentemlitétt légi forgalmi
r. t. útján továbbítandó légiposta küldemények felvé
telét is egyidejűleg beszüntettem.

A forgalomnak ezt a szünetelését jegyezzék fel 
a hivatalok a P. R. T. folyó évi 35. 54. és 71. szá
mában közzétett 12.485. 18.682. és 29.873. számú 
rendeleteknél.

Budapest, 1924. évi-december hó 31-én.



Az lr szabad államban a  levélpostai küldemé- 
nyéknek készpénzzel való bérmentesítése.

32.690.
Értesítem u hivatalokat, hogy az Ír szabad állam ' 

az olt feladott s az Egyetemes Postaegyesület bár- j 
mely országába szóló levélpostai -küldemények bér
mentesítését a madridi egyetemes postaszerződés 13. 
cikk 1. pontja értelmében bérmentesítő gép lenyo
mata utján eszközli. A lenyomatok most még nem 
tartalmazzák a felvevő ország megnevezését, a fel
vevő postahivatal neve azonban a lenyomatban bent- 
foglaltatik.

A hivatalok a bérmentesítési lenyomatoknak 
ezen módját egyelőre ne kifogásolják.

Budapest, 1924. évi december hó 29-én,

Uj magyar-osztrák távbeszélöviszonyiatok 
megnyitása.

34.011.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén a folyó 

évi január hó 1-vel a Gyöngyös—-Wien közti távbe
szélő forgalmat a Budapesten túl fekvő helyekre 
érvényben levő időbeli korlátozás mellett megnyitot
tam. Az egyszerit három perces beszélgetés dija 
2 franc 85 cts.

A folyó évi január hó 10-vel továbbá egyrészről 
Wien, másrészről a Budapest környékén levő táv
beszélőközpontok, nevezetesen Békásmegyer, Buda
fok, Budakalász, Budakesz. Budaörs, Csepel. Csömör, 
Cinlcota, Kispest. Mátyásföld, Nagykovácsi, Nagytétény, 
Pesterzsébet, Pesthidegkut, Pestszentlőrinc, Pestújhely, 
Rákoshegy- Rákoskeresztúr, Rákospalota, Rákosszent
mihály, Solymár, Soroksár, Törökbálint, Üröm, va
lamint Alag közt a Budapest- Wieni viszonylatra 
megállapított T eltételek és díjtétel mellett a forgalmat 
megnyitom.

A kir. hivatalok a P. R. Tára 1924. évi 76. 
számának mellékleteként megjelent „V. B) Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi január hó 2-án.

Változás a Táviró-Tarifákban.
38.947.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 38. szá
niának mellékleteként megjelent Táviró-Tarifákban a 
következő változást vezessék keresztül :

A 29. oldalon Palestinánál felsorolt helynevek, 
valamint a vonatkozó szódijtételek törlendők s ezek 
helyébe írandó első csoportként: „Transjordania hiva
talai“ via Eastern 1.55, via France T. S. T. 1.45,

via Égyprádió 1.55, és második csoportként „Többi 
hivatal“ via Eastern 1.40. via France T, S. F. 1.30 
és via Egypradio 1.40 szódjjtételekkel.

Budapest, 1925. évi január hó 2-án.

„Útmutató“ c. vasúti menetrendre való előfizetés.
33.525.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az .. Útmu
tató" cimü vasúti menetrendkönyv, a kiadóval történt 
megállapodás szerint, a jövő évtől kezdve a vasúti 
menetrenden kívül tartalmazni fogja:

1. A m. kir. mozgó- és kalauzposták jegyzékét.
2. A m. kir. posta közúti járatainak menetrendjét.
3. A vasúti menetrendi résznél (a tavaszi menet

rendváltozástól kezdve) az egyes vonatok postaszálli- 
tásra való mikénti felhasználásának jelzését.

4. A posta-, távirda- és távbeszélő tarifát.
Az említett menetrend könyv a jövő évben 7-—12- 

szer fog megjelenni.
ügy a postai alkalmazottaknak, mint a közön

ségnek fontos érdeke, hogy erre a nélkülözhetetlen 
segédkönyve minél többen előfizessenek.

A kiadóhivatal (Budapest, VIII., Muzeum-körut
6. sz.) postai alkalmazottak részére évi 309.000 ko
rona kedvezményes, nem postai alkalmazottak részére 
pedig évi 412.000 korona előfizetési dijat állapított 
meg.

A kiadó az előfizetési ár 20°/o-át postajóléti 
célokra fogja átengedni.

A postahivatalok az „Útmutató“ megrendelésé
vel járó előnyökre úgy az alkalmazottak, mint a kö
zönség figyelmét hívják fel.

Budapest, 1924. évi december hő 29-én.

Pályázat kiadói állásra.
i.

Aliaujszántoi l. oszt. postahivatal gyakorlott ki
segítőt keres azonnali belépésre. Teljes ellátás, fize
tés megegyezés szerint, üzemi jutalék. Mosás és ágy
nemű nélkül.

II.
Budapest 75. sz. hivatal önálló kezelésre és 

számadástételre képes férfi vagy nő kiadót keres. 
Járandóság a mindenkori kiadói járandóság. Jelent
kezést január 15-ig kér.

III.
Dunaszekcsö II. oszt. (pttb.) postahivatal önálló 

kezelés és számadásra képes kiadót keres állandó 
alkalmazásra. Ellátás ágynemű és mosás nélkül. Fize
tés megegyezés szerint.

Kiadónö alkalmazást vállal.
Kiadónö azonnali belépésre alkalmazást vállal. 

Szives megkereséseket kiadónő Jánosháza, Vasmegye 
kér küldeni.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), 
illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925. évi január hó 27-ig 
nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Kimutatás a létszámba visszavett postakiadó személyi adatairól.

Postaigazga
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

M e g j e g y z é s
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Debrecen Tóth Sándor Kiadó Nyírbátor
1900. Nyírbátor Visszavétetett a kér. min. 1924. nov. 8-án 

kelt 23.172/X—924. sz. rendeletével

0

34818 Községi nyomda, Budapest. — Vezérigazgató Hegedűs Mihály.
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A MAGYAR KIR. | g
KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI <§§

| | ;  POSTA RÉSZÉRE.
I P  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1925. JANUÁR 14. 3. SZÁM.

T A R T .
A nemzetközi postautalványforgalom felvétele Olasz

országgal.
A Magyar Pénzügyi Szindikátus által nyitva feladott dol

lártartalmu értéklevelek feladásánál beállott változás.
Postai szállitásból lázárt sajtótermék.
Luxemburgból eredő hírlapok és folyóiratok díjszabása.
Kézbesítési dij elengedése egyes szolgálati postautalvá

nyok kifizetésénél.
Figyelmeztetés a községek által feladott levelek bérmen

tesítése tárgyában.

A L O M .

2500 koronás postabélyeg rendszeresitése.
A Miskolc—Lucenec (Losonc) közti távbeszélőforgalom 

megnyitása.
Uj magyar-osztrák távbeszélő viszonylatok megnyitása. 
Forgalomköri változások I., II., III., IV.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában.
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

k A nemzetközi postautalványforgalom felvétele 
W Olaszországgal.
\  30.211.

A mindkét irányú utalványforgalom Olaszország
gal a folyó évi február hó 1-ével megnyílik.

Egy utalvánnyal küldhető maximális összeg 
Magyarországból Olaszországba 1000 lira. Az ellen
kező irányban 3,000.000 magyar korona.

A távirati utalványforgalom, valamint az után- 
véleles ajánlott levél, utánvételes csomag és meg
bízási forgalom Olaszországgal egyelőre még szünetel.

A 4,000 000 magyar koronát kitevő összegeken 
felüli összegek feladásának engedélyhez kötöttségére 
és egyebekre vonatkozólag a P. R. T. 1924. évi 61. 
számában megjelent 22.426. számú rendelet irányadó, 
melynél a postahivatalok e rendeletet jegyezzék elő. 

Budapest, 1925. évi január hó 3-án.

A Magyar Pénzügyi Szindikátus által, nyitva 
feladott dollártartalmu értéklevelek feladásánál 

beállott változás.
320.

Az 1922. évi P. R. T. 45. számában közzétett
19.680. számú rendeletem 2. pontjában foglalt azt a 
rendelkezést, hogy a Magyar Pénzügyi Szindikátus 
által nyitva (olvasva) feladott dollárt tartalmazó érték

levelek kizárólag csak a postatakarékpénztárnál mű
ködő Budapest 54. számú postahivatalnál kerülnek 
feladásra, olykép módosítom, hogy az említett érték
levelek feladására folyó év január 15-étől kezdődően 
a Budapest 54. számú postahivatal helyett a Buda
pest 5. számú postahivatalt jelölöm ki.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a fentidézett ren
delet megfelelő helyén.

Budapest, 1925. évi január hó 5-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
384.

A báró Werkmann Károlynak Münchenben a 
„Verlag für Kulturpolitik“ kiadásában megjelent „Aus 
Kaiser Karls Nachlass“ cimü müvétől a postai szál
lítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a müvet a kitiltott sajtó
termékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi január hó 6-án.

Luxemburgból eredő hírlapok és folyóiratok 
díjszabása.

371.
Luxemburg a kiadóhivatalok által közvetlenül 

feladott hírlapok és időszaki folyóiratok diját a stock
holmi egyezmény életbelépésének idejéig (1925. évi 
szeptember hó 30-ig bezárólag) továbbra is 50 g-ként 
10 luxemburgi centimeban állapította meg.

Felhívom a hivatalokat, hogy a P. R. T. 1924. 
évi 42. számában közölt 15.136. számú rendelet
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kapcsán fentieket jegyezzék elő a P. R. T. 1924. 
évi 38. számában közölt 13.460. számú rendelet 
mellékleteként kiadott kimutatásban.

Budapest, 1925. évi január hó 10-én.

Kézbesítési díj elengedése egyes szolgálati 
postautalványok kifizetésénél.

34.060.
Jelen rendeletéin vételétől postaküldemények 

utáni kártérítési összegekről, postai dijtérítésekről ki
állított s bárkinek szóló u. n. szolgálati (sárga) posta- 
utalványok címzettjeitől, azok háznál történt kifize
tése esetén sem leéli a kifizetési dijat (jelenleg 700 
koronát) beszedni.

Figyelmeztetem ezért a szolgálati postautalvá
nyokat kiállító postai hatóságokat, hivatalokat, hogy 
ez utalványok szelvényein jövőben az utalványozott 
összeg rendeltetését („Kártérítés“ vagy „Dijtérités“) 
feltüntetni el ne mulasszák. E figyelmeztető meg
jelölés nélkül beérkező szolgálati postautalványok ház
nál kifizetése esetén a kifizetési dij szedése továbbra 
is kötelező marad.

Budapest, 1925. évi január hó 8-án.

Figyelmeztetés a községek által feladott levelek 
bérmentesítése tárgyában.

31.353.
Felmerült esetekből kifolyólag és a kételyek el

oszlatása céljából a P. R. T. 1924. évi 51. számában 
megjelent 17.516. számú rendelet 2. pontja kapcsán 
figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a belügy
miniszter ur döntése alapján a rendezett tanácsú vá
rosok és a községek (körjegyzők) összes hivatalos 
levélpostai küldeményeiken az érvényben levő rendes 
postai viteldijat postabélyegekben leróni kötelesek, 
tehát „hivatalos felszólításra“ vagy más hasonló zára
dékkal ellátott levélpostai küldeményeket sem adhat
nak fel bérmentetlenül. Ebből kifolyólag az összes 
postahivatalok és postai ügynökségek az emlitettektől 
a hivatalos levélpostai küldeményeket is csak szabály
szerűen bérmentesítve vehetik fel.

Budapest, 1925. évi január hó 7-én.

2500  koronás postabélyeg rendszeresítése.
34.340.

Folyó évi január hó folyamán 2500 koronás 
postabélyeg kerül forgalomba.

A bélyeg rajza „Patrona Hungáriáé“, színe őz
barna, illetve a belső rajz vörösbarna.

E bélyeg a szokott módon rendelendő meg. 
Budapest, 1925. évi január hó 6-án.

A Miskolc— Lucenec (Losonc) közti távbeszélő- 
forgalom megnyitása.

114.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén 

Miskolc és Lucenec (Losonc) közt a folyó évi február 
hó 1-vel a távbeszélő forgalmat megnyitom. Az egy
szerű háromperces beszélgetés dija 2 aranyfranc 10 cts.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V. B) Külföldi for
galom díjtáblázatot“ az uj viszonylat adataival egé
szítsék ki.

Budapest, 1925. évi január hó 6-án.

Uj magyar-osztrák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

322.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén a folyó 

évi január hó 15-vel a következő uj magyar-osztrák 
távbeszélő viszonylatok forgalmát megnyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal 
szorzandók.

A magyar táv
beszélő központ

A külföldi táv
beszélő központ

Beszélgetési dij 
ar. frankokban

neve neve fre cts

Celdömölk Wien 2 20
Zalaegerszeg Bruck a. d. Muhr í 85

Fehring i 50
Feldbach i 50
Friedbei’g i 85

» Fürstenfeld i 50
f j Gleichenberg i 50

Gleisdorf i 50
» Grosspetersdorf (Sagyszentmiliály) i 85
f i

Güszing (Németujvár) i 50
Hartberg i 50

f f Hirn (Félszerfalva) i 85
» J mnersdorf (Gvanafalva) i 50
jj Judenburg 2 10

Lackenbach (Lakompak) í 85
» Leoben 1 85
y? Lockenhaus (Léka Tasm.) 1 85
f f

Mattersburg (Nagymarion) 1 85
Mürzzuschlag 1 85

yj Neudau (Steiermark) 1 50
f f Oberwarth (Felsőőr) 1 85
n Pinkafeld (Pinkafő) 1 85
f t Rechnitz (Rohonc) 1 85

Reichenau és fiókközv. hivatalai*) 2 20
» Rotenthurm a. d. Pinka (Tasvörősvár) i 85

Siegendorf (Cin falva) 1 85
f f Tatzmannsdorf (Tarcsa) 1 85
V Weiz 1 85
*) Reichenau fiókküzvetitő hivatalai a következők : Edlach,

Hirschenwang, 
Schwarzau im

Küb, Nassvvald, Payerbach, Prein a. 
Gebirge, Singerin.

d. Rax,

'
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A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V. B) Külföldi for
galom “ díjtáblázatot a csatolt fedőlap felhasználásá
val az uj viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi január hó 8-án.

Forgalomköri változások.
I.

23.
Bolhó kk .; a postahivatal ideiglenesen szüne

tel ; u. t. Babócsa;
Balokány csárda up. ezentúl Babócsa;
Bő major
Cser „ „
Gyóta puszta * „ „
Budapest, 1925. évi január hó 10-én.

II.
21 .

Pirtó vasúti távírdától az állami és magántáv
iratok kezelésére vonatkozó meghatalmazás megvona
tott ; up. Kiskunhalas.

Budapest, 1925. évi január hó 9-én.

III.
33.731.

Pálmonostor u. t. ezentúl: Kiskunfélegyháza; 
Pétermonostor u. t. ezentúl: Kiskunfélegyháza. 
Budapest, 1925. évi január hó 3-án.

IV.
34.350.

Csokoládépuszta up. és u. t. ezentúl: Hosszu- 
hetény.

Budapest, 1925. évi január hó 4-én.

Személyzetiek.
606.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1924. nov. 
havában előfordult változások (a feltüntetett számok 
az illető alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Megbizattak:
Marton Károly hiv. ig. a szegedi 1. számú és 

Sohay József felügyelő 311 a Budafok 1. sz. posta- 
hivatalok vezetésével.

Áthelyeztettek:
Dr. Benkő Géza titkár 121 Budapestről Szegedre, 

dr. Beil János fogalmazó 4 Szegedről Debrecenbe, 
Nikolet Lőrinc főtiszt 300 Szegedről Békéscsabára,

Oláh Béla gyakornok 151 Budapestről Miskolcra, 
Kalmár Andor s.-ellenör 339 Pápáról Budapestre, 
Szabó Mihály s.-ellenőr 635 Győrből Budapestre, 
Patay Sándor segédtiszt 568 Veszprémből Budapestre, 
Sáphütl Mihály segédtiszt 570 Budapestről Salgótar
jánba, Aranyossi Mária segédtisztnő 296 Miskolcról 
Bajára, Török Mátyás II. o. altiszt 605 Orosházáról 
Szentesre, Banga Lajos II. o. altiszt 3308 Szombat
helyről Budapestre, Nagy Kálmán ceglédi II. o. vo- 
nalmester 12 Ceglédről Budapestre.

A tényleges szolgálatba visszavétettek:
Szemes Imre főtiszt 38/a, Pogány Béla főtiszt 

175, Márthé Péter s.-ellenőr 9/b, Devecseri József
s.-ellenőr 91/a, Csizmazia Sándor segédtiszt 392, 
Kulich Jenő II. o. altiszt 501/a, Sándor István II. o. 
vonalfclvigyázó 180/a.

Elbocsáttattak:
Tenkács László s.-ellenőr 755, Szabó Károly 

György II. o. altiszt 2595.

Végkielégittettck:
Hinterleitner Károly főtiszt 94, Schwarzleitner 

Hugó ellenőr 237, Steiner Arnold segédellenőr 485, 
Kéri János segédtiszt 535, Vánky Anna 468, Gusz- 
mann Margit 961 és Vilcsek Gyuláné 1199 segéd- 
ellenőrnők, Chován Istvánná 374, Knapicziusz Zsu
zsanna 716, özv. Sándor Lászlóné 773, Weisz Róza 
787, Wirthisch Károlyné 1063 és Morvay Gézáné 
1125 segédtisztnők, Latinovics Lajos 3178 és Gábor 
László 3745 II. o. altisztek.

Nyugdijaztattak:
Hartmann István főtiszt 187, Altenritter István 

ellenőr 78, Fodor Erzsébet 192 és Tarkőy Margit 
265 ellenőrnők, Pammer Anna s.-ellenőrnő 279, 
Csiszár Erzsébet segédtiszfnő 1071, Moór János II. o. 
szakaltiszt 326, Gondár János 223, Oszwald Vince 
292, Vastag Ignác 358, Gyones Mihály 371, Árva 
András 457, Pakurái' Illés 580, Rédl András 622, 
Neumajer József 692, Rafai István 869 és SLromp 
Aladár 1242 I. o. altisztek, Németh József jákfai 341, 
Zsigmond Gábor 1079, Hulya András 1687 és Mészáros 
Lajos 3206 II. o. altisztek, Burcsics János 11."o. garage- 
mester 7, Szvecskó József gépkocsivezető 71.

Meghaltak:
Neiser Ignác főfelügyelő 165, Harmath Béla fel

ügyelő 192, Kemény Ádám főellenőr 13, Horváth Károly 
takácsi II. o. szakaltiszt 335, Polgár János alcsuti I. o. 
altiszt 585, Urbanek József I. o. altiszt 1258, Juhász 
Kálmán II. o. altiszt 2457.

Budapest, 1925. évi január hó 8-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), 

illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925. évi február hó 4-ig 
nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Kimutatás a  létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

Postaigazga
tósági
kerület

A létszámból törölt egyén

A törlés oka Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi

alkalmazási helye

Bpest
kér Hirth Erzsébet kiadó Mezőtúr

1895 Pusztaecseg Pusztaeesegi postames
terré neveztetett ki

Pécs Antal Albertné 
sz. Póth Katalin Ti

Mágocs
1882 Vajszló Vajszlói postamesterré 

neveztetett ki

Ti
özv. Tislér Józsefné 
sz. Korber Erzsébet Ti

Alsódomboru
1891 Pécsvárad Pécsváradi postamesterré 

neveztetett ki

i » Hermann Róza Ti
Tófej
1902 Zalaegerszeg Tófeji postaügynökké 

neveztetett ki

Ti Harovnik Mária »
Tapsony

1900 Nagyszakácsi Több mint félévig nem] 
vállalt alkalmazást

Sopron Horváth Ferenc
1

Ti
Bodvica

1898 Hidas Hűtlen pénzkezelés

34886. Községi nyomda, Budapest. — Vezérigazgató Hegedűs Mihály.



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 3. számához.

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal 
szorzandók.

A magyar 
távbeszélő- 

központ
A külföldi távbeszélő 

központ neve

Beszélgetési 
dij arany
frankokban

frc cts

Celdömölk W ien...................................... 2 20
Zalaegerszeg Bruck a. d. Muhr . . . . i 85

Feli r in g ............................ .... i 50
F e ld b a c h ............................. i 50
Friedberg . ......................... i 85
Fürstenfeld............................ i 50
Gleichenberg........................ i 50
Gleisdorf . ......................... i 50

" Grosspetersdorf (Nagyszent- 
m ih á ly )............................. i 85

„ Güs/.ing (Néinetujvár) . . . 1 50
„ H a r tb e r g ............................ 1 50
„ Hirm (Félszerfalva) . . . . 1 85
n Jennersdorf (Gvanafalva) . . 1 50
„ Judenbürg ............................ 2 10

Lackenbach (Lakompak) . . l 85
n Leoben ................................. 1 85

Lockenhaus (Léka Vas m.) 1 85
Mattersburg (Nagymarton) . 1 85
Mürzzuschlag........................ 1 85
Neudau (Steiermark) . . . 1 50
Oberwarth (Felsőőr) . . . . 1 85

w Pinkafeld (Pinkafő) . . . . 1 86
w Rechnitz (Rohonc) . . . . 1 85
* Reichenau és fiókközvetitő 

h iv a ta la i* ........................ 2 20
» Rotenthurm a. d. Pinka (Vas- 

v ö rö s v á r) ........................ 1 85
n Siegendorf (Cinfalva) . . . 1 85
n Tatzmannsdorf (Tarcsa) . . 1 85
- W eiz ...................................... 1 85

* Reichenau fiókközvetitő kivatalai a következők : Kdlach
Rirsciienwang, Küb, Nasswald Payerbach, Prein a. d. Rax, 
Schwarzau im Gebirge, Singerin.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1925. JANUÁR 23. 4. SZÁM.

T A R T
A magyar-osztrák postaegyezmény életbeléptelése.
Postai szállításból kizárt sajtótermék I., 11., Hl.
A m. leír. postatakarékpénztár 1924. évi december havi 

forgalma.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában.
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadáséban ! — Ámen.

A magyar-osztrák postaegyezmény 
életbeléptetése.

1.180.
A magyar és osztrák postaigazgatások Becsben

1924. évi december hó 16-án az alább teljes szöve
gében közölt egyezményt és a hozzája tartozó foga
natosító szabályzatot kötötték:

E G Y E Z M É N Y
Magyarország és Ausztria közt a postaszolgálat 

tárgyában.

A madridi egyetemes postaszerzödés 22. és 23. 
cikkei alapján a szerződő postaigazgatások alulírott 
képviselői a kölcsönös postaszolgálatuk megkönnyítése 
céljából, államaik illetékes hatóságai jóváhagyásának 
fenntartásával, közös egyetértéssel a következő hatá
rozatokban egyeztek meg.

1. Cikk.
Mindazon esetekben, amelyekre vonatkozólag a 

jelen egyezmény nem intézkedik, a szerződő országok 
közt való postaforgalmat az 1921-ben Portorosebau 
kötött egyezményeknek és az ogyetomes postaegye
sület érvényben levő szerződéseinek, egyezményeinek 
és szabályzatainak határozmányai nyernek alkalma
zást.

2. Cikk.
A kölcsönös forgalomban a következő díjmér

sékléseket állapították meg:
1. A Portorose-i főegyezmény 7. cikkében a 

levél első sulyegységére és a levelezőlapra megálla-

A L O M .
Nagybritanniába é* az Ír szabad államba szóló csomagok 

; díjszabása.
Helyesbítés.
Pályázat kiadói állásra.

pitott díjmérséklés alkalmazást nyer a levelek többi 
I sulyegységeire, a nyomtatványokra, az üzleti papírokra, 
j az árumintákra és az egybecsomagolt küldeményekre, 
: kivéve mindazonáltal az újságokat és a vakok hasz

nálatára szolgáló nyomtatványokat, amelyek a Porto- 
! rose-i külön egyezmény 1. cikkének határozmányai 
■ alá esnek és az alábbi 2. alatt felsorolt küldeményeket.

2. A kővetkező nyomtatványok az egyetemes 
j postaszerzödés által a nyomtatványok részére előirt 
í dijakból 50%-os díjkedvezményt élveznek:

n) h kiadók által közvetlenül küldött fűzött vagy 
j bekötött könyvek, kivéve minden reklámot vagy ár- 
i jegyzéket;

b) a tudományos intézetek között kicserélt iro- 
| dalmi és tudományos kiadványok.

3. Az 1 kg súlyig terjedő csomagok sulydija 
országonként és csomagonként 20 centime.; a terje
delmes csomagokért e dij 50%-kal emelkedik.

3. Cikk.
1. Az 1,000.000 magyar vagy osztrák korona 

összegig terjedő követelések, amelyek külön okmány 
átnyujtása nélkül fizetendők ki,’megbízási lapok utján

| is beszedhetők! E lapok dija egyenlő a kölcsönös 
•! forgalomban váltott egyszerű közönséges postai leve- 
; lezőlap dijával.

2. A megbízást foganatosító igazgatás a besze- 
. dendö összeg után 20 centime beszedési dijat számit.
| Ugyanilyen összegű előmutatási dijat szednek be a

feladón, ha a. megbízási összeg nem volt beszedhető.
3. A megbízási lapok tárgyában a két igazgatás 

| csak a beszedett összegért szavatol.

4. Cikk.
A kölcsönös forgalomban a levelezőlapok leg

magasabb méretei a következők: hosszúságban 15 
centiméter és szélességben 10.5 centiméter.
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5. Cikk.
A szerződő igazgatások kölcsönösen bizto

sítják az egyik szerződő országból eredő és a másikon 
átszállítandó értéknyilvánitással ellátott csomagok, 
értéklevelek és értékdobozok átszállítását anélkül, 
hogy a többi viszonylatokra esetleg megállapított 
értéknyilvánitási korlátozást alkalmaznák.

6. Cikk.
1. A szerződő igazgatóságok kötelesek a posta- 

küldemények szállítását a saját területükön a saját 
költségükön végezni,

2. Amennyiben egyik szerződő fél a postakül
demények szállítását vasúti vagy közúti járat utján 
saját országának határán túl végzi, a másik igazga
tás a szállitási költségek fedezéséhez hozzájárulni 
köteles.

7. Cikk.
A tulajdonképoni határszéli forgalomban, azaz 

abban az esetben, ha az egyik szerződő ország 
valamelyik postahivatalának csak a másik ország terü
letén át van postai összeköttetése, az utóbbi ország- 
igazgatása köteles a postaküldeményeket díjmentesen 
szállítani.

8. Cikk.
A jelen egyezmény végrehajtására szükséges 

határozatokat a foganatositási szabályzat tartalmazza.

9. Cikk.

ezenfelül a megbízási szolgálatot sem vehetvén lel, 
eme szolgálatok életbeléptetésének határidejét irat
váltás utján később fogják megállapítani.

2. Cikk.
Minthogy az osztrák belső szolgálatban levelező- 

| lapokat jelenleg 15.7 centiméter hosszúságig és 10.7 
I centiméter szélességig fogadnak el, a magyar postaigaz- 
j gatás a stockholmi egyetemes postaszerződés életbe

léptetéséig az Ausztriából eredő és a fenti méretű 
i levelezőlapokat e címen nem fogja pótdijjal meg- 
j  terhelni.

Kelt két példányban Bécsben 1924. év de
cember hó 16-án.
A magyar postaigazgatás Az osztrák postaigazgatás

részéről: részéről:
báró Szalay G. s. k. Hoheisel s. k.

Foganatosító szabályzat
a Magyarország és Ausztria között a postaszolgálatra 
vonatkozólag kötött egyezményhez.

Alulírottak az 1924. év december hó 16-án 
I kötött egyezmény 8. cikke alapján, igazgatásaik nevé

ben az említett egyezmény végrehajtásának biztosí
tására a következő szabályokat állapították m eg:

I. Cikk.
A postaküldeményeket készpénzzel is lehet bér

mentesíteni.
Ez az egyezmény 1925. év február hó 1-én 

lép életbe és határozatlan időtartamig marad ér
vényben.

Mindazonáltal a szerződő felek mindegyikének 
joga van az egyezménytől két hónappal előzetesen 
adott értesítés utján visszalépni.

A szerződő igazgatások a jelen egyezmény ha
tározatait közös egyetértéssel bármikor megváltoztat
hatják.

Kelt két példányban Bécsben, 1924. év de
cember hó 16-án.
A magyar poslaigazgatás Az osztrák postaigazgatás

részéről: részéről:

báró Szalay G. s. k. Hoheisel s. k.

Zárójegyzökönyv.
A mai napon kötött egyezmény aláírása előtt 

az alulírott képviselők a következőkben egyeztek m eg:

I. Cikk.
Minthogy a szerződő igazgatások jelenleg nincse

nek abban a helyzetben, hogy a levélpostai utánvételi 
szolgálatot felvehessék, a magyar igazgatás pedig

Mindegyik igazgatás önállóan állapítja meg és 
közli a másikkal :

a) hogy mely küldeményeknek bórmentesitése 
lehetséges készpénzzel és

h) hogy miként jelölik meg ezeket a külde
ményeket.

2. Cikk.
1. Az ajánlott küldeményeket rendszerint nem 

Írják be egyenkint a rovatlapba, hanem sommásan.
2. A szerződő igazgatások közös egyetértéssel 

megállapíthatják, hogy mely postahivatalok közt és 
minő viszonylatokban kell az ajánlott leveleket egyen
kint róva tolni.

3. Az oly ajánlott küldemények, amelyek az 
egyik igazgatás belföldi szabályai értelmében egyen
kint írandók be a rovatlapba, ugyanígy továbbíthatók 
a másik igazgatáshoz.

4. Az ajánlott levelek sommás rovatolása [álta
lában a belföldi szabályok szerint történik.

3. Cikk.
A levélzárlatokat pecsétjegyekkel is le lehet 

zárni. Azokra a zsákokra, amelyekben az ajánlott
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küldemények vannak megjelölve, vörös papírból ké
szült függvényt kell alkalmazni.

4. Cikk.
Ama visszajelentések másodpéldányait, amelye

ket a levélzárlatok megvizsgálása alkalmával tapasz
talt szabálytalanságokról állítanak ki, közönséges 
levélben a zárlatot küldő kicserélő hivatal felettes 
igazgatóságához kell megküldeni.

5. Cikk.
A szerződő igazgatások megállapodhatnak abban, 

hogy bizonyos esetekben egyesitett zárlatokat cserél
jenek ki. A hivatalok ez esetben egyesitett rovat
lapokat használnak, amelynek első részében, az érték
leveleket. értékdobozokat és csomagokat, a második- 
részében pedig az ajánlott küldeményeket kell rovntolni.

6. Cikk.
A madridi csomagpostai szerződésben meg

állapított tilalmaktól eltérően a következő tárgyak 
szállíthatók postacsomagokban :

1. kisebb élőállatok, kivéve a vadállatokat, 
továbbá a mérges, veszélyes, undort gerjesztő, beteg, 
valamint a megkötözött állatokat; de a postára adás 
csak az alábbi a)—d) pontokban foglalt feltételek 
mellett történhetik.

(A postára adható állatok közé tartoznak neve
zetesen : a méhek, az éneklő- és díszmadarak, a 
szárnyas vadak, a baglyok, a háziszárnyasok, — a 
pávák és a hattyúk kivételével, — továbbá a kisebb 
emlős állatok, mint a kutya, a mókus, a tengeri 
malac, a nyúl, stb.)

a) A csomagok kiterjedése rendszerint nem 
haladhatja meg semminő irányban sem az 50 centi
métert, kivéve ha a küldeményt egészen a rendel
tetési helyig vasúton lehet szállítani.

csomagolni, amelyen rostaszövettel elzárt szellőztető 
nyílások vannak és amelyen a fagörcsök jól le vannak 
ragasztva. A tartályok terjedelme nem haladhatja meg 
hosszúságban az 1 métert, szélességben a 35 centi
métert és magasságban a 30 centimétert. A tartá
lyoknak azonfelül a kezelést megkönnyítő különleges 
fogantyúval kell ellátva lenniök.

A más állatok szállítására használt tartályoknak, 
mint pl. ketreceknek, dobozoknak, kosaraknak tisz
táknak. szellőseknek és oly tágasaknak kell lenniök, 
hogy azokban az állatok kényelmesen állhassanak” 
ülhessenek, vagy fekhessenek.

Az egészben vagy részben lécekből, vagy fém
pálcákból készített tartályoknak olyanoknak kell lenniök,

1 hogy azokból az állatok ki ne szabadulhassanak, vagy 
I egyes testrészeik ki ne férhessenek és azokból az 

állat váladéka ki ne folyhasson.
Ez utóbbinak a megakadályozására kell hogy a 

tartálynak szilárd fenobe és megfelelő magasságig 
szilárd oldalfala legyen. A szükséghez képest a tar- 

| tály fenékét be kell fedni a folyadék felszívására 
alkalmas anyaggal. A tartályoknak az állatok számára 

; útközben szükséges eleségnek és víznek befogadására 
1 alkalmas és tartósan odaerősített edényekkel kell 
! ellátva lenniök. A víztartóba akkora szivacsot kell 
j elhelyezni, amely az edényt egészen betölti, nehogy 

a viz kiömölhessen.
A feladó a szállítás tartamára szükséges eleséget 

tegyen a tartályba. Az utközi hivatalok által netán 
nyújtott eleség költségeit a címzett fizeti.

Kutyákat csak a fenti feltételeknek megfelelő 
erős faládákban lehet küldeni. Ezen a szellőztető 
nyílásokat erős sodronyrácsozattal kell lezárni. Az ily 
tartályok, ha a szállítás kizárólag vasúton történik, 
70 centiméternél, ha pedig a szállítás részben köz
úton is történik, 50 centiméternél egy irányban sem 
lehetnek hosszabbak.

c) Az élőállatokat tartalmazó csomagokra fel
tűnő betűkkel a következő megjegyzést kell irn i: 
„ Animaux vivants1' (németül: lebende Tiere, magyarul:

I élő állatok). Ha a feladó az állatnak útközben való 
különleges gondozását igényli, ezt a kívánságát az 
említett jelzés mellé felragasztott fehér papírra jegyzi 
fel, a posta az ilyen kívánságnak, amennyiben a 
szolgálat zavartalan menete ezt megengedi, de min
den felelősség nélkül, eleget tesz.

d) A feladó köteles a csomag burkolatára és a 
szállítólevélre feljegyezni, hogy mi történjék a cso
maggal, ha az kézbesithetetlen; a feladó azt kérheti, 
hogy a csomagot neki küldjék vissza, vagy adják el, 
vagy azt ugyanott lakó más egyénnek kézbesítsék, 
vagy pedig úgy kezeljék, mint amelyről ő lemondott.

Ilynemű rendelkezést kivételképen utólagosan is 
tehet, de csakis távirati utón és csak abban az eset
ben, ha a feladó már előre kikötötte, hogy őt a kéz- 

j besithetetlenségről a rendeltetési postahivatal távira- 
j tilag értesítse. Az ily rendelkezést azonban csak akkor 

veszik figyelembe, ha a feladó azt a távirati értesítés 
kézhezvételétől számított 24 órán belül a feladó 
postahivatalnak tudomására hozza. A rendeltetési 
postahivatal táviratának költségeit a feladó e távirat 
kézbesítésekor fizeti meg.

2. Csomagban szállítható kézifegyverekhez való 
töltények, gyutacsok és gyutükrök a következő felté
telek mellett:
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a) a töltényeknek központi gyújtóval és oly fel
szereléssel kell ellátva lenniök, hogy a golyó vagy 
sörét a hüvelyből ki ne eshessek és a lőpor ki ne 
szóródhassék. Ha a töltényhüvely papírból készült, 
ez utóbbinak legalább 0.7 mm vastagnak kell lennie. ;

b) A töltényeket, gyutacsokat és gyutükröket 
előbb kemény lemezpapirdobozokba oly szorosan kell 
elhelyezni, hogy abban szilárdan álljanak és hely- ! 
zetüket rázás következtében se változtathassák meg. j 
Az egyes dobozokat erősen be kell ragasztani, vagy 
fonállal körülkötözni és azután szögelés nélkül össze- ! 
illesztett erős faládába szilárdan elhelyezni. A közöket j  
száraz kóecal, papirral vagy mohával oly szorosan kell ; 
kitölteni, hogy' a dobozok a ládában s/.állitás közben 
is rögzítve maradjanak.

A ládákat facsavarokkal kell lezárni, zsineggel , 
körülkötni és erre ólompecsétet alkalmazni.

c) A töltényeket tartalmazó ládának oldalait . 
vörös papirral kell beragasztani. Vörös papír helyett j 
a láda oldalfalait vörös színnel lehet befesteni.

d) Az ily ^csomag súlya 5 kilogrammot nem ' 
haladhatja meg.

3. Gyutaccsal felszerelt töltetlen töltényhüvelyek ! 
csomagban a következő feltételek mellett szállíthatók: ;

a) A töltényhüvelyeket erős faládába, hordócs
kába vagy oly tartályba keli szilárdan becsomagolni, 
amely a tartalomnak, a csomag súlyának és a szállítási 
útnak megfelel:

b) az ily csomag címoldalára ragasztott vörös 
papíron jelezni kell a csomag tartalm át:

c.) a csomag 5 kilogrammnál súlyosabb nem
lehet.

4. Biztonsági gyujtózsinórok csomagban szállít- j 
hatók a következő feltételek m ellett:

a) A szállítási engedély csak a szürke szinü és i 
kenderburkolattal ellátott biztonsági gvujtózsinórokra, j 
valamint a kis átmérőjű tömlőből készített gyújtó- ! 
zsinórokra terjed ki, amelyek aránylag igen csekély | 
mennyiségű lőport tartalmaznak.

b) A gvujtózsinórokat erős vaslemeztartályba 
vagy nem szögeit (összeeresztett) szilárd faládába : 
vagy hordóba gondosan akként kell csomagolni, hogy
a tartály teljesen ki legyen töltve. Az üres hézagokat 
kócc-al vagy mohával kell kitölteni, hogy a tartály ne 
mozogjon. A tartályok űrtartalma 0.012 köbmétert 
meg nem haladhat (pl. nem lehet 30 centiméternél 
hosszabb, 20 centiméternél szélesebb és 20 centimé
ternél magasabb).

c) Az ily csomag oldalait vörös szinü papirral 
kell beragasztani. A vörös papír alkalmazása helyett 
az oldalakat vörös színnel lehet befesteni.

d) Az ily csomag súlya az 5 kilogrammot nem 
haladhatja meg.

5. Sellaktüznek nevezett tüzijátókanyag csomag
ban a 2. alatt közölt feltételek alatt szállítható.

0. Nyers celluloid, valamint celluloidból készült 
áruk csomagban a következő feltételek mellett szál
líthatók :

a) A nyers celluloidot vagy celluloidhulladékot 
erős faládába kell csomagolni.

b) Celluloidból készült áruk erős lemezpapirba 
is csomagolhatók.

c) Az ily csomagok külsején lehetőleg fehér 
papíron fekete nyomással vagy írással szembeötlően 
jelezni kell, hogy a tartalom „Celluloid

7. Vizeletminták postai csomagban a következő 
feltételek mellett szállíthatok:

a) A minta vastagfalu, szilárdan dugaszolható 
edénybe helyezendő. A dugaszt nedves hólyaggal 
vagy ruggyantaszövettel le kell kötni és az edényt 
vattával, szalmával vagy kócc-al jól kitöltött szilárd 
tartályba kell helyezni.

b) A csomagra ragasztott szélessávú vörös papi
roson „Vizeletminta“ felírással szembeötlően jelezni 
kell a tartalmat.

c) Az ily csomagok terjedelmesekként kezelendők.
8. A címzetthez intézett levelet bármely csomag

ban el lehet helyezni.

7. Cikk.

Az órtéknyilvánitás nélkül feladott csomagnak a 
súlyát egész és fél kilogrammokban kell jelezni. Az 
500 grammon aluli sulvrészt teljes 500 grammnak 
kell számítani.

8. Cikk.

Á sommásan átadott csomagokat a szállító
levelek alapján jegyzékbe kell foglalni és pedig le
hetőleg a felvevő hivatalok és a felvételi ragszámok 
sorrendjében.

Ha valamely értéknyilvánitással el nem látott 
vagy legfeljebb 20 frank értéknyilvánitással ellátott 
csomag szállítólevele étkezik valamelyik kicserélő 
hivatalhoz, a hozzátartozó csomagot is beérkezettnek 
kell tekinteni, hacsak a kicserélő hivatal a rovatlap 
beérkezésétől számított öt nap alatt nem jelzi annak 
hiányát.

9. Cikk.

A kölcsönös érintkezésben a hivatalos szolgá
lati nyelv a francia. Mindazonáltal a központi igaz
gatásokat kivéve, a többi postai szervek kisegítőül a 
német nyelvet használhatják.
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Ez a szabályzat 1925. február hó 1-én lép 
életbe és határozatlan időtartamig marad érvényben.

Mindazonáltal a szerződő felek mindegyikének 
joga van az egyezménytől két hónappal előzetesen 
adott értesítés utján visszalépni.

A szerződő igazgatások a jelen egyezmény ha
tározatait közös egyetértéssel bármikor megváltoz
tathatják.

Kelt két példányban Bécsben, 1924. év de
cember hó 16-án.
A magyar postaigazgatás Az osztrák postaigazgatás

részéről: részéről:
báró Szalay O. s. k. Hoheisel s. k.

Az egyezményt, a zárójegyzőkönyvet és a fo
ganatosító szabályzatot jóváhagyom.

Budapest, 1924. évi december hó 18-án.
Walko s. k.

A fenti 1925. évi február lió 1-én életbelépő 
egyezmény magyarázataképen és végrehajtásaképen. a 
következőket rendelem:

Egyezmény.
2. cikkhez: 1. Az eme cikkhez foglalt díjmér

séklés alapján a Magyarországból Ausztriába szóló 
levélpostai küldemények dijai a következők lesznek:
a) levélek: 20 g - ig ..........................  4000 K

minden további 20 g-ért...........  2000 „
b) levelezőlapok : ................................ 2400 „
c) nyomtatványok: 50 g-onként . . . .  800 „
d) áruminták: 50 g-onként...........  800 „

de le g a lá b b .................................. 1G00 „
e) üzleti papírok: 50 g-onként . . . .  800 „

de le g a lá b b ................................ 4000 „
f) hírlapok és folyóiratok: magyar belföldi dijak ;
g) vakok használatára szolgáló dombornyo

mása Írások: magyar belföldi dijak ;
h) kiadók által közvetlenül postára adott

fűzött vagy bekötött könyvek: 50 g-onként 500 „ 
Eme h) pont alatti díjkedvezményt azonban nem 

élvezik, hanem az egyéb külföldre megállapított 
nyomtatványdijszabás alá esnek azok a kiadmányok, 
amelyek csak reklámot, hirdetést vagy árjegyzéket 
tartalmaznak. Eme könyvküldeményeket továbbá épp 
úgy mint a magyar-olasz forgalomban (1. P. B. T. 
1924. évi 73. számában közzétett 32.109. számú 
rendelet 2. pont 3. és 4. bekezdése), csak valamely 
postahivatalnál, a postaalkalmazott kezeihez lehet 
feladni és a hivatalok a feladás alkalmával megvizs
gálják, hogy a küldemények cimiratában a feladó cég 
neve ki van-e tüntetve és hogy a küldeményben levő 
könyvek tényleg a feladó cég saját kiadásai-e.

i) tudományos intézetek között kicserélt irodalmi és 
tudományos kiadványok: 50 g-onként 500 K.

E pont alapján tehát csak azok az irodalmi és 
tudományos müvek élveznek díjmérséklést, amelyek
nek feladói és címzettéi tudományos intézetek, például 
akadémiák, stb.

2. A csomagpostai dijak tekintetében a követ
kező változások lépnek életbe:

Magyarországból Ausztriába vagy viszont szóló 
1 kg. súlyig terjedő csomagok dija az eddigi 60 arany 
centime helyett 40 arany centime lesz, amelyből 20 
arany centime illeti meg a felvevő országot és 20 
arany centime a rendeltetési országot.

Hasonlóképpen a Magyarországból eredő és 
Ausztrián átszállított bármely 1 kg. súlyig terjedő 
Csornákért Ausztriának az eddigi 30 centime helyett 
20 centime dijat kell megtéríteni, aminek következ
tében minden, Magyarországból eredő és Ausztrián 
átszállított 1 kg. súlyig terjedő csomagnak a csomag
tarifában jelzett diját 10 centimmel le kell szállítani.

Az Ausztriából eredő Magyarországon átszállított 
csomagok díjszabásában ez nem okoz változást, mert 
Magyarország úgyis 20 centime átszállítási dijat szá
mit minden 5 kg-os csomag után.

A csomagtarifa javítására a hivatalok külön ren
deletben kapnak utasítást.

3. cikkhez:
A levélpostai utánvétel és a megbízási lap élet

beléptetése iránt később történik intézkedés.
4. cikkhez:
Az e pontban a magyar-osztrák forgalomra meg

állapított maximális levelezőlapméretek (hosszúság 
15 centiméter, szélesség 10.5 centiméter) a stockholmi 
szerződés életbeléptetésének napjától, 1925. október 
1-től kezdve az egyetemes postaegyesület összes for
galmában érvényesek lesznek. A magyar-osztrák forga
lomban azonban már a jelen magyar-osztrák egyezmény 
életbeléptetésétől, tehát 1925.[évi február 1-től a leve
lezőlapok ilyen legmagasabb terjedelemig fogadhatók el.

Ezzel az intézkedéssel egyidejűleg a magyar 
belföldi forgalomban is a nevezett naptól kezdve a leve
lezőlapok szélessége az eddigi 9 centiméter helyett 10'5 
centiméterig, a hosszúsága pedig az eddigi 14 centi
méter helyett 15 centiméterig terjedhet.

Megjegyzem továbbá, hogy a stockholmi szerző
dés életbeléptetéséig, 1925. október hó 1-ig az Ausz
triából eredő levelezőlapokat, ha azok terjedelme 
hosszúságban 15.7 centimétert, szélességben 10.7 
centimétert nem halad meg, e címen nem kell meg- 
portózni. (Zárójegyzőkönyv II. cikk.)

5. cikkhez:
E pont alapján a magyar eredetű csomagok és 

értéklevelek, illetve értékdobozok az értéknyilvánitásra
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való tekintet nélkül átszállíthatok Ausztrián keresztül. 
Részletes 'utasítást a hivatalok a csomagtarifajavi- 
tásban, illetve az uj kézitarifában kapnak.

A záró jegyzőkönyv cikkeire vonatkozólag 1. fent 
az egyezmény 3. és 4. cikkeinél levő rendelkezéseket.

Foganatosító szabályzat.
1. cikkhez:
Ezentúl — a P. R. T. 1921. évi 77. számában 

közölt 16.074. számú rendeletben foglalt feltételek 
mellett — az Ausztriába szóló tömegesen feladott 
nyomtatványküldeményeket is lehet készpénzben bér
mentesíteni.

2—7. cikkekhez:
E határozatok megegyeznek a fennálló szabá

lyokkal azzal a kivétellel, hogy az élő méhek szállí
tására használt csomagok méretei (6. cikk 1. b) az 
eddigi 50X 50X50 cm helyett hosszúságban 1 méterig, 
szélességben 35 centiméterig és magasságban 30 centi
méterig terjedhetnek.

8. cikkhez:
A kicserélő hivatalok a jövőben a csomagszálli- 

tóleveleket a felvevő hivatalok és ragszám szerint 
rendezve foglalják jegyzékbe (consignatióba). A csomag- 
zárlatok átvétele alkalmával különös figyelemmel kell 
megállapítani, hogy a szállítólevelekhez tartozó csoma
gok beérkeztek-e és a hiányzó csomagokat oly időben 
kell visszajelenteni az osztrák kicserélő hivatalokkoz, 
hogy a visszajelentés oda legkésőbb 5 napon belül 
beérkezzék, mert ellenesetben a csomagot úgy tekin
tik, mint amely a magyar kicserélő hivatalhoz beér
kezett. Ennek folytán tehát a magyar posta az ilyen 
csomagért, ha annak kézbesítését vagy továbbadását 
nem tudja kimutatni, felelősséggel tartozik. A magyar 
postára eső kártérítési összeget ez esetben a hibás 
alkalmazottól fogom behajtani.

9. cikkhez:
Úgy a postaigazgatóságok, mint a postahivata

lok az osztrák postai hatóságokhoz és hivatalokhoz 
címzett átirataikat, amennyiben a francia nyelven való 
fogalmazás nehézségekbe ütköznék, német nyelven is 
Írhatják. Nem kifogásolandó az ellenirányból eredő 
német nyelvű átirat stb. sem.

Budapest, 1925. évi január hó 14-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
1.415.

I.
A Kolozsváron megjelenő „Gyilkos“ című heti

laptól a postai szállítás jogát megvontam.
A postahivatalok ezt a hetilapot a kitiltottt sajtó

termékek módjára kezeljék.
Budapest, 1925. évi január hó 15-én.

II.
1.566.

Magyar Lajosnak New-Yorkban kiadott „Mária- 
Nosztra“ cimü müvétől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a müvet a kitiltott sajtó
termékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi január hó 17-én.

III.
1.567.

A Párisban megjelenő „Párisi Munkás“ cimü 
időszaki laptól a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a lapot a kitiltott sajtóter
mékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi január hó 17-én.

A magy. kir. postatakarékpénztár 1924. évi 
december havi forgalma.

195/eln.
A takaréküzletágban a betétek összege 1.677,649.578 

K 60 f-rel haladták túl a visszafizetések összegét. A 
betétek állománya ezzel 10.704,829.570 K 41 fillért 
tett ki. A betevők száma e hóban 26-tal apadt, és összes 
számuk e hó végén 1,240.312.

A csekk- és clearing-üzletben a betétek összege 
28.278,181.372 koronával múlta felül a visszafizetések 
összegét. A csekkbetétek állománya ezzel 1924. évi 
december hó végén 1,874.190,493.228 K 24 fillért 
tett ki, melyből az állami számlákra 736.092,536.667 
K esett. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 
124-gyel szaporodott és a fennálló számlák száma e hó 
végén 51.455 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összforgalma 
a két üzletágban 1,231.049 tételben 9,679.481,715.959 
K 38 fillér, összes betéteinek állománya pedig e hó 
végén 1,884.895,322.798 K 65 fillér.

Az értékpapirüzletágban 1924. évi december hó 
végéig kiállíttatott 271.464 járadékkönyvecske, forga
lomban volt e hó végén 106.803 darab. A felek 
részére vásároltatott és elküldetett e hó végéig 
2.182,049.432 K névértékű különböző értékpapír. Az 
intézet értékpapirállománya állampapírokban és zálog
levelekben, valamint külföldi valutákban 341,732.135 K 
97 fillér névértéket tett ki, a saját tárcában levő 
népszövetségi kölcsönkötvények névértéke pedig 1.050 
dollár.

Budapest, 1925. évi január’ hó 14-én.
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és dijak

Nagybriianniába és az Ir szabad államba szóló csomagok díjszabása.
16.632/24.

Nagybriianniába és az ír szabad államba csomagok a jövőben az alább feltüntetett útirányokban 
mellett küldhetők.

I. Nemzetközi postacsomagok. ____________ ____

Rendeltetési ország Útirány
Súly Súlydij 
kg. frankban

Érték- Érték- 
nyilv. dij

Áru-
bovall.
száma

ért.
dij
tov. J

Nagybritannia és észak- 
itországi Antrim, Ar
magh, Derry, Down, 
Fermanagh és Tyrone 
grófságok

e g y z c t

Az „ Agence Continentale 
& Anglaise“ szállitótár- 
saság utján Ostenden 
át (a leggyorsabb to
vábbítás!, továbbá C. A. 
Niessen, Kaldenkir
chen (Rheinland) szál- 
litótársaság utján Kal
denkirchen — Vlissin- 
gen-en át, vagy a „Mes- 
sagerie Anglo Suisse* 
utján Diepe-n át.

Írország többi részét 1. 
„ír szabad állam“ alatt.

I. a ) London és elövá 1. Ausztria, Svájc 1 
rosai. (Basel 17), A. C. g

A. Francia. Bel
gium (Ostende) 5
vagy Ausztria, 
Svájc (Basel 17),
M. A. S., Francia, 
(Dieppe)

2. Ausztria vagy 1
Csebszl., Német r.
(Köln—Deutz), A.
C. A., Belgium 
vagy C. A. Nies
sen, Kaldenkir
chen (Rheinland) 
szállitótársaság 
utján Kaldenkir
chen—Vlissinge- 
nen ót

1. b) Anglia egyéb he
lyeire, Skótországba 
és Írország angol ré
szeibe.

1. Ausztria, Svájc 1
(Basel 17), A. C. g
A., Francia, Bel
gium (Ostende) 5
vagy Ausztria, 
Svájc (Basel 17),
M. A. S., Francia 
(Dieppe)

2. Ausztria vagy 1
Csehszl., Német *
(Köln—Deutz), A.
C. A., Belgium 
vagy C. A. Nies
sen, Kaldenkir
chen (Rheinland) 
szállitótársaság 
utján Kaldenkir
chen—Vlissinge- 
nen át.

35 1.000
8 30 
8 70

8
4
5

1.000

8
8

50

50

50

50

2 f, a

2 f, a

2 f, a

2 f, a

25

35

25

35

150 cm; (terjedelmes legfeljebb 200 
cm); 54 dm3 ; arany és ezüst (érmék
ben vagy rudakban) tartalmú csoma
gok ebben a forgalomban ki vannak 
zárva és csak mint nemzetközi kö
zönséges csomagok adhatók fel. Arany 
és ezüst árukat (kivéve mindenfajta 
órákat és óraalkatrészeket), drága
követ és bankjegyeket tartalmazó 
csomagokat teljes értéknyilvánitással 
kell ellátni.

Élő állatok a szállításból ki vannak 
zárva.

A csomagon és szállítólevélen az 
útirányt, a svájci ut igénybevétele 
esetén, a következőképen kell jelezni: 
„Par A. C. A. (Basel 17)“ vagy 
„Par M. A. S. (Basel 17)“, a német- 
országi ut igénybevétele esetén pedig 
„Par A. C. A. (Ostende)“ vagy „über 
Kaldenkirchen—Vlissingen“.

Terjedelmes csomagok dija a svájci 
(1.) útirányban 50°/o-kal több, a né
metországi útirányban pedig a követ
kező :

a)  Londonba 1 kg. 5.70 fr.
5 „ 6.40 „

b) Kgyéb helyekre 1 . 5.80 „
5 „ 6.50 „

A hivatalok a nemzetköz csomagtarifa 42. oldalán 3. tétel alatt felvett Nagybritanniánál ragasszák 
be a jelenlegi szöveg elé a csatolt 1. számú fedőlapot és a jelenlegi 1—4 útirányokat, adataik érintetlen 
hagyása mellett, 3—6-al jelöljék.
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Ir szabad állam.
ír szabad állam magában 
foglalja Írországot, ki
véve Antrim, Armagh, 
Derry, Down, Ferma
nagh és Tyrone gróf
ságokat.

I. Az „Agence Continen- 
tale & Anglaise“ vagy a 
„Messageries Anglo- 
suisses* utján

II. Az ir posta utján

1. Ausztria, Svájc 1 3 75 1.000 50 2 f, a 25
(Basel 17), A. C. A., 3 x 15Francia Belgium o

(Ostende) vagy 5 5 65
Ausztria, Svájc
(Basel 17), M. A. S.,
Francia, (Dieppe)

2. Ausztria vagy 1 3 30 l ! 50 2 f, a 35
• Csehszl., Német K q 7A 1 "S

(Köln—Deutz), A. o ö iV I o
C. A., Belgium

3. Ausztria vagy 1 2 15 1.000 50 2 f, a 25
Csehszl., Német 

(Hamburg), (német 3 3 20

hajó) 5 3 70

150 cm : (terjedelmes, legfeljebb 200 
cm); 54 dm8; arany és ezüst (ér
mékben vagy rudakban) tartalmú 
csomagok ebben a forgalomban ki 
vannak zárva és csak mint nemzet
közi közönséges csomagok adhatók 
fel. Arany és ezüst árukat (kivéve 
minden fajta órákat és óraalkalré- 
szeket), drágaköveket és bankjegye
ket tartalmazó csomagokat teljes ér- 
téknyilvánitással kell ellálni.

Élő állatok a szállításból ki vannak 
zárva.

A csomagon és szállítólevélen az út
irányt az 1 . ut igénybevétele esetén 
a következőképen kell jelezni: „Pár 
A. C. A. (Basel 17)* vagy „Par M. 
A.S. (Basel 17)*, a 2. ut igénybevé
tele esetén „Par A. C. A. (Ostende)“.

A terjedelmes csomagok dija a svájci 
útirányban 50°/o-kal több, a német
országi útirányban pedig a következő : 

1 kg. 6.05 fr.
5 „ 6.75 „

Az Ir szabad államba szóló csomagok
hoz, melyek Nagybritanniában is 
vámköteles tárgyakat tartalmaznak, 
számlát és számlamásolatot kell csa
tolni.

A hivatalok a nemzetközi csomagtarifa 34. oldalán az 5. tétel alatt felvett Ir szabad államnál a 
jelenlegi szöveg elé ragasszák be a csatolt 2. szánni fedőlapot, a jelenlegi 1—2 útirányokat, adataik érin
tetlenül hagyása mellett, 4—5-tel jelöljék.

II. Nagybritanniába és az Ir szabad államba n e m z e tk ö z i  k ö z ö n s é g e s  c s o m a g o k  az alábbi
feltételek és dijak mellett küldhetők:

Rendeltetési ország Útirány Szállítási feltételek és dijak

A) Nagybritannia és íror
szági Antrim, Armagh, 
Derry, Down, Fermanagh 
és Tyrone grófságok. 
Írország többi részét 1. alább 
„ír szabad állam* alatt.

1. Ausztria v. Csehszl., 
Német, Köln—Deutz 
és Ostenden át a 
londoni Agence Con- 
tinentale & Anglaise 
szállító társaság ut
ján

S 20, É. 1000, Tj (ilyennek tekintendő az a csomag, amelynek ter
jedelme a 150 cm-t vagy a köbtartalma 5 kg-kint 54 dm8-t meg
haladja).

Áb. 3. f. a.
A szállítólevélre és a csomagra „Pár l’Agence Continentale & 

Anglaise via Köln—Deutz* megjegyzést kell írni.
A címet a csomagon és a szállítólevélen latin betűkkel kell Írni. A 

rendeltetési helyet és a címzett lakását pontosan meg kell jelölni.
Azokat a csomagokat, melyeket a címzett vitet el, „Bureau res

tant“ (nem poste-restante) jelzéssel kell ellátni. A szállítólevelet 
francia vagy angol nyelven kell kiállítani.

Fegyvereket és lőszert szállítani tilos.
Az értéknyilvánitás nagysága az áru tényleges értékének megfeleljen és ugyanaz legyen úgy az árubevalláson 

mint a szállítólevélen.
Minden csomaghoz kettős példányban egy angol nyelven és angol pénznemben kiállított számlát kell csatolni. 

Ha valamely feladó egyidejűleg ugyanazon címzett részére több csomagot ad fel, számlát csak egyszer 
kell csatolni.

A szavatosságra vonatkozólag a madridi egyezmény határozatai mérvadók, azonban értéknyilvánitás nélkül feladott 
csomagok után 1 kg-ig 10, 5 kg-ig 25, 10 kg-ig 40, 15 kg-ig 55 és 20 kg-ig 70 belga frank kártérítés jár.

Dijak:
1. Magyar d ij: 1. az 1. sz. táblázatot.
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2. Idegen dijak:

Súly
a ) S u 1 y d i j b) Értékdij

1. zóna 2 . zóna 3. zóna
Fr ct Fr ct Fr ct 300 fr-ig —.25 ct

1 kg. 2 70 2 75 2 75 600 „ — .40 „
5 „ 2 90 2 95 2 95 900 „ - .5 5  „

10 „ 5 75 6 75 7 75 1000 „ —.70- „
15 „ 11 30 12 05 13 80
20  „ 14 35 15 35 17 35

Terjedelmes csomag
1 kg. 5 10 5 20 5 20
5 , 5 40 5 50 5 50

10 „ 10 75 12 75 14 75
15 „ 20 65 22 15 25 65
20  „ 26 — 28 — 32 —

1. Zóna: London ós elővárosai (1. a 8 6 . ol
dalon levő kimutatást). Az előváros nevéhez „Lon
don" nevet minden esetben hozzá kell fűzni.

2. Zóna: Anglia, kivéve London és elővárosait 
(1. fent) és kivéve Cumberland, Durham, Northcum- 
berland és Westmoreland grófságokat.

3. zóna: A 2. pontban említett grófságok, to
vábbá Skótország ós Írország (az Ír szabadállam 
kivételével).

S 20, É. 1000, Tj (ilyennek tekintendő az a csomag, melynek ter
jedelme a 150 cm. vagy a köbtartalma 5 kg-ként 54 dma-t meg
haladja).

Ab. 4. f. (az Agence Continentale utján 3 f).
A csomagra és a szállítólevélre „Par A. C. A. Basel 17* vagy 

„Par M. A. S. Basel 17“ jelzést kell felírni.
Aranyat vagy ezüstöt (érmékben vagy rudakban), ékszereket és 

bankjegyeket tartalmazó csomagokat a tartalomnak megfelelő, 
teljes értéknyilvánitással kell feladni.

Óraküldeményeket erős lepecsételt, átkötött és leólmozott ládákba 
kell csomagolni. Egyéb értékküldemények viaszkosvászonba, vagy 
vitorlavászonba is csomagolhatok, azonban ezeket jól kell át
kötni és megfelelően pecsételni vagy leólmozni. Arany vagy ezüst
órákat vagy tokokat tartalmazó küldeményeknél az árubevalláson 

ki kell tüntetni, vájjon fémjelezve vannak-e (already hall marked) vagy nem (to be hall marked).
Fegyverek, lőszerek és élőállatok nem szállíthatók.
A szavatosságra vonatkozólag a madridi egyezmény határozatai mérvadók, 10 kg-nál súlyosabb órtéknyilvánitás 

nélkül feladott küldeményeknél minden kg. után lcgteljebb 5 svájci frank kártérítés jár.
Dijak:

1. Magyar d ij: 1, az I. sz. táblázatot.

2. Ausztria, Svájc 
(Basel 17) az Agence 
Continentale & Ang- 
laise utján Osten
den át vagy a Mes- 
sageries Anglo-Suis- 
ses szállító társa
ság utján Dieppen 
át, Ostenden át kü
lönösen kedvező az 
összeköttetés.

2. I d e g e n  d i j a k :

a ) S u 1 y d i } b) É • t é k d i j

Súly »)
London

Anglia 
többi része Skótország 2)

Írország
Nyilvánított

érték
Áru-

küldemény
Arany, ezüst ós 
egyéb drágaságot 

tartalmazó 
küldemény

Fr ct Fr ct Fr ct Fr ct Fr ct Fr ct

1 kg. 2 05 3 20 3 20 3 20 100 Fr-ig — 20 — 40
3 „ 2 80 4 40 4 40 4 40 200 » — 30 — 70
5 , 3 20 4 90 4 90 4 90 300 n — 40 1 —

7 „ 6 — 9 15 9 70 10 10 400 s — 60 1 40
10  . 7 05 11 40 12 10 12 85 500 n — 70 1 70

600 » — 80 2 —

12 „ 9 40 13 85 14 80 16 05 700 u 1 2 40
15 „ 10 80 15 75 17 — 18 15 800 n 1 10 2 70
17 „ 12 80 19 40 20 50 21 80 900 n 1 20 3 —

20  „ 13 70 20 85 22 30 23 15 1000 * 1 40 3 40

Terjedelmes csomagnál a sulydij 50°/okal több. Esetleges törtösszegeket egész centime-okra koil kikerekiteni.
1. London és elővárosainak jegyzékét 1. a 86 . oldalon. Az előváros neve mellett Londont mint rendeltetési helyet 

minden esetben ki kell tüntetni.
2. Az ír szabad állam kivételével.

*
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Csak a vasúti állomásokra 3. Ausztria vagy S 20, É. 1000,Tj (ilyennek tekintendő az a csomag, melynek terjedelme 
Csehszl., Német, a 150 em-t vagy a köbtartalma 5 kg-kint a 25 dm3-t meghaladja,
hamburgi v. brémai Áb. 4 angol.
szállítók utján Vámköteles küldemények addig tartatnak a vámházban, mig a

szállítók londoni képviselői a címzettel az elvámolást illetőleg 
meg nem egyeztek. A Londonba címzett küldeményeket a cím
zetteknek házhoz kézbesítik. A címet a csomagon és a szállító
levélen latin betűkkel kell írni, utcát és házszámot pontosan 

meg kell jelölni. Á küldeményeket, amelyeket a címzett vitet el .Bureau restant“ (nem .poste-restante“) 
jelzéssel kell ellátni.

A küldeményeket .Durch die Agentur Elkan & Comp, in Hamburg“ vagy .Durch die Agentur Konstantin— 
Württenberger in Bremen* megjelöléssel kell ellátni.

Minden csomaghoz kettős példányban egy angol nyelven és angol pénznemben kiállított számlát kell csatolni.
A számlában az árut részletezni kell a tiszta súly és az érték feltüntetése mellett.

Ha a küldemény a címzett tulajdona és utánkiildött holmiját tartalmazza, akkor nem kell számlát csatolni. Ha 
valamely feladó egyidejűleg ugyanazon címzett részére több csomagot ad fel, számlát csak egyszer kell csatolni. 

A csomagolás különösen tartós legyen, erős ládából vagy vászonburkolatból álljon.
Fegyverek és lőszerek nem szállíthatók.
Dijak:

1. Magyar d ij: 1. az I. sz. táblázatot.

2. I degen d i j a k :

Súly a )  Sulydij b) É r  t é k d  i  j

Fr c t Fr ct Fr c t

1 kg. 1 85 10 Fr-ig — 20 17 Fr-ig — 27
5 . 2 30 11 » — 21 18 . — 28

10 „ 4 — 12 ü — 22 19 „ — 29
15 , 8 40 13 n — 23 20  . — 30
20 , 11 45 14 n — 24 és igy tovább min

dé \ további
0115 25 1 frank-ért . . . —

* Ha az értóknyilvá- 
nitás a 300 frankot16 26» meghaladja, ezen
felül minden 300

10fr-ért további . .

Terjedelmes csomagokért 50% kai több.
A bérmentesítés London kikötőig szól. A további költségeket a címzett viseli.

B) Az lr szabad állam.
Az ír szabad állam magá
ban foglalja Írországot,ki
véve Antrim, Armagh, 
Derry, Down, Fermanagh 
és Tyrone grófságokat.

1. Ausztria vagy 
Csehszl., Német 
Köln—Deutz és Os
tenden át a londoni 
Agence Continentale 
& Anglaise szállító 
társaság utján

Feltételek ugyanazok, mint Nagybritanniánál az 1. útnál.
A grófság nevét, melyben a rendeltetési hivatal fekszik, ki -kell 

tüntetni.
Dijak:

1. Magyar d ij: 1. az I. sz. táblázatot.

2. I d e g e n  d i j a k :

Súly a ) Sulydij b) Érlékdij

Fr ct
1 kg. 3 — 300 fr-ig —.25 ct
5 . 3 20 600 . —.40 „

10 „ 
15 »

8
14 05 900 „ - .5 5  ,

20  , 17 60 1000 „ - .7 0  „
Terjedelmes csomag

1 kg. 5 45
5 , 5 75

10 . 15 —

15 . 25 90
20  . 32 25
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2. Ausztria, Svájc 
(Basel 17).AzAgenee 
Continentale & Ang- 
laise utján Ostenden 
át, vagy a Messa- 
geries Anglo-Suisses 
szállító társaság ut
ján Dieppen át, Os
tenden át különösen 
kedvező az össze
köttetés

Feltételek ugyanazok, mint Nagybritanniánál a 2. útnál.
A rendeltetési hivatal mellett a grófságot is ki kell tüntetni.
Az ír szabad államba szóló és Angliában is vámköteles árukat tar

talmazó csomagokhoz számlát és számlamásolatot kell csatolni. 
Dijak :

1. Magyar d ij: 1. az I. sz. táblázatot.

2.  I d e g e n  d i j a k :

Súly a )  Sulydij
b) 5 r  t  é k 1 i j

Nyilvánitott
érték

Áru-
küldemény

Arany, ezüst és 
egyéb drágaságot 

tartalmazó 
küldemény

Fr ct Fr ct Fr ct
1 kg. 3 45 100 Fr-ig — 20 — 40
3 . 4 65 200 , — 30 — 70
5 . 5 15 300 , — 40 1 —

7 , 10 35 400 „ — 60 1 40
10 , 13 10 500 . — 70 1 70

600 „ — 80 2 —

12 , 1G 30 700 , 1 — 2 40
15 . 18 40 800 , 1 10 2 70
17 . 22 05 900 , 1 20 3 —

30 , 23 40 1000 » 1 40 3 40
Terjedelmes csomagnál a sulydij 50°/o-kal több.

Csak a vasúti állomásokra. 3. Ausztria vagy 
Csehszl., Német, El- 
kan & Comp. Ham
burg szállító társa
ság utján

Szénát vagy szalmát sem külső, sem belső 
Dijak :

1. Magyar dij : 1. az I. sz. táblázatot.

Feltételek ugyanazok mint Nagybritanniánál a 3. útnál, az alábbi 
változásokkal:

Vámköteles küldemények addig tartatnak a vámházban, amig a 
szállító dublini képviselője a cimzettel az elvámolást illetőleg 
meg nem egyezett.

A küldeményeket „Durch die Agentur Elkan & Comp, in Hamburg' 
megjelöléssel kell ellátni.

A rendeltetési hivatal neve mellett a grófságot is ki kell tüntetni, 
csomagoláshoz nem szabad használni.

2.  I d e g e n  d i j a k :

Súly a ) Sulydij b) É r t é k d i j

Fr ct Fr ct Fr ct
1 kg. 1 85 10 Fr-ig — 20 17 Fr-ig — 27
5 . 2 30 11 ff — 21 18 , — 28

10 » 4 — 12 n — 22 19 » — 29
15 . 8 40 13 n — 23 2 0  „ — 30
20  „ 11 45 14 * — 24 és igy tovább min

den további 0115 » — 25 1 frank-ért . , . 
Ha az értéknyilvá-

16 26 nitás a 300 frankotn meghaladja, ezen
felül minden 300

10fr-ért további . .

Terjedelmes csomagokért 60°/o-kal több.
A bérmentesítés Dublin kikötőig szól. A további költségeket a címzett viseli.

A hivatalok a nemzetközi csomagtarifa III. B )  Nemzetközi közönséges csomagok löszében az 59. 
oldalon Xagybritannia és Írországra vonatkozó adatokat, valamint a 69. oldalon a VII. és VI1/I. számú táb
lázatot töröljék és ezen adatok helyeit az 59. oldalon ragasszák be a mellékelt 3. számú betétlapot. 

Budapest, 1925. évi január hó 14-én.
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Helyesbítés.
ad 33.406.

Felhívom ajnvatalokat, hogy a P. R. T. 1924. 
évi 72. számában megjelent 27.297. számú rendelet 
negyedik bekezdését („Az értéklevelek utánvétellel is 
terhelhetők“) töröljék.

A P. R. T. 1924. évi 75. számában megjelent 
31.040. számú rendelet negyedik bekezdésének har
madik sorában 1922. helyett 1912-t Írjanak.

A P. R. T. 1924. évi 76. számában megjelent
33.406. számú rendelet második bekezdésében emlí
tett 50 K helyett a Görögországból eredő levélpostai

küldeményeknél minden hiányzó 1 leptonért 40 K-t
szedjenek.

A javítást a fenthivatkozott rendeleteknél jegyez
zék elő.

Budapest, 1925. évi január hó 13-án.

Pályázat kiadói állásra.
i.

Tatabánya postahivatal férfi kiadót keres fix 
fizetéssel, lakással, ágynemű nélkül, a mindenkori kiadói 
járandósággal. Állás azonnal elfoglalható.

II.
Medgyesegyháza postahivatal gyakorlott kiadót 

keres azonnali felvételre.

34942 Községi nyomda, Budapest. — Vezérigazgató Itegcdlis Mihály.



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 3. számához.

A7  aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal 
szorzandók.

A magyar 
távbeszélő- 

központ
A külföldi távbeszélő 

központ neve

Beszélgetési 
dij arany
frankokban

fre cts

Celdömölk W ien...................................... 2 20
Zalaegerszeg Bruck a. d. Mubr . . . . i 85

Feh r in g ................................. 1 50
,, F e ld b a c li ............................ i 50

F rie d b e rg ............................ i 85
Fürsten leld............................ i 50
Gleichen b e r g ....................... i 50
U le isd o rf ............................ i 50

- Urosspetersdorf (Nagyszent- 
tn ih á ly ) ............................ i 85

Güszing (Némettíjvár) . . . i 50
H a r tb e r g ............................ i 50

„ Hirm (Félszerfalva) . . . . i 85
„ Jennersdorf (Gyanafalva) . . i 50
„ Judenbürg ............................ 2 10
„ Lackenbaeh (Lakompak) . . 1 85

Leoben ................................. 1 85
Lockenhaus (Lcka Vas m.) 1 85
Mattersburg (Nagymarton) . 1 85
Mürzzuschlag....................... 1 85

«» Neudan (Steiermark) . . . 1 50
Oberwarth (Felsőőr) . . . . 1 85

* Pinkafeld (Pinkafő) . . . . 1 85
W Rechnitz (Rohonc) . . . . 1 85
n Reichenau és fiókközvetitő 

h iv a ta la i* ........................ 2 20

• Rotenthurm a. d. Pinka (Vas- 
v ö rö s v á r ) ....................... 1 85

» Siegendorf (Cinfalva) . . . 1 85
• Tatzmannsdorf (Tarosa) . . 1 85

W eiz ...................................... 1 85

Reichenau fiókközvetitő lrivatalai a következők : Edlaeh, 
Hirschenwang, Küb, Nasswald Payerbach, Prein a. d. Rax, 
Schwarzau im Gebirge, Singerin.
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A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.
KI ADJA A MAGYAR KIRÁLYI ||g j ! |' KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, i925. JANUÁR 27. 5. szám.

T A  R T A I O M
tü„levélpostai éijak a magyar-német forgalomban.
Az uj magyar osztrák egyezmény alapján életbelépő uj 1 

levélpostai dijak.
A Németalföldre szóló csomagoknál az áruérték pontos j 

bevallása.
A békéscsabai baromfi-, galamb- és házinyulkiállitásrn 

küldött csomagok súlyhatárának felemelése.
Németországban feladóit ajánlott küldemények kártérítése.
A műszaki üzemi és műszaki segédszemélyzet keltős ( 

minősítésének megszüntetése.

Változás a Nemzetközi Csomagtarifában. 
Változások a Táviró. Tarifákban. 
Forgalomköri változások I., II., Ili., IV. 
Átminősítés.
Személyzetiek.
A Kansz, kedvezményes vászonakciója. 
Pályázat kiadói állásra.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában 1 — Ámen.

Uj levélpostai dijak a magyar-német forgalomban.
ad 1.915.

Folyó évi február 1-től a német-magyar fyrga- j 
lomban a következő levélpostai dijak nyernek alkal- \ 
mazást:

F. Magyarországból eredő és Németországba j 
szóló küldemények.
a) levelek: 20 g - ig ..........................................

minden további 20 g -ért..........................
b) levelezőlapok: ...............................................
c) nyomtatványok: 50 g-onként . . . .
d) áruminták: 50 g-onként..........................

de le g a lá b b ...............................................
e) üzleti papírok: 50 g-onként . . . .

de le g a lá b b ...............................................
f) vakok használatára szolgáló domború 

Írások: magyar belföldi dijak.
II. Németországból eredő és Magyarországba 

szóló küldemények.
a) levelek 20 g - i g ..................................... 20 pfennig

minden további 20 g-órt . . . . 10 V
b) levelezőlapok.......................................... 10 .
e) nyomtatványok:
1. szükebb értelemben vett nyomtatvá

nyok 50 g -ig .......................................... 3
50—100 g - ig .......................................... .
100—200 g - i g ..................................... 10 »
minden további 100 g-ért még . . . 5 »

4000 K I 
2000 , ! 
24oo „ ; 
800 „ j 
800 „ 

1600 , j
800 , I

4000 ,  ;

2. tágabb értelemben vett nyomtatvá
nyok 100 g-onként . . .....................

d) áruminták . . . . . . . . .
de le g a lá b b ..................................... .....

c) üzleti p a p ír o k .....................................
de le g a lá b b ...............................

ti rakok használatára szolgáló dombom 
í r á s o k  Ö k g - í g ...........................................

5 pfennig

10
5

20

íj

»

A beszedendő portó minden hiányzó 1 pfennig
ért. ugy mint eddig, 400 K.

A fenti II. c) pont alatt közölt dijakra vonat
kozólag megjegyzem, hogy szükebb értelemben vett 
nyomtatványok azok, amelyeken esak egyes kisebb 
javítások vannak, pl. sajtóhibahelyesbités, számjegyek 
javítása stb. Tágabb értelemben vett nyomtatványok 
fogalma alá azok a nyomtatványok esnok, melyeken 
más, de a nemzetközi szabályok által megengedett 
pótlások és javítások is vannak.

Kezelési könnyebbség kedvéért a hivatalok 
egyelőre ne vizsgálják, vájjon az 50 gr. súlyig ter
jedő és 3 pfenniggel bérmentesített nyomtatványok 
megfelelnek-c a szükebb értelemben vett nyomtatvány 
fogalmának.

Ugyancsak a nevezett naptól kezdve a német
magyar viszonylatban váltott levelezőlapok hosszúsága 
az eddigi 14 cm. helyolt 15 cm., szélessége pedig az 
eddigi 9 cm. helyett 105 cm. lehet.

.legyezzék elő a fentieket a hivatalok a P. R. 
T. múlt évi 38. számában közzétett 13.460. számú 
rendelet mellékleteként megjelent kimutatásban és a 
Kézi Tarifában.

Budapest, 1925. évi január hó 22-én.
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Az uj magyar-osztrák egyezmény alapján életbe
lépő uj levélpostai dijak.

2.320.

Hivatkozással a P. R. T. folyó évi 4. számában 
közölt 1.130. számú rendeletemre, értesítem a hiva
talokat, hogy az Ausztriából eredő és Magyarországba 
szóló levélpostai küldemények dijai folyó évi február 
hó 1-től kezdve a következők lesznek:

Levél: 20 g -ig .................... 3000 osztrák korona=30
minden következő 20 g-ért 1500 » » = 15

Nyomtatvány: 50 g-onként. 600 9Í ., =  6
Hírlapok és könyvek az egyez-

mény 2. cikkében közöltfel-
télelek melleit 50 g-onként 400 » . =  4

Üzleti papírok: 50 g-onként 603 V ,  =  G
de le g a láb b ..................... „ — 30

Áruminta: 50 g-onként. . 600 ,, . =  6
de le g a láb b ..................... 1200 » ,  = 1 2

A többi küldemény dija, -valamint a beszedendő 
portó változatlan (1. P. R. T. 1924. évi 73. számában 
közölt 31.086. szánni rendeletet).

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a P. R. T. múlt 
évi 38.''fám ához mellékelt kimutatásban.

Budapest, 1925. évi január hó 24-én.

A Németalföldre szóló csomagoknál az áruérték 
pontos bevallása.

34.271.
A Magyarországon feladott Németalföldre szóló 

csomagokat a németalföldi vámhatóság igen sok eset
ben jelentős vámbírsággal sújtja, mert az árubevallá
son az áruértek nem volt a tényleges értéknek meg
felelően megadva. A feladókat ezért — mivel a cím
zettek rendszerint nem fogadják el a csomagokat — 
érzékeny károsodás éri.

A hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifa 42. ol
dalán Németalföldnél a 9. hasábban „A valódi érté
ket“ szavak- után jegyezzék be, „melyhez a posta- 
költséget, a csomagolási költséget, biztosítási dijat 
stb. is hozzá lehet számítani“ szavakat s az egész 
az értékbevallásra vonatkozó jegyzetet színes ceruzá
val keretezzék be s adott esetben feladók figyelmét 
erre az intézkedésre külön hívják fel.

Budapest, 1925. évi január hó 15-én.

A békéscsabai baromfi-, galamb- és házinyul- 
kiállitásra küldött csomagok súlyhatárának 

felemelése.
2.435.

A Délmagyarországi Baromfi-,Fajnyul- és Galamb
tenyésztők Egyesülete 1925. évi január hó 31-től 
február hó 2-ig Békéscsabán délmagyarországi kerü
leti nagy baromfi-, galamb- és házinyui-kiállitást 
rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről f. ért január 
hó 28. és 30. közt bármely postahivatalnál „ Báró mii - 
kiállitás Békéscsaba“ címre, úgyszintén az érdekelt 
kiállítás rendezősége részéről Békéscsabán a folyó 
évi február hó 3-a és 5-e közt a tenyésztők vagy 
gyárosok címére feladásra kerülő és élőállatokat vagy 
gépeket tartalmazó postacsomagok súlyhatárát kivé
telesen 50 kg-ra emelem fel. A csomagokért a postai 
díjszabásokban az 50 kg-ig terjedő hivatalos csoma
gokra megszabott dijak járnak.

Egyebekben a debreceni hasonló kiállítás tár
gyában a P. R. T. 1923. évi 78. számában közzétett 
32.476. számú rendeletemben foglaltak ezekre a kül
deményekre is érvényesek.

Budapest, 1925. évi január hó 23-án.

Németországban feladott ajánlott küldemények 
kártérítése.

912.

Németország az ott feladott Magyarországba 
szóló ajánlott küldemények után kártéritésképen 40 uj 
birodalmi márkát fizet 1925. január hó 1-től kezdve.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a P. R. T. 1920. 
ért 73. számában megjelent 8.809/1920. számú ren
delet 9. §. 5/3. bekezdésénél.

Budapest, 1925. évi január hó 20-án.

A műszaki üzemi és műszaki segédszemélyzet 
kettős minősítésének megszüntetése.

34.126.- •

Az alkalmaztatási kimutatások szerkesztése tár
gyában az 1922. évi P. R. T. 98. számában közzé
tett 39.430. számú rendelet 1. pontja értelmében a 
műszaki, üzemi és a műszaki segédszemélyzet alkal
maztatási kimutatásának 16. rovata abból a célból, 
hogy ezen személyzetnek úgy hivatali magatartása, 
mint műszaki szolgálata megfelelően minősíttessék.
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középen húzott függőleges vonással kettéosztandó. 
A kettéosztott 16. rovat bal felét a postamester, illetve 
a kincstári hivataloknál működő minősítő bizottság, 
a rovat jobb felét pedig, valamint az alkalmaztatási 
kimutatásnak az 1923. évi 1*. R. T. 88. számában 
közzétett 33.242. számú rendelet értelmében esetleg 
a 18. rovatát mindenkor a kerületi műszaki felügye
lőségnél működő minősítő bizottság tölti ki.

A műszaki üzemi és műszaki segédszemélyzet 
alkalmaztatási kimutatásából kinevezések, fegyelmi 
ügyek és egyéb személyi kérdések elbírálása alkal
mával megállapítottam, hogy a postamester, vagy a 
kincstári hivataloknál és a kerületi műszaki felügye
lőségeknél működő minősítő bizottság által adott 
minősítés között több esetben lényeges eltérés mutat
kozott. úgy, hogy ezen ellentétes megállapítások a 
felmerült személyi kérdések megnyugtató és igazságos 
elbírálásában a felettes hatóságoknak nehézségei 
okoztak.

Hasonló esetek elkerülése céljából az előlhivat
kozott rendelet 1. pontjának két utolsó bekezdésében 
lóglak rendelkezések hatályon kívül helyezése mellett, 
úgy a  nem kincstári, mint a kincstári hivatalokat fel
mentem a műszaki üzemi és műszaki segédszemély
zet minősítésének kötelezettsége alól, de ezzel kap
csolatban elrendelem, hogy a hozzájuk beosztott vo- 
nalfolvigyázók és egyéb műszaki személyzet alkal
maztatási kimutatását az 1—13. pontok kitöltése után 
olyan jelentés kíséretében terjesszék fel az illetékes 
műszaki felügyelőséghez, amely a minősítéshez (alkal
maztatási kimutatás 15—17. rovataihoz) szolgáltat 
adatokat, amelyeket azután a műszaki felügyelőség 
kebelében működő minősítő bizottság a minősítés be
jegyzése alkalmával mérlegelni, szükség esetén a be
jegyzést megelőzőleg tárgyalni fog.

Az 1924. évről kiállítandó alkalmaztatási ki
mutatásokat már ilyen értelemben kell összeállítani.

Budapest, 1925. évi január hó 15-én.

Változás a Nemzetközi Csomagtarifában.
386.

A Nemzetközi Csomagtarifában a hivatalok az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

20. oldal: Albánia; a csomagforgalomban a 
kővetkező hivatalok vesznek részt: Berat, Bilisht, 
Delviné, Dürres (Durazzo), Elbasan, Kiér, Gjinokaster 
(Argirokastro), Himarü, Kavaje, Klisyre, Klos, Kolonjé, 
Konispol, Köréé (Coritza), Krue, Krum, Lesh (Alessio), 
..eskovik, Libhove, Lushnjo, Mallakaster, Milol, Mied 
Vaudeis), Pazar (Shkodör), Peqin, Pormet, Peshkopi, 
Pogradec, Púké, Qukös, Santi Quaranta (Sarande),

Shijak, Shkodér (Scutari), Topelene, Tirané, Vloné 
(Valona). Wilson. A hivatalok a 9. hasáb utolsó be
kezdésének törlése mellett ragasszák be az 1. számú 
fedőlapot.

22. oldal: Azori szigetek; a 4. útirányban az 
1 kg. súlyú csomagok dija 3.75;

28. oldal: Délnyugatafrika az 1.; útirányban a 
sulydij 1—5 kg-ig 2.30, 3.90, 4.40, 4.90, 5.40.

37. oldal: Kina, az első hasábban A) a) alatt 
„bármely hivatalhoz“ szavak után írják be „kivéve a 
Yünnan és Kweichow tartományban lévő hivatalokat“.

Yünnan és Kweichow tártományokba Német
országon át szállított csomagok dija 1 kg. súlyúé 4 .--, 
az 5 kg. súlyúé 6.15, érlékuyilvánitás határa 500; a 
Tukien, Kwangsi. Kwangtung tartományokba Német
országon át szállított csomagok dija 1 kg. súlyúé 3.40, 
az 5 kg. súlyúé 5.—, értéknyilvánitás habira 1250.

A hivatalok Kínánál a) után ragasszák be a
11. számú fedőlapot, a mostani b) és c) pontokat
d) és e) pontokra javítsák.

39. oldal: Madeira; a 3. útirányban az 1 kg. 
súlyú csomagok dija 3.75:

40. oldal: Marokkó; I. c) alatt „Zemamra“ 
hivatalt töröljék;

42. oldal: Mozambique; a 3. útirányt minden 
adatával töröljék;

43. Oldal: Nicaragua, az 1.3 útiránynál a 3. 
hasábba írják be 10 (kg.), a 4. hasábba 5.80.

46. oldal: Perzsia: a b) 2. útiránynál (Olasz, 
Egyiptom) a jelenlegi adatok helyett írják bo a követ
kező sulydijakat: 1 kg. 4.25, 3 kg. 4.85, 5 kg. 5.30; }
ugyanitt a c) pont 2. útiránynál (Olasz. Egyiptom)
1 kg. 4.85, 3 kg. 5.45, 5 kg. 5.90;

49. oldal: San Domingo; a 3. útirányban az 
1 kg. súlyú csomag dija 2.75, az 5 kg. súlyúé válto
zatlan, a 10 kg. súlyúé 7.15.

Németország a rajta átmenő 11 20 kg. súlyú 
csomagok átmenő diját felemelte. Ennek következté
ben a legtöbb országba szóló nemzetközi közönséges 
csomagok sulydija változott.

67. oldal: Belgiumba szóló nemzetközi közön
séges csomagok sulydiját feltüntető II. C) bibUlzatban 
a Bruxellesbe szóló 15 kg. súlyú csomag dija 9.20,
20 kg. súlyúé 12.25, a többi helyekre szóló 15 kg. 
súlyúé 9.40, 20 kg. súlyúé 12.45.

67. oldal: Dánország, III. táblázat, a 11—20 
kg. súlyú csomagok dija 6.15, 6.40,6.65, 6.90, 7.15, 
8.95, 9.20, 9.45, 9.70, 9.95.

A hivatalok a II. és III. számú táblázat helyébe 
ragasszák be a 2. számú fedőlapot.

68. oldal: Finnország, IV. táblázat, a nem ter
jedelmes 11—20 kg. csomagok dija 19.45, 21.30., 
28.15, 25.—, 26.85, 30.25, 32.10,88.95,35.80, 37.65.

\



i

28 5. szám.

A terjedelmeseké 26.80, 29.30. 31.85, 34.35, 36.90, 
41.75, 44.30, 46.80, 49.35, 51.85 (3. számú fedőlap).

68. oldal: Görögország és Malta, V. táblázat, a 
11—20 kg. súlyú csomagok dija 9.10. 9.55, 10.— , 
10.45, 10—90, 12.90, 13.35, 13.80. 14.25, 14.70 
(4. számú fedőlap).

69. oldal: Luxemburg, VI. táblázat, a nem ter
jedelmes 15 kg. súlyú csomag dija 4.60, 20 kg. 6.40 ; 
a terjedelmes 15 kg. súlyúé 6.90, 20 kg. 9.65.

69. oldal: Németalföld, VIII. táblázat, értéknyil- 
vánitás nélkül feladott 15 kg. súlyú csomag dija 6.55, 
20 kg. 9.40; értéknyilvánitással 15 kg. 10.30, 20 kg. 
13.10 (5. számú fedőlap).

70. oldal: Norvégország, 1X/1. táblázat, Ham
burgon át 11—20 kg. súlyú csomagok dija 10.19,
10.90, 11.61, 12.32, 13.03, 15.28,15.99,16.70,17.41, 
18.12 ; Sassnitzon át 11.11,11.90,12.69,13.48, 14.28, 
16.62, 17.41, 18.20, 18.99, 19.78 (6. száma fedőlap).

71. oldal: Svédország, XIII. táblázat, 11—20 kg. 
súlyú csomag dija 14.65, 16.— , 17.35, 18.70, 20.05, 
22.95, 24.30, 25.65, 27.— , 28.35 (7. számú fedőlap).

72. oldal: Brit-Birma, Brit-lndia és Ceylon, XIV. 
táblázat, 11—20 kg. súlyú csomag dija 11.— , 11.60.
12.20, 12.80, 13.40, 15.55, 16.15.16.75,17.35,17.95.

72. oldal: Délafrikai Unió, XV. táblázat a 15 
kg. súlyú csomag dija 9.90, 20 kg. súlyúé 12.95.

A hivatalok a XIV. és XV. táblázat helyébe 
ragasszák be a 8. számú fedőlapot.

73. oldal: Amerikai Egyesült-Államok, XVI. táb
lázat, b) New-York kikötőig bérmentesítve, a 11—20

* kg. súlyú csomagok dija 11.25, 11.85, 12.45, 13.05,
13.65, 15.80, 16.40, 17.— , 17.60, 18.20. Ugyanezen 
súlyú terjedelmes csomagok dija 16.90, 17.80, 18.70, 
19.60, 20.50, 23.70, 24.60, 25.50. 26.40, 27.30. Az 
eddigi adatok helyébe ragasszák be a 9. számú fedő
lapot.

75. oldal: Egyiptom, XVIII. táblázat, a 11—20 
kg. súlyú csomagok dija 9.10, 9.55, 10.—, 10.45,
10.90, 12.90, 13.35, 13.80. 14.25, 14.70.

75. Oldal: Kanada, XIX. táblázat, a 11—20 kg. 
súlyú csomagok dija 11.85. 12.55, 13.25. 13.95,
14.65, 16.90, 17.60, 18.30, 19.—, 19.70.

76. oldal: Kanári szigetek, XX. táblázat, a 15 
kg. súlyú csomag dija 8.90, a 20 kg. sulvué 11.45.

76. oldal: Kina, XXI. táblázat, a 11—20 kg. 
súlyú csomagok dija 11.50, 12—10, 12.70. 13.30,
13.90, 16.05, 16.65, 17.25, 17.85, 18.45.

76. oldal: Németalföldi India, XXII. táblázat, a 
15. kg. súlyú csomag dija 10.40, a 20 kg. súlyúé 13.45.

76. oldal: Palesztina, Syria és Libanon, XXIII. 
táblázat, a 11—20 kg, súlyú csomagok dija 10.15.,
10.65, 11.15, 11.65. 12.15, 14.20,14.70,15.20,15.70,
16.20.

A hivatalok a 75. és 76. oldalon foglalt XVIIL 
—XXIII. számú táblázatok helyett a csatolt 10. számú 
fedőlapot vegyék használatba.

Budapest, 1925. évi január hó 20-án.

Változások a Táviró Tarifákban.
425.

A kir. hivatalok a P. B. T, 1924. évi 38. szá
mának mellékleteként megjelent Táviró-Tarifákban " 
a következő változásokat vezessék keresztül:

A 9. oldalon Farői szigetek szódija 63.5 cts-re 
javitandó.

A 22. oldalon Haiti köztársaság és San-Domingo 
köztársaságnál az első hasábban feltüntetett ^  jel. a 
megjegyzés rovatban pedig az „L. C. D. francia“, 
illetve „L. C. D. francia, spanyol“ kitételek törlendők.

A 27., 28., 29. oldalakon az eddigi „via Indo“ 
utjelzések „via Vai’sovie Indo" utjelzésekkel helyette- 
sitendők.

A 29. oldalon Palesztinánál Transjordania szó
dija „via Egypradio 1.45 fres-ra, a többi hivatal szó
dija ugyanezen utón 1.30 fres-ra javitandó. Trans- 
jordaniánál továbbá a szolgálati korlátozások rova
tába a következők írandók: „= R p— és = D =  kivé
telével az összes különleges táviratok“.

A 30., 31., 32., 33., 34. oldalakon Ausztrália 
(Oceania) cim alatt közölteket a kir. hivatalok kereszt
vonásokkal húzzák át és azok fölé az ugyanazon 
lapszámozáséi csatolt fedőlapokat ragasszák.

Forgalomköri változások.
1.487.

Riese kk. Zemplén vm., bodrogközi járás ezen
túl

Budapest, 1925. évi január hó 19-én.

1.532.
Pusztaszentpéter u. p. ezentúl Zalalövö. 
Budapest, 1925. évi január hó 17-én.

1.616.
Kisrozvágy kk. Zemplén vm., bodrogközi járás 

ezentúl
Budapest, 1925. évi január hó 19-én.

1.530.
Bátaapáti postai ügynökség Eh. ezentúl Bátta-

szék.
Cinderybogád kk. Baranya vm., szenllőrinci já

rás ezentúl IX I. Eh. Vajszló.
Felsőszászbereknél a p. u. megjelölés törlendő.

r
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Felsőszentmárton nk. Somogy vm., barcsi járás I 
ezentúl ISI. Eh. Lakócsa.

Hidas postahivatal ideiglenesen szünetel.
Karancsság kk. Nógrád vm., szécsényi járás, 

ezentúl IX l. Eh. Etcs.
Kchida postai ügynökség. Eh. ezentúl Balaton- j 

szontgyörgy.
Kisdobsza kk., Somogy vm., szigetvári járás 

IX l. Eh. Szigetvár, dij □  szám: 1151.
Kissomlyó ideiglenesen szünetelő postai ügynök

ség újból megnyílt. Eh. Jánosháza.
Magyarpolány postai ügynökség ideiglenesen 

szünetel; u. p. Gyepes.
Mátraverebély ideiglenesen szünetelő (tostai 

ügynökség újból megnyílt. Eh. Nagybátony.
Mezőcsokonya kk., Somogy vm., kaposvári járás 

ezentúl ISI. Eh. Hetes.
Nemesszalók ideiglenesen szünetelő postai ügy

nökség újból megnyílt. Eh. Vinár.
Nyirád ideiglenesen szünetelő hivatal újból 

megnyílt.
Piriese kk., Szabolcs vm., nyírbátori járás ezen- j 

túl IX l. Eh. Nyírbátor.
Pusztaecseg pu-i postahivatal a községhez tar- | 

tozó majorba helyeztetett át.
Tímár ideiglenesen szünetelő postai ügynökség 

újból megnyílt. Eh. Kakamaz.
Tosokberénd pu-i posta ügynökség a községbe j 

helyeztetett át.
Vashosszufalu pu-i 'postaügynökség a községbe J 

helyeztetett át.
/alaszentbalázs kk., Zala vm., nagykanizsai já- j 

rás. ezentúl tS L  Eli. Gelse.
Budapest, 1025. évi január hó 10-én.

Átminősítés.
1.067.

Hauer Róbert I. osztályú postaföfelügyelő (1.—81) j 
postahivatali igazgatóvá átminősíttetett.

Budapest, 1025. évi január hó 17-én.

Személyzetiek.
1.530.

Kineveztetett postamesterré:
a budapesti kerületi ig. kerületében: 
llirth Erzsébet kiadó, h. postamester Puszta- j 

ecscgro, özv. Károlyi Jánosné hivata'i kisegítő, h. posta- | 
mester Etyekrc;

a miskolci ig. kerületében:
Oncsák Gyula kiadó Girincsre, Simon Benedek [ 

egerfarmosi postaügynök Hangácsra ;

a pécsi ig. kerületében:
Nagy Ödönné volt ökörmezői menekült posta- 

mestornő Ihárosberényre;
a soproni ig. kerületében :
Kondor Róza kiadó Bácsára.

Áthelyeztettek:
Küllős Rozália postamesternő Tótszentmártonról 

Szentpéterurra. Pál János Adolfné postamesternő 
Bácsáról Győr 3-ha, Traub Viktor postamester Büssü- 
ről Nagybajomra, Vajda Sándorné postamesternő 
Mándokról Nyirtassra.

Állásáról lemondott :
Geiger Sándor bakonycsernyei postamester, Mar

tinovics Paula magyarszentkirályi, Pap Gyuláné szül. 
Plichta Georgina hidasi és Papp Józsefné szül. Finkey 
Bóza tömöri postamesternők.

Meghaltak:
Balázsy Károly tápiószelei, Bródy Géza diós- 

györ-vasgyári, Gsanaky Kálmán nagyszakácsii, özv. 
Éberle Vencelné szoládi és Károlyi János elyeki posta
mester, illetve postamesternő.

Budapest, 1925. évi január hó 19-én.

A Kansz kedvezményes vászonakciója.
2.182.

Értesítem a posiaszemélyzetét, bogy a Kansz. 
hivatalos lapjának folyó évi 3. számában olcsó vászon
akcióra vonatkozó hirdetmény jelent inog. Ebben az 
akcióban való résztvétel feltételeit az alábbiakban 
közlöm.

Kiosztásra kerülnek igen jó minőségű, amerikai 
pamutfonálból készült, tarlós vásznak, amelyeknek 
ára körülbelül 25—30/o-al olcsóbb a piaci áraknál. 
Fehérnemüvászon, körülbelül 80 cm. széles

m é te r j e ..............................................  20.000 K
vagyis a 23 méterből álló egy vég ára . 460.000 „
Ágynemű vászon, körülbelül 82 cm. széles,

m é te r je ..............................................  20.500 ..
vagyis a 23 méterből álló egy vég ára . 471.500 „
Lepedővászon, körülbelül 142 cm. széles.

m é te r j e .............................................. 44.300 „
vagyis a 14 méterből álló egy vég ára . 620.200 ,

Vásznat a tényleges közszolgálati és egyéb alkal
mazottak, továbbá nyugdíjasok, valamint azok özvegyei, 
sziilötlon árvái és kegydijasok,- a postamesterek és 
azok alkalmazottai igényelhetnek. A vásznai csak teljes 
végokben adják ki. Minden tényleges alkalmazott, 
nyugdíjas, özvegy, szülődén árva és kegydijas a 
fehérnemű-, ágynemű- és lepedővászonból legfeljebb 
ogy-egy véget, vagyis összesen három véget igényel
het. A családfentartók a fehérnemüvászonból két véget
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igényelhetnek. Ha valakinek egy végnél kevesebb 
vászonra van szüksége, akkor más igényjogosulttal 
közösen rendeljen egy vég vásznat (igényét azonban 
csak az egyiknek kell bejelentenie).

A tényleges közszolgálati alkalmazottak- a hiva
talfőnökség által aláirt és hivatali bélyegzővel ellátott, 
két példányban kiállított és az alábbi minta szerinti 
kimutatás alapján igénylik a vászon kiváltására jogo
sító utalványokat.

Minta a vászonigényléslxez :

•<3tSJ
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Ű -e g ps i s
Jegyzet

v é g e k b e n

í. Kiss Ede postatőtiszt 2 1 t Család-
fentartó

2, Nagy Julia posta 
s. tisztnő 1 1 i

Összes igénylés : 9 2 2 utalvány

A fenti adatokat igazolom. 
Eger, 1925. január hó 25-én.

P. H. Hivatalfőnök aláírása.

X I I .  Az utalványok dija főjében 35.000 korona posta ut
ján egyidejűleg rnegküldetett. Az utalványok megküldését a csa
tolt, 4.500 korona bélyeggel ellátott boríték felhasználása mel
let], ajánlott levélben kérjük.

A kimutatás két példányát a Közszolgálati Alkal
mazottak Nemzeti Szövetségének (Budapest, V. kér., 
()rszágház-tér 11. Földmivelési minisztérium palo
tája, félemelet 58. szám) megbízott, vagy posta utján 
kell beküldeni. Ha a kimutatásokat posta utján kül
dik meg, az igényelt utalványok és a kimutatás egyik 
példányának visszaküldése végett egy pontosan cím
zett és kellő bélyeggel ellátott levélboritékot is kell 
csatolni.

A nyugdíjasoknak, özvegyeknek, árváknak és 
kegydijasoknak a legutolsó havi nyugdijutalvány szel
vényét, vagy oly hivatalos igazolványt kell beküldeni, 
vagy átadni, amelyben igazolva van az, hogy a vász
nat igénylő ellátási dijat élvez. A posta utján történő

igénylés esetében az utalvány megküldése végett pon
tosan címzett és kellő bélyeggel ellátott levélboríté
kot, is kell csatolni.

Olcsó vászon kiváltására jogosító utalványokat
1925. évi január hó 20. napjától kezdve február hó 
28-ig lehet igényelni. A Kansz. irodája minden egyes 
vég vászonra külön-külön utalványt állít ki. Egy-egy 
utalvány kezelési dija 5000 korona. Ha a kimutatáso
kat mogbizott viszi el a Kansz. irodájába, akkor 
egyidejűleg az igényelt utalványok kezelési diját is 
be kell fizetnie. Amennyiben az igénylés posta utján 
történik, akkor az igényelt utalványok diját, postán 
kell a Kansz. fenti címére beküldeni. A postautalvá
nyon fel kell tüntetni azt, hogy az igénylés mely 
hivatal, illetve ki által és mikor küldetett be. A vá- 
szonutalványokat a Kansz. csak akkor adja ki, ha a 
kezelési dijakat pontosan befizették.

A kiadott utalványok alapján a vásznat a Kansz. 
gyári elosztóhelyein lehet kiváltani, az utalványok át
adása és a vászon árának kifizetése mellett. Meg
bízás utján történő kiváltásnál a megbízatást meg
felelő módon igazolni kell. Ha az igényjogosultak a 
vászonnak posta utján való megküldését kérik, akkor 
a pontos cimet közölni kell a Köztisztviselők Fogyasz
tási, Termelő és Értékesítő Szövetkezetének vászon
osztályával (IX., Mester-utca 15. sz.), ahová egyidejű
leg az utalványokat is meg kell küldeni.

A vászon elküldése a vászon árának a posta- 
és csomagolási költségnek utánvételezése mellett tör
ténik. Csomagolási dij fejében minden egyes vég 
vászon ulán 1000 koronát számítanak fel.

Végül közlöm, hogy a vásznat folyó évi február 
hó 10-től március hó végéig lehet kiváltani.

Budapest. 1925. évi január hó 21-én,

Pályázat kiadói állásra.

Somogyvár postahivatal önálló kezelésre és 
számadástételre képes női kiadót keres. Járandóság 
megegyezés szerint.

3497*. Községi nyomda, Budapest. — Vezérigazgató Hegedűs Mihály.
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Ausztrália (Óceánia).

Az „Eastern“ és .Eastern Extension“ kábeltársaságok a táviratoknak vonalaikon 
történt késéséért semmi felelősséget nem vállalnak.

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

u t r  á n  y

/
Rendeltetési ország

via.
Lastern, 
vagy via 
Varsorie 
- -Indo

via észak- 
atlanti ká

belek és 
via London 
Marconi1— 
Vancouver

via észak- 
atlanti ká

belek 1 
—San- 

Francisco

via Tra
3O no o
Í5*
>

nsradio

• A o a  S S* £.£o

Szolgálati 
korlátozá
sok. (Meg 
nem enge
dett külön
leges táv-

Meg
jegyzés

szódíj aranyfrankokban iratok)

frc cts frc cts frc cts frc cts frc cts

/^Ausztráliai államszö-
vétség •

(Fédération Austra- 
lienne).

LCD:
(Dél-Ausztrália, Nyugat- 
Ausztrália, Queensland,

francia,
angol

Uj-Dél-Wales, Victoria 
és Tasmania-sziget) . . 3 12,5 4 30 — — 4 02 — —

ABrit-Borneo 2 . . . 3 93
Brit-Uj-Guinea (lásd

Uj-Guinea)

/^Brunei:
1 LCD:

• f francia,

(via Labuan radio) . . 4 10 — — — — — — —
l angol, 
) maláj i

z^Chatam-Islands4 . .
) LCD:

3 72,5 4 60 — — 4 32 — — BSS D3 =» 1 francia

z^Gocos-(Keeling-) sziget 2 50 - __ _ » _ _ J Ouvert,
\ »  MP =a

j LCD:
I angol,
J francia

Cook- vagy Hervey-
szigetek:

Rarotonga .......................... 5 5 85 _ ___ 5 57 — D3 —

Aitutaki, Mangara (via. 
Rarotonga radio) . . 5 31,5 6 hi,5 — 5 88,5 — __

Niue (via Apia radio) 5 00,5 5 88 5 60 5 60 5 45
í =  D3 S3, , LCD :

z^Fanning-szigel .  . . 5 10,42 4 — '— — 3 72 —
| Ouvert,
1 =  MP =

l francia, 
) angol

1 Az északatlanti kábelek felsorolását lásd a 23. oldal útirányainak 4-ik oszlopában.
* Sandakan hivatalhoz címzett táviratok csak a feladó felelősségére és veszélyére 

fogadhatók el.
3 Via északatlanti kábelek és via London Marconi =  D =  nem küldhető.
* — LC — táviratoknál a féldijhoz még 30 cts pótdij számítandó.
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Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzoszámmal szorzaudók.

Ú t i r á n y

via via észak- via észak- via Transradio Szolgálati kor-Eastern belek és vis atlanti ká- i
R e n d e l te té s i  o rszág vagy via 

Varsó vie London belek1 
—San-

o u
cS é 3 ü 5.3 (Meg nem enge- Meg-

Indo Vancouver Francisco CB »3 fa dett különleges
szódíj aranyfrankokban táviratok)

frc cts frc | cts frc cts frc j cts frc cts

z ^ F iji  (W itti)  s z ig e te k :
8 2 ,5 3 72S u v a .......................... 8 4 — — —

Levuka ....................
Ba. Nausori, Navua,

3 9 2 ,5 4 10 — 3 8 2 —
f -x>e —, Ouvert.

Lautoka . . . . 4 0 2 ,5 4 20 — — 3 9 2 —•__ /  =MP= LCD :
babusa. Taviun i és 1 francia,
Savusavu . . . . 4 12,5 4 30 — 4 0 2 - — ) angol

z ^ F lin d e rs -s z ig e t (Ile
2 2 ,5 4 0

—MP~, 
-=GP=, =TR= 
kivételével az 
összes külön-d e ) .......................... 3 4 — — 4 12 — — i

G ilb e rt sz ig e tek  
(A rc h ip e l G ilb e r t ) :

•
leges táviratok

Ocean Island (via 
Australie) . . . . 5 --- - 6 20 __ 5 9 2 .. ..
Ocean Island (via 
Suva) . . . . . . . 5 0 7 ,5 5 25 ___ 4 97 _
Tarawa (via Australie) 5 62 ,5 5 85 — — 5 5 7 — — > =  M P: r=D2 =

Tarawa (via Suva) . 5 70 5 87,5 — 5 59,5 —
Ä G u a m  (M arianna-) 

s z ig e t * . . . 4 75 __ --- . 5 47 __ 5 32
r Az összes kü- 
1 lönleges távira- 
1 tok

\ LCD: 
i francia

/ - H a w a i  (S andw ich )
sz ig e te k  : 4 
Honolulu- és Oahu- 
sziget többi hivatalai 3 47 3 32 |
Többi hivatal . . . — — — 4 22 — 4 07 ( Az összes kü- l LCD :
H onolulu..................... 6 75 — --- — — — — — > lönloges távira- 

í tok
/ francia

Többi hivatal . . . 7 50 — — — —. — — — — 1
z ^ J a lo u it-s z ig e t (Ile

d e ) 3 . . . . — — 6 97 — 6 82
( r^D2 és 
)=MP== / LCD :

zX fa lo u it s z ig e t (via > francia, 
I angol

J a p o n )  . . . . 4 17 -— — — — — —
^ ■ K a ro lin a -sz íg e te k

( lie s  C a ro l in e s ) : 
Jap (via Japon) . . 4 17 — -- - __ _ _ _ _ , LCD :
J a p .......................... — — — — 6 9 7 — — 6 8 2 ) =MP=s —D2 = } francia, 

! japánKawau Island (via {
Aukland radio) . 3 37,75 4 25,25 — —. 3 97,25 ...

í =MP==, —üP«=, 
j= T R = : kivételé
ivel az összes kü-Zb>King Island . . . 3 22 ,5 4 4 0 — — 4 12 — -

[ LCD :
>  francia, 
[ angol

z^Labuan-sziget (lie de) 
db-Macquarie-sziget (Ile

3 50 — — — — — — —
( lönlegos táviratok 

Ouvert «=»MP«a

de) . . . . . 3 3 2 ,5 5 15 — — — =  D 2 =
1 Az északatlanti kábelek felsorolását 1. a 23. oldal útirányainak 4. oszlopában.
2 Via északatlanti kábelek és via London Marconi =  D =  nem küldhető.
3 Csak telegraphe restant táviratok küldhetők.
4 A közölt díjtételek alapján a távirat „via északatlanti kábelek San Francisco radio“ is küldhető 
* .Via északatlanti kábelek — San-Francisco“ — LC =  távirat küldhető.
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U t i r á n y

Rendeltetési ország

via
Eastern

vagy
via Varsovie 

—Indo

via észak
atlanti ká
belek és via 

London 
Marconi1 — 
Vancouver

via észak
atlanti ká

belek1 
—San- 

Francisco

Via Tra

Van
couver

nsradio-

San-
Fran-
cisco

Szolgálati kor
látozások. 

(Meg nőm enge
dett különleges 

táviratok)

Meg
jegyzés

szódíj aranyfrankokban

fro cts fre cts fre cts frc| cts fre | cts

^M áriá Island . . 3 23 4 40 — — 4 12 — — =  Da ;
1 LCD:
> franca, 
‘ angol

zl Marshall-szig.
(Ile de): Nauru 3 . 5 ül,5 5 85 — 5 57 — = ,d » = ,= m p =

f LC D .
? francia, 
( angol

<£>Midway-sziget(Ile de) 5 50 — — 4 22 — — 4 07 Az összes külön
leges táviratok

> LCD :
} francia

^Németalföldi Kelet- 
India és Németal
földi Borneo (Indes 
Neerlandaises)

z\Norfölk-szig. (Ile de) 
Ocean Island (lásd 

Gilbert szigetek)

4
q

■ —  

32,5 4

7 27

3 72

7 12 =  D2 =

t -=© *;=, Ou-

\  LCD:
9 francia, 
\  angol, 
í német,
1 maláj,
'  holland 
1 LCD :
> francia,

t vert, =M P =* 1 angol

Palaos-szigetcsoport 
(lies Palaos):

Angaur és a többi hiva
tal (via Japon). . . 4 17

Angaur és a  többi hi
vatalok ......................... — — — — r 6 97 — — 6 82 =  D2 =

^-Papua terület (Terri- 
toire de Papou) : 
Port Moresby,Samarai,

3 64,5 4 85 4 57

) MP- , = G P ä  
f cs = T R =  kivé- 
) telével az ösz- 
1 tízes különleges 
j  táviratok

/  LCD :
/  francia, 
1 angol

Vailala Oil Helds . .

Penang - sziget (lásd 
Malacca)
Philippini szigetek 
(lies Philippines):

=  D í =

Lu<;on-sziget:
M a n illa ...................
Luijon - sziget többi 
helyei, valamint Ba- 
tan, Catanduanes, 
Corregidor, Marin- 
duquc, Masbate, Min
doro, Rombion és 
Ticao szigetek4 . .

Visayas-szigetek 
Cebu, Negros, Panay 
és a többi szigetek

3

4 

4

75

65

6

6

7

17

42

07

—

6

6

6

02

27

92

LCD 
francia, 
philip
pini, 
nőmet, 
angol, 
spanyol 

holland, 
olasz, 
japá í, 
latin, 
portugál

1 Az északatlanti kábelek felsorolását 1. a 23. old. útirányainak 4-ik oszlopában.
2 Via északatlanti kábelek és via London Marconi — D =  nem küldhető.
* Csak telegraphe restant táviratok küldhetők. ‘
1 =  LC =  táviratok pótdija via „San Francisco“ =  Manilla féldija -f- 25 cts. 
a == LC =  táviratok szódija via „San Francisco* =  Manilla féldija -f- 90 cts.
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U t i r á n y

via
Eastern

via észak
atlanti ká- via észak- 

atlanti ká-
via Transradio Szolgálati kor

látozások. Meg-
jegyrfoRendeltetési ország vagy via 

Varsovio 
—Indo

London
Marconi1—
Vancouver

—San- 
Francisco

Van
couver

san-
Fran-
cisco

(Meg nem enge
dett különleges 

táviratok)szódíj aranyfrankokban

frc cts | frc | ct» frc cts frc | cts frc cts

Pomotou-szigetek
(lies de): = D »= ,—TMx=, 

= T C = , *=PC=,
=  PCP =  és

Makatea..................... 5 62,5 6 5 0 — — 6 2 2 — = R P =  kivételé
vel az összes
különleges táv
iratok

Ponape-sziget (lie de)8 — — — — 6 97 — — 6 82 = D *=, = M P =

Ponape-sziget (via Japon) 4 17 —

Saipan-sziget (He de)8 — — — — 6 97 -— — 6 82 = D * = , =MP«=

Saipan-sziget (via Japon) 4 17 '
~

:
T

Salamon-szigetek:

01,5 8 5 57
í = M P = , Ouvert 
i kivételével azTulagi-sziget . . . . 5 5 5 j összes különle- 
[ ges táviratok

Samoa-szigetek:

Apia város . . . . 4 37,5 5 25 4 97 4 97 4 82 = D *= , = T S h = ,  
=GP=-

Tutuila (Pago-Pago 
sziget) ................. 4 67,5 5 55 4 27 5 27 4 12

>=D2=
Ofu, Tau (via Sava 
radio)...................... 4 87,5 5 45 4 47 5 17 4 32

^ S a raw ak :
Goebilt, Kuching, Miri, 
Sadong, Sibu . . . 

Baram, Ban, Busó, Da-
4 9 9 . — — — — —

/
LCD

franciahan, Muka, Oya, Jun- 
gei Tengah (via télé- 
phone)...................... 4 99 — — — — — —

Tahiti-sziget (Ile de) 5 42,5 6 30 — 6 02 — —
= D 2=,=TMx<=,

Társaság-szigetek:
= T C = , = P C = ,
= pc.p = , = r p -̂

(lies de la Société) 'kivételével az 
összes különle-

Papetee (via Honolulu-
97 82

ges táviratok
radio) ................................ — — — — 5 — 5 ,

Timor-sziget:
Dilly (via Indes neer-

20 30 =  Dá =landaises) , s. . .  .

^Portugal Timor (via 
Manila— Hongkong) .

5 6

8 57

6 02

8 42 t LCD=  D2 = ( francia

* Az északatlanti kábelek felsorolását 1. a 23. old. útirányainak 4. oszlopában. 
8 Via északatlanti kábelek és via London Marconi — D =  nem küldhető.
* Csak telegraphe restant táviratok küldhetők.
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Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

U t i r á n y
via

Eastern
via észak
atlanti ká- via észak

atlanti ká-
via Tra ísradio- Szolgálati kor

látozások. Meg
jegyzésRendeltetési ország vagy via 

Varsovie —
London belek 

—San Van- San
Fran- (Meg nem enge-

Indo Vancouver , F rancisco cisco dett különleges 
táviratok)

szódíj aranyfrankokban

fre cts | fre cts fre cts fre cts fre cts

To nga-vagyB arátság-
'

szigetek (Ile de 
Tonga ou lies des 
Amis):

25 97Nukualofa................ 5 07,5 5 — — 4
“ ~ ~

=  D2 =

Truk-sziget (Ile de)3 — — — — 6 97 — — 6 82 |  =  MP =

Truk-sziget (via Japon) 

^  Uj-Caledonia (Nou-

4 17

=sD2— Tlx=,
=TC=, = P C  , 
=  PCP =  ésvelle Caledonie) :4 LCD:

(via Australie) . . . 4 12,5 5 35 — — 5 07 — — =*RP= kivéte
lével az összes francia

(via Suva) . . . . — — 5 05 -— — • 4 77 — — különleges táv- 
. iratok.

Uj-Guinea termet
(Territoirede Nou- 
velle Guinée): = M P = , —GP= 

és — TR =  ki
vételével az

LCD:
Rábául............................... 3 64,5 4 85 — — 4 57 — — francia,
Aitape. Kawieng, Ki- 
eta, Madang, Manus,

5 45 17

összes külön
leges táviratok angol

27,5M o r o b e ................... 4 5

Uj-Hebridák (Nou-
vfelles Hebrides): 

Vila (via Suva). . . — — 5 25 — — 4 97 — — I Az összes kü- ) lönleges és tit- \ kos nyelvű táv- 1 iratok
Vila (via Australie) . 4 38,5 5 55 — — 5 27 — —

^  Uj-Zéland (Nou- ) LCD:> francia,velle Zélande): . 3 12,5 4 — — — 3 72 — — =  D2 =
) angol

Willis Islets . . . 3 33,5

i Az északatlanti kábé ek felsorolását lásd a 23 old. vítir.íny aimik L oszlopában.
2 Via északatlanti kábelek és via London Marconi = D = nem küldhető.
8 Csak telegraphe restante táviratok küldhetők.
4 =  LC =  táviratoknál a féldijhoz 60 cts pótdij számítandó.





RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. f lA fl POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A M A G Y A R  KI R Á L Y I  ||§ ||1  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

Budapest. 1925. FEBRUÁR 1. 6. szám.

T A R T A L O M
Jókai emlékpostabélyejrek forgalomba bocsátása.
Az es, t atalványforgalom kiegészítése és a kölcsönös 

nlánvéleles csomagtorgaloin lieronde^é-e.
A l'örökoiszagba szóló csomagokhoz tartozó vámáru- 

nyilatkozatok pontos kitöltése.
Belgiumból eredő hírlapok és időszaki nyomtatványok 

kedvezményes dija.

Az Oioszvár — Leobersdojf és Wien közti távbeszélöfor- 
galom díjváltozása.

Névváltozás.
Pályázati hirdetmény postaszállitói állásra.
1‘álvázat kiadói-állásra.
Pályázat poslaügvnöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt poslakiadókról.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Jókai emlékpostabélyegek forgalomba 
bocsátása.

1.107.
Jó kitti Mór születésének százéves évfordulója 

alkalmából folyó évi február első napjaiban emlék
postabélyegek kerülnek forgalomba, amelyek bár
hová szóló postai küldemények bérmentesítésére 
lelhia'sz nálhatók.

Az emlékbélyegek értékjelzése 1000, 2000 és 
2500 korona s -azokat minden kincstári postahivatal 
névértékben fogja árusítani, egy fél azonban 5 so
rozatnál, illetve egy-egy fajtából 5 darabnál többet 
nem kaphat.

Az emlékbélyegek csak folyó évi február hó 
végéig maradnak forgalomban s ez idő elteltével 
bérmentesítésre többé nem használhatók.

Az emlékpostabéiyegek 29X35 ram nagyság
ban, ofTset-nyomással, vizjegynélküli papiroson 
készültek.

A bélyeg rajza 24/29 mm alakú s keretből és 
abban látható fejrajzból áll. A keret felső részében 
a „Magyarország“, eilisó résziében aj közepén az ér
léket jelző szám és ettől jobbra-balrai „korona“ sző 
olvasható.

A keretben a sötét alapon a felső bals-arokban 
„Jókai Mór“ felírás, felső jobbsarokban pedig 
„1825*71925. évszám fehér betűkkel tűnik elő. A 
keret a középen babérkoszorúval övezett fehér ová
lis mezőt foglal be, amelyben Jókai Mór szembe
néző arcképe látható.

Az 1000 K-s bélyeg kerete zöld, a 2000 K-s bélyegé

barna, ai 2500 K-s bélyegé kék. Mind a háromféle 
értékjeizésü bélyegen a fejrajz szépiabarna színben 
van nyomtatva.

Az emlékbélyegekkel lat m. kir. posta érték
cikkraktára hivatalból fogja a- kijelölt postahivata
lokat ellátni.

A készleten fe lü l, újabb megrendelés nem  te
hető.

Február hó végével esetleg megmaradt emlék- 
postabélyegoket a- postahivatalok szolgáltassák be 
a m. kir. posta értékoiklkraktárába, amely azok 
helyett ugyanolyan értékben, forgalomképes posta
bélyegeket fog es erei ké p küldeni.

A közönség birtokában levő fel nem használt 
teljesen ép, nem gyűrött emlékpostaibélyegek folyó 
évi március hó végéig más forgalomképes posta- 
bélyegre díjmentesen becserélhetők.

A becserélt bélyegek fenti módon az értékcikk- 
raktárba legkésőbb folyó évi április hó 15-ig be- 
szolgáltatandók.

Budapest, 1925. évi január hó 23-án.

Azt észt uiaDányforgaiom kiegészítése és a 
kölcsönös utánvéteies csotr.agforgalom beren

dezése.
2.192.

A Magyarországból Észtországba irányuló 
utalványforgalom berendezéséről szóló a P. R. 
Tára 1924. évi 72. számában közzétett 30527. 
számú rendelet kapcsán értesítem a postahivatalo
kat, hogy folyó évi február hó 1 -töl kezdve Észt
országból Magyarországba is lehet postautalványt 
küldeni, melynek maximális összege 2,000.000 
magyar korona.
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Magyarországból Észtországba egy-egy utal
vánnyal küldhető maximális összeg továbbra is 
80.000 észt márka marad.

Ugyanezen feltételek mellett Észtországgal a 
folyó évi február hó 1-től kezdve mindkét irány
ban távirati utalványok is küldhetők és a kölcsö
nös utánvételes csomagforgalom is megnyílik.

A postahivatalok jegyezzék elő e nendeletet a 
fen thivatkozott rendeletnél.

Budapest, 1925. évi január hó 29-én.

A Törökországba szóló csomagokhoz tartozó  
vámárunyilatkozatok pontos kitöltése.

1.326.
A Törökországba szóló csomagokhoz tartozó 

vámárunyilatkozatokat a tartalom minősége és 
mennyisége szerint pontosan kell kitölteni, mert 
különben a csomagot birsággal sújtják és a feladó- 
helyre visszaküldik.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a csomagtarifa
56. oldalán Törökországnál a 9. hasábban.

Budapest, 1925. évi január hó 23-án.

Belgiumból eredő hírlapok és időszaki nyom
tatványok kedvezményes dija.

29.880.
Hivathozással a P. R. T. múlt évi 52. számá

ban közölt 16.534. számú rendeletemre, értesítem o 
hivatalokat, hogy a Belgiumban feladott hírlapok 
és időszaki nyomtatványoknak a fent hivatkozott 
rendeletben közzétett díjkedvezménye 1925. évi 
december hó 31-ig marad érvényben.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a fent idézett ren
deletnél és a múlt évi P. R. T. 38. számával kiadott 
„Kimutatás “ ban.

Budapest, 1925. évi január hó 27-én.

Az Oroszvár— Leobersdorf és Wien közti 
távbeszélőforgalom díjváltozása.

2.396.
Az osztrák igazgatás dijrészesedésének feleme

lése következtében az Oroszvár—Leobersdorf és 
Wien közti távbeszélő forgalomban a beszedendő 
dijat beszélgetési egységenként a f. évi február hó 
1-től való érvénnyel az eddigi l aranyfrank 50 ets 
helyett 1 aranyfrank 85 cts-ben állapítom meg.

A kir. hivatalok a P. R. Tára 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V. B. Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatban ,a változást vezessék ke
resztül.

Budapest, 1925. évi január hó 26-án.

Névváltozás.
2.342.

A Budapest, VI., Felsőerdősor 2. szám alatt 
működő „Budapest 71.“ számú hivatal elnevezését 
„Budapest 65“-re változtatom meg.

Budapest. 1925. évi január 26-án.

Pályázati hirdetmény posfuszállitói á llá sra .
996.

A Debrecen 2. számú postahivatalnál szerző
déskötés mellett.

A postaszállitó köteles ,ai Debrecen 2. számú 
postahivataltól a 0.800 km. távolságra fekvő Debre
cen 8. számú postahivatalhoz naponként kétszer 
közlekedő egyfogatu kocsiküldöncjáratot, 8 egész 
napi egyfogatu házhoz kézbesítő, 2 egész napi egy
fogatu levélgyűjtő járatot a debreceni postaigazgató
ság által esetről-esetre megállapított órákban és 
menetrend szerint fentartani.

Köteles továbbá ia postaszállitó az ezen szolgá
lathoz szükséges kocsikat becsáron megváltani, 
szükség esetén újakat beszerezni.

E pályázat egyéb feltételéi és a szerződési 
minta a debreceni postaigazgatóságnál I. emelet 
14-ik szánni szobában megtekinthetők.

Pályázók fellhivatnalk, hogy ajánlatuk 5%-át 
kitevő készpénzből, vagy elfogadható értékpapírból 
álló bánatpénzüket közvetlenül a Debrecen 1. sz. 
postahivatal pénztárábai, zárt ajánlatukat pedig, 
melyhez feddhetetlen előéletükről és az elvállalandó 
kötelezettségek teljesítésére szükséges vagyonukról 
szóló hatósági bizonyítványt is csatolni tartoznak. 
1925. évi május hó 5-ig a debreceni postaigazgató
sághoz küldjék be.

A borítékon feltűnően feljegyzendő „Pályázat 
a debreceni postaszállitói állásra“.

Az ajánlatban pontosan kiteendő a felvállalás 
napi összege, valamint az is. hogy a pályázók a 
járatok szaporítása, vagy kevesbitése esetén, az 
egyes járatok után milyen napi dijfelemelést kíván
nak. illetve milyen dijlevonást engednek.

A szállítási kötelezettség a( kinevezett postaszál- 
litóra nézve 1925. évi július hó 1-én veszi kezdetét.

Az árlejtés, illetve az ajánlatok felbontása bi
zottságilag 1925. évi május hó 6-án 9 órakor fog a 
debreceni postaigazgatóság I. emelet 14. számú szo
bájában megtörténni, mely alkalommal az ajánlat
tevők jelen lehetnek.

P ályázat kiadói á llásra .
A hajdúböszörményi postahivatalnál egy újon

nan rendszeresített kiadói állás, fix fizetéssel, betölt
hető.

Hajdúböszörmény, 1925. évi január hő 25-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
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A :ajálkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), illet ve 
nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925. évi február hó 24-ig mu|- 
tandók be. A/, állalános leltételeket 1. a P. 11. T. 1924. évi 1. szamában.

Kimutatás a létszámból törö lt postakiadók személyi adatairól.

Postaigazga
tósági

kerület

A létszámból törölt egyén

A törlés oka Megjegyzés
neve ! állása születési helye

és éve
legutóbbi 

alkalmazási helye

Budapesti
kerületi

Fekete Lászlóné 
szül.:

Grünwald Irma
Kiadó- Kecskemét

1890
Kerekegiháza

Több mint télévig nem 
vállalt alkalmazási

Szegedi Demeter Mái ton »
Magvardellö

1889
Csorvás

Postamesterré 
neveztetett ki

Tt

Dr. Finla Dezsőné 
szül.:

Giottó Viola
»

Orsóvá
97

Hódmező
vásárhely 1

Saját kérelmére

Ilatlner lmréné 
szül.:

Hegedűs Ilona

Pécs
189C

Mélykút
Több mint egy é víg 

nem vállalt alkalmazást

» Urbán Erzsébet »
Nagy várad 

1698
Tömörkény

Tömörkényi postames
terré neveztetett ki

Budapesti Birlap nyomdája, — Felelős nyomduvo/' ■: .v  ■ i





A MAGYAR KIR.
KI ADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

Budapest 1925. FEBRUAR 6. 7. szám.

T A R T A L O M
Az értéklevélforgalom  kibővítése.
Bérm entesítési kényszer m egszüntetése C seh.Szlovákiá

val vailó forgalom ban.

A régebbi kiadású (feladóvevény-szelvény nélküli) bel
földi utalványürliap érvényességi idejének m eghosszabbítása. 

Lefog! állandó sajtót érméik.
A Belgiumiba szóló csom agok dija.
10.000 koronás poslabélyeg forgalom ba bocsátása. 
Danzigból és Lettországból eredő l evél post ai küldeiné. 

nyék díjszabása.

A posta-, táv iró . és távbeszélő kázitariifa ú jból való 
kiadása.

Tudaikozványok irány ítása  Lengyelországba.
Uj m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok m egnyitása.
Uj magyar-csehszilloiváik távbeszélő v iszonylatok  meg

nyílása.
Forgaiomkörd változás.

2. K im utatás elveszelt igazolójegyekről.
Pályázati h irdetm ény kisegítői állásra.
K im utatás a  létszámlból törö lt poslak iadók  személyi 

adata iró l.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Az érteklevélforgalom kibővítése.
253.

Értesítem a hivatalokat, hogy értéklevél, illetve 
értékdoboz. f. é. február hó ÍO-élől a következő or
szágokkal is váltható:

Rendeltetési ország
Krtélí-
ltlTÓI

Értik-
doboz

1
ajilvftoitoti

érték
ami ma ni a

Ja érték- 
dobozukhoz 
esatolaiido 

l rnhevullásob 
darub-záma

<DN

küldhrtő-e 1 imnlrank
a  =  angol 

/  =  Irántit 
n =  némrt

be
to

Belga Kongó gyarm at: 
1. Belgiumon át. igen igen 1200 4 f
2. Franciaországon át igen igen 1200 3 f

Chile 1. német h a jó v a l... igen igen 10000 3 f
2. Franciaországon át igen igen 5000 3 f

Danzig szabad város . . igen igen korlátlan 2 f
Franciaország következő 

gyarm atai:
Indó Kínai francia gyar

matok ........................... igen 5000 2 f
S y ria ................................. igen igen 5000 2 f
L ib a n o n ........................... igen igen 5000 2 f

ír szabad állam ............. igen igen 10000 3 f  a
Japán.Koreai

K W M
. ° !  . , 2. Krunciaországon át 

& * £  ■ £ « -

igen igen 10000 2 f
igen igen 5000 2 f
igen igen 5000 4 f

rületek . .!
K in a .............................  . . . igen 3000 •_
I.engyelország.............. igen — 5000 —
L etto rszág ........................... igen — 10000 —
Litvánia és Memel vidék.. igen — lOOOOj —

Rendeltetési ország
Érték-
kiéi

Érték
doboz

k
niilTániloit 
‘ érték 
maximuma

k t érték-
dobozokboz 
{ H a t o l a n d ó  

áru hév uIIh sok 
darabszáma 
u  =  angol

/  Iraiiru
*  =  néiretküldhető-« • aranyfrank

igen 3000
igen — 3000 —
igen — 10000 —
igen — 5000 —
igen — 3000 —
igeii igen 3000 3 f, a
igen — 10000 —

igen igen 3000 3 f

igen igen 3000 3 f
igen igen 3000 3 f
igen 3000

igen igen 5000 4 f
igen igen 3000 3 f

igen igen 1000 4 f

igen — 5000 —r
igen — 3000
igen — 5000
igen — 3000 —
igen igen 5000 4 f
igen igen 5000 4 f
igen igen korlátlan 2 f
igen igen 3000 3 f

igen ___ 10000
igen — . 5000 —

bß<0

Nagybritannia következő 
gyarmatai:

Ceylon.............................
C y p ru s.........................
Jam aik a .........................
Malta 1. Németországon át 

2. Olaszországon át
Palesztina.......................
Uj Zéland ............... ...

Olaszország következő gyar
matai :

Eritrea .........................
Olasz Szómali föld
(Benadir).......................

Tripolisz és Cyrenaika..
Perzsia ...........................
Portugália következő gyar

matai :
Angola .........................
Mozambique ...............
Cap-Vort, Guinée, St- 
Thomas és Principe
Szigetek........................

Portugál India:
1. Franciaországon át
2. Olaszországon át 

Makao 1. Franciaországon át
2. Olaszországon át 

Timor 1. Franciaországon át 
2. Olaszországon át

Saar vidék.......................
San-Marinó ........................
Spanyolország és spanyol 

gyarmatok:
1. német hajóval................
2. Franciaországon át . . . .

A jelen számhoz 
adatokat tartalmazza.

Budapest, 1925. február 6.

mellékelt kézitarifo már ez
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Bérmentesítési kényszer megszüntetese 
Cseh-Szlovákiával vaio forgalomban.

1.127.
Hivatkozással a P. R. T. 1922. évi 13. számá

ban megjelent 6288. számú rendeletemre, értesítem 
a hivatalokat, hogy a Csehszlovákiával való forga
lomban a levélpostai küldeményekre eddig fenn
állott bérmentesítési kényszer megszűnt. A Cseh
szlovákiába szóló elégtelenül bérmentesített vagy 
bérmentetlen levélpostai küldeményeket tehát úgy 
kell kezelni, mint az egyéb külföldre szóló külde
ményeket. Felhivom azonban ismételten a hivata
lok figyelmét a P. R. T. 1920. évi 10. számában 
közölt 1711. számú és 1921. évi 29. számában kö
zölt 5932. számú ide vonatkozó rendeletek szigorú 
betartására.

Fentiek alapján töröljék a hivatalok az első 
bekezdésben említett rendeletet.

Budapest, 1925. január hó 27-én.

A régebbi kiadású (feladóvevény-szelvény nél
küli) belföldi utalványürlap érvényességi idejé

nek m eghosszabbítása.
179.

A régebbi kiadású, feladóvevény-szelvény nél
küli belföldi utalvány űrlapok érvényességi határ
idejét — a rendelkezésre álló nagy készletekre való 
tekintettel, —, 1925. évi junius hó 30-ig meghosz- 
szabbitom.

E határidő meghosszabbítás vonatkozik az 
egyes hírlap- és könyvkiadóvállalatok által előze
tes engedélyemmel előállított u. n. hírlap utalvá
nyokra is, melyeket tehát a mondott újabb határ
időig a régi alakban) is akadálytalanul el kell fo
gadni a feladásnál.

Az értékcikkraktár, ameddig készlete tart, csak 
e szelvény nélküli belföldi utalványlapokból elé
gítse ki az újabb készletet rendelő postahivatalo
kat. Viszont a postahivatalok egyelőre a szelvényes 
utalványürlapok helyett előbb a  régibb kiadású 
utalványürlapokat árusítsák ki.

Rendeletemet a P. R. T. 1924. évi 27. számá
ban megjelent 3556. számú rendeletesmnél jegyez
zék elő.

Budapest, 1925. január hó 29-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
3.111.

A gyulai kár. törvényszék, 1925. évi január 
hó 20-án hozott 103. számú végzésével, a Békés
csabán Tevan-nyomda- és könyvkiadóvállalatnál
1922. évben, Schnitzler Artur „Körtánc“ cdmü no

vellája, Pajzs Elemér fordításában, Tevan kiadás
ban 650 számozott példányban megjelent könyv 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. potahivatalok a szóbanforgó sajtó
termékek netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a gyulai kir. 
törvényszékhez küldjék be.

Budapest, 1925. január hó 30-án.

A Belgiumba szóló csomagok dija.
2.254.

A Belgiumba szóló nemzetközi postacsomagok 
dija február hó 1-től Németországon át 1 kg. sú
lyúé —.95, 5 kg. 1.50, 10 kg. 2.40.

A hivatalok a tarifa 22. oldalán Belgiumnál a
4. hasábban az 1. útirányban az adatokat megfele
lően helyesbítsék.

A 2. útirányt (Svájc-Francia) összes adataival 
töröljék.

A nemzetközi közönséges csomagok sulydija 
a németországi útirányban Bruxelles-be és előváro
saiba 1 kg. súlyúé —.90, 5 kg. 1.40, 10 kg. 2.35.

A P. R. T. folyó évi 5. számában megjelent 
386. számú rendelettel kiadott 2. számú fedőlap 
már ezen dijakat tartalmazza.

Budapest, 1925. évi január hó 28-án.

10 .000  koronás postabélyeg forgalomba 
bocsátása.

1.367.
Legközelebb 10.000 koronás „Patrona Hun

gáriáé“ rajzu postabélyeg kerül forgalomba, ame
lyet a szokott módon kell megrendelni.

A bélyeg színe: keretben sötétibolya, a belső 
kép laizurkék.

Budapest, 1925 január 20.

Danzigból és Lettországból eredő levélpostai 
küldemények díjszabása.

2.943.
Értesítem a  hivatalokat, hogy a folyó évi 

február hó 1-től a Danzigból eredő levelek és leve
lezőlapok dija a következő:

Levél 20 g - ig .................................... 35 Pfennig
minden további 20 g-ért . . 20 „

L e v e lező lap ...................................2 0  „
A többi küldemónynemek díjszabása változat

lan marad.
Beszedendő portó minden hiányzó 1 Pfenni

gért 286 korona.
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A Lettországból eredő küldemények díjszabása 
a következő:

Levél 20 g - i g ...................................... 25 ct
minden további 20 g-ért . . . . 15 „

Levelezőlap...........................................15 „
Nyomtatvány 50 g -kén t....................... 05 „
Üzleti papír 50 g-ként . , . . . . 05 „

de legalább .................................. 25 „
Áruminta 50 g -k é n t ............................05 „

de l e g a l á b b .................................10 „
Vakok számára készült irás 500 g-ként 05 „
Ajánlási d i j .......................................... 25 „
Beszedendő portó minden hiányzó 1 ct-ért 

400 korona.
Jegyezzék ezt elő a hivatalok la P. R. T. 1924. 

évi 38. számában közzétett 13.460. sz. rendelet mel
lékleteként megjelent kimutatásban.

Budapest, 1925 január 31-én.

A posta-táviró és távbeszélő kézitarifa újból 
való kiadása.

3.454.
A P. R. T. jelen számához csatolva kapják 

ö hivatalok a kézi tarifa uj kiadását, valamint a 
P. R. T. 1924. évi 38. számával a külföldről ér
kező levélpostai küldemények díjszabásáról ki
adott kimutatás helyett egy uj kiadást.

Budapest, 1925 február hó 4-én.

Tudakozványok irányítása Lengyelországba.
913.

A lengyel igazgatás értesítése szerint számos, 
ajánlott levelekre vonatkozó tudakozvány érkezik 
be a központi lengyel igazgatáshoz.

Felhívom a hivatalokat, hogy az ügyek mi
előbbi elintézésének elérésére az ajánlott levelekre 
vonatkozó tudakozványokat a Lengyelországgal 
való forgalomban közvetlenül a rendeltetési hely 
hivatalához (esetleg az érdekelt kicserélő hivatal
hoz) továbbítsák.

Jegyezzék elő ezt a P. R. T. 1922. évi 37. szá
mában megjelent ad. 15.909. sz. rendeletnél.

Budapest, 1925 január 29-én.

Uj m agyar-osztrak tavbeszelő-viszonylatok 
megnyitása.

1.803.
Az osztrák igazgatással egyetértőén a f. évi 

február hó 11-vel a következő viszonylatokban a 
távbeszélő forgalmat megnyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószam-

A magyar táv

mai szorzandók.

A külföldi táv Beszélgetési dij
beszél« központ beszélő központ ar. frankokban

neve nőve fre ct

Bük Lackenbach (Lakompak) 1 50
Cegléd Graz 2 85
Cegléd* Linz 3 50
Cegléd* Wien 2 85
Csepreg Lackenbach (Lakompak) 1 50
Csorna Lackenbach (Lakompak) 1 85
Enese Lackenbach (Lakompak) 1 85

Kőszeg Lackenbach (Lakompak) 1 50
öriszentpóter Lackenbach (Lakompak) 1 85

Rajka Wien 1 85

*) Hétköznapokon 9—19 óráig csak sürgős vagy igen 
sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 19—9 óráig 
— úgyszintén vasár és ünnepnapokon időbeli korlátozás 
nélkül — bármilyen minőségű beszélgetés váltható.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V. B) Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot, a csatolt fedőlap felhasz
nálásával, ,az uj viszonylatok adataival egészít
sék ki. ,

Budapest, 1925. évi január hó 30-án.

Uj m agyar-csehszlovák távbeszelö-viszonylatok 
m egnyitása.

3.084.
A csehszlovák igazgatással egyetértőén a f. évi 

február hó 11-vel a következő viszonylatokban a 
távbeszélő forgalmat megnyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószám-

A magyar táv

mai szorzandók.

A külföldi táv- 1Beszélgetési dij
beszélő központ beszélő központ ar, frankokban

neve neve fre ct

Cegléd Banska Bistrica (Besztercebánya) 2 40
» Beregsas (Beregszász) 2 40
r> Bratislava (Pozsony) 2 40
M Cheb (Eger) 3 40
yj Húst (Huszt) 2 40
K Kosiée (Kassa) 2 10

Lcvica (Léva) 2 10
r Liberec (Reichenborg) 3 40
r Luéenec (Losonc) 2 10
w Nővé NeSto n. Vahom (Vágujh.) 2 40
„ Plzen (Pilsen) 3 40
n Praha (Prága) 3 40
W Teplice Őanov (Töplitz Schönau) 3 40
V Uzhorod (Ungvár) 2 40
* Zvolen (Zólyom) 2 40
y* Zilina na Slovensko (Zsolna) 2 40
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A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V. B) Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot, a csatolt fedőlap felhasz
nálásával, ,az uj viszonylatok adataival egészít
sék ki.

Budapest, 1925. évi január hó 30-án.

Forgalomköri változás.
2.633.

Budafapuszta u. p. ezentúl Páka.
Erdőhál, kk., Zala vm., letenyei járás, u. p. 

ezentúl Páka.
Kerettye u. p. ezentúl Páka.
Kiscsehi ,, „ • „
Lasztonya ,, „ „
Lasztonyatal „ ., „
Lispe
Maróc „ „ „
Petibükkmajor ,, „ „
Szentadorján ,, ,, „

Budapest, 1925. január 29.

2. Kim utatás elveszett igazolójegyekről.
(L. P. R. T. 1924. évi 75. számban 31.040 sz. rendeletét.)

Kiállító hivatal Az igazolójegy Az igazolójegy
(és ország) szama kiállittaának kelte tulajdon sa

Milano,
Olaszország 19814 1924. II. 8 .

Bertolini Adalberto 
di Giuseppe

Róma,
Olaszország 26992 1924. VIII. 2.

Ines Rezzonico in 
Mascardi

Alcalá de He- 
nares,

Spanyolország 3569 1923. VIII. 29 Hilario Lopez Pérez
Alicante, 

Spanyolország' A. 8128 1923 VRI. 16. —

Merida,
Spanyolország A .18585 1924. IX. 10. Enrique Gil Moreno

Zaragoza, 
Spa yolország A. 6788 1924. II. 19. Alberto Ruiz Diez

Pályázati hirdetmény kisegítői á llásra .
Garadna III. osztályú postahivatal (Abauj 

megye) a havi számadásban teljesen jártas hivatali 
kisegítőt keres azonnali felvételre.

Kimutatás a  létszámból tö rö lt postakiadók személyi adatairól.

Po-taigazga-
tbsági

kerület

A létszámból törölt egyén

A törlés oka Megjegyzés
neve állása születési helye 

és éve
legutóbbi 

alkalmazási helye

Budapesti
kerületi

Zsarnav Edit Kiadó Farnad 
1898

Füzilőpuszta Állasáról lemondott —

Szegedi
Dr. Marsó Józsetné 

szül.
Kovács Valeiia

0
Ba|a
1898

Madaras
Fél éven túl nem 

vállait alkalmazást
• —

Budapesti h írlap  nyomdája. -  Fwlelűs nyomdavezető: Nedeczky László



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 7. számában közölt 2.254 számú rendelethez.

Kimutatás külföldről érkező  levélpostai küldem ények díjszabásáról.
A b e s z e d e n d ő  p o rtó  lO O -a l o s z th a tó  k o ro n a ö s s z e g e k r e  k ik e re k ite n d ö . — L e g k ise b b  p o r tó ö s s z e g  3 0 0 0  k o ro n a .

L e v é l
Leve-

Nyom
tat
vány

Üzleti
papír

Áru
minta

Vakok
Siá-

Aján- Ex- A díjtételek

B e s z e d e n d ő  a  
h i á n y z ó  d í j r é s z  

m in d e n
L e v é l

Leve-
Nyom

tat
vány

Üzleti
papír

Áru
minta

Vakok 
szá
mai a 

készöli 
írások

Ajan- Ex- A díjtételek 
mely penzegysegben

B e s z e d e n d ő  a  
h i á n y z ó  d í j r é s z  

min den

S z á r m a z á s i  o r s z á g
20

min
den

lező- készült lasl press- mely pénzegységben S z á r m a z á s i  o r s z á g nun- lező- lási press-
lap (zárjelben a legkisebb dij) díj d'j értendők lap (zárjelben a  legkisebb dij) díj díj értendők

gig tov. 20 500 e g y s e - k o r o n a g-'g tov. 20 6U0 e g y s é 
g é é r t

k o r o n a
g-ért 60 grammonként g-ként g e é r t p o r t o g-ért 50 grammonként g-kénl po r tó

í 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 11 12 i 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Algír 7ő 40 45 15 15 (75) 15 (30) 10 75 150 francia centime 1 133
Lengyelország es 
Leniiyel Felső-Szilézia 24 15 14 6 6 (30) 6 (12)

3 kg-ig
3 30 60

grosz
(100 g ro sz  == l z lo ty ) 1 888

Ani. Egyes.-Államok 5* 3 2 1 1 (5) 1 (2) 1 10 — cent 1 2000 Lettország 25 15 15 5 5  (2 5 ) 5 (10) 5 25 __ lett centime 1 4 0 0

Argentína 12 6 5 3 3 (12) 3 (5) 3 12 15
cent a vo

(100 cen tav o s  = 1 peso) 1 831 Litvánia és Memel vidék 60 30 36 12 12 (60) 12 (24) 6 60 120
cent a

(100 c en ta s  =  1 l i ta s ) 1 167

Ausztria 300l> 1500 1800 600 600 (3000) 600 (12(10)
t i  Unl 

100 4000 8000
osztrák korona

(100 o. k o ro n a  = 1  G roschen) 1 0 0 250 Luxemburg 75 40 45
***

15 15 (75) 15 (3 ) 5 75 150 luxemb. centime 1 188

Ausztráliai Államszöv. 3* IV, IV, 1 (3) 1 (IV.) 1 3 __ penny ( =  tl)
(tö b b es  =  pence) 7. 1667

Marokko (a spanyol zóna 
kivételével) 75 40 45 15 15 (75) 15 ( 0) 10 75 150 francia centime 1 133

Belgium 75 40 45
****
15 15 (75) 15 (30) 5 75 150 belga centime 1 133 Mexikó 2 0 10 12 4 4 (20) 4 (8) 2 20 20 centavo 1 5(0

Belga-Kongógyarmat 75 40 45 15 15. 75) 15 (30) 5 75 150 Congo centime 1 133 Nagybritánnia 2'/,* l 1', IV , 7, 7, ( Jl/,) V .  (11 1/'« 3 6
penny (== d)

(tö b b es  =  pence) V, 2000

Brazília 400 200 20;) 80 80 (400) 80 (160) 40 400 800
reis

(1000 re is  =  1 m llreis) 1 25 Németalföld 20 10 12-/. 5 5 (20) 5 (10) 2 7, 15 40
cent

(100 c en ts  =  1 flo rin ) 1 500

Brit-India 3* IV , tv, V. V , (3) V* (IVo) V, 3 — AMI A
(1 6  a n n as  =  1 f o u p i e ) V2 1667 Németalföldi India 20 10 12 V, 5 5 (20) 5 (10) 27. 20 _

cent
(ICO c en ts  =  1 flo rin 1 500

Bulgária 6 3 4 1 1 (6) l  (3) V, C —
leva

(100 s to t ln k i  1 leva) 1 1667 Németország 20 10 10
.1« F 3
100 gr. 5 5 ( 20) 5(10)

3t{ lg
3 30 6l) arany pfennig 1 400

Costa-Bica 20 10 12 4 4 (20) 4 (8) 2 20 40 centimo de colon 1 500 Nikaragua 10 5 6 2 2 (10) 2 (4) 1 10 __ centavo de cordoba 1 1000

Cseh-Szlovákia 200 125 120 50 50 (250) 50 (100) 25 250 500 cseh lillér 1 40 Norvégország 45 25 30 10 10 (4(1) 10 (20) 5 45 90
őre

(100 o re  =  1 ko rona) 1 222

Dánország 4M 20 25 10
4

10 (40) 10 (20) 5 30 80
őre

(100 ö re  =  l  korona) 1 250
Olaszország és 

gyarmatai 75 50 45 2 0 2 0  (100) 20 (40) 5 1(0 200
centesimo

(100 cen te s in ii =  1 l ir a ) 1 100

Danzig (sz. város) 35 20 20 10 . 10 (50) 10 (20) 5 40 80 danzigi pfennig 1 286 Oroszország 20 10 12 4 4 (20) 4 (8) 2 _ _ kopek l 5110

Délafrikai Unió 3* IV . IV. V . V, (3) V , (l) V, 4 — penny ( =  d)
(többes  =  pence) v , 1667 Palesztina 13 7 8 3 3 (18) 3 (6) 2 13 _ milliéme 1 760

Domingói Köztárs. 5 3 2 í 1 (5) 1 (2) 1 5 — centavo 1 2000 Panama köztárs. 5 3 2 1 1 (5) 1 (2) __ _ __
centesimo

(100 cen tes im o  =  1 balboa) 1 2 0 0 0

Egyptom 15 10 10 4 4 (15) 4  (8) 2 15 Vj.,0 lout
( =  m illiém e) 1 667 Paraguay 400 260 250 100 100 (400) 1 0 0  (200) 50 2 0 0 2 M» centavo 1 25

Észtország 15 8 9 3 3 (15) » (6) 2 15 — észt márka 1 667 Perzsia 20 10 12 4 4 (20) 4  (8) 2 20 40
cliaiii

(20 chah is  =  l  k ran ) 1 500

Etiópia 2 1 1 V, V , (2) V, (1) aU 2 _
guerche

(16 gnerches  =  l  th a le r) 'U 1250 Portugál 160 80 96 32 32 (160) 32 (64) 16 80 320
portugál centavo

(100 cen tav o s  = 1  escudo) 1 63

Finnország 2 0 0 100 12 0 40 40 (200) 40 (80) 2 0 260 400
peuni

(100 p e n n i =  l  m ark) 1 6 ) Bománia 75 5 45 2 2  (10 ) 2 (4) 1 10 __
leu

(100 bán i =  1 leu) Vi. 100

Franciaország 75 40 45 15** 15 (75) 15 (30) 10 75 150 francia centime 1 133 Saar vidék 75 4 0 45 15 15 (75) 15 (30) 10 75 150 francia centime 1 133
In d o k in a i fran c ia  gyarm atok  

és p ro te k te rá tu so k 10 5 6 2 2  (10) 2 (t) 1 1 0 2 0 centiéme de piastre 1 1 0 0 0 Salvador 2 0 10 12 4 4 (20) 4 (8) 2 2 0 __ centavo de colon 1 500
iokitráliil Iránti» jfjarmatnt. lit lirlnt- 
nnk: Tahiti, ionrea, inkáin, ll*> nőm le 
unl, tuamoiu, Inrqnlini. fiaablcr,Tubnai 

Calotne. Kurulu-Ritnatara ntijtlek 10 0 50 00 2 0 2 0  (100) 20 (40) 10 160 2 0 0
francia centime

(100 f r .  ct = l  f r .  fran k ) 1 100 Spanyolország 40 2 0 25 10 10 (40) 1 0  (20) 5 40
cenlimo

(1(M) c en tim es  =  1 p e se ta ) 1 250
A többi Iraucia gyarma

tok összességé 75 40 45 15 15 (75) 5 (3(1) 1 0 75 150 francia centime 1 133 Svájc 80 2 0 2 0 10 10 (40) 1 0  (20) 5 40 60 svájci centime 1 333

Görögország 250 125 150 50 60 (250) 50 (100) 25 250 500 lepton
(100 lo p ta  — 1 drachnie) 1 40 Svédország 80 15 2 0 5 5 (80) 5*( 10) 5 30 80

őre
(100 ö ro  =  l  ko rona) 1 888

í r  szabad állam 3* IV , IV . -V9 V. (» V, (1) Vi 8 6 penny (=  d)
(többes  =  ponce) V, 1667 Syria és Libanon 400 200 250 100 100 (400) 1 0 0  (200 ) 50 400 __

centiéme de piastre
(100 c . de p. =  1 p ia s tre ) 1 40

Island 40 2 0 25 10 10 (40) 10 (20) 6 30 80 őre
(100 ő re  =  1 korona) 1 250

Szerb—H or vát — Szlo vén 
királyság 800 150 150 40 40 (3(H)) 40 (80) 2 0 200 400

para
(100 p a ra s  = 1  d in á r) 10 833

J a p á n , Chosen és a Ja p á n tó l 
függő te rü le te k 2 0 10 8 4 4 (20) 4  (8) 2 2 0 40 sen

(100 sen  =  1 yon) 1 500 Sziám királyság 25 12 15 5 5 (25) 5 (10) 3 25 50
satang

(KM) s a ta n g s  =  1 tic a l) 1 400

Kanada 10* 5 6 2 2 (10) 2 (4) i 1 0 — cent. 1 1000 Törökország 300 150 180 60 00 (300) 60 (120) 30 3 (0 __
par a

(10 p a ra  — 1 p ia s te r ) 10 888

Kinti 1 0 5 6 2 2 (10) 2 (4) t 10 2 0 kinai piastercent 1 1 0 0 0 Tunis 75 40 45
**

15 15 (75) 15 (30) 10 75 _ tunisi centime 1 133

Kolombia 1 0 5 6 2 2  (10) 2 (4) i 1 0 2 0 centavo 1 1 0 0 0 Uj-Zéland 2  */,* IV, 1 V, V, (2 V.) V . (1) 7: 3 __
penny (=  d)

(tö b b es  =  pence) 7. 2 0 0 0

Kuba 5* 3 2 i 1 (5) 1 (2) i 8 — centavo 1 2 0 0 0 Uruguay 1 2 6 8 3 3 (12) 3  (6) 1 12 _ centesimo 1 833
* A sulyegység 20 g helyett 1 uncia =  28-3466 g — ** Kiadóhivatalok által 1928. julius 31-ig feladott időszaki lapok: 50 grammonként 10 francia — illetőleg tunisi — centime.

, , 60 „ 2 „ =  56-693 „ — *** „ „ 1925. okt. 1-ig , , * 60 „ 10 luxemh. centime
, „ 500 . „ 20 „ =  566-93 , — **** . , 1925. dec. 31-ig ,  , „ 50 10 belga cenlime.
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Melléklet a P. R. T. 1925. évi 7. számából.

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzó
számmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő 

központ 
neve

A külföldi távbeszélő
központ neve

Beszélgetési 
díj arany

frankokban

frc j cts

Bük Lackenbach (Lakompak) 1 50
Cegléd G raz ......................... ......... 2 85
Cegléd* Lmz..................................... 3 50
Cegléd* Wien................................... 2 85
Csepreg Lackenbach (Lakompak) .. i 50
Csorna Lackenbach (Lakompak) . . i 85
Enese Lackenbach (Lakompak) . . i 85
Kőszeg Lackenbach (Lakompak) .. i 50

Őriszentpéler Lackenbach (Lakompak) .. i 85
Rajka Wien........'......................... i 85

* Hétköznapokon 9 — 19 óráig csak sürgős vagy igen sürgős 
(rapid) beszélgető*, hétköznapokon 19—9 óráig — úgyszintén 
vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül és bármilyen 
minőségű beszélgetés váltható.





Melléklet a P. R. T. 1925. évi 7. számából.

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzó
számmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő - 

központ
A kültöldi távbeszélő- 

központ neve

Beszélgetési 
dij arany
frankokban

neve
tre cts

Cegléd Banska Bistrica (Beszterce-
bánya ........................... 2 40

fl Beregsas (Beregszász) . . 2 40
JJ Bratislava (Pozsony) . 2 40
M Cheb (Eger). . . . . . 3 40
•n Húst (H u s z t) ................... 2 40

Kosice (Kassa) . . o 10
Levice (L éva)................... 2 10

V Liberec (Reichenbeig) . . 3 40
Lucenec (Losonc) 2 10
Nővé Neáto n. Vahom (Vág-

ujhely)........................... 2 40
Plzeíí (Pilsen)................... 3 40

n Praha (Prága) . . . . 3 40
ti Teplice Sanov (Teplitz

Schönau) . . . 3 40
Tt Uzhorod (Ungvár) 2 40
n Zvolen (Zólyom)............... 2 40
i Ztlina na Slovensko (Zsolna) 2 40
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. február 10. 8. szám.

T A R T A L O M
A pénzforgalmi iroda megszüntetése. Hirlaptáviratok feladási ideje a külfölddel való forgalomban.
Lefoglalandó sajtótermék. Budapesi-Koprivnica (Kaproncza) távbeszélő viszonylat
Távbeszélő állomásokon kért változtatások végrehaj- megnyitása.

tásának meggyorsítása. Forgalomköri változás.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
H szék egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában I — Ámen.

A pénzforgalmi iroda m egszüntetése.

3.634.
A vidéki postahivatalok pénzkezelési rendjének 

megváltoztatása tárgyában 1921. évi május hó 10-én 
kelt 12.877. sz. rendelettel (1. P. T. R. T. 1921:40. 
sz.) a postavezérigazgatóság 6. ügyosztályának kebe
lében létesített pénzforgalm i iroda, mely jelenleg a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályában .működik, 
f. évi febr. 15-vel megszűnik. Teendőinek az a ré
sze, mely a postai pénzfölöslegek erre jogosított 
pénzintézeteknek való kifizetéséről és a m. kir. ál
lamvasutaknak a postai pénzforgalomba bekap
csolt állomásainak beszolgáltatásairól és ellátmá
nyairól a pénzintézeti központtal való központi le
számolásban áll és általában a pénzforgalmi iroda 
által ellátott kezelési, nyilvántartási és számadási 
teendők a m. kir. posta központi számvevőségére 
(ennek 2. osztályára) mennek át (csak pénzfor
galmi ügyekben hívható távbeszélőállomása: 70— 
25). A post.ai pénzforgalom lebonyolítása szabá
lyozásának ügyeit ezután is a postavezérigazgató- 
ság (ennek 2. ügyosztálya) fogja tárgyalni.

A postahivatalok ennélfogva a jogosult pénz
intézeteknek átadott összegekről szóló napi jelen
téseiket (P. T. R. T. 1923:9, 41.931/22. sz.), a pos
tai pénzforgalomba bekapcsolt m. á. v. állomások 
beszolgáltatásairól és ellátmányairól szóló összesítő 
napi jelentéseiket (P. R. T. 1923:79, 33.466/23. 
sz.) és általában azokat a jelentéseiket, melyeket 
eddig a pénzforgalmi irodához intéztek, f. hó 15-től 
kezdve  „A m. kir. posta központi számvevőségének

(pénzforgalm i ü g y e k )“ címre küldjék, úgy, hogy a
m. kir. posta központi számvevősége ebbeli munká
ját f. hó 16-ával fennakadás nélkül megkezdhesse. 
Addig is, mig a szóban levő nyomtatványok a jel
zett uj cimirattal használatba kerülnek, a meglevő 
nyomtatványok nyomtatott cime megfelelően he
lyesbítendő. („A m. kir. posta központi számvevő
ségének (p énzforga lm i ügyek) Budapest, V., Aka
démia-utca 12.“)

Azokban az ügyekben, amelyekben eddig a 
pénzforgalmi irodának távbeszélőn kellett jelentést 
tenni, f. hó 16-tól kezdve távbeszélőn a m. kir. 
posta közp. számvevőségéhez kell fordulni, ennek 
70—25 számú állomása meghívásával.

A postaigazgatóságok a postai pénzforgalom 
lebonyolítására vonatkozó jelentéseiket, úgy mint 
eddig, továbbra is a postavezérigazgatósághoz in
tézik.

Ezt a rendeletet az idézett rendeleteknél elő 
kell jegyezni.

Budapest, 1925. évi február hó 7-én.

Lefoglalandó sajtóterm ek.

3.915.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgáló- 

birája folyó évi február hó 6-án hozott Vm. V. 120. 
számú végzésével a Világosság könyvnyomda r.-t. 
nyomdájában előállitott „Népszava“ cimü napilap 
folyó évi február hó 6-án megjelent 29. számának 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. büntietőtörvényszék vizsgálóbirájához küld
jék be.

Budapest, 1925. évi február hó 7-én.



40 8 szám.

Távbeszélő állomásokon kért változtatások  
V végrehajtásának m eggyorsítása.

33.914.
A távbeszélő-állomások berendezésekor, Vala

mint iaz állomásokon időközben kért bekapcso
lások (második hallgató, jelzőcsengő, éjjeli k ikap
csoló), illetve változtatások (áthelyezés, cserék, ki
küldetések, egyéb felszerelések, vezetékreservá- 
lások) végrehajtásának gyorsítása érdekében el
rendelem, hogy ezekben az ügyekben a hivatalok 
ezentúl közvetlenül az illetékes kerületi műszaki 
felügyelőségnek jelentsenek.

A felügyelőségeknek a 114.664/918. számú 
K. M. rendeletben és az ezt kiegészítő rendeletek
ben megállapított hatáskörét ehhez képest a fent 
felsorolt ügyekre is kiterjesztem, vagyis 'a. felügye
lőségek ezentúl a távbeszélő előfizetések elfoga
dásán, illetve az uj állomások bekapcsolásán kivül 
a Távbeszélő Tarifák I. táblázatában és a IV. táb
lázni A) részében összefoglalt bekapcsolások és 

•változtatások ügyében önálló hatáskörrel intéz
kednek.

A IV. táblázat B) és C) részében foglalt válto
zások, továbbá a felmondások s az előfizetői vi
szonyból folyó minden ügy azonban továbbra is 
kizárólag az igazgatóságok hatáskörébe tartozik. 
A hivatalok ennélfogva ezekben az ügyekben az 
igazgatóságoknak jelentsenek s <a felügyelőségek a 
netán hozzájuk intézett ilyen kérelmeket az igaz
gatósághoz tegyék át előzetes tárgyalás végett.

A felügyelőségek hatáskörébe utalt változtatá
sokról az igazgatóságok a felügyelőségek értesí
tései, illetve a kincstári hivatalokat illetőleg, to
vábbra is a havi változási kimutatások alapján sze
reznek tudomást.

A hatáskör kiterjesztésével kapcsolatban a 
berendezési és változási dijaknak a múlt évi októ
ber hó 11-én kelt 26.107. sz. K. M. rendelettel sza
bályozott elszámolása és ellenőrzése is módosul. A 
postautalványt ugyanis úgy a kincstári, mint a 
postamesteri hivatalokhoz utalt előfizetők ügyei
ben saját címére a felügyelőség tölti ki s küldi el 
befizetés végett !az illető postahivatalnak. A posta- 
utalvány szelvényének mindazokat az adatokat ! 
kell tartalmaznia, amelyekre a számvevőségnek, 
igazgatóságnak és felügyelőségnek iaz elkönyvelés 
ellenőrzés és a munka elrendelése szempontjából 
szüksége van. A postautalványt a hivatalok a felek
nek álladják, akik ennek felhasználásával az ősz- 
szeget feladják. A beérkező utalványokról a szám
vevőség a felügyelőségnek az utalvány beérkezési 
napján az elszámolási adatok közlésével egy erre 
a céluai rendszeresítendő házi nyomtatványon érte
sítést küld s a felügyelőség ez alapon intézkedik a 
továbbiak iránt. Az utalványok szelvényeit a szám
vevőség továbbra is az igazgatóságnak a távbeszélő 
számadások felülvizsgálásával megbízott ügyosz
tályához küldi s ágy a szelvények a rendeletnek

megfelelően a havi változási kimutatáshoz, illetve 
magához iaz ügyirathoz csatolhatok.

Budapest, 1925. február hó 5-én.

Hirlapíáviratok feladási ideje a külfölddel 
való forgalomban.

3.493.
Az érdekelt külföldi igazgatásokkal történt 

megegyezés alapján 1925. február 9-étől kezdve 
Ausztriával, Csehországgal, Franciaországgal, 
Nagybritániával, Németországgal, Olaszországgal, 
Romániával és Svájccal, továbbá vita Transradió 
az Északamerikai Egyesült-Államokkal való for
galomban a  Távirda üzleti Szabályok 40. §-ának 
10 d) pontjától eltérően hirlaptáviratokat kedvez" 
ményes díjazás mellett esti 18 órától m ásnap déli 
12 óráig lehet feladni.

Egyéb külföldi országokkal való forgalom
ban, — ép úgy, mint a belföldi forgalomban, — 
hirlaptáviratokat kedvezményes díjazás mellett to
vábbra is csak esti 18 órától másnap reggel 9 
óráig lehet feliadni.

A hivatalok jegyezzék elő a fentieket a Táv- 
irdaüzleti Szabályok idézett pontjánál.

Budapest, 1925. február hó 7-én.

Budapest-Koprivnica (Kaproncza) távbeszélő 
viszonylat megnyitása.

3.300.
A Budapest-Koprivnica (Kapronca) távbeszélő 

viszonylat folyó évi február hó 15-ével megnyílik.
Az egyszerű 3 perces beszélgetés dija 3 frcs 

(szorzandó a mindenkori szorzószámmal).
A hivatalok az uj viszonylat adatait Írják be iái 

P. R. T. 1924. évi 76. számának mellékleteként 
kapott V. B) táblázatba.

Budapest, 1925. február hó 7-én.

Forgalomköri változások.
i.

3.519.
Csömend u. p. ezentúl : Marcali. Feketeberek 

u. p. ezentúl: Marcali. Hodoshátihegy u. p. ezentúl: 
Marcali. Koszódpuszta u. p. ezentúl: Marcali. Laj- 
czigpuszta u.* p. ezentúl: Marcali. Nikla ügynökség 
ideiglenesen szünetel; u. p. ezentúl: Marcali.

Budapest, 1925. évi február hó 5-én.
II.

3.431.
Nagycsere postai ügynökség újból megnyílt; a 

pályaudvarról a községbe helyeztetett. Eh. Debre
cen 2.

Budapest, 1925. évi február hó 5-én.

B udapesti H írlap  nyom dája. — Felelős nyomdavezető: N edeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. § | | |  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A MAGYAR KIRÁLYI  1 ^ 1  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. február 19. 9. szám.

T A R T A L O M

Uj magyar-osztrák távbeszélő viszonylatok megnyitása. 
Személyzetiek.
Forgalornköri változások.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra szerződés mellett. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi ada

tairól.
Pályázatok kiadói állásra.
Kiadói állást keresnek.

Értékcikkárusitó-jutalék leszállítása. Postai értékcikkek bizo
mányba adása kincstári postahivatalokhoz utalt értókcikkáru- 
sitóknak.

Pénzügyi értékcikkek árusítása vidéki postahivatalok utján. 
Ausztria a schilling pénzrendszerre tér át.
Változás a nemzetközi csomagtarifában.
Helyesbítés.
Nemesvérü baronifiaetió.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
H szék egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában ! — Ámen.

Értékcikkárusitó-jutalék leszállítása. 
Postai értékcikkek bizományba ad asa  kincstári 
postahivatalokhoz utalt ertekcikkárusitóknak.

24.598.
Abból a célból, hogy a postai értékei kkárusi- 

tás terén léptten-nyomon tapasztalható azt a visz- 
szásságot, mely szerint az értékcikkárusoknál 
postai értékcikkek kellő mennyiségben vagy minő
ségben nem mindig kaphatók, megszüntessem, el
határoztam, hogy kincstári postahivatalokhoz utalt, 
a postai értékcikkek árusítására hivatalból úgyis 
kötelezett, dohány árus ok részére, kisérletképen 
bizonyos mennyiségű postai értékcikk bizom ányi 
árusításra adassék ki.

Ezzel «egyidejűleg úgy a kincstári, mint a 
postamesteri hivatalok által értékcikkárusitóknak 
adott árusítási jutalékot 2%-ról l 1/2%-ra szállí
tom le.

Ehhez képest felhatalmazom a kincstári posta- 
hivatalokat, hogy a hozzájuk utalt értékcikkárusi- 
tási engedéllyel biró olyan dohány nagy- és kis- 
á ru so k  részére, akik ezt szóbelileg kérik, a kérel
mező heti átlagos értékcikkvásárlását meg nem 
haladó értékben postai értékcikkeket az alábbi 
minta szerinti, egész iv papiroson kiállítandó és 
20.000 koronás pénzügyi bélyeggel ellátandó köte

lező nyilatkozat éllenében bizományi árusításra 
i kiadassanak.

Rendes körülmények között a bizományi áru- 
I sitásra kiadott értékcikkekről csak akkor kell vég- 
j  leges elszámolást és a kincstár javára mutatkozó 
i érték kiegyenlítését követelni, ha az engedélyes

nek személyében változás áll be. A postahivatal-, 
nak joga és kötelessége azonban az illető posta- 
hivatal utján a bizományba adott értékcikkekről 
szükség esetén bármikor, különösen pedig amikor 
a dohányárus kedvezőtlen anyagi helyzete a kincs - 

| tár érdekeit veszélyeztetné, minden külön indoko
lás nélkül a leszámolást bármikor megejteni és a 
kincstár javára mutatkozó értéket haladéktalanul 
kiegyenlittetni.

A postai értékcikkárusitó a bizományi árusí
tásra átvett értékcikkekért, illetve az azokban bár- 

i mely oknál fogva bekövetkezhető károkért a m. 
i kir. postával szemben teljes anyagi felelősséggel 
! tartozik, tekintet nélkül arra, hogy a kár bekövet- 
| kezese a rendes kereskedői gondosság elmülasztá- 
| sának a következménye vagy sem.

Az egyes dohányárusoknak bizományi árusí
tásra kiadott értékcikkeket az illető postahivata
loknál úgy kell nyilvántartani és elszámolni, mint 
a kezelési osztályok és ügynökségek részére adott 
értékcikk ellátmányokat. Az osztály nyugtáját a 
kötelező nyilatkozat pótolja.

A bizományi árusításra kiadható postai érték- 
| cikkek értékhatárát az értékcikkeket kiszolgáltató
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hivatal úgy szabja meg, hogy az a dohányárus át- i 
lagos heti vásárlásánál magasabb ne legyen. Olyan 
esetekben azonban, amikor a hivatalnak biztos tu
domása van arról, hogy a dohányárus egyes na
gyobb pénzintézetektől és vállalatoktól a részükre 
bevásárlandó értékcikkek árát előre készpénzben 
megkapja, ezt az összeget a megállapítandó érték 
kiszabásánál hagyják figyelmen kivül.

Az értékcikkárusoknak bizományba adott ér
tékcikk összege nem állandó összeg, mert forga
lomemelkedés esetén a postahivatal azt az árusító 
indokolt kérelmére egyheti vásárlásnak megfele
lően felemelni tartozik. Viszont azonban köteles
sége a postahivatalnak a hivatalvezető és pénztá
ros egyetemleges anyagi felelőssége mellett arról 
is gondoskodni, hogy ha az árusító egyheti for
galma a kapott (ellátmánynál lényegesen kisebb, 
az a felesleget azonnal beszolgáltassa, nehogy e 
réven másutt felhasználható kamatmentes köl
csönre tehessen szert. Az összeg változása esetén 
a kötelező nyilatkozatot a következő záradékkal 
kell ellátni: „A fenti nyilatkozatomban meghatá
rozott postai értékcikkek értékösszege . . . . K-ra
leszállít ta to tt, ___ . r í  i

felemeltetett, vagyis az altalam bizományi árusi-
tásra átvett postai értékcikkek é rtéke ............K-t
tesz ki.“ A záradékot a nyilatkozattal azonos mó
don kell aláíratni.

Kétségek elkerülése végett kiemelem, hogy a 
bizományba kiadott értékcikkek kiadása után az 
értékcikkárus részéről természetesen készpénzzel 
kell minden újabb értékcikk beszerzésnek tör
ténnie. E vásárlásoknál a vásárló részére az 1V2% 
jutalék épugy jár, mint azoknak, akik ily hitelt 
igénybe nem vettek.

Külön is kiemelem azonban, hogy az érték
cikkeknek bizományba kiadása alkalmával jutalé
kot adni nem szabad.

A bizományi árusításra kiadott postai érték
cikkek után az árusítási jutalék csák a leszámolás 
alkalmával befizetendő készpénzösszeg utáln álla
pítandó és térítendő meg és pedig annak a %-nak 
alapulvétele mellett, amely az árusítási jutalékra 
nézve a leszámolás időpontjában, (ez idő szerint 
IV20/») meg van állapítva.

A hivatalok a bizományosok anyagi viszonyait 
úgy a rendszeres levélkézbesitők utján, valamint 
minden rendelkezésükre álló egyéb módon (külö 
nősen értékcikkvásárlásaikat) állandóan kisérjék 
figyelemmel és szükség esetén a kincstár érdekei
nek biztosítására mindent tegyenek meg, adott 
esetben pedig igazgatóságukhoz tlegyenek jelentést.

A kincstár anyagi érdekeinek biztosítása cél
jából eszközlendő hathatós ellenőrzés, illetve a

! szükségesnek mutatkozó intézkedések elmulasztá
sából eredő károkért a hivatalvezető és pénztálros 
egyetemleges anyagi felelősséggel tartoznak.

A bizományi árusításra kiadott értékcikkek 
végösszegéről a kincstári postahivatalok most 
április 5-én, azután pedig évről-évre julius 5-én 
előttles igazgatóságukhoz, utóbbi pedig ugyanazon 
hónapok 10-én a postavezérigazgatósághoz tegye
nek jelentést.

Ezzel egyidejűleg felhívom a kincstári hivata
lokat, hogy az eddigi módon az előirt negyedévi 
felülvizsgálás alkalmával most már szigorúan el
lenőrizzék, vájjon a dohányárusok a postai érték
cikkekből ezek után megfelelő készletet tartanak-e 
és ismétlődő szabálytalanság vagy a közönség kö
réből felhangzó ismétlődő jogos panasz esetén le
gyenek jelentést. A súlyosabb leseteket az igazgató
ság megtorlás végett jelentse be nekem.

Jelen rendeletiem folyó évi február hó 20-án 
lép életbe. E naptól kezdve a magánárusitóknak 
csak 1V2°/o árusítási jutalék adható.

A postahivatalok erről az érdekelt értékcikk- 
árusítókat értesítsék.

Budapest, 1925 február hó 14-én.
Kötelező nyilatkozat.

A lulírott............ ..............  ; • • • do t"ny
árus (dohányárusitási engedély szám a.................
üzlethelyiség............................. ) elismlerem, hogy a
m. kir. Dostától a mai napon bizományi árusításra
. . . . .  K a z a z ..........................  K értékéi postai
értékcikket átvettem. Kötelezem magam, hogy 
ezekről az értékcikkekről, amelyeknek értékösz- 
szege a m. kir. posta részéről tetszés szerint bár
mikor felemelhető vagy leszállítható, a m. kir. 
posta felszólítására bármikor leszámolok és a m. 
kir. posta javára mutatkozó értéket haladéktalanul 
kiegyenlítem.

Kijelentem egyúttal, hogy az általam bizo
mányi árusításra átvett postai értékcikklek, illetve 
a leszámoláskor általam fizetendő készpénzösszeg 
után, a leszámolás időpontjában érvényben levő 
%  szerint megállapítandó árusítási jutalékon felül 
megtérítésre semmiféle címen (bizományi díj stb.) 
igényt nem tartok.

Tudomásul veszem végül a bizomífinyi árusí
tásra átvett értékcikkekben bármely okból hekö
vetkezhető károkért váló anyagi felelősségemre 
nézve a 24.598/1924. sz. K. M. rendeletnek ide
vonatkozó rendelkezését. .

...................................  . 192 ............

Tanuk Aláírás

A m. kir. postahivatal.
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Pénzügyi értékcikkek á ru sítása  vidéki posta- 
hivatalok utján.

1.561.
A m. ;kir. pénzügyminiszter urra'l megállapo

dás történt aziránt, hogy a pénzügyi bélyegjegyek 
és bélyeges űrlapok árusítását — egyelőre Buda
pest székesfőváros területének kivételével — az 
egész országban 1925. március 1-én a m. kir. posta 
veszi át.

Ennek a megállapodásnak végrehajtásaképen 
a következőkről értesítem az igazgatóságokat és 
hivatalokat, illetőleg a következőket rendelem:

1. ) Folyó évi február hó 28-án a pénzügyi 
hatóságok állal vidéki bélyegárusitók, továbbá 
községek és állategészségügyi hivatalok (részére 
kiadott bélyegárulási engedélyek hatályukat vesz
tik és ugyanezen a napon a m. kir. adóhivatalok 
megszüntetik a bélyeganyag kiszolgáltatását.

A bélyegárusok a náluk még készletben levő 
anyagot kiárusíthatják. /

2. ) Folyó évi március hó 1-től kezdve pénz
ügyi bélyegjegyek és bélyeges űrlapok árusítását 
vidéken kizárólag a postahivatalok, (ügynöksé
gek), illetőleg a m. kir. postától engedélyt nyert 
értékcikkárusitók végzik.

Abból a célból, hogy a pénzügyi bélyegárusi- 
tás terén fennakadás ne legyen, a kincstári posta- 

* hivatalok székhelyén postai értékcikkárusitási en
gedéllyel biró összes cégeket és egyéneket, melyek 
egyúttal dohányelárusitási engedéllyel is bírnak, 
további intézkedésig pénzügyi értékcikkek eladá
sára jogosítottaknak kell tekinteni.

A postamesteri hivatalok székhelyén a pénz
ügyi értékcik'kárusitást általában véve csak a pos
tahivatalok látják el. Nagyobb kiterjedésű közsé
gekben azonban, ha azt különösen méltánylandó 
körülmények indokolják, a postaigazgatóságok 
kivételesen  adhatnak pénzügyi értékcikkárusitási 
engedélyt, főleg kizárólagos dohányárusoknak.

3. ) A m. kir. pénzügyminiszter ur a m. kir. 
postának az általa vagy közvetítése mellett eladott 
pénzügyi bélyegeknek és bélyeges űrlapok érté
kének 2%-át adja eladási jutalék fejében. Ebből a 
közvetlenül a feleknek eladott értékcikkek után a 
postai értékcikkek analógiájára az Ü. J. V. szerint 
elszámolandó V*°/o jár az eladással foglalkozó 
postai személyieknek.

4. ) A bélyegárusok eladási jutalékának meg
állapítása a pénzügyminiszter úrral történt meg
egyezés szerint a m. kir. posta hatáskörébe tarto
zik. Ennek alapján a jutalékot további intézkedé
sig lV2°/o-ban állapítom meg. A kincstári posta

hivatalok a hozzájuk utalt értékcikkárusoknak az 
ugyanezen P. R. T.-ban megjelent 24.598/1924. 
sz. rendeletben foglalt elvek és feltételeik mel
lett egyheti szükségletnek megfelelő pénzügyi ér- 

j lékeikkel is bizományba adhatnak.
A községek (városok), továbbá a nagytétényi 

és barcsi állategészségügyi hivatalok marhalevél- 
iirlnp hitelének mértékét (legfeljebb kétheti szük
séglet erejéig), valamint az útlevél és halászjegy- 
ürlapokat kiállító hatóságok ‘ által igénylendő 
anyag kiszolgáltatásának és esetleg hitelének mód
jait az illetékes postaigazgatóságok állapítják meg.

5.) A posta közvetítésével eladásra kerülnek:
a) 60.000, 30.000, 10.000, 5.000, 1.000, 500,

300, 100, 50, 30, 15, 10, 5, 2 és 1 K értékű forgalmi
adóbélyegek;

b) 100.000, 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 1.000, 
500, 300, 100, 50, 40, 30, 20, 10, 6, 5, 2 K értékű 
okmánybélyegek;

c) 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 1.000, 500, 
200, 100, 50, 30, 20, 2 K értékű törvénykezési 
bélyegek;

d) 10.000, 5.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 20, 
10, 6, 5 K-s, 60, 40 és 20 filléres érlékpapirfor- 
galmi bélyegek;

e) 50.000, 45.000, 40.000, 35.000, 30.000,
25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 K-s váltó- 
űrlapok;

íj 2.000, 1.000, 500, 200 K-s bélyeglenyomat
tal ellátott marhalevélürlapok, melyeknél a vevő
nek a benyomott bélyegértéken felül még darabon
ként LOGO K előállítási költséget is kell fizetni;

g) 20.000 és 5.000 K-s halászjegyek;
h) 20.000 és 2.000 K-s útlevelek;
i) vasúti fuvarlevelek és pedig
a belföldi forgalomban darabáru szállításánál 

használható gyors- valamint teheráru fuvarlevél - 
ürlapok 1.700 K-ért (200 K-s bélyeg és 1.500 K-s 
előállítási költség);

a belföldi forgalomban kocsirakományoknál 
használható gyors- valamint teheráru fuvarlevél- 
űrlapok 2.500 K-ért (1.000 K-s bélyeg és 1.500 K 
előállítási költség);

a belföldi forgalomban gyors- és fehérárunál 
fuvarlevél másodpéldánynak használható illeték- 
mentes űrlapok 1.500 K-ért (előállítási költség);

a nemzetközi viszonylatban gyors- és teher
áru fuvarlevélürlapok (a vele egy darabban elő
állított másodpéldány űrlappal együtt) darabáruk 
részére 3.400 K-ért (200 K bélyeg és 3.200 K elő
állítási költség) és kocsirakományok részére 4.200 
K-ért (1.000 K-s bélyeg és 3.200 K-s előállítási 
költség).
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6. ) Forgalmiadóbélyegeiket, okmánybélyegeket, 
váltóürlapokat és marhaleveleket minden posta- 
hivatal és ügynökség tartozik készletben tartani. 
A kisebb postahivatalok és ügynökségek természe
tesen csak azokat a kisebb címleteket, amelyeket 
náluk tényleg keresnek.

Törvénykezési bélyegeket csak a bíróságok 
székhelyein levő postahivatalok, halászjegyürlapo- 
kat csak a járás, illetőleg törvényhatóság szék
helyén, utlevélürlapokat csak az utlevélkiállitó 
hatóság székhelyért levő, értékpapirforgahni adó- 
bélyegeket csak a m. kir. adóhivatalok székhelyén 
levő (ha több van, mindig az 1-ső számú) posta- 
hivatal tart készletben.

Vasúti fuvarleveleket csak a Békéscsaba 1, 
Débreczen 1, Győr 1, Hódmezővásárhely 1, Kapos
vár 1, Kecskemét 1, Miskolcz 1, Nagykanizsa 1, 
Nyíregyháza 1, Pécs 1, Sopron 1, Szeged 1, Szé
kesfehérvár 1, Szolnok 1, Szombathely 1 és Vesz
prém 1 sz. postahivatalok tartanak  raktáron. Ezek 
a postahivatalok az értékcikkárusok kívánságára 
ezeknlek is adnak ki 10-zei osztható mennyiségben 
fuvarleveleket 1V*% jutalék mellett. Azok a m a
gánfelek, akik legalább 1.000 db fuvarlevélürlapot 
egyszerre vásárolnak, 11I2%, a vasúti intézetek 
4 ezrelék jutalékot kapnak.

Hivatalos használatra szolgáló bélyegtelen 
vasúti fuvarlevelet minden pénzügyigazgatóság 
székhelyén levő (ha több van, az 1. sz.) postahiva
tal árusít.

7. ) Marhalevél-, útlevél és halászjegyürlapokat 
csakis az azok kiállítására illetékes hatóságok vá
sárolhatnak. Ilyeneket tehát értékcikkárusitóknak 
vagy magánfeleknek kiadni nem szabad. A közsé
gek és rendezett tanácsú városok által igényelt 
marhalevélürlap anyag kiszolgáltatása az egyes 
űrlapoknak a postaértékcikkraktára által végzett 
előzetes számozása és az illető vármegye bélyegző
jével való ellátása után történik. Ilyen űrlapokat 
más megye területén felhasználni nem lehet. A 
törvényhatósági joggal felruházott városok által 
megrendelt ily űrlapok előzetes számozás és pecsé
telés nélkül adatnak ki.

8. ) Mindezekből1 az értékcikkekből az első 
készlettel a posta értékcikkraktára február hó fo
lyamán az egyes postahivatalokat hivatalból látja 
el. Amennyiben a posta értékcikkraiktám az 5. 
pontban felsorolt címletek valamelyikéből nem 
küldött volna készletet az annak árusítására a 6. 
pont szerint illetékes hivatalnak, de azokat a cim- 
leteket nála keresik, a hivatal a  legközelebbi rende
lésnél ezekből is rendeljen. Az ellenőrző postahiva
talok ügynökségeiket az ott gyakrabban szükségelt 
értékekből megfelelő mennyiséggel saját készle

tükből lássák el. A további szükségleteket a posta- 
hivatalok a postai értékcikkek módjára és ezzel 
egyidejűleg az újonnan rendszeresített 1.331. sz. 
pénzügyi értékcikkek megrendeléséhez bizonylat 
és ellenbizonylat c. nyomtatványon rendeljék meg. 
A netáni pótmegrendeléseket pedig a szükséghez 
képest esetenként tegyék meg. A megrendeléshez 
szükséges nyomtatvány első készletét kivételesen 
az értékcikkraktár küldi meg az értékcikkekkel 
együtt.

9. ) Az olyan értékcikkeket, melyeket fentiek 
szerint csak egyes postahivatalok tartanak kész
letben, a hatóságok és magánfelek e postahivata
loknál az összegnek postautalvánnyal való előzetes 
beküldése mellett is megrendelhetik. Hatóságok és 
hivatalok az esedékes összeget postatakarékpénz
tári csekkszámlájuk terhére is kiutalványozhatják. 
Ilyen esetekben a postahivatalok az értékcikkeket 
„Hivatalból, portóiköteles“ 'záradékkal ellátott ér
téklevélben vagy értéknyilvándtással ellátott cso
magban küldik a megrendelőnek.

10. ) Az adóhivatalok a pénzügyminiszter úrtól 
utasítást kaptak, hogy a náluk megmaradt érték
cikkeket március hó első napjaiban bizonylat és 
ellenbizonylat alapján a ' székhelyükön levő (ha 
több vau, az 1. sz.) postahivatalnak adják át. A 
postahivatalok ezeket szabályszerűen vegyék át és az 
ellenbizonylat alapján a pénzügyi értékcikkek mér
legében (melyről alább lesz szó) külön tételben he
lyezzék bevételbe. Marhalevélürlapokat az adóhiva
talok nem fognak átadni, hanem a náluk levő 
készleteket kiállításra illetékes hatóságok közölt 
fogják szétosztani.

11. ) Ugyancsak utasítást kaptak az adóhivata
lok arra nézve is, hogy a készletükben levő érték- 
cikkszállitó ládákat ugyanannak a postahivatalnak 
adják át, mely postahivatal azokat az ellenbizony- 
lattal együtt a posta értékcikkraktárának tartozik 
beküldeni, mely azokat a leltárába felveszi.

12. ) Számadástétel szempontjából a foirgahni- 
adőbélyegeket az egyéb pénzügyi értékcikkektől el
különítve kell kezelni. Ebből a célból a pénztár 
számadás (cimü 1.306. sz. nyomtatványra külön for
galmi adóbélyeg és külön egyéb pénzügyi érték
cikkmérleget, a napi bevételeknél az eladott for
galmiadóbélyegek, valamint az egyéb pénzügyi 
értékcikkek1 részére külön rovatot készíttettem.

A postahivatalok az újonnan rendszeresített 
1.333. sz. nyomtatványon külön pénzügyi értékcikk
naplót tartoznak vezetni s abban a forgalmiadó
bélyegeket és egyéb pénzügyi értékcikkeket külön 
tartják nyilván. Az értékeik kár usitási jutalékot kő-
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zös hasábokba kell bevezetni s azt a postai érték- 
cikkárusitási jutalék módjára a megfelelő felirásu 
külön hasábban a kisebb üzemi és egyéb kiadások 
között elszámolni.

13. A m. kir. posta értécikkraktára a pénz
ügyi kincstártól 3 havi szükségletnek megfelelő 
bélyeganyagot hitelbe kap.

Az eladott pénzügyi értékcikkekről a pénzügyi 
kincstárral a leszámolás a következőképen tör
ténik:

a) Az igazgatósági számvevőségek minden hó
nap utolsó előtti hétköznapján az előző hónapban 
eladott anyagért befolyt pénz 2/3 részének megfelelő 
millió koronára felfelé kikerekitett összeget átutal
nak, még pedig a forgalmiadóbélyegjegyekre eső 
részt a m. kir. pénzügyminiszteri számvevőség for
galmiadó és illetékügyi csoportjának 60.622. sz. for- 
galmiadóbélyegpénz, a többi értékcikkeikre eső 
részt ugyanezen csoportnak 60.623. sz. illetékbélyeg
pénz címen vezetett postatakarók pénztári bevételi 
számlájára;

b) a postahivatalok egyes havi számadásában 
pénzügyi értékeik kékért befolyt összegként elszá
molt összegeknek a már átutalt összegek levonása 
után fennmaradó részeit ugyanazon szátmlákra az 
eladást követő hó 15-én vagy az arra következő 
első hétköznapon utalják át.

Az igazgatósági számvevőségek az átutalás 
megtörténtéről a m. kir. pénzügyminiszteri szám
vevőség forgalmiadó és illetékügyi csoportját a vég
leges leszámolás megejtése alkalmával mérleg
szerű kimutatással értesíteni tartoznak. Ebből a 
kimutatásból ki kell tűnnie — külön a forgalmi
adóbélyegekre és külön az egyéb pénzügyi érték
cikkekre nézve — megterhelésként a postahiva
talok által tényleg eladott értékcikkek névértékének 
(ezt a postahivatalok mérlegei alapján kell meg
állapítani), felmentésképen az előlegezés, valamint 
a végleges leszámoláskor átutalt összegeknek, 
továbbá a postahivatalok által becserélt anyagnak 
a pénzügyi kincstár terhére eső összegeknek, vala
mint a postát megillető 2% árusítási jutaléknak, 
mely utóbbi összeget a számvevőség egyidejűleg 
postai bevételként elkönyveli.

Az összes postahivatalok az első hónapban, 
minthogy a számvevőségeknek akkor még adatok 
nem állanak rendelkezésre, f. évi március hó 20-án 
a rovancsolás befejezése után levelezőlapon jelent
sék be az igazgatósági számvevőségnek, hogy 
mennyi volt a március 1 és 20-ika közt eladott for
galmiadóbélyegek és külön tételben, hogy meny
nyi az egyéb pénzügyi értékcikkek névértéke, hogy

ennek alapján az számvevőségek március 30-án az 
erre a hónapra esedékes előleget a 2% levonása 
után befizethessék.

14. ) A postahivatalok valamely iratra vagy bé
lyegképpel ellátott, továbbá bélyegképpel el nem 
látott űrlapra szabályszerűen felragasztott, azonban 
használhatatlanná vált bélyegeket, valamint a hasz
nálhatatlanná vált bélyegképpel ellátott kincstári 
váltó-, halászjegy-, útlevél- és marhalevélürlapokat 
a felek kívánságára újakkal csak abban az esetben 
cserélhetik ki, ha az irat vagy űrlap még nincs tel
jesen kiállítva, vagyis névaláírással még nincs 
ellátva. Kereskedelmi és iparkönyvekre felragasz
tott bélyegeket csak akkor lehet kicserélni, ha a 
könyvekben feljegyzések még nincsenek.

Az elrontott fuvarlevelek közül csak azok cse
réltetnek ki, amelyek a vasúti használat jelét nem 
tüntetik fel. A fuvarlevelek vasúti használata rend
szerint abból állapítható meg, hogy azokra a fel
adási állomás, kelet (feladási) bélyegzője rányoma
tott. Ha a fuvarlevélen nincs keletbélyegzőnek 
nyoma, hanem csak vasúti hivatalos feljegyzések 
vannak rajta, az ilyen fuvarlevél csak akkor cserél
hető ki, ha a feladási állomás vezetője a hivatali 
pecsét rányomása és aláírása mellett igazolja, hogy 
a fuvarlevél vasúti szállításhoz nem használtatott.

15. ) A bélyegek és bélyeges űrlapok kicserélésé
nek nincs helye:

a) ha a bélyeg vagy űrlap hamisitottnak vagy 
ismételten használtnak látszik. Mindkét esetben a 
kicserélni kért anyagot le kell foglalni és jelentés 
kíséretében az illetékes m. kir. pénzügyigazgató
hoz kell beterjeszteni;

b) ha a bélyeg csonka, vagy az iratra nincs sza
bályszerűen felragasztva, illetőleg a bélyeget egy
általában nem vagy nem szabályszerűen Írták ke
resztül. A bélyegek szabályszerű felhasználásának 
alapelve az, hogy az iratot bélyeggel már előre 
ellátott papíron állítsák ki, a bélyeget az irat ivének 
első lapjára ragasszák és a bélyeg alsó színes részét 
a szöveg legalább egy’ sorával keresztülirják. A 
bélyegek keresztülirása elmaradhat a beadványok
nál ( az ezeket helyettesitő jegyzőkönyveknél), a 
mellékleteknél, feketéknél és a kereskedelmi és 
iparüzleti könyveknél;

c) ha a szabályszerűen felhasznált bélyeg- 
jegyekkel ellátott irat, illetőleg űrlap névaláírással 
már el van látva;

d) ha alapos a gyanú, hogy az iratot mellék
letként már használták;

e) ha a kereskedeltni és iparkönyvekben már 
feljegyzések vannak;
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f) ha a bélyegjeggyel ellátott Ívről megállapít
ható, hogy egy teljesen kiállított irat elválasztott 
része, vagy könyvből van kiszakítva;

g) ha az a gyanú, hogy a bemutatóit irat 
lemetszett féliv;

h) ha az iratok oly módon vannak bemocs
kolva vagy kaparásokkal ellátva, hogy nem bírál
ható el, vájjon nem voltak-e m ár teljesen kiállítva 
és végül

i) ha az egyébként kitöltetlen űrlap névalá
írással már el van látva.

Minden olvan esetben, -amelyben a kicserélés
nek az előbbiekben részletezett feltételei nincsenek 
me", a nos^hivpitnloknnk a kicserélését me« kell ta
gadni és a felet kicserélési kérelmével az illetékes
m. kir. nénzü'jvieazga'tósáehnz kell utasítani.

Ha a pénzügy igazgatóság a kicserélésnek helyt
ad, arról a kérelmezőt vérzéssel-értesíti s ebben őt 
a kicserélés foganatosítása végett a lakóhelyén levő 
vasy ahhoz legközelebb eső postahivatalhoz (ha 
több van, mindig az 1. számúhoz) utasítja, mely a 
kicserélést a végzés bevonása mellett eszközli.

16.) Akár a postahivatal saiát hatáskörében, 
akár pedig a pénzügyigazgatóság utasítására tör
ténik a kicserélés, postahivatal a használhatatlanná 
vált és kicserélendő bélyegeket és bélyeges űrlapo
kat bevonja és helyettük hasonló nemű és értékű 
uj bélyeget, illetőleg űrlapot szolgáltat ki.

A bélyegek, halászjegy és uflevélürlapok kicse
rélése ráfizetés nélkül történik. A váltóüríapoknál 
darabonként 500 K, marhalevéüirlapokná] dara
bonként 1000 K, nemzetközi gyors- és teheráru- 
ürlapoknál, melyeken mindig rajta kell lennie a 
fuvarlevél másodpéldányának is, darabonként 3200 
K, a belföldi forgalomban használható gyors- és 
teheráruürlapokra, valamint az ezen forgalomban 
fuvarlevél másodpéldánynak használandó illeték- 
mentes űrlapoknál darabonként 1500 K a ráfizetés.

A 25.000 K-nál nagyobb értékű bélyegek és 
bélyeges űrlapok kicserélésénél, a cserélő fél nevét 
és lakását a kicserélt anyagra fel kell jegyezni.

A roncsolt pénzügyi értékcikkek elszámolása 
az 1.318. sz. nyomtatványon a postai roncsolt érték
cikkekkel közös számadásban történik, amely 
nyomtatványban azonban levonóivben elszámo
landó pénzügyi bélyegek értéke című hasáb helyett 
a jövőben három hasáb lesz és pedig a postai szál
lítólevelek pénzügyi bélyegei, továbbá a forgalmi
adóbélyegek és végül az egyéb pénzügyi értékcik
kek meg nem téritett összegének elszámolására. A

postai szállítólevelek pénzügyi bélyegilletékének 
számvevőségi elszámolása változatlan marad. Ellen
ben a másik két pénzügyi értékcikk hasábjának 
végösszegét az igazgatósági számvevőségek a pénz
ügyminisztériumnak elküldendő végleges leszámo
lásban a posta javára mutatják ki.

A roncsolt pénzügyi értékcikkek megsemmisi- 
tése ugyanakkor és ugyanazon eljárás mellett tör
ténik, mint az okniánybélyeggel ellátott postai szál- 
litóleveleké.

17. ) Az értékcikkárusitók pénzügyi értékcikkek 
megrendeléséhez az újonnan rendszeresített 1.332. 
sz. pénzügyi értékcikk megrendelés c. nyomtat
ványt használják, melyet a szükséges takarékossá
got szem előtt tartva, a postahivatalok azoknak 
díjmentesen szolgáltatnak ki. További intézkedésig 
az értékcikkárusitók a pénzügyi hatóság által ne
kik kiszolgáltatott értékcikkárusitási könyvecskét 
használják, amelybe a postahivatal a kiadott pénz
ügyi értékcikkek összegét esetenként bejegyzi. En
nek .a könyvecskének megtelte után erre a célra az 
1.902. sz. értékcikk megrendelési könyv nyoMitat- 
ványt kell használni.

Megjegyzem, bogy a pénzügyi hatóságok és 
hivatalok kötelesek az engedéllyel biró magánáru- 
sitókat időnként ellenőrizni abból a szempontból, 
hogy azok árusítási kötelezettségüknek. eleget tesz
nek-e és hogy elegendő készletük van-e a sűrűb
ben keresett cikkekből. Emellett azonban a posta- 
hivataloknak is kötelessége különösen a bizo
mányba adás szempontjából az árusítók működé
sét állandóan figyelemmel kísérni és indokolt eset
ben a hitelösszeget leszállítani vagy felemelni, eset
leg az árusitót leszámolásra felszólítani.

Postamesteri hivatalok székhelyén a bélyeg- 
árusitók ellenőrzése a biztosnak is kötelessége.

18. ) A m. kir. posta értékcikkraktára anyag
készletének kiegészítéséről akként gondoskodik, 
hogy az általa anyagúén'énként és címletenként 
összeállított és a posta központi számvevősége ál
tal felülvizsgált és záradékolt megrendeléseket 3 
példányban a m. kir. pénzügyminisztérium VIII. 
főosztályába küldi, amely a megrendelést a pénz
ügyminiszteri számvevőség illetékügyi csoportja 
által feljegyezteti és a bélyegnemek kigyártása iránt 
intézkedik.

19. ) A postaigazgatóságok f. évi június hó fo
lyamán a hivatalok előző 3 havi pénzügyi érték
cikkmérlegeinek és rovancsolási eredményeinek át
vizsgálásával állapítják meg azt, hogy egyik-másik 
hivatalnál nincs-e indokolatlanul nagy készlet va-
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lamely értékcikknemből, igenlő esetben annak el
vonása és más hivatalokhoz való elküldése iránt 
intézkedjenek. A továbbiak folyamán a rovancsoló 
tisztviselőknek lesz kötelessége ezt megfigyelni és 
intézkedést javasolni.

Budapest, 1925. február 16.

A usztria a schilling penzrendszerre ié r  át.

2.903.
Az osztrák postaigazgatás folyó évi március 

1-től kezdve összes számadásaiban a „Schilling“ 
pénzrendszerre tér át.

Számadási egységül a „schilling“-et (S) vette 
alapul, amely egyenlő 10.000 osztrák koronával, 
1 schillingben van 100 „groschen“ (g), 1 groschen 
egyenlő 100 osztrák koronával.

Jelzett időponttól kezdve az Ausztriába szóló 
postautalványokat schillingben és groschenben kell 
kiállítani. A groschen tört részeit utalványozni 
nem lehet.

Az Ausztriában feladott ufánvételes csomagok 
utánvételi összegét március 1-től kezdve szintén 
schillingben és groschenben fogják kifejezni.

Az Ausztriába szóló utalványok és az ott fel
adott utánvételen csomagok utánvételi összegének 
felső határa 1000 schilling.

Jegyezzék ezt elő a 'hivatalok a P. R. T. 
1924. évi 66. számában megjelent 23.959. számú 
rendeletnél.

Budapest, 1925. február hó 7-én.

Változás a nemzetközi csom agtarifaban

4.191.
A P. R. T. folyó évi 4. számában megjelent 

1.130. sz. rendelet kapcsán értesítem a hivatalokat, 
hogy Ausztria a vele kötött egyezmény 2. cikke ér
telmében a Magyarországból eredő 1 kg. súlyig ter
jedő csomagok átszállítási dijaként az eddigi 30 cts 
helyett csak 20 cts-t kér. Az 1 kg. súlyú csomagok 
dija az alábbi viszonylatokban tehát a következő: 

Abessinia 1. és 2. útirány 2.70; Aden 1. út 4.15, 
2. út 3.60; Afghanistán 2. út 3.70; Albánia 2. út 
2.30; Algír 2. út 1.50; Angola 2. út 3.95; Arábia 1. 
út 4.55, 2. út 3.55; Argentina 1. út 4.55, 3. út 3.95; 
Ausztráliai Államszövetség 2. út 3.60, 3. út 4.,—, 
Ascension (Feltámadás) sziget 2. út 3.30; Azori 
szigetek 2. út 3.75, 3. út 3.70, 4. út 3.65, 5. út 3.70; 
Bahama szigetek 2. út 3.80; Belgium 2. út 1.55; 
Belga Kongó a) 1. út 2.20, 2. út 2.25, b) 3. út 6.80; 
Bermuda szigetek 2. út 3.80; Bismarck szigetek 2.

út 4.10; Brazília b) 1. út 4.55, 2. út 3.—; Brit 
Bechuanaland 3. út 3.90; Brit-Észak-Borneo 3. út 
3.40; Brit Guyana 2. út 2.45; Brit Honduras 2. út 
3.30; Brit India 3. út 4.55; Brit-Nyugat-India
a) 3.80, b) 3.50, c) 3.80, d) 3.20, e) 3.50; 
Brit Nyassaland 2. út 5.50; Brit Somaliland
1. út 4.20, 2. út 4.75; Ceylon 2. és 3. út 
3.70; Chile 1. út 3.05, 2. út 4.05; Corsica 2. út 
1.50; Costa Rica 2.20; Cyprus 1. út 4.35, 2. út 2.45; 
Dahomay 2. út 2.15; Egyesült-Államok II. a) 2.80,
b) 4.55; Egyptom a) 3. út 3.05, b) 3. út 3.55; Ele
fántcsontpartvidék 2. út 2.15; Erythrea 3.65; Észt
ország 1. út 1.90; Franciaország 2. út 1.20; Francia- 
Guinea 2. út 2.—; Francia-Guyana 2. út 2.25; 
Francia-India 2. út 2.0; Francia-Indokina a) 2. út 
2.85, b) 2. út 3.35; Francia Közép-Afrika 2. út 
2.25; Francia Óceánia 2. út 4.60; Francia Somali- 
part 2. út 2.10; Francia Sudan 2. út 2.—; Guade
loupe 2. út 2.15; Guatemala 1. út 2.85, 2. út 2.95; 
Haiti 2.—; Honduras a) 2. út 3.45; ír  szabad- 
állam 1. út 3.65; Japán 2. út 3.55; Kamerun a)
2. út 2.25, b) 2. út 3.90; Kanada A) 2. út 2.30, B) 
a) 6.05, b) 7.05; Kanári-szigetek 2.15; Kap-Verde- 
szigetek 2. út 3.30; Karolina, Marianna, Palau- 
szigetek 3. út 6.35; Kenya és Uganda 1. út 4.80,
3. út 4.40; Kiautschou 1. út 3.55, 2. út 5.25; Kinn
d) 1. út 3.35; e) 2. út 3.65, B) 2. út 4.05; Kolombia
a) 2. út 3.80, b) 2. út 5.45; Kuba 3. út 2.45; Libya 
2.55; Litvánia 1. út 1.95; Luxemburg 2. út 1.25; 
Macao 2. út 6.30; Madagascar 2. út 2.40; Madeira
3. út 3.65; Malta 1.80; Marokkó I. a) 2.—, b) 2.75,
c) 3.75, d) 2.05, e) 2.80, II. a) 1.75, b) 2.05; Mar- 
schall-szigetek b) 3. út 3.55; Martinique 2. út 2.15; 
Mauritania 2. út 2.—; Maritius 2. út 2.70; Mezo
potámia 1. út 5.65; Mozambique 1. út 4.30, 2. út 
4.45; Nagybritannia L a )  1. út 2.25, b) 1, út 3.40,
6. út 2.35; Németalföldi India 3. út 4.90; Nigéria 
2. út 3.90; Olaszország 1.75; Olasz Somaliland 4.05; 
Palesztina a) 2. út 3.25, b) 2. út 3.75; Panama köz
társaság 2". út 3.20, 3. út 4.05; Papua 3. út 4.40; 
Paraguay 2. út 3.85; Peru b) 2. út 4.65; Perzsia
b) 2. út 4.15, c) 2. út 4.75; Portugal 3. út 2.20; 
Portugal Guinea 2. út 3.30; Portugal India 1. út 
4.05; Réunion 2. út 2.50; Rhodesia a) 2. út 6.80, 
b) 2. út 6.15; Rhodus és Sporadok 2.85; San Do
mingo 3. út 2.65; Sarawak 3. út 3»60; Senegal 2. út
2. —; Seychelles-szigetek 3. út 4.80; Siam c) 2. út 
4.70, 3. út 5.90; Spanyolország A) a) 3. út 1.95, b)
3. út 2.20, B) a) 3.55, b) 4.05; Straits Settlements 
2. út 2.60, 4. út 3.30; Svájc 1. út 1.— ; Syria és 
Libanon 2. út 2.40, 3. út 2.70; Tanganyika terület 
a) 2. út 7.—, b) 2. út 9.—, c) 2. út 5.50; Tibet 2. 
út 4.55; Timor 1. út 4.25; Togo a) 2. út 2.15;
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Tonga-szigetek 2. út 4.70; Tunis 1. út 1.95, 3. út 
2.10; Uj-Fundland 2. út 3.60; Ujguinea 3. út 4.40; 
Uj-Kaledonia 2. út 2.60; Uj-Zéland 3. út 4.40; 
Uruguay 3. út 4.55; Venezuela a) 2. út 3.70, 3. út 
4.55; Wei-Hai-Wei 3. út 5.10; Zanzibar 2. út 2.70.

Az alább felsorolt országoknál, illetve útirá- 
Útb.“ útirány szerepel, a hivatalok az 1 kg súlv- 
trián át való szállítás esetén az 1 kg súhju csomag  
útirányok a következők:

Afganisztán 1. út, Algír l. 'ú t, Angola 1. út, 
Aranypart 1.—3. út, Argentina 2. út, Ausztriába! 
Államszövetség 1. út, Ascension-sziget 1. út, Azori- 
szigetek 1. út, Bahama-szigetek 1. út, Belgium 1. 
út, Beljga Kongó a) 3. út, b) 1.—2. út, Bermuda- 
szigetek 1. út, Bismarck szigetcsoport 1. út, Bolivia 
1. út, Brazília a) 1. út, Brit-Bechuanaland 1.—2. 
út, Brit-Észak-Borneo 1.—2. út, Brit-Guyana 1. út, 
Brit-Honduras 1. út, Brit-India 1.—2. út, Brit- 
Nyassaland 1. út, Brit-Somaliland 3. út, Ceylon 1. 
út, Chile 3. út, Corsica 1. út, Dahomey 1. út, Dán
ország 1. út, Délafrikai Unió 1.—3. út, Délnyugat- 
Afrika 1.—3. út, Ecuador a)—c) 1. út, Egyptom 
a) 1.—2. út, b) 1.—2. út, Elefántcsontpartvidék 1. 
út, Ellice- és Gilbert-szigetck 1.—2. út, Falkland- 
szigetek 1.—2. út, Fanning-szigetek 1.—2. út, Fidji- 
szigetek 1.—2. út, Finnország 1.—3. út, Francia- 
ország 1. út, Francia Guinea 1. út, Francia Guyana 
1. út, Francia India 1. út, Francia Indokina a)—b) 
1. út, Francia Közép-Afrika 1. út, Francia Óceánia 
1. út, Francia Somali-part 1. út, Francia Sudan 1. 
út, Gambia 1.—2. út, Gibraltár 1.—2. út, Guadeloupe 
1. út, Honduras a) 1. út, b) 1.—2. út, Honkong 
1.—3. út, ír szabad állam I. 2. út, II. 3.—5. út, 
Island 1. út, Japán 1. út, Japánhoz tartozó mellék- 
területek 1. út, Kamerun a)—b) 1. út, Kanada A),
1., 3.—4. út, Kap-Verde-sziget 1. út, Karolina- 
szigetek 1.—2. út, Kenya 2. út, Kina A) a), b), c) 
1. út, d) 2. út, e) 1. út, B) 1. út, Kolombia a)—b) 
1. út, Korea 1. út, Kuba 1.—2. út, Lettország 2. út, 
Liberia 1. út, Luxemburg 1. út, Macao 1. út, Mada
gascar 1. út, Maderia 1.—2. út, Maláji vcdállamok 
a)—b) 1.—3. út, Marschall-szigetek a), b) 1.-—2. 
út, Martinique 1. út, Mauritania 1. út, Mauritius 1., 
3. út, Mezopotámia 2.—3. út, Mexiko 1.—2. út, 
Nagybritannia I. a) 2. út és I. b) 2.—5. út, 
Németalföld 1. út, Németalföldi Antillák 1.—2. út, 
Németalföldi Guyana 1- út, Németalföldi India 
1.—2. út, Németország 1. út, Nicaragua 1.—2. út, 
Nigéria 1. út, Norvégország 1.—3. út, Palesztina 
a)—b) 1. út, Panama köztársaság 1. út, Papua 
1.—2. út, Paraguay 1. út, Peru a) 1. út, b) 1., 3 
út, c) 1.—2. út, Perzsia a) 1.—2. út, b) l. út, c) 
1. út, Pitcairn szigetek 1.—2. út, Portugal 1.-—2.,

4. út, Portugal Guinea 1. út, Portugal India 2. út, 
Reunion 1. út, Rhodésia a)̂ —b) 1. út, Saar vidék
I. út, Sa 1 amon-szigetek i.—2. út, Salvador 1.—2. 
út, Samoa-szigetek 1.—2. út, San Domingo 1.—2. 
út, Sarawak 1.—2. út, Senegal 1. út, Seychelles- 
szigeték 1.—2. út, Siam a)—e) 1. út, Sierra Leone
1.—2. út, Spanyolország A) a)—b) I.—2. út, Szent 
Ilona 1.—2. út, St. Pierre és Miquelon 1.—2. út, 
St. Thomas és Principe 1.—2. út, Straits-Settle- 
ments 1., 3. út, Svédország 1.—2. út, Syria és Li
banon 1. út, Tanganyika terület a)—c) 1. út, Tibet 
ti út, Timor 2. út, Togo a) 1. út, b) 1.—2. út, 
Tonga-szigetek 1. út, Tunis 2. út, Uj-Fundland 1 
út, Ujguinea 1.—2. út, Uj Hebridák 1.—2 út, Uj 
Kaledonia 1. út, Uj Zeeland 1.—2. út, Uruguay
1.—2. út, Venezuela a)—c) 1. út, Wei-Hai-Wei
1.—2. út, Zanzibar 1. út.

Azonkívül a csomagtarifában a következő vál
tozásokat jegyezzék elő:

21. oldal: Ausztria, a harmadik hasábba írják 
be: 1, a negyedikbe 40 (ct.).

26. oldal: Chile, kilencedik hasáb, 1 kg. T cso
mag dija 4 fr. 20 ct.

29. oldal: Egyesült Államok, I. 1. útirányban 
a harmadik hasábba írják be: 1, a negyedik ha
sábba 2 frc. .

31. oldal: Finnország, kilencedik hasáb, S cso
mag dija Németországon át 1 kg-ig az ausztriai 
útirányban 4.75 fr., a csehszlovákiai útirányban 
5.05 fr., az 5 kg súlyúé egyaránt 7 fr. 85 ct; Svéd- 
és Dánországon át 1 kg-ig az ausztriai útirányban 
6.70 fr., a csehszlovákiai útirányban 7 fr., az 5 kg 
súlyúé mindkét útnál 11 fr. 15 ct.

34. oldal: ír  szabad állam, kilencedik hasáb, 
a németországi útirányban a terjedelmes csomagok 
diját következőkép helyesbítsék:

„1 kg 5.90 fr., Ausztrián át 5.75 fr.
5 kg 6.50 fr.“

37. oldal: Kina, kilencedik hasáb, 1 kg. T cso
mag dija Ausztrián át 3 fr. 90.

42. oldal: Nagybritannia, kilencedik hasáb, a 
németországi útirányban a terjedelmes csomagok 
diját következőkép helyesbítsék:
,,a) Londonba 1 kg 5.55 fr., Ausztrián át 5.40 fr. 

5 kg 6.15 fr.
b) Egyéb helyekre 1 'kg 5.65 fr., Ausztrián át 5.50 fr 

5 kg 6.25 fr.“
43. oldal: Németország, kilencedik hasáb, 1 

kg. T csomag Ausztrián át 1.20 fr.
52. oldal: Svédország, kilencedik hasáb, 1

kg. T csomag dija Ausztrián át 2.95 fr.
56. oldal: Venezuela, kilencedik hasáb, a 2,
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útirányban Ciudad-Bolivar kerületbe í kg súlyú 
csomag dija 4 fr. 35 ct.

Az Ausztriával kötött postaszerzödés 5. cikke 
értelmében csomagoknak Ausztrián át való átszállí
tása esetén a más viszonylatban esetleg (megállapított 
értékhatártkorlátozások nem vétetnek figyelőmbe.

A csomagtarifa 5. hasábjában ezért az alább 
felsorolt országoknál az értékhatárt az alábbiak 
szerint helyesbítsék:

30. oldal: Észtország, I. útirányban 3000.—.
32. oldal: Francia Indokina a) és b) 2. útirány

ban 2000.—.
34. oldal: ír szabad állam I. 1. útirányban 

5000.—.
42. (ddal: Nagybritannia I. a) és I. 1)) 1. út

irányban 5000.—.
A hivatalok az 1924. évi december ihő 9-én 

kelt központi körözvény alapján a csomagtarifá
ban bejegyzett forgalmi korlátozást töröljék.

A 10. oldalon a 22. §. 2. c) után uj d) pontként 
a következőket Írják be:

„Házhozkézbesitési illeték abban az esetben, 
ha a csomag házhozkézibesitósét tényleg megkísé
relték. Ily esetben azonban az esetleges vámközve- 
titési dij és a házhozkézbesitési dij együttes ösz- 
szege 9000 K-nál (50 ct.-nál) több nem lehet.“

A nemzetközi közönséges 1 kg., súlyú csoma
gok idegen súlydijában az alábbi változások álla
nak be:

07. oldal: II. Táblázat, Belgium, A) súlydij 
Bruxelles és elővárosaiba 2 fr. 40, a többi helyekre 
2 fr. 80;

68. oldal: V. sz. Táblázat, Görögország és
Malta 1 fr. 75;

Az 59. oldalhoz beragasztott pótiven a Nagy- 
britanniába szóló! csomagoknál az 1. útirányban 
(Köln, Deutz-on át) az idegen dijaknál az I. zóná
ban jegyezzék be: „Ausztrián át 2 fr. 60“, a II. és
III. zónában „Ausztrián át 2 fr. 65“; ugyanitt a 
terjedelmes csomagok dija az I. zónában „Ausz
trián át 4 fr. 95“; a II. és III. zónában „Ausztrián 
át 5.05“. A 2. útirányban (Svájcon át) Londonba 
szóló csomag 1 fr. 95, Anglia többi részébe, Skót
országba és Írországba 3 fr. 10. A 3. útirányban 
(Hamburgi szállítók) A) súlydij alatt jegyezzék be: 
„Ausztrián át 1 fr. 75“.

Az ír szabad államba szóló csomagok dija az
1. útirányban (Köln—Deulz) „Ausztrián át 2 fr. 
90“, a terjedelmesé „Ausztrián át 5 fr. 30“, a 2. út
irányban (Svájcon át) a súlydij 3 fr. 35, a 3. út
irányban (Hamburgi szálútok útján) a dij „Ausz
trián át 1 fr. 75“.

70. oldal: X. Táblázat, Portugal, az 1 kg. súlyú 
csomag dija 9 fr.

72. oldal: XIV. és XV. Táblázat, Bril-Birma,
Brit-India, Ceylon és Délafrikai Unió, az 1 kg. 
súlyú csomag dija 3 fr. 50.

73. oldal: XVI. Táblázat, Amerikai Egyesült
Államok, b) New-York kikötőig bérmentesítve 
1 kg. súlyú csomag dija 1 fr. 75.

75. oldalon levő, a P. R. T. 1925. évi 5. számá
val kiadott 10. sz. fedőlapon levő Táblázatokban 
az 1 kg. súlyú csomag dija a XVIII. Táblázaton 
Egyptom 1 fr. 75, a XIX. Kanada 3 fr., XX. Kanári 
szigetek 3 fr. 50, XXI. Kina 4 fr. 50, XXII. Német- 
alföldi India 4 fr., XXIII. Palesztina 3 fr.

Budapest, 1925. február 16-án.

Helyesbítés.
ad 3.454. J

A P. R. T. f. évi 7. számának mellékleteként 
megjelent posta, táviró és távbeszélő kézitarifa 5. 
oldalán VI. Áruminta pont alatt az 50—500 gr. 

, súlyú áruminta küldemények dijaként a 2. hasábba 
egymásután az alábbi összegeket Írják be: 800, 
800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200,
3600, 4000, a 8. oldalán az utalvány forgalomban 
résztvevő államok névsorában Nagybritannia után 
a 2. és 3. hasábban feltüntetett 100 dollárt a hiva
talok Lettországra vonatkoztassák, Nagybritannia 
után pedig addig, mig a forgalom meg nem nyílik, 
a 2. és 3. hasábba tegyenek egy-egy vízszintes vo
nást. A hivatalok az eladásra szánt példányokat 
megfelelően helyesbítsék. Az ugyancsak melléklet
ként megjelent, >a külföldről érkező levélpostai kül
demények díjszabásáról szóló kimutatásban a felső 
jobbsarokban 2.254. rendelelszámot javítsák 
3.454-re, ezen kimutatásban helyesbítsék még 
Romániánál a levéldijat a második hasábban 7.5, 
a levelezőlap diját a negyedik hasábban 4.5-re.

Ugyancsak a 7. számban megjelent 2.254. sz. 
rendelet 4. bekezdésének első sorában csomagok 
után írják be „idegen“ szót, a harmadik sorában
1.40 helyett írjanak 1.45-öt és a rendelet két első 
bekezdését egészen töröljék.

Budapest, 1925. évi február hó 11-én.

Nemesvérü baromfiactio.
4.161.

Az 1923. évi Rendeletek Tára 51. számában 
közzétett 21.130. számú rendeletemmel lehetővé 
tettem, hogy a személyzet a nemesvérü baromfite
nyésztésbe belekapcsolódhassák.

Az elmúlt két év alatt örömmel tapasztaltam, 
hogy a személyzet a baromfitenyésztés iránt mind- 
nagyobb érdeklődéssel viseltetik és többen már je
lentős eredményeket is értek el e téren.

Mivel az elért eredmények után beigazolva lá
tom, hogy a nemesvérü baromfiak tenyésztése az 
ezzel foglalkozók részére tekintélyes anyagi előnyö-
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két biztosit, elhatároztam, hogy az akciót a sze
mélyzet körében tovább fejlesztem és ez évben a 
beszolgáltatott törzsek kiosztásán kívül még 375 
darab sávozott plymouth tenyésztojást is ki fogok 
osztatni.

A kiosztás az alábbi feltételek mellett fog tör
ténni: (

A tenyésztojások a postás póléti szövetkezet 
(Budapest, V., Akadémia-utca 10.) utján igényel
hetők, azonban a személyzetnek csak azon tagjai 
jelentkezzenek, akik a tenyésztés alapismereteivel j 
már tisztában vannak, baromfitenyésztésre alkal
mas hellyel rendelkeznek és lakóhelyükön nincs 
baromfi vész.

Egy-egy alkalmazott 10, esetleg 15 darab te
nyésztojást kaphat.

Minden kiadott 5 darab tenyésztojás után 
1925. őszén egy darab állat szolgáltatandó be az 
actió vezetője által meghatározandó helyre. A 
többi felnevelt állat az alkalmazott tulajdonába 
megy át.

Egyben felhivom a személyzetet, hogy mind
azok, akik baromfitenyésztéssel foglalkoznak — 
tekintet nélkül arra, hogy a fonhivatikozott rende 
létemmel megindított baromfiactióba ezideig bele
kapcsolódtak vagy sem, — a tenyésztett baromfi 
fajtáját és állományuk darabszámát közöljék a 
postás baromfiuctiő vezetőjével, Szécsényi István 
főtiszttel, a Budapest 10. postahivatal főnökhelyet
tesével.

Budapest, 1925. február hó 11-én.

Uj magyar-osztrák tavbeszelöviszonylatok 
m egnyitása.

4.153.
Az osztrák postaigazgatá’ssal egyetértőén a f. é. 

február hó 21-ével a következő uj magyar-osztrák 
távbeszélőviszonylatok forgalmát nyitom meg:
Az aranyfrankban feltüntetett dija* a mindenkori szorzószám-

A magyar táv
mai szorzandók.

A külföldi táv Beszélgetési di]
beszélő'központ beszélő központ ar, frankokban

neve neve fre cts

Baja* Wien 2 85
Bősárkány Wien 2 20
Csepreg Mattersburg (Nagymarton) 1 50
Eszterháza Mattersburg (Nagymarton) 1 50
Győr Mattersburg (Nagymarton) 1 85
Győrszentmárton Wien 2 20
Gyula* Wien 3 10
Kapuvár Mattersburg (Nagymarton) 1 50
Körmend Wienerneustadt 1 85
Makó* Wien 3 10
Nagykanizsa Mattersburg (Nagymarton) 2 10
Pér Wien 2 20

* Hótkr'/.napokon 9-19órái,r csak sürgős vagy igen sürgős (rapid) beszél
getés. hólkÖznapuko« 19—9 óráig - ugys'in tén  vásár- es ünnepnapokon időbeli 
korlátozás iióI kuI bármilyen mii óségü beszélgetős váltható.

Ugyancsak a f. é. február hó 21-től való ér
vénnyel a Zalaegerszeg—Hartberg távbeszélő-
viszonylat beszélgetési diját 1 franc 85 cts-ben 
állapítom meg.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent ,,V. B. Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot a csatolt fedőlap felhaszná
lásával az uj viszonylatok adataival egészítsék ki, 
illetve a Zalaegerszeg—Hartberg viszonylat díj
tételét a változásnak megfelelően javitsák ki.

Budapest, 1925. évi február hó 12-én.

Személyzetiek.
4.162.

A un. kir. postaszemélyzet körében 1924. de
cember havában előfordult változások (a feltünte
tett számok az illető alkalmazottak rangsorszámát 
jelentik).

Áthelyeztettek:
Berka József műszaki tanácsos 13 Miskolcról. 

Budapestre, Huber János I. o. tiszt 18 Mohácsról 
Budapestre, Kőszegi István I. o. tiszt 54 Kőszegről 
Veszprémbe, Ottó József segédellenőr 92 Vácról 
Budapestre, Schütz Árpád segédellenőr 287 Gyön
gyösről Szolnokra, Kiss Dezső segédellenőr 314 
Pécsről Budapestre, Sommer Ernő segédellenőr 320 
Egerből Szolnokra, Baranya József segédtiszt 347 
Budapestről Szolnokra, Páll Árpád segédliszt 466 
Szarvasról Mezőtúrra, Katona Pál II. o. altiszt 3847 
Budapestről Szolnokra, Harkai Mihály II. o. altiszt 
3860 Budapestről Nagykőrösre, Zsoldi Sándor II. o. 
altiszt 3977 Budapestről Komáromba, Liszák Fe
renc II. o. altiszt 3989 Budapestről Nagykőrösre, 
Imre József I. o. vonalfelvigyázó 101 Budapestről 
Hatvanba, Rubint János II. o. vonalfelvigyázó Pi
lisről Vecsésre.

A tényleges létszámba visszavetettek:
Dr. Csorba Sándor II. o. főfelügyelő 118/a, 

Hajdú Antal főtiszt 10/a, Pribék Kálmán I. ,o. tiszt 
43, Bukovecz István s. ellenőr 24/a.

A létszámból töröltettek:
Merza Dezső mérnök 22 és Dán Tivadarné (az

előtt Maschek Ferencné) segédtisztnő 1222.
Elbocsáttaitak:
Várady István segédellenőr 317 és Pallag Já

nos II. o. altiszt 3796/a.
Végkiclégittettek:
Vida József műszaki tanácsos 12, Kök a Imre 

számvizsgáló 10, Nyirák Sándor 1 és Szabó Fe
rencné 13 számtisztek, Taller Adolf főfelügyelő 31. 

I Grosz József felügyelő 482, Buda István 236, Pá
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Béla 391 ellenőrök, Kenesi J. Béla 308, Pergel- 
Béla 346, Tejnora Kálmán 552 és Érti Károly 765 
segédellenőrök, Bognár Lajos 177, Pejtsik Jenő 298 
és Bodocsi Imre 350 segédtisztek, Sepsi János mű
szaki segédtiszt 98, Barcza Lázárné 49, Kürscli 
ner Jenőné 62, Graf Izraelné 69, özv. Vogrincsits 
Lajosné 243, Jagics Irma 330, Sinkovics Ignáczné 
355, Berger Ilona 360, Fuhrmann Margit 396, 
Apagyi Emilné 478 és Töreky Józsefné 484 ellenőr
nők, Hlozanek Vladimirné 79/a, özv. Manga De- 
zsőné 98/a, özv. Mores Béláné 176, Szántó Jánosné 
220, Radványi Anna 305, özv. Hollósi Ferencné 
311, Konecsny Mária 367, GyőrfTy Ilona 433, Deák 
Arpádné 522, Toka Jánosné 549, özv. Lipp Lajosné 
551, Fränkl Ottóné 589, Fieder Mária 717, özv. 
Horváth Józsefné 729, Brezovszky Róza 760, Balog 
Mária 769, Gyénél Józsefné sz. Pilis Mária 776, 
Kattauer Jenőné 778, Doleschall Emilné 783, Mol
nár Annál Bogyoszlói 784, Nehéz Andrásné szül. 
Antal Ilona 835, Répászky Gáborné 851, özv. Szvo- 
boda Károlyné 856, Hlavacsek Vincéné 987, Tóth 
Béláné 996, Vértes Oszkárné 1114, Halusinszky 
György né 1146/a, Szirti Ernőné 1150, Radó Jenőné 
1157, Kiszt Józsefné sz. Barthi Erzsébet 1178, Dé- 
csei Mária ,1284, Varga Gyuláné 1289, özv. Kovrig 
Já n o tn ú  1317, Zakariás Margit 1320, Posgay Vilma 
1376, özv. Halmos Aladárné 1382 és Séf esik Já
nosné 1421 segédellenőrnők, özv. Márk Arpádné 
128, Nagy Arpádné 137, Ladányi Erzsébet 187, dr. 
Salamon Gézáné 236, Szőkét Lajosné 292, Tangl 
Adolfné 339, Fogarassy Kálmánná 346, Horkay 
Margit 376, Martinovics Szilárdné 393, Geisse Ká
rolyné 398, Csató Lajosné 403, Csicsáky Gizella 
417, Geisler Benjáminná 434, Gáli Cecilia 480, 
Szebényi Ferencné 487, AbafTy Zoltánná sz. Kabók 
Irma 506, Pillein Jánosné 508, Szemere Ferencné 
548, Szabó Lajosné 555, Szekér Etel 567,/a, Stajrits 
Sándorné 595, Lautner Gizella 637, Molnár Ilona
II. 638, Pohl Irén (azelőtt Gyorgyevits Istvánná) 
661, Baumann Edéné sz. Farkas Borbála 682, Kő- 
szeghy Gáspárné 693, Török Etel (azelőlt Szolda- 
fyuk M. Jakalmé) 722, Neuburger Mária 732, Nagy 
Irén 738, Márk Julia 795, Barabás Lajosné 807, 
Müller Józsefné 817, özv. Kiss Bálintné 868, Fi
scher Anna 880, Graczik Erzsébet 900, Nelhübel 
Leona 941, Hehler Krisztina 942, Szidanits Mária 
969, Bihary Zoltánná 1038, Teleki Mihályné 1050, 
özv. Jesse Lajosné 1069, Hajdú Jolán 1085, Gráczia 
Mihályné sz. Galambos Anna 1118, Lesch Ferencné 
1128, Galambos Gabriella 1162, Szikra Sándorné 
1174, Marek Rózsi 1181, Szabó Gyuláné 1208, 
Battik Anna 1212, Ilrdlicska Györgyné 1218, Nagy 
Erzsébet m. egresi 1227, Putics Timótné sz. Dem-

jén Anna 1252, Tömöry Ferencné 1258, Berta 
Sándorné II. 1297, Berényi Lenke 1322, Kiss Já
nosné sz. Huszti Margit 1327, Weber Kornélia 
1336, Dénes Jánosné 1341, Obradovich Lyubica 
1378, Török Ferencné sz. Fichtacher Adél 1390, 
Saáry Gézáné 1442 és Kriszt Pálné 1444 segédtiszt
nők, Vedres István 92 II. o. szakaltiszt, Hirschek 
Rezső 2644, Kugli Ferenc 3009, Kukorelli László 
3364, Horváth Ferenc 3447, Bozsóki Ferenc 3459, 
Kókai János 3621, Szőke István hevesi 3692, Ivim- 
pián Gyula 3792 és Füstös Mihály 3828 II. o. al
tisztek, Lőrincz István I. o. szakmester 1, Krizsán 
Sámuel I. o. csoportvezető 12, Mátyás Sándor gépész 
12, Lőrincz József 45, Horváth Sándor 120 és 
Simon II. Ferenc 130 gépkocsivezetők, (isiszár Fe
renc II. o. szakmester 5, Schwarcz József I. o. vo 
nalfelvigyázó  107, László Lajos főkocsis 29, Náth 
Adolf II. o. szerelő 19, Bódi István 64 és Malek 
János 89 II. o. vonalfelvigyázók.

Nyugdijaztattak:
Kolbenheyer Bertalan főigazgató 8, Krausz 

Lajos igazgató 2, Lieszkovszky Kálmán dr. 39 és 
Pruzsinszky Jenő 40 titkárok, Búzás Elemér mű
szaki igazgató 6, Fekete Ernő főmérnök 14, Mal- 
marits Jenő számvizsgáló 5, Körösy István hiv. 
igazgató 5, Mczey Vilmos 15, Marczell András 24, 
Gyikó János 49/a, László Kálmán 64, Csobánczy 
Domonkos 67, Berencsy Károly 141, Patisz Kornél 
148, Szentbe Károly 151, Stwertka Ignác 159, 
Kuthy István 161, Vermes Lajos 166, Wagner Ká
roly 171, Petrás Ferenc 181, Kő Lajos 199 és Bö
szörményi Zoltán 218 főfelügyelők, Miklósi Ferenc 
52, Remény Géza 63, Tóth Béla 85, Reisinger Gyula 
354, Kovács Dezső 416 és Szász Jenő 435 felügye
lők, Borbás Károly 5, Vitális Árpád 26, Nemes 
János 29, Horváth Béla 45, Schippert Fülöp 69, 
Bessenyei István 81, Laczkó Imre 85, Rácz György 
86, Schuster Károly 99, Horváth Pál 115, Kuna 
Aladár 154, Szigeti Antal 180, Musits Zsigmond 202 
és Mott Károly 205 főellenőrök, Karvaly Gábor 
124, Bázel Jenő 158, Lédeczi András 191, Gedeon 
József 214, Szűcs István 219, Rizoli Aladár 225, 
Breuer Sándor 241, Bokor György 268, Egyed Já
nos 306, Bajnok Gyula 338, Halász Mihály 382, 
Seitter Antal 396, Keinrath Zsigmond 446, Gallér 
János 451 és Stelczner Miklós 454 ellenőrök, 
Fritsche Imre 168, Tamáska Károly 426, Koch 
András 482, Vovesz Lajos 489 és Petkó János 696 
segédellenőrök, Eőri Bálint segédtiszt 423, Szlávik 
Dezső 4, Unger Károly 41 és Kocsis Sándor 44 mű
szaki főellenőrök, Mészáros Gyula műszaki segéd
ellenőr 13, Pelikán Margit 10, Lenk Antalné 13, 
Naláczy Mária 14, Sturm Margit 15, özv. Publig
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Ernőpé 17, Rózsay Irma 22, özv. Fritsche Ferenc- 
né 35, Gescheidt Józsefné 42, özv. Edelényi Sán- 
dorné 43, Gerits Anna 64, Nagy Róza 76, özv. 
Kuthy Ottóné 89, Kádár Simonné 91, Makkai Bé- 
láné 98, Morgóssy Hedvig 110, Knézy Anasztázia 
151, Horvát Ottilia 165, özv. Schankebank Jánosné 
178, Jakobi Gyuláné 197, Schiff Ilona 200, Barta 
Lajosné 201, Szvoboda Etel 206, Zimányi Károlyné 
209, özv. Szabó Kálmánná 237, Vasanits Ilona 277, 
Bartók Ilona 320, Ziegelhoffer Emma 362, Jenőfi 
Jolán 404, Neubauer Ferencné 419, Neumann Adél 
422, Mikes Tivadarné 445, Molnár Kornélia 470, 
Kulifay Ilona 474 és Steiner Mártonná 480 ellen
őrnők, Bukovcsán Mária 162, Farkas Irma 165, 
Koós Gabriella 177, Martin Istvánná 180, Tamási 
Ida 219, Altdorfer Kálmánná 254, Scheller Anna 
313, Kopper Mária 444, Kubik Etel 480, Freyler 
Károlyné 481, özv. Gaál Frnilné 560, Benkő Margit 
638, Andor Elma 923, Sáfáry Mária 1010, Blanarik 
Istvánná 1087, Hényel Józsefné 1221, Blum Borbála 
1341, özv. dr. Marschalek Béláné 1363, Marczell 
Aladárné 1368 és Korányi Dezsőné 1401 segéd- 
ellenőrnők, Knedfel Mátyásáé sz. Berecz Erzsébet 
224, Trogmayer Teréz 400, Jaross Györgyné 523, 
Boskó Albina 554, Gille Sándorné 608, Laudon 
Nándorné 617, Vitályos Józsefné sz. Remenyik Etel 
643, Szabó Lászlóné 646 és Stumpf Mártonná 662 
segédtisztnők, Regius Traugott József 58, Szatmári 
István 70, Deszáncsics György 142, Duck Gyula 
172, Kalmár Lajos 177, Vajda Károly 188, Szabó 
Ignác győri 195, Juhász István szegedi 199, Kulcsár 
László1 214, Bense József 217, Pintér István 227, 
Németh Ádám 243, Hódi Vince 268, Barcsi Lajos 
312, Faller János 319, Rádai János 331, Kiss János 
igari 332, Hajmásy Lajos 354 és Szávay István 366
II. o. szakaltisztek, Antal István 3, Bánás Fülöp 12, 
Kovács István hatvani 15, Lázár János 21, Kovács 
Sándor dunapataji 74, Mihalik Mihály 75, Vogel 
Ferenc 96, Gombola József 116, Kondor Lajos 133, 
Söregi István 222, Sánta István szepetneki 244, 
Síkos Sándor 259, Szúnyog István 265, Szabó 
Péter dukál 280, Szekeres István esoóri 298, Bodor 
Ferenc 330, Nagy Lajos szentbékállai 332, Nagy 
József veszkényi 365, Havas József 418, Tóth Ist
ván simontornyai 441, Nagy István hegyközkovácsi 
445, Dorn Lajos 447, Bodnár Pál 459, Kóbor Sán
dor 515, Pajtás Sándor 548, Tóth Mihály kókai 578, 
Patócs András 607, Joós Lajos 649, Kautsak Ferenc 
661, Tarr József 671, Józsa Joachim 710, Rácz 
Ferenc nperkátai 759, Schlát János 770, Fekete 
Sándor bárándi 791, Vucsák György 853, Izsák 
Sándor 892, Schmidt Péter 932, Kiss Sándor be
rettyóújfalui 946, Tóth János sárszentlőrinci 977,

Gyöngyösi Dezső 1006, Fehérváry Ferenc 1017, 
Császár József 1091, Jakosits János 1108, Fodor 
László 1113, Sebestyén Sándor 1134, Géczi Károly 
1137 és Szakái Dániel 1145 I. o. altisztek, Péter 
Dániel 218, Szalay György 225, Bota János 280, 
Zsuppán Ferenc 308, Vályi József 424, Ács István 
445, Gáspár Imre 523, Nyerges Pál 528, Pozsgay 
Dániel 543, Topay Sándor 699, Rakota Kálmán 
702, Király László 719, Fekete József gombai 835, 
Molnár Ferenc nagykőrösi 853, Budai Péter 991, 
Birgány János 1057, Boda Sándor 1070, Szabó Ist
ván szegedi 1228, Serényi Ferenc 1294, Molnár 
Imre földeáki 1412, Molnár József b.-szentgyörgyi 
1602. Rozmami Sándor 1606, Szalay István n. 
baráti 1862, Leitz Antal 2028, Novák Ferenc 2075, 
Soós Dezső 2187, Ugrai Miklós 2489, Richweisz 
István 2611, Kiss Antal vértesi 2632, Tóth János
n.-kapornaki 2636, Végh István 2690/a, Horváth 
József sümegprágai 2779, Horváth János sálfai 
2974/a, Kállai Viktor 2993, Herter Lajos 2997, Tá
madás Sándor 3038, Hinlersehr József 3275, Dezse 
Lajos 3346, Csernoch Zsigmond 3523, Sólyom 
Sándor 3533, Kolezsár Rezső 3534 és Keserű Sán
dor 3628 II. o. altisztek, Musza Pál I. o. kocsimes
ter 1, Pálfi János hegybányai 4 és Kürthi Márton 
1 I. o. szakmesterek, Davidovics István 2. Patai 
Márton 20 és Sifter Ferenc 37 II. o. vonalmesterek, 
Kiss Mihály I. o. csoportvezető 20, Daróczi Sándor 
75, Kovács László 92, Kovács Zsigmond 115 és 
Harkai Gyula 121 gépkocsivezetőik, Végh Mihály 
11, Kuizs József 48 és Breitenbach József 59 I. o. 
vonalfelvigyázók. Fekete János II. o. csoportvezető 
8, Holló János 26, Magda Mihály 28, Mozi Henrik 
32 és Kanyicska Kálmán 189/a, (azelőtt 84) II. o. 
vonalfelvigyázók.

Meghaltak:
Szepesi Róbert 50 és Kovács Andor 104

II. o. főfelügyelők, Bácskai Antal felügyelő 374, 
Drahotuszky Valéria 188 és Bodiczky Gabriella 361 
ellenőrnők, Reznicsek Etel 629 és Győry Katalin 
1188 segédellenőrnő'k, Molnár Alajos II. o. szak
altiszt 314, Pozsonyi József 57, Kozáry Lambert 
334 és Poór Gyula 1244 I. o. altisztek, Komlósy 
Lajos 415, Borostyán Mihály 727, Váradi István 
3281 és Sallay Árpád 3297 II. o. altisztek, Mislinszky 
Rezső 30 II. o. vonalmester.

Budapest, 1925. évi február hó 9-én.

Forgalomköri változások.
3.286.

Bodolyó u. t. ezentúl Kisrozvágy.
Budahomok u. t. ezentúl Riese.
Cséke u. t. ezentúl Riese.
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Csirkéstanya u. t. ezentúl Kisrozvágy.
Darvas u. t. ezentúl Zamiplénagárd.
Dámóc u. t. ezentúl ZempLémgárd.
Határtanyá Kisrozvágy, Zemplén vármegye 

bodrogközi járás u. t. ezentúl Kisrozvágy. 
Korcsólanya u. t. ezentúl Zemplénagárd. 
Lejtőtanya u. t. ezentúl Kisrozvágy.
Láca u. t. ezentúl Riese.
Monyba u. t. ezentúl Zemplénagárd.
Múlás u. t. ezentúl Zemplénagárd. 
Nagyrozvágy u. t. ezentúl Kisrozvágy.

Nyilak u. t. ezentúl Zemplénagárd. 
őrhegy u. t. ezentúl Zemplénagárd. 
Révleányvár u. t. ezentúl Zemplénagárd. 
Ruszka Zemplénagárd, Zemplén vármegye 

bodrogiközi járás u. t. ezentúl Zemplénagárd. 
Semjén u. t. ezentúl Riese.
Szajánszőg u. t. ezentúl Kisrozvágy. 
Viktortanya u. t. ezentúl Riese.
Zemplénagárd ezentúl G ©
Budapest, 1925. évi február hó 9-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A tajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkéicá bizonjitványokkal. valamint a foglalkozást (állást), illetve 

nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925. évi március hó 12-ig nyúj
tandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Kimutatás létszámból törö lt postakiadok személyi adatairól.

Posta
igazgatósági

kertilet

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n
.  A törlés vagy kizárás 

oka Megjegyzés
n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Budapesti
posta-

igazgatóság
Urban Anna Kiadó Segesvár

1899 Nyáregyháza Több mint féléve 
nem'vállalt alkalmazást —

» Móritz Margit ■
Budapest

1882 Monor » » —

n Kramaszta Olga »
Fiume
1900 Bpest 59. n  » —

n Kacsina Ernesztin V
Pesterzsébet

1904 Pesterzsébet 1. Y) n -

»
Brenner Tivadarné 
sz.” Mészáros Mária •

Bart
1893 Újpest 4. n  n
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Postaigai-ga-
tósági
kerület

A létszámból törölt egyén

A törlés vagy kizárás 
oka

Megjegyzés
neve állása születési helye 

és éve
legutóbbi 

alkalmazási helye

Budapesti
posta

igazgatóság
V. Faragó Rozália Kiadó Nagykörös

1885 Bpest 74. Több mint féléve 
nem vállalt alkalmazást —

• Iványi Teréz »
Budapest

1900 Bpest 509. n n —

;
öz v. Csóka J  ózsefné 
sz. Schumy Adél «

Budapest
1873 Újpest 2 . n n —

» Hóiba Jolán J5
Tapolcza

1899 Bpest 4. » >5 —

» Lehotay Hermin >5
Budapest

1892 n - —

»
Rácskay Ernöné 

sz. Domin Erzsébet ■
Esztergom

1899 Vácz » » • —

» Riemann Rozália n
Rákospalota

1893 Újpest 1 . n » —

Pécs Látos István n
Magydorog

1897 Madocsa Madocsára postamesterré 
neveztetett ki —

» Schmiedt Gizella »
Pápakovácsi

1892 Nyirád Nyirádi postamesterré 
neveztetett ki —

Szeged Papp Ilona -
Kiszombor

1902 Kiszombor Fél éven túl nem vállalt 
alkalmazást —

1

Pályázatok kiadói állásra.

i.
Budapest 500. postahivatal Tátra-utca 4. már

cius 1-re keres önálló pénztárkezelőt. Fizetés fix. 
Lakást kaphat.

II.

Abaujszántói postahivatal önálló kezelésre és 
számadástételre képes férfi kiadót keres. Javadal
mazás 600.000 korona és az üzemi jutalék; teljes 
ellátás ágynemű és mosás nélkül.

Kiadói á llá st keresnek.
i.

Szakképzett kiadó oly nagyobb hivatalhoz 
ajánlkozik, ahol a pénztárkezelésben kellő gya
korlatot szerezhet és állandó alkalmazást nyerhet. 
Cim: „Tisza Erzsébet helyettes postamester, Máza 
leadóállomás, Máza-Szászvár“.

II.
Két kiadónő több évi gyakorlattal állást vál

lalna. Megkereséseket kérnek Kern, Sopron, Há- 
tulsó-utca 9. sz.

III.
Kiadónő alkalmazást keres, lehetőleg másod

osztályú hivatalnál'. Szives megkereséseket azon- 
nalra kér, postahivatal Csepreg.

Budapesti B irlap nyomdája. -  Felelős nyomdavezető: Kedeczky László



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 9. számából.

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzó- 
számmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő 
központ 

neve

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélgetési 
dij arany

frankokban

frc cts

Baja* Wien................................... 2 85
Bősárkány Wien................................... 2 20

Csepreg Matteisburg (Nagymarton). 1 50
Eszterbáza Mattersburg (Nagymarton). 1 50

Győr Mattei sburg (Nagy mai ton). 1 85
Győrszentmárton Wien ................................. 2 20

Gyula* Wien........................ .. 3 10
Kapuvár Mattersburg (Nagymarton). 1 50
Körmend Wienerneustadt ................ 1 85

Makó* Wien ................................ 3 10
Nagykanizsa Mattersburg (Nagymarton) 2 10

Pér Wien................................... 2 20
* Hétköznapokon 9 -1 9  óráig csak sürgős vagy igen sürgős 

(rapid) beszélgetés, hétköznapokon 19—9 óráig — úgyszintén 
vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül bármilyen 
minőségű beszélgetés váltható.
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A MAGYAR KIR.
KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. február 25. 10. szám.

T A R T A L O M
Egyes különleges postai szolgálatért eddig szedett dijak 

megszüntetése.
A készpénzben szedett bérmentesítési dijak bélyeggel való 

lerovásának korlátozása
Térti portós levelek kényszer kézbesítése.
A posta értékcikkraktárának közvetlenül a postavezér- 

igazgatóság alá rendelése.
.Boríték árunyilatkozatok beküldéséhez“ cimü nyomtatvány 

beszolgáltatása.
Észtországból eredő levélpostai küldemények díjszabása.
Augsburg bevonása a magyar-német távbeszólőforgalomba.

Uj magyar csehszlovák távbeszélőviszonylatok megnyi
tása. I., II.

Változások a Távíró-tarifákban. I., II.
Személyzetiek.
Forgalomkor! változások.
Helyesbítés.
A m. kir. postatakarékpénztár 1925. évi január havi forgalma. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi 

adatairól.
Pályázat kiadói állásra.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában I — Ámen.

Egyes különleges postai szo lgálatért eddig 
szedett dijak megszüntetése.

1.754.

A postát igénybevevő közönség kényelmére az 
alább felsorolt különleges postai szolgálatokért ed
dig rendszeresítve volt külön dijak szedését jelen 
rendeletem megjelenésével egyidejűleg megszün
tetem.

Nevezetesen:
1. ) Semmifélé dijat nem kell jövőben felszá

mítani a postaküldemények kézbesítési helyére vo
natkozó különleges kikötések előjegyzéséért.

Amennyiben azonban ilyen kívánság teljesí
tése külön meghatalmazás ■ kiállítását is szüksé
gessé tenné, a meghatalmazás nyilvántartásáért a 
dijszabásszerü dijat jövőben is be kell szedni.

2. ) A posta közvetítésére használt zárostáska 
kezeléséért a dijat csak egyszer kell számítani, te
kintet nélkül arra, hogy azt naponként hányszor 
kezelik.

3. Postai küldemények vámkezelésénél telje
sen megszűnik:

a) a valamely okból nem vámkezelhető külde
ményekre vonatkozó értesítés dija;

b) az előzetesen letétbe helyezett okmányok 
j nyilvántartási dija;

c) a letétbe helyezett okmányok alapján vám
kezelt és belföldre szóló küldemény kezelési dija
és végül

d) a kiviteli illeték stb. lerovására letett ösz- 
szegből teljesített műveletek után eddig megálla
pítva volt kezelési dij.

Ugyanekkor a vámkisérő jeggyel vagy elő
jegyzési eljárás mellett feladott vámküldemények 
különleges dija jövőben nem küldeménydarabon
ként, hanem kisérőjegyenként lesz esedékes.

Végül figyelmeztetem a kiléptető kicserélő hi
vatalokat, hogy külföldre továbitott csomagokat át- 
csomagolási díjjal megterhelni nem szabad. (L. a 
P. R. T. 1921. évi 1. számában megjelent 95.347. sz. 
rend. 5. bekezdését.)

Felhívom a postahivatalokat, hogy e rendele
tem kapcsán a P. R. T. 1922. évi 25. és az 1924. 
évi 17. számában megjelent 22.140, illetve 2.635. sz. 
rendeleteket teljes egészükben, a P. R. T. 1923. évi 
66. számában megjelent 26.969. sz. rendeletnek pe
dig az 5., a P. R. T. 1921. évi 8. számáben meg
jelent II. ad 2.228. sz. rendeletnek pedig csak a 4. 
bekezdését töröljék. Viszont a P. R. T. 1908. évi
48., 1911. évi 8., 1922. évi 45. és 86., végül az 1924. 
évi 74. számában közzétett 83.349, 9.385, 20.198, 
33.073. és 22.118. sz. rendeletek megfelelő pontjai
nál e rendeletemet jegyezzék elő.
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Tájékozásul megjegyzem még, hogy e változá
sok a P. R. T. f. é. 7. számával együtt megjelent 
kézi tarifa uj kiadásában már keresztül vannak 
vezetve.

Budapest, 1925. évi február hó 20-án.

A készpénzben szede tt bérm entesítési dijak 
bélyeggel való lerovásának korlátozása.

5.439.

A kezelés egyszerűsitése érdekében elrendelem 
a következőket:

1. ) Folyó évi március hó 1-étől kezdve a tö
megesen feladott nyomtatványküldemények után 
készpénzben beszedett bérmentesitési dijat, ame
lyet eddig a felvevő postahivatal a P. R. T. 1920. 
évi 23. és 1921. évi 77. számában közölt 5.037, ill. 
16.074. számú rendeletek értelmében postabélyeg 
felragasztása utján rótt le, a felvételre jogosult 
postahivatal a bárcalajstromban számolja el a 
jegyzék csatolása mellett s az összeg átvételét ez
után nem a jegyzéken, hanem a bárcalajtsrom 
nyugtáján ismeri el. Ezért elegendő ezentúl a fel
adási jegyzéknek egy példányban való kiállítása.

2. ) Ugyancsak f. évi március hó 1-től kezdve 
a kincstári postahivatalok az értéklevelek, érték
dobozok, a betét- és kézicsomagok készpénzben 
szedett bérmentesitési diját, amelyet eddig napon
ként 1,000.000 K-ig postabélyeggel róttak le s 
azonfelül pedig készpénzben számoltak el, ezután 
teljes összegben készpénzben kötelesek elszámolni.

A budapesti 62. és 72. és a postaigazgatósági 
székhelyen levő 1. (Debrecen 1., Miskolc 1., Pécs
1., Sopron 1. és Szeged 1.) sz. kincstári hivatalok
nál az eddigi eljárás változatlan marad.

A hivatalok a jelen rendeletemet jegyezzék elő 
az 1. pontban említett, valamint az 1924. évi P. R. 
T. 60. és 64. számában közölt 16.344, 22.843 és 
23.396. számú rendeletek vonatkozó pontjainál.

Budapest, 1925. évi február hó 20-án.

Térti portos levelek kényszer kézbesítése.

4.946.

E rendeletem vételétől kezdve, a postahivata
lok a tértiküldeményeket csak az esetben adják át 
a helyi hatóságnak (községi, kerületi elöljáróság, 
főszolgabíró, polgármester), e küldeményeket ter

helő portóösszegeknek közadók módjára a fel
adóktól kényszer útján leendő behajtása céljából, 
ha az egy-egy feladótól ugyanazon alkalommal be
hajtandó portó összege az 50.000 koronát meg
haladja.

Kisebb portóösszegek kényszer útján történő 
behajtásától, — figyelemmel az eljárás költséges 
voltára — a továbbiakig eltekintek. Az ilyen portó
összegeket a postahivatalok kezeljék behajtatlan 
portótételek módjára, tehát azokat a nem kézbesít
hető tértiküldemények jegyzékébe történt bevezetés 
után, a postai levonóivben számolják el.

E rendeletet jegyezzék elő a P. R. T. 1902. évi
43., az 1905. évi 20., illetve az 1923. évi 54. számá
ban megjelent ad 67.663/1923., 29.180, illetve 
19.862. sz. rendeleteknél.

Budapest, 1925. február hó 18-án.

A posta értékcikkraktárának közvetlenül a  
postavezérigazgatóság alá rendelése.

5.203.

A m. kir. posta értékcikkraktára a pénzügyi 
bélyegeknek és bélyeges űrlapoknak a posta útján 
való árusításával kapcsolatban közvetlenül a posta
vezérigazgatóság alá rendeltetett. Ezen intézkedés 
a P. R. T. 1923. évi 61. számában megjelent 24.314/
1923. számú rendelet III. fejezeténél előjegye
zendő.

Budapest, 1925. évi február hó 22-én.

„Boríték árunyilatkozatok beküldéséhez“ cimü 
nyom tatvány beszolgáltatása.

4.302.

A P. R. Tára folyó évi 1. számában megjelent 
29.432. számú rendelet 5-ik, illetve 8-ik §§-aiban 
foglaltakra hivatkozással figyelmeztetem a posta
hivatalokat, hogy az 1.157. számú „Boríték áru- 
nyilatkozatok beküldéséhez“ cimü nyomtatvány 
náluk levő készletét, minthogy e nyomtatványt jö
vőben csak a kiléptető kicserélő hivatalok (ezidő- 
szerint tehát csak a Budapest 78, Debrecen 2, 
Győr 2 és Sopron 2 szánni postahivatalok) használ
hatják, rendeletem vételével bizonylatpár mellett 
haladéktalanul küldjék be a m. kir. központi 
anyagraktár nyomtatványosztályához.

Budapest, 1925. február hó 11-én.
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Észtországból eredő levélpostai küldemények 
díjszabása.

4.374.

Értesítem a hivatalokat, hogy f. é. február hó 
1-étől az Észtországból eredő levélpostai küldemé
nyek díjszabása a következő:
Levél 20 g - ig ....................................... 20 észt m.
minden további 20 g-ért .................... 10 J J j j

Levelezőlap . ........................................ 12 J J .
Nyomtatvány 50 g - k é n t .................... 4 J J j  j

Üzleti papír 30 g -k én t........................ 4 j  J ,,
de le g a lá b b .................................. 20 JJ . s

Áruminta 50 g - k é n t ........................ 4 J J j j

de le g a lá b b .................................. 8 JJ j j

Vakok számára készült irás 500 g-ként 2 J J j  j

Ajánlási d i j ....................................... 20 JJ j  j

Beszedendő portó minden hiányzó 1 észt már
káért 500 korona.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 1924. 
évi 38. számában megjelent 3.454. sz. rendelettel k i
adott kimutatásban.

Budapest, 1925. február hó 16-án.

Augsburg bevonása a  magyar— német táv 
beszelőforgalomba.

2.742.
A távbeszélőforgalom a németországi Augs

burg és Budapest, Kiskunhalas, Szentes közt 1925 
március 1-én megnyílik.

Az egyszerű, 3 perces beszélgetés dija Buda
pestről 5 frcs 40 cts, Kiskunhalasról és Szentesről 
pedig 6 frcs.

Úgy mint Münchennel, Augsburggal is hétköz
napokon 9—19 óráig csak sürgős beszélgetés vált
ható. Hétköznapokon 19—9 óráig, úgyszintén va
sár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — 
ugy egyszerű, mint sifrgős beszélgetés váltható.

A hivatalok írják be az uj viszonylatok adatait 
a P. R. T. multévi 76. számához csatolva kapott 
V B táblázatba.

Budapest, 1925. évi február hó 16-án

Uj magyar—csehszlovák távbeszélöviszony- 
latok megnyitása.

I.
4.227.

A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 
folyó évi március hó 1-vel a következő távbeszélő
viszonylatokban a forgalmat megnyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószám-

A magyar táv

mai 8zorzandók.
A külföldi táv- Beszélgetési dij

beszélő központ beszélő központ ar , frankokban
neve neve frc cts

A'baujszántó Beregsas (Beregszász) 2 10
M ' Bratislava (Pozsony) 2 40
,, Kosice (Kassa) 1 80
J j Lucenec (Losonc) 2 10
j  j Munkacevo (Munkács) 2 10
J J Presov (Eperjes) 2 10
J J Spiska Nova Vés (Igló) 2 10
J  J Uzhorod (Ungvár) 2 10

Szombathely Bratislava (Pozsony) 2 40
A m. kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76

számának mellékleteként megjelent „V. B. Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot a csatolt fedőlap alapján 
az uj viszonylatok adataival egészítsék ki. 

Budapest, 1925. február hó 17-én.

II.
5.054.

A csehszlovák postaigazgatósággal egyetértőén 
f. é. március hó 6-ával a következő uj távbeszélő
viszonylatok forgalmát nyitom meg:
Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószám-

A magyar táv-'
mai szorzandók.

A külföldi táv Beszólg etési dij
beszélő központ beszélő központ ar. frankokban

neve neve frc cts

Győr Bratislava (Pozsony) 2 10
J J Dunajska Streda 

(Dunaszerdahely) 1 80
>> Komarno (Komárom) 1 80

Komárom Bratislava (Pozsony) 2 10
J  J Dunajska Streda 

(Dunaszerdahely) 1 80
Magyaróvár Bratislava (Pozsony) 2 40

J J Dunajska Streda 
(Dunaszerdahely) o

A.’ 10
JJ Komarno (Komárom) 2 10

Pápa Bratislava (Pozsony) 2 40
J J Komarno (Komárom) 2 10

Sopron Bratislava (Pozsony) 2 40
JJ Komarno (Komárom) 2 10

Székesfehérvár Bratislava (Pozsony) 2* 40
J J Komarno (Komárom) 2 10

Szombathely Komarno (Komárom) 2 10
Veszprém Bratislava (Pozsony) 2 40

J J Komarno (Komárom) 2 10
Ez alkalommal közlöm, hogy a folyó évi 

február hó 23-tól számítandó érvénnyel a már
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megnyitott Gönyü-Bratislava (Pozsony) távbeszélő
viszonylat díjtételét 2 franc 10 cts-ben, a Komá- 
rom-Komarno távbeszélőviszonylat díjtételét pedig 
1 franc 80 cts-ben állapítom meg.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V. B. Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adatai
val a fedőlap felhasználásával egészítsék ki, illetve 
a közölt díjváltozást ugyanezen díjtáblázatban ve
zessék keresztül.

Budapest, 1925 február hó 20-án.

Változások a Táviró-Tarifakban.

: 1 i.
1.953.

A kir. hivatalok a Posta Rendeletek Tára 1924. 
évi 38. számának mellékleteként megjelent „Táv
iró Tarifákéban a következő változásokat vezes
sék keresztül:

A 10. oldalon Senegal, Francia-Szudán, Felső- 
Volta, Niger terület és Mauritániánál „via Francé 
T S F“-nél a „2“ megjelölés, valamint a „2“ jegy
zet szövege törlendő. Ugyanerre az útra vonatko
zólag a szolgálati korlátozások rovatában az eddigi 
szöveg törlendő és helyébe a következők Írandók: 
„— Távirati utalvány, = L C = “.

A 10. oldalon Törökországnál úgy európai, 
mint ázsiai Törökország díjtétele 49.5 cts-el jegy
zendő elő.

A 13. oldalon Madagascar-sziget, Reunion-szi- 
gettel és Comores-szigetekkel ország megjelölé
seknél uj „3“ jegyzetként a következők írandók: 
„Madagascar-sziget, Reunion-sziget és Comores-szi- 
getekre via France T S F = D —, = P C = , = T C =  
is kiköthető s az = R p =  dij a rádióét díjtétele 
alapján számítható“.

A 14. oldalon Madeira országnév elé ^  jel 
írandó, a megjegyzések rovatába pedig a követke
zők veendők fel: „LCD: francia, portugál“.

A 30. oldalon Cook- vagy Hervey-szigeteknél 
Niue hivatalnál „5“ megjegyzésként a következők 
írandók: „Niue hivatalhoz más nyelven mint köz- 
értelmii angol vagy maori nyelven szerkesztett táv- 
irítok csak a feladó veszélyére küldhetők“.

A 31. oldalon Jalouit-szigetnél és Carolina- 
szigetek: Japnál, a 32. oldalon Palaos-szigetcso- 
portnál, a 33. oldalon Ponape-sziget és Saipan- 
szigetnél, valamint a 34. oldalon Truk-szigetngl az 
összes közölt díjtételekre vonatkoztatva „(via 
Japon)“ átjelzés veendő fel. Ugyanezen helyeknél

a szolgálati korlátozások rovatában egyedül a 
D2= “ korlátozás marad meg, a többi törlendő. 

Azonfelül ugyanezen országoknál a kedvezményes 
táviratokra vonatkozó eddigi megjegyzés helyett a 
következő megjegyzés Írandó: „LCD: francia, ja
pán“. Végül Palaos-szigetcsoport, Ponape-sziget, 
Saipan-sziget és Truk-sziget neve elé jel
írandó. , ,

A 35. oldalon a Dániába szóló hirlaptávirat 
szódija 16 ctsra javítandó.

A 36. oldalon Törökországnál az úgy európai, 
mint ázsiai Törökországba szóló hirlaptávirat díj
tétele 24.75 cts-el jegyzendő elő.

Budapest, 1925. évi február 12-én.

II .

4.069.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 38. szá
mának mellékleteként megjelent „Táviró T arifád 
ban a következő változásokat vezessék keresztül:

A 27. oldalon Iraq-nál a 2. megjelölés, vala
mint a 2. jegyzet teljes szövege törlendő,

a 31. oldalon Hawai (Sandwich) szigeteknél a 
Szolgálati korlátozások rovatában az eddigi szöveg
hez pótlólag a következő írandó: „Hawai szigetek 
összes hivatalaihoz = D =  távirat via Eastern és 
via Transradio San Francisco küldhető“,

a 34. oldalon a 4. jegyzet eddigi szövege tör
lendő és helyébe a következők Írandók: = L C =  
táviratok via Australie Brisbane radio“ küldhetők, 
Dij Australia féldija +  1 frc.

Budapest, 1925. február hó 16-án.

Személyzetiek.

4.128. , ,
*

Kineveztetett postamesterré:

a budapest-kerülcti postaigazgatóság kerüle
tében: !

Varga Julia kiadó Ceredre; 
a bndapest-székesfővárosi igazgatóság kerü

letében:
Balaton Sándorné szül. Havranek Mária nyug. 

segédellenőrnő a Budapest 16-hoz; 
a pécsi igazgatóság kerületében:
Dobruczky Vilmos postatiszt Zalalövőre (át

ruházás), Hegedűs Erzsébet volt sárosfai menekült 
postamesternő Ozorára, Hoós Erzsébet kiadó 
Biissüre; ,
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a soproni igazgatóság0 kerületében:
Ruttkay Gabriella végkielégitett segédellenőrnő 

Kemenesmihályfára;
a szegedi igazgatóság kerületében:
Hegyi Károly máv. áll. elöljáró Bácsalmási- 

szőllők p. u.-ra, Urbán Erzsébet kiadó Tömör
kényre.

Áthelyeztetett:
Bencze Teréz postamesternő Erdőcsokonyáról 

Szomajomra, Deim György postamester Iharos- 
berényről Lovasberényre, Horváth Árpád posta
mester Ozoráról Tóvárosra, Parragh Zoltán posta
mester Tiszalucról Nagyszénásra, Toperczer Ró
bert postamester Tóvárosról Aszódra.

Lemondott:
Dobruczky Cyrillné zalalövői postamesternő, 

Mátis Károlyné nagyalásonyi postamesternő, Mé
száros József Fürgéd p. u.-i postamester, Remcsák 
Erzsébet őrszentmiklósi postamesternő, Virágh 
Gábor zsirai postamester.

Meghalt:
Csanaky Kálmán nagyszakácsi-i postamester, 

Torma Ferencné badacsonyszöllőhegyi postames
ternő, Varga István csökölyi postamester.

Forgalomköri változások:
Bolhó postai ügynökség ideiglenesen szünetel; 

u. p. ezentúl Babócsa.
Domaháza postai ügynökség újból megnyilt: 

Eh. Felsőhangony.
Gyékényes 1. postahivatal újból megnyilt.
Hajmáskér-tábor időleges kincstári hivatal ál

landó postamesteri hivatallá alakíttatott át.
Hetvehely postai ügynökség Eh. ezentúl Uj- 

dombovár p. u.
Jégfa u. p. ezentúl Szenna.
Kardosfa u. p. ezentúl Szenna.
Kisnána tik., Heves vm., egri járás ezentúl IXl 

Eh. Domoszló; díj L] száma 229.
Kövegy postai ügynökség újból megnyilt; Eh. 

Csanádpalota.
Márcadó u. p. ezentúl Szenna.
Pári postai ügynökség Eh. ezentúl Ujdombó- 

vár p. u.
Pusztamérges ezentúl
Szamosszeg ezentúl
Szilvásszentmárton u. p. ezentúl Szenna.
Zseliczkisfalud postai ügynökség ideiglenesen 

szünetel: u. p. ezentúl Szenna.
Budapest, 1925. évi február hó 12-én.

Helyesbítés.
ad 4.191

A. P. R. T. f. évi 9. számában megjelent 4.191. 
sz. rendeletnek a P. R. T. 48. oldalán lévő 3. be
kezdése sajtóhiba folytán érthetetlenné vált. He
lyes szövege a következő:

„Az alább felsorolt országoknál, illetve útirá
nyoknál, amennyiben „Ausztria vagy Csehszlo
vákia stb., stb.“ útirány szerepel, a hivatalok az 1 
kg. sulyfokozat dijánál tegyenek figyelmeztető jelt 
és az illető oldal alján jegyzetként vessék ki: „Az 
Ausztrián át való szállítás esetén az t  kg. sú lyú  
csomag dija 10 cen tim c-a l kevesebb“. Az országok 
illetve útirányok a következők:“

A fentemlitett 3. bekezdést a hivatalok ennek 
megfelelően helyesbítsék. Ugyanezen rendelet 2. 
bekezdésének, a 47. oldal jobb hasábjában lévő,
15. sorában Francia India 2. út után „2.40“-et 
Írjanak.

Budapest, 1925 február 23-án.

A m, kir. postatakarékpénztár 1925. évi 
január havi forgalma.

1.089. ein.
A takaréküzletágban a betétek összege 

2.161,327.493 koronával haladta túl a vissza
fizetések összegét. A betétek állománya ezzel 
12.866,157.063 koronát tett ki. A betevők száma e 
hóban 301-el szaporodott és összes számuk e hó 
végén 1,240.613.

A csekk és clearing üzletben a betétek összegét 
120.420,815.896 koronával múlta felül a visszafize
tések összege. A csekkbetétek állománya ezzel 1925. 
évi január hó végén 1,753.769,677.332 K-t tett ki. 
A csekkszámlatulajdonosok szárná e hóban 216-tal 
szaporodott és a fennálló számlák száma a hó vé
gén 51.671 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 1,220.457 tétel s 
10,709.063,309.625 korona, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 1,766.635,834.395 korona.

Az értékpapirüzletágban 1925 január hó vé
géig kiállíttatott 271.465 járadékkönyvecske, forga
lomban volt e hó végén 106.262 darab. A felek 
részére vásároltatott és elküldetett e hó végéig
2.182,154.532 korona névértékű különböző érték
papír. Az intézet értékpapirállománya különféle 
értékpapírokban és záloglevelekben 341,131.586 
népszövetségi kölcsönkötvényben 36.240 dollár 
névértéket, valutákban pedig 133.880 korona 97 
fillért tett ki.

Budapest, 1925 február hó 19-én.
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Kimutatás a  létszámból tö rö lt postakiadók személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági

kerület

A létszámból törölt egyén
A létszámból való törlés 

oka
Megjegyzés

neve állása születési helye 
és éve

állomás helye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Debrecen Konstantin István Kiadó Komádi
1889

.
Fehérgyarmat Utánvételi összegekkel 

elkövetett visszaélések —

Pécs Hoós Erzsébet .
Ujnéppuszta

18rf4 Nagybajom Büssü-i postamesterré 
neveztetett ki —

Sopron Szabó Eleonóra 5»
Révfülöp

1902 Veszprém 2 Állásáról önként 
Ismondott '■ —

Szeged Pesti Gézáné 
szül. Bugri Erzsébet

v

’
Bátaszék

1895 Bácsalmás

i

Több mint féléve nem 
vállalt alkalmazást —

Pályázat kiadói állásra. * kiadót keres. Fizetés vagy az egész kiadói járandó-
Nagykónyi másodosztályú postatávbeszélő hi- j ság vagy 600.000 korona és teljes ellátás, mosás és 

vatal önálló kezelésre és számadástételre képes i  ágynemű nélkül. Az állás azonnal is elfoglalható.

Budapesti Hírlap nyomdója. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 10. számából.

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzó
számmal 8zorzandók.

A magyar 
távbeszélő 
központ 

neve

A külföldi távbeszélő- 
• központ neve

Beszélgetési 
dij arany

frankokban

trc cts

Abaujszántó Beregsas (Beregszász). . . . 2 10

» Bratislava (Pozsony).......... 2 40
TI Kosice (Kassa)..................... 1 80
TI Lucenec (Losonc).............. o 10

TI Munkacevo (Munkács).. . . 2 10

TI Presov (Eperjes).. . . . .  . 2 10

TI Spiska Nova Vés (Igló)........ 2 10

TI Uzhorod (Ungvái).............. 2 10

Szombathely Bratislava (Pozsony) . . . . . 2 40



»



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 10. számából.

Az aranyfrankban feltüntetett dijak á mindenkori szorzó
számmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

A külföldi távbeszélő
központ neve

------------ s
Beszélgetési díj 

aranyfrankokban

frc cts

Győr Bratislava (Pozsony . . . . 2 10
Dunajska Streda (Duna-

szerdahelv)..................... 1 80
Komarno (Komárom)....... 1 80

Komárom Bratislava (Pozsony). ....... 2 10
Dunajska Streda (Duna-

szerdahely)..................... L 80
Magyaróvár Bratislava (Pozsony). . . . . . 2 40

Dunajska Streda (Duna-
szerdahely).................... 2 10

Komarno (Komárom)........ 2 10
Pápa Bratislava (Pozsony)......... 2 40

Komarno (Komárom) . 2 to
Sopron Bratislava (Pozsony).......... 2 40

Komarno (Komárom) . . . . 2
10 !Sz.-Fehérvár Bratislava (Pozsony)........ 2 40

Komarno (Komárom) .. .. 2 10
Szombathely Komarno (Komárom)........ 2 10

Veszprém Bratislava (Pozsony) . . . . 2 40
Komarno (Komárom)....... 2 10
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A MAGYAR KIR
KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

Budapest, 1925. FEBRUÁR 26. II. szám.

T A R T A L O M
Pénztárszámadással kapcsolatos egyes nyomtatványok mó

dosítása.

A postahivatalok számadásának helyes vezetése.

A postautalványsommázat készítése.

A háború előtt kibocsátott magyar államadóssági címletek 
összegyűjtése.

A postatakarékpénztári havi sommázat megszüntetése. 
Távbeszélőforgalom felvétele Erfurt tal.
A kerületi igazgatóságnál működő segélyző bizottság 

összetételének megváltoztatása.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Pénztárszám adássai kapcsolatos egyes nyom
tatványok m ódosítása.

4.735.
A pénzügyi értékcikkek kezelésének 1925. évi 

március hó l ével történő átvételével kapcsolat
ban több nyomtatvány módosítása és néhány uj 
nyomtatvány rendszeresítése vált szükségessé.

1.) Első sorban módosult a pénztárszámadás 
(1.306. sz. nyomtatvány).

E nyomtatvány külalakjában fontosabb vál
tozások a következők:

a) az első (cim) oldalon elhelyezett (eddig 5, 
most 8) mérlegeknél csak a hóvégi eredmények 
bejegyzésére van hasáb. Az önrovancsolások és a 
főnöki váratlan pénztárvizsgálat alkalmával meg
állapított postai és pénzügyi bélyeg és értékcikk, 
— valamint portójegykészleteknek, a különböző 
mérlegeknek, továbbá a pénztárszámadás hóvégi 
rovajicstételeinek feltüntetésére ugyanis 1.233 
számmal „Rovancs“ cimü uj nyomtatványt rend
szeresítettem;

b) a pénztárszámadás első (cim) oldalán a be
szolgáltatások és a hivatalhoz érkezett ellátmá
nyok egyenkénti nyilvántartására is külön hasá
bok állanak rendelkezésre;

c) ugyancsak az első (cim) oldalán a számvevő
ség teendőinek csökkentésére „összesítés a hóvégi 
rovancs egyes tételeiről“ címen külön hasáb szol
gál a hivatalok rovancseredményeinek összesí
tésére.

Tekintettel e nyomtatvány külalakján történt 
eme lényeges változásokra, annak régi mintáját 
március hó 1-től kezdve a hivatalok többó ne

használják. A félévi szükségletnek megfelelő kész
letet (hivatalonként 10 drb) a nyomtatványraktár 
hivatalból fog minden postahivatalnak meg
küldeni.

2. ) A bárcalajstroin 112. sz., valamint a cso
mag és az értéklevél felvevőkönyv 312. sz. nyom
tatványok mindegyikén a készpénzben elszámolt 
dijak és illetékek, illetve bérmentesítési dijaik napi 
és havi összegez bélésé céljából külön hasábok ké
szülnek. A postahivatalok e két nyomtatvány ná
luk levő régebb kiadású készleteit továbbra is 
akadálytalanul felhasználhatják, de azok indigó
val vezetett törzslapjain a szóbanforgó dijak, ille
tékek, illetve bérmentesítési dijak napi, illetve 
havi oldalösszegeinek feljegyzésére nyissanak kü
lön hasábot.

3. ) Az eddigi értékcikknapló (1.211. sz. 
nyoint.) nevét postai értékcikknaplóra változtat
tam és az eladott postai értékcikkek, illetve fel
használt portójegyek napi összegeinek megállapit- 
hatása céljából külön hasáb áll rendelkezésre. A 
hivatalnál levő régebbi készletek azonban azok 
fogytáig szintén felhasználandók.

4. ) A pénzügyi értékcikkek árusításának a 
postahivatalok hatáskörébe utalásával szükség
szerűen megváltoztak a „Kisebb üzemi és egyéb 
kiadások számadása“ cimü 1.304. és 1.313. sz., va
lamint a „Roncsolt értékcikkszámadás“ cimü
1.318. sz. nyomtatványok is. Az előbb említett
1.304. és 1.313. számú nyomtatványon ugyanis a 
pénzügyi értékcikkvásárlás után megánértékcikk- 
árusitóknak fizetett jutalék elszámolására, az 1.318. 
sz. nyomtatványon („Roncsolt értékcikkszámadás
ban) pedig a becserélt pénzügyi értékcikkekért té
ritett dijak elszámolására külön hasábokat nyitot
tam. Kincstári postahivatalok a régi kiadású 1.304. 
sz. nyomtatványnak náluk lévő készletét továbbra 
is használhatják, de a pénzügyi értékcikkek után
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kifizetett árusító jutalékot e nyomtatvány vala
mely általuk egyébként nem használt s megfele
lően helyesbített felírással ellátott hasábján szá
molják el. Mivel a postamesteri hivatalok a régi 
kiadású „Kisebb üzemi számadások“ című nyomtat
ványt eredeti céljára már nem használhatják, első 
szükségletként az 1.313. sz. nyomtatvány uj ki
adásából hivatalból kapnak 5—5 ivet.

5. ) A pénztárvizsgálati eredmény című 1.311. 
sz. nyomtatványt a jövőben csak az igazgatóságok 
és a postavezérigazgatóság 2. és 4. ügyosztályai 
rendelhetik, a helyi, a kerületi, valamint a köz
ponti biztosok, illetve az alkalmi kiküldöttek hasz
nálatára. E nyomtatványt ezentúl tehát a posta- 
hivatalok nem rendelhetik.

6. ) Levonóiv a jövőben kétféle lesz. Külön a 
postai (1.224. sz. nyomt.) és külön a pénzügyi ér
tékcikkek részére (1.334. sz. nyomt.) az uj elneve
zésnek megfelelő felírással. A levonóiv régi kész
letét a hivatalok postai levonóiv gyanánt a készlet 
kifogytáig használják. Az uj 1.334. sz. nyomtat
ványból 5 ivet hivatalból küld meg a nyomtat
ványraktár.

7. ) A leszámolás című 1.282. sz. nyomtat
ványt a jövőben „Osztályelszámolás“ címen és tel
jesen változott beosztással havi füzetben használ
ják a kincstári postahivatalok, valamint az I. osz
tályú postamesterek pénzkezelő osztályai. A pénz
kezelő osztályok napközi és esti készpénzbeszol
gáltatásaikat e nyomtatvány jobboldali részén 
pénznemek szerint részletezve kötelesek a hivatali 
főpénztárba beszolgáltatni. E nyomtatvány régi 
készleteit f. évi március hó 1-től kezdve felhasz
nálni nem lehet. A kezdő szükségletet hivatalból 
küldi meg a nyomtatványraktár. (I. oszt. postames
teri hivataloknak 10 ivet, a kisebb kincstári hiva
taloknak 20-at, nagyobbaknak 100 ivet.)

8. ) A március 1-vel használatba kerülő uj
nyomtatványok közül, a pénzügyi értékcikkszám
adás (1.330. sz.), bizonylat és ellenbizonylat a
pénzügyi értékcikkek megrendeléséhez (1.331. 
sz.), részletezés az árusok részére a pénzügyi ér
tékcikkek megrendeléséhez (1332. sz.), pénzügyi 
értékcikknapló (1.333. sz.) és végül a pénzügyi 
levonóiv (1.334. sz.) c. nyomtatványok rendszere
sítését a pénzügyi értékcikkek árusításának a 
posta üzletágai közé történt átvétele tette szüksé
gessé. Azok használatára a P. R. T. 1925. évi 9. sz. 
megjelent 1.561. sz. rendelet határozmányai adnak 
felvilágosítást.

9. ) „Kincstári postahivatalok pénztárvizsgá
lati eredménye“ cimü 1.310. számú nyomtatvány 
eddigi alakjában megszűnik. .Pótlásaként „Keze

lési értékcikkpénztárak rovancsolási eredménye“ 
címen uj beosztású és a 8 féle mérleget is magá
ban foglaló rovancsolási segédeszközt bocsátók a 
kincstári postahivatalok és az igazgatóságok (biz
tosok) rendelkezésére, melyeket az első szükség
lettel hivatalból lát el a nyomtatványraklár.

10. ) A kincstári postahivatalok, amelyek a 
t bárcalajstromot a H. P. U. 5. §-a 2. pontja értei- 
i mében egyetlen példányban vezetik, a bárcalajst- 
| romban naponként elszámolt dijak napi összegeit 
; a részükre újonnan rendszeresített 111. sz. „Som- 
j mázat a bárcalajstromhoz“ cimü nyomtatványon
| összegezik. Kincstári postahivatalok tehát a bárca- 
j lajstromot a jövőben is visszatartják a hivatalok- 
! nál, de az előbb említett sommázatot a pénztár - 
| számadással együtt kell a hó végén a számvevő

séghez felterjeszteni. Első szükségletként minden 
kincstári postahivatal 5—5 ivet fog e sommázatból 
kézhezvenni.

11. ) Végül a kincstári és az I. oszt. postames
teri hivatalok főpénztárkezelésének biztosabbá té
tele céljából „Főpénztári előjegyzés“ cimimel 1.232. 
sz. uj nyomtatványt rendszeresítettem. Ez a nyom
tatvány, melyet füzet alakjában kell használni, a 
főpénztárban naponkint előfordult pénztári műve
leteket időrendi sorrendben és összeg szerint is 
feltünteti. A főpénztár által bármely címen esz
közölt kifizetések pénznemek szerinti részletezése, 
különösen a kezelési pénztáraknak adott kész
pénzellátmányok átadása és átvétele a jövőben 
nem házi előjegyzésként vezetett u. n. osztályátadó 
könyvekben, hanem ezen a nyomtatványon, an 
nak jobboldalán egymás alá vagy mellé Írva az e 
célra fentartott helyen kell hogy megtörténjék. 
Ugyanezen a nyomtatványon köteles pénznemek 
szerint részletezni a hivatali főpénztáros a főpénz
tár napi készpénzmaradványát is, melyet azután 
a főpénztároson kiviil még az ellenzáros (ellen
őrző tisztviselő) is naponkint aláírni tartozik.

12. ) Tekintettel pedig arra, hogy a magán - 
értékcikkárusok jutaléka f. évi március 1-től az 
eddigi 2 százalék helyett 1.5 százalékban lett meg
állapítva, s hogy úgy ennek, mint a postai alkalma
zottak részére járó V« százalékos értékcikkárusi 
iási és 5 százalékos porlójutalék tételenkinii kiszá 
mitása bizonyos munkát és időt igényel, a szóban- 
forgó jutalékok gyorsabb és megbízható kiszámí
tása érdekében táblázatot állíttattam össze, amely
nek ségélyével a jutalékösszeg könnyen és gyorsan 
megállapítható. A táblázatot a P. R. T. jelen szá
mához mellékelem.

Rendeletemet jegyezzék elő a hivatalok a P. 
R. T. 1924. évi 64, és) az 1925. évi 9. számában
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megjelent 22.843., illetve 1.561. sz. rendeleteknél és 
a most használaton kivül helyezett nyomtatvány 
készleteiket pedig bizonylatpár csatolása mellett 
szállítsák be a kőzp. anyagraktár nyomtatvány
osztályába. A burkolaton „Használatból kivont 
nyomtatványok“ megjegyzést kell alkalmazni.

Budapest, 1925. február 24-én.

A postahivatalok szám adásának helyes 
vezetése.

5.666.
A H. P. U. (P. R. T. 1924. évi 64. és 66. szá

mában közölt 22.843. és 24.990. sz. rendeletek) vég
rehajtása, főleg a napi és havi számadás, úgyszin
tén az önrovancsok készítése, valamint az eltéré
sek rendezése nem történik egyöntetűen.

Erre, valamint a pénztárszámadás és az ezzel' 
összefüggő nyomtatványok módosítására és uj 
nyomtatványok rendszeresítésére való tekintettel 
folyó évi március hó 1-től kezdődő hatállyal a kö
vetkezőket rendelem:

1. §. N api számadás.
1. ) A napi pénztárszámadást a postahivatalok 

magán az uj kiadású 1.306. sz. pénztárs zárnod ásón 
kötelesek készíteni és tilos azt a pénztárszámadásba 
való beírás előtt külön papírlapon, vagy házi elő
jegyzésen. megcsinálni. Tilos továbbá a pénztár- 
számadásról másolatot készíteni és a hivatalban 
visszatartani.

2. ) A pénzlárszámadás 1—1 rovatára vonat
kozó napi kezelés eredményét a pénztárszámadásba 
való bejegyzés előtt a kezelési és számadási okmá
nyokon gondosan meg kell állapítani. A bevétele
ket és kiadásokat a rovatfelirásnak megfelelően 
kell a pénztárszámadásba bevezetni. Egy-egy rovat
iam csak egy összeg, még pedig kizárólag a napi 
végösszeg szerepelhet. Az egyetlen kivétel a csekk- 
és posta takarék pénztári befizetés, amely rovatba a 
k én yszerk ölesönbe f i zetése k (K) napi összegét a 
rendes forgalom napi összege fölé kell beírni.

3. ) A számadás pontosságának érdekében 
nyomatékosan figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
napi pénzmaradványként a pénztárban meglevő és 
pontos megszámlálással megállapított pénzt, nem 
Dedis a bevételek és kiadások közti számadásszerü 
különbözeiét kell feltüntetni, tehát a napi szám
adásnak az utolsó fillérig egyeznie kell. A megszá
molt pénzhez természetesen tovább is hozzá kell 
számítani az ügynökségeknél stb. levő készpénz
ellátmányokat, valamint a hónap folyamán esetleg 
beváltott államadóssági kötvényszelvénveket. A hi
vatalvizsgálattal megbízottak kötelesek e tekintet- í

ben szigorú ellenőrzést gyakorolni s a pézn marad
ványnak (kincstári hivataloknál és az I. o. posta- 
mesteri hivataloknál a főpénztári előjegyzésben, a
11., III. és IV. oszt. postamesteri hivataloknál a 
H. P. U. 8. §. 29. pontjának 2-ik bekezdése szerint 
készített havi füzetben történő) részletezése alapján 
meggyőződni a tételek helyességéről. Az e tekintet
ben felmerülő minden rendellenességet a legszigo
rúbban kell megtorolni.

4.) Ezzel szemben megengedem, hogy úgy a 
kincstári, mint a postamesteri hivatalok a pénztár
ban talált igazolt többletek ha annak összege a 
belföldre egy postautalvánnyal küldhető összeg 
ezredrészét (jelenleg 15.000 K-t) meg nem haladja, 
rövid utón kiadják s a tényleges pénztármarad
ványt a pénztárszámadásban és a pénznemek sze
rinti részletezésnél megfelelően helyesbítsék oly 
módon, hogy az eredeti bejegyzést vékony vonással 
áthúzzák és fölébe Írják a helyes összeget.

2. §. önrovancs.
1. ) A kezelés helyességének hatályosabb ellen- 

őrizheíése végett a rovancsokat úgy a kincstári, 
mint a postamesteri hivatalok nem  a pénztár
szám adás vízszin tes rovatainak összegezése alap
já n , hanem , a pénztárszám adáshoz tartozó o km á 
nyok , som m ázatok és nyilvántartások alapján kö 
telesek elkészíteni. Az önrovancs tehát az okmá
nyok alapján — a napi leszámolásoktól függetle 
nül — készített számadás a hó 1-től a rovancsig 
terjedő időről.

A különféle értékcikk- és portójegykészlet rész
letes feltüntetésére és a mérlegek készítésére az 
újonnan rendszeresített 1.233. sz. „Rovancs“ c. 
nyomtatványt kell használni, de magát az ön- 
rovancsot a pénztárszámadáson kell készíteni s az 
eredményt a legutolsó napi számadást követő füg
gőleges hasábba kell beírni. A pénztárszámadás 
számadási részében, tehát hasábot vagy hasábo
kat kihagyni nem szabad, hanem mindegyik hasá
bot folytatólag fel kell használni s ezért a belső 
lapon kell elkészíteni a 20-ika utáni napi számadá
sokat is mindaddig, amig ott erre hely van.

2. ) Az önrovancsok alkalmával a legelső 
teendő a pénzmaradvány, valamint a mérlegek fel
mentése c. része utolsó tételének (készlet) egyen
kénti feltüntetése, azok pontos megállapítása s 
ezek után a mérlegek elkészítése.

3. ) Az értékcikkek és portójegyek mérlegének 
elkészítése céljából a további teendő az értékcikk
naplók egyes hasábjainak összegezése. Helyes veze
tés mellett a postai értókcikknapló 4. és 6., 8. és
9., úgyszintén a pénzügyi értékcikknapló 4. és 5.,
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6. és 7. hasábjai összegeinek egyeznie kell. Eltérés 
esetén az egj'es napi összegeket újból meg kell álla
pítani és helyesbíteni és a helyes összeget kell a 
vonatkozó mérlegbe beállítani. Ezután kell elkészí
teni a postai értékcikkek, a portójegyek, a forgalmi 
a cl óbélyeg és az egyéb pénzügyi értékcikkek mér
legét. Helyes kezelés mellett a megterhelésnek és a 
felmentésnek egyeznie kell. A netáni eltérés okát 
fel kell deríteni és az esetleg helytelen összeggel be
állított tételeket helyesbíteni kell oly módon, hogy 
az eredeti bejegyzést vékony vonással áthúzzák és 
e fölé a helyes összeget Írják.

Amennyiben a felülvizsgálás után is fennáll 
az eltérés, az eljárás a következő:

a) A különféle értékcikkek vagy a portó- 
jegyek mérlegében mutatkozó többletet az eladott 
értékcikkek névértékének (a felhasznált portóje
gyek értékének) összegéből le kell vonni. Ez úgy 
történik, hogy a postahivatal a megfelelő érték
cikknapló vonatkozó hasábjában a következő sor
ban a többletnek megfelelő összeget bevezeti („több
let . .  . K“), azt levonja az illető hasáb már meg- 
•állapitott végösszegéből. Az ily módon nyert uj 
összeg mutatja az eladott értékcikkek névértékének 
(felhasznált portójegyek értékének) tényleges ösz- 
íszegét,, amelyet a • mérlegben is keresztül kell ve
zetni olyképpen, hogy a f. havi eladás összegét és 
a felmentés összesen rovatát vékony vonással át 
kell huzni úgy, hogy az eredeti bejegyzés olvasható 
maradjon s ezek fölé a helyes összeget kell írni. 
Ugyanekkor a postahivatal a többletnek megfelelő 
összeggel az aznapi pénztárszámadásban az eladott 
értékcikkek, illetve a felhasznált portójegyek név
értékét leszállítja, illetve a fentebbi módon az ere
deti bejegyzést vékony vonással áthúzza és fölé a 
helyes összeget Írja. Ezáltal a pénztárszámadás 
vonatkozó bevételi rovata és az értékcikknapló 
megfelelő tétele egyezni fog. Abból a célból, hogy 
a hivatal számadása is egyezzék, ugyanazon a na
pon a többletnek megfelelő összeget az ugyanaznapi 
pénztárszámadás bevételi 2. rovatán bevételezett 
pénztári többletként el kell számolni.

b) Hiány esetén a hiányzó összeget készpénz
ben be kell fizetni s egyúttal a megfelelő értékcikk
naplóban azt külön tételként el kell számolni, 
illetve ezt a vonatkozó végösszeghez hozzá kell 
adni. Ugyanekkor az aznapi pénztárszámadásban 
az eladott értékcikkek névértékét a hiánynak meg
felelő összeggel fel kell emelni, miáltal a pénztár- 
számadás és értékcikknapló vonatkozó tételei 
egyezni fognak.

c) Minthogy tehát a különféle értékcikk , 
illetve a portómérlegekben felmerült többlet vagy

hiány a fentebbi módon rendezést nyer, a mérle
gek megterhelést része, úgyszintén a megállapított 
készlet (hó végén a maradvány) mindenkor válto
zatlanul marad.

Az eltérés rendezése után az értékcikknaplókat 
le kell zárni s az eladott értékcikkek névértéke, 
illetve felhasznált portójegyek értéke c. hasáb vég
összegeit kell a rovancsnál a pénztárszámadás vo
natkozó rovatába beállitani.

4. ) Ezek után el kell készíteni azoknál a hiva
taloknál, ahol ily kezelés van, a hitelezett távirási 
dijak, a távbeszélődijak és a vámdijak és annak 
idején a rádiódijak mérlegét.

A kiváltott dijnyugták stb. összege cián én a zt 
az összeget kell a mérlegbe beállitani, amely összeg 
a hónap l étől a rovancsolásig tényleg befolyt. Ezt 
oly hivataloknál, ahol ezekről külön nyilvántartást 
nem vezetnek, a pénztárszámadás vonatkozó napi 
tételeinek összegezése utján kell megállapítani. Ha 
valamely mérleg megterhelése és felmentése nem 
egyezik, az egyes tételeket felül kell vizsgálni, az 
eltérés okát fel kell deríteni és a téves adatot he
lyesbíteni kell. Ila az eltérés felderíthető* nem 
volt, a mutatkozó többlettel a megterhelést fel kell 
emelni, a hiányt pedig be kell fizetni, vagy mint 
be nem fizetett pénztári hiányt a pénztárszámadás 
kiadási 16. rovatán kiadásként el kell számolni, 
égy úttal a hiánynak megfelelő összeggel úgy a mér
leg felmentési oldalán a befolyt összeg rovat össze
gét, mint a pénztárszámadás aznapi vonatkozó 
bevételi tételét és a hiány befizetése esetén a pénz- 
tármaradványt fel kell emelni.

5. ) Ezek után következik a pénztárszámadás 
egyes bevételi és kiadási tételeire vonatkozó okmá
nyok és nyilvántartások lezárása a hó 1-től a ro
vancsolásig terjedő időről. Ezek az ellátmányok, be
szolgáltatások és a helyi pénzintézeteknek átadott 
összegek stb. nyilvántartása, az utalvány és posta- 
takaréksommázat, a csomag- és értékfelvevőköny
vek, a kincstári hivataloknál a vonatkozó kimuta
tás, a bárcalajstrom, illetve kincstári hivatalnál az 
erre vonatkozó sommázat, a számivek, a távbcszc-lő- 
naplók, kisebb üzemi és egyéb kiadások, levonó 
ivek, küldöncdijszámadások, stb. Ezeknél az egyes 
tételek összege és a napi összeg egyeztetendő. Elté
rés esetén a hibás összeg helyesbítendő és a helyes 
összeget kell a pénztárszámadásba beírni.

Oly tételeknél, amelyekhez okmány, nyilván
tartás nincs, a kezelés eredményét a napi számadás 
vonatkozó bejegyzéseinek összegezése utján kell 
megállapítani és a pénztárszámadásba bevezetni 
Ilyenek a postamesteri hivataloknál a beszedett 
portó- és kézbesítési dijak.
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P énzm aradványkén t a bevételi részben m indig  
az előző havi, a kiadási résznél az aznapi tényleges 
m aradványt kell venni.

A kezelés eredményeinek bevezetése után a ro- 
vancsolás alkalmával ugyanúgy kell az összegezést 
végezni, mint a napi számadásnál. A napi számadá
sok pontos vezetése mellett a rovancsmak egyező
nek kell lennie. Ezért eltérés esetén az egyes téte
leket és esetleg az egyes napi számadásokat is felül 
kell vizsgálni és az eltérés okát fel kell deríteni. 
A helyesbítést mindenkor a hiba megállapításának 
napjáról, rovancsoláákor a rovancsolás napjáról 
készített zárlat alkalmával kell keresztülvezetni 
úgy az okmányokban stb., mint a pénztárszámadás
ban. Visszamenőleg az egyes napi számadásokat 
helyesbíteni nem szabad.

3. §. H avi számadás.
1. ) A hó utolsó napján készített rovancs egy

úttal a havi végleges eredményeket is feltünteti. 
Minthogy azonban a mérlegeket a „Rovancs“ nyom
tatványon készítik, a hóvégi rovancs mérlegeinek 
eredményeit a pénztárszámadás mérlegeibe ponto
san át kell másolni, mert a számvevőség ennek 
alapján ellenőrzi a mérleggel nyilvántartott kezelés 
eredményeit.

2. ) Abból a célból, hogy a számvevőség mun
kája megkönnyittessék! és a havi zárszámadás a 
kellő időre elkészíthető legyen, úgy a kincstári, 
mint a postamesteri hivatalók a hóvégi rovancs 
egyes, a nyomtatványon kapocsé sál összefoglalt 
tételeiről a pénztárszámadás első oldalán összesí
tést kötelesek készíteni. Ennél az összesítésinél kü
lön csoportot képeznek a bevételi 1. rovat összege 
(az előző havi pénzmaradvány), továbbá a bevételi 
2—12., 13—20., 21—23., 24—26. és annak idején 
ha a rádióhijak is rendszeresittetnek, a 27—29. ro
vatok, valamint a kiadási 1—2., 3—7., 8—18. rova
tok együttes összege és a tárgyhó végén levő pénz- 
maradvány. Az összesítésnél a bevételi és kiadási 
tételeket összegezni kell. A végösszegeiknek a hóvégi 
rovancs végösszegeivel egyezni kell.

3. ) Minthogy ezentúl a hivatalok a pénztár- 
számadásról másolatot nem tartanak vissza, abból 
a célból, hogy a szükséges adatok mindenkor a hi
vatal rendelkezésére álljanak, a pénztárszámadás 
hóvégi rovancs eredményeit a hivatal által a tárgy
hóról vezetett „Rovancs“1 megfelelő rovataiba be 
kell Írni és összegezni. E rovancsot a hivatalok egy 
eredeti példányban készitik és a hivatalnál őrzik 
meg.

4. ) Részint az ellenőrzés hatályosságának fo
kozása, részint a számvevőség teendőinek egyszerű

sítése végett a postautalványsommázatot, a posta- 
takarékpénztári napi sommázatot, úgyszintén a 
.számivet és távbeszélő összesítő kimutatást a szám
vevőséghez felterjesztendő számadásba kell (elhe
lyezni s ehhez kell felterjeszteni.

5. ) Számadási értesitvényt kiállítani és a szám 
vevőséghez felterjeszteni nem kell s az ott levő ily 
nyomtatványokat a hivatalok f. évi március hó 
10-éig előttes igazgatóságukhoz terjesszék fel.

6. ) A számvevőség, ha a hivatal számadását 
rendben találja, a postahivatalt az újonnan rend
szeresített 1.223. sz. (Értesítés „Számadás helyes“ c.) 
nyomtatványon értesíti és a netáni észrevételeit, 
utasításait közli. Amennyiben a hivatal havi szám
adásában a számvevőség: eltérést állapit meg, ezt 
az igazgatósággal késedelem nélkül közli, amely az 
eltérést a hivatallal soron kívül, még a tárgyhóna
pot követő hó végéig rendezni köteles.

4. §. E gyéb  intézkedések.
1. ) A vasúti pénztárak által eszközölt beszol

gáltatásokról és az ezek részére adott ellátmányok
ról a P. R. T. 1923. évi 79. számában közölt 
33.466. sz. rendelet értelmében készítendő jegyzé
ken külön hasábban a napi összeget is fel kell 
tüntetni.

2. ) A gyüjtőhivatalok és azok a hivatalok,
amelyek postahivataloknak ellátmányt adnak, úgy 
az érkezett beszolgáltatásokról, mint az általuk ki
adott ellátmányokról nemcsak igazgatósági kerüle
tenként, hanem hivatalonként is kötelesek nyilván
tartást vezetni.

3. ) Elrendelem, hogy az igazgatóság a kirótt 
és pénzben fizetendő bírságot a kincstári alkalma
zottak legközelebbi havi fizetéséből, a nem kincstári 
alkalmazottaknál az illető hivatal stb. legközelebbi 
havijárandóságából a számvevőség utján vonassa 
le. A kincstári hivatalok vezetői által kirótt bírsá
gok összegét pénzben kell beszedni s az igazgató
ság címére postautalványon kell elküldeni, az utal 
ványszelvényen jelezve az összeg rendeltetésére 
vonatkozó adatokat.

4. ) Az eljárás gyorsítása érdekében megenge
dem, hogy a kincstári postahivatalok és azok a 
postamesteri hivatalok, amelyek kincstári kézbesí
tőkkel a szállítóleveleket s az utalványösszegeket 
házhoz kézbesítik, az igazolt pénztári többletet 
annak felmerültétől és a pénztárszámadásban tör
tént bevezetésétől számított egy héten belül külön 
igazgatósági rendelet nélkül rövid úton (r. u.) 
visszafizethessék. Az igy kifizetett összeget az uj 
kiadású pénztár számadás kiadási 17. rovatán kell 
elszámolni, amely rovatot kézírással „Rövid utón
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visszafizetett pénztári többlet“ felírással kelj ellátni.
Az ily esetről az említett postahivatalok tényállást 
vesznek fel s az illetővel azon ismertetik el a pénz 
átvételét. A tényállást legkésőbb a visszafizetést 
követő napon rövid jelentéssel az igazgatósághoz 
kell felterjeszteni. Az igazgatóság az ügyet meg
vizsgálja és ha rendben levőnek találja, az ügy
iratot előjegyzés és a pénztárszámadás ellenőrzése 
végett a számvevőségnefk adja át.

A hó folyamán r. u. visszafizetett többletekről 
két példányban kimutatást kell készíteni s abba fel 
kell jegyezni az igazgatósághoz tett jelentés számát 
és keltjét. E kimutatás egyik példányát a hivatal 
a havi számadással együtt a számvevőséghez felter
jeszti. a másik példányt a hivatalban megőrzi.

5. ) A P. R. T. 1922. évi 78. számában közöli 
10.279. sz. rendelet kapcsán figyelmeztetem továbbá 
úgy a kincstári, mint a postamesteri hivatalokat, 
hogy a pénztárban talált mindazokról az eltérések
től, amelyek összege a belföldre egy. utalvánnyal 
küldhető összeg ezredrészét (jelenleg 15.000 K-t) 
meghaladja, 2 példányban pontos előjegyzést vezes
senek s ebbe fel kell írni, hogy a többlet mely 
napon lett elszámolva, a hiány mely napon lett 
befizetve, vagy ennek hiányában mint be nem fize
tett pénztári hiányt a pénztár-számadásban mikor 
számolták el kiadásként. Fel kell jegyezni továbbá 
az igazgatósághoz tett jelentés számát és keltjét (ha 
az eltérés jelenleg 150.000 K-t meghalad). Az elő
jegyzés egyik példányát a hivatal a havi számadás
sal együtt a számvevőséghez terjeszti fel, a mjásik 
példányt a hivatalban megőrzi.

6. ) Végül figyelmeztetem úgy a kincstári, mint 
a postamesteri hivatalokat, hogy pénzmaradvány
ként csak a következő köznapon délelőtt feltétlenül 
eszközlendő kifizetésekhez szükséges összeget tart
sák vissza. Kivétel a hó 1-én esedékes nagyösszegü 
állami kifizetések, amelyekre a pénz a hó utolsó 
két köznapján visszatartható. Ellátmány azonban 
ekkor is csak a kifizetést megelőző napon vehető 
igénybe. A számvevőség a pénztárszámadás alapján 
a hivatalokat e tekintetben ellenőrzi s a rendelle
nességeket az igazgatóság szigorúan (pénzbírsággal) 
megtorolni köteles.

7. ) Egyebekben a hivatalok alkalmazkodjanak 
a H. P. U. és a vonatkozó rendeletek határozmá- 
nvaihoz.

8. ) A hivatalok e rendeletet a fentemlitett ren
deletek vonatkozó pontjainál jegyezzék elő.

Budapest, 1925. február 24-én.

A postautaiványsom m ázat készítése.

5.333.
A nyomtatványokkal való takarékosság miatt 

elhatároztam a postautalványso,mmázatnak egy 
példányban való készíttetését. E célból az utalvány- 
sommázat c. 177. számú nyomtatványt átalakítva 
ujból kinyomattam, amelyből az első szükségletre 
a postahivatalok 5 ivet még e hó folyamán meg
kapnak.

Ez alapon folyó évi március hó 1-től kezdődő 
hatállyal elrendelem, hogy mindegyik postahivatal 
a postautalványforgalomról csak egg sommázatot 
készítsen és ott, ahol több pénztár működik, vagy 
ahol az utánvételi (esetleg vámutánvételi) utalvá
nyok részére külön naplót használnak, az egyes 
pénztárak, illetve naplók napi összegeit az egyet 
len scmimázatba az utalványszámjelző albetüje, 
illetve a pénztárak sorszáma szerinti sorrendben 
egymás alá kell bevezetni s a bel- és külföldi utal
ványok együttes napi összegét (tehát ott is, ahol 
több külön napló van, csak egy összegben) a be
fizetési rész 9—11. hasábjába, illetve a kifizetési 
rész 16. és 17. hasábjába kell bevezetni s az itt sze
replő összegeket kell az uj kiadású pénztárszám
adás bevételi 8, 15. és kiadási 12. rovatában el
számolni.

Ezzel feleslegessé válik a sommázaton az 
egyes pénztárakra vonatkozó összesitések készítése.

A sommázatról másolatot a hivatal nem tart 
vissza, ezért azt csak egy eredeti példányban kell 
készíteni.

Elrendelem végül, hogy az utalványsom máza - 
tot ezután tehát már folyó éri február haváról 
szóló som'mázatot is a postahivatalok az utalvány- 
számadás helyett a rendes havi számadáshoz csa
tolják és ezzel együtt az igazgatósági számvevő
séghez terjesszék fel. A számvevőség ezeket a 
sommázatokat felülvizsgálás után az igazgatóság
nak átadja.

Jelen rendeletemet a hivatalok jegyezzék elő 
•a P. R. T. 1924. évi 59. számában közölt 20.542. 

j számú rendelet 18., 19., 23. és 28. pontjánál.
1 Budapest, 1925. éri február hó 20-án.

A háború e lő tt kibocsátott m agyar áüam - 
adóssági címletek összegyűjtése.

5.041.
1.) A m. kir. minisztérium a trianoni békeszer

ződés 186. cikkének végrehajtása céljából a Buda
pesti Közlöny f. évi február hó 22-én megjeleni 
számában kihirdetett 960/M. E. sz. rendeletével el-



Melléklet a P. R. T. 1925. évi II. számához.

Táblázat a  jutalékok kiszám ításához.
A z Összeg, amely 

u tán  a ju talék  
szám ittatik

A z l'5 "/,-o s 
m agánértékcikk 
á ru s ítá s i ju talék

A z os 
p o stai értékcikk 
á ru sítási ju talék

A z 50/0-os 
portó  ju ta lék

K K K f K

1.000 15 2 50 50
2.000 30 5 — 100
3.000 45 7 50 150
4.000 60 10 — 200
5.000 75 12 50 250
0.000 90 15 — 300
7.000 105 17 50 350
8.000 120 20 — 400
9.000 135 22 50 450

10.000 150 25 — 500
20.000 300 50 — 1.000
30.000 450 75 — 1.500
40.000 600 100 — 2.000
50.000 750 125 — 2 500
60.000 900 150 — 3.000
70.000 1.050 175 — 3.500
80.000 1.200 *200 — 4.000
90.000 1.350 225 — 4.500

100.000 1.500 250 — 5.000
200.000 3.000 600 — 10.000
300.000 4.500 750 — 15.000
400.000 6000 1.000 — 20.000
500.000 7 500 1.250 — 25.000
600.000 9 000 1.500 — 30 000
700.000 10.500 1.750 — 35.000
800.000 12.000 2.000 — 40.000
900.000 13.500 2.250 — 45 000

1,000.000 15.000 2.500 — 50 000
2,000.000 30.000 5.000 — 100.000
8,000.000 45.000’ 7.500 — 150.000
4,000.000 60.000 10.000 — 200.000
5,000.000 75.000 12.500 — 250000
6,000.000 90.000 15.000 — 300.000
7,000 000 105.000 17.500 — 350.000
8,000.000 120.000 20 000 — 400.000
9.000.000 135.000 22 500 — 450.000

10,000000 150.000 25.000 — 500.000
20,000.000 300.000 50.000 — 1.000.000
30,000.000 450.000 75.000 — 1,500.000
40,000.000 600.000 100.000 — 2.000 000
50,000000 750000 125.000 — 2.500.000
60,000.000 900.000 150.000 — 3,000 000
70,000.000 1,050.000 175.000 — 3,500.000
80,000.000 1,200 000 200,000 — 4,000.000
90,000000 1,350.000 225.000 — 4,500.000

100,000.000 1,500.000 250.000 — 5,000.000

Például, lia valamely magánértékcikk árusitó 12,535.000 korona értékű 
értékcikket vásárolt, a levonható 1'5%-os árusítói jutalékot a következő-

Tehát
jutalékot kell a nóvértékböl levonni.

1 0 ,000 .000 után 150.000 K
2 ,000 .000 30.000 „

500.000 7.500 „
30.000 450 „
5.000 J» 75 „

12,535.000 K vásárlás után 188.025 K
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

Budapest, 1925, MÁRCIUS 6. 12. szám.

T A  R T A L  O M
Nemzetközi po'-tamtaiványforgalom felvétele Tunisszal.
A Wienben megjelenő „Reicíhspost“ cimü napilap szál

lítási tilalmának visszavonása.
A Nagy-Británniába és az ír szabad államba szélé nem

zetközi közönsi^ges csomagoknál nyilvánitható érték.
A Salgótarján—Luéenec (Losonc) távbeszélő viszonylat 

érvényben lévő forgalmi korlátozásának megszűnése.

Uj magyar-osztrák távbeszélőviszonylatok megnyitása. 
Forgalomköri változás.
Forgalomköri változások.
Meghívó.
Pályázat kiadói állásra.
Pályázati hirdetmény postaiigywöki állásra szerződés 

mellett.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni őrók igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen-

Nemzetközi postautalványforgalom felvétele
Tunisszá!.

5.017.
Folyó évi március hó l-ével a mindkét- 

irányu utalványforgalom Tunisszal is megnyílik 
ugyanoly feltételek mellett, mint az Franciaország 
gal már fennáll.

Egy utalvánnyal küldhető maximális összeg 
Magyarországból Tuniszba 1000 francia frank, az 
ellenkező irányban 4,000.000 magyar korona.

A távirati és express utalványforgalom, vala
mint az utánvételes ajánlott levél, utánvételes cso
mag és megbízási forgalom Tunisszal egyelőre még 
szünetel.

Egyebekre nézve a P. R. T. 1924. évi 61. és 72. 
számában megjelent 22.426. és 30.527. számit ren
deletek irányadók, amelyeknél a postahivatalok e 
rendeletet egyben jegyezzék elő.

Budapest, 1925 február hó 25-én.

A Wienben megjelenő „Reichspost“ cimü 
napilap szállítási tilalmának visszavonása.

•{ 6.415.
A Wienben njegjelenö „Reichspost“ cimü 

napilap ellen az 1924. évi december hó 31-én kelt
34.459. számú rendelettel kimondott szállítási tilal
mat hatályon kívül helyeznem.

A postahivatalok e napilap postára adott pél
dányait akadálytalanul szállítsák és kézbesítsék.

Budapest, 1925. évi február bó 28-án.

A Nagy-Británniába és az Ir szabad államba 
szóló nemzetközi közönséges csomagoknál 

nyilvánitható érték.
6.254.

A Nagy-Britanniába és az ír szabad államba 
szóló nemzetközi csomagok az eddigi 1000 frank 
helvett nagyobb értéknyilvánitással láthatók el.

A hivatalok azért a nemzetközi csomagtarifa 
59. oldalán a P. R. T. folyó évi 4. számában meg
jelent 16.632/1924. számú rendelet betétlapján az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

a) Nagy-Britanniánál az 1. útirányban (Köln— 
Deutz) a 3. hasábban íi után az 1000-et töröljék és 
helyébe írják „Ausztrián át korlátlan, Csehszlová
kián át 10.000“ ; a 2. útirányban (Basel 17.) É után 
1000 helyett írjanak „5000“-et; a 3. útirányban 
(hamburgi szállítók) É után az 1000-et töröljék és 
helyette jegyezzék be „korlátlan, de arany- és ezüst
árukat, drágakövekéi, ékszereket, órákat (ideértve 
zsebóra müveket óratok nélkül), értékpapírokat, 
készpénzt, arany- és ezüstrudakat és lemezeket, 
higanyt, platinát és rádiumot tartalmazó csoma
goknál csak 2000 frank“.

A fenti változásokat a csomagtarifában kése
delem nélkül vezessék keresztül.

Budapest, 1925 március hó 3-án.

A Salgótarján-Lucenec (Losonc) távbeszélő- 
viszonylat érvényben lévő forgalmi korlátozá

sának megszűnése.
4.379.

A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 
Salgótarján—Lucenec (Losonc) távbeszélőviszony
latban érvényben lévő forgalmi korlátozást, amely
nek értelmében beszélgetéseket csak a Salgótarjáni 
kőszénbánya részvénytársaság, a Rimamurányi 
vasmű részvénytársaság és a Szénipari és Kér. rész
vénytársaság válthatnak, megszüntetem.

A kir. hivatalok ennek megfelelően a Posta 
Rendeletek Tára 1924. évi 76. számának mellékle-
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leként megjelent „V. B. Külföldi forgalom“ díj
táblázat 9. oldalán a Salgótarján—LuCenec (Lo
sonc) viszonylatnál az „1 “ megjelölést, valamint 
az „1.“ megjegyzés szövegét töröljék.

Budapest, 1925 február hó 24-én.

Uj m agyar-osztrák távbeszélőviszonylatok 
megnyitása.

6.118.
Az osztrák igazgatással egyetértőén a folyó évi 

március 9-ével a következő uj távbeszélő-viszony
latokban a forgalmat megnyitom:
Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószám -

A magyar táv
mai szorzandók.

A külföldi táv  Beszélgetési di)
beszélő központ beszélő központ ar. frankokban

neve neve frc cts

Budapest Salzburg 3 35
Cegléd* »> 3 75
Sopron Berndorf 1 50

Leobersdorf 1 50
St. Pölten 1 85

* Hétköznapokon 9—19 óráig csak sürgős vagy 
igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 
19—9 óráig — úgyszintén vasár- és ünnepnapokon 
időbeli korlátozás nélkül — bármilyen minőségű 
beszélgetés váltható.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V. B. Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adataival
egészítsék ki.

Budapest, 1925 március hó 2-án.

Forgalomköri változás.
5.883.

Rendes postai ügynökség a pályaudvarról a 
községbe helyeztetett. — Eh. Révfülöp.

Budapest, 1925. évi február hó 24-én.

Forgalomköri változások.
5.882.

Kisgyanté u. p. ezentúl Sarkadkeresztur.
Nagygyanté u. p. ezentúl Sarkadkeresztur.
Budapest, 1925. évi február hó 24-én.

Meghívó.
6 .

A postaalkalmazottak országos méhészegyesü
lete 1925. év március hó 25-én (Gyümölcsoltó Bol
dogasszony napján) a m. kir. táviró és távbeszélő 
igazgatóság tanácstermében (VIII., Mária Terézia- 
tér 17., II. emelet) évi rendes közgyűlést tart a kö
vetkező tárgysorozattal:

Tárgysorozat.
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az 1924. évi működésről.
3. Az 1924. évi zárószámadás bemutatása.
4. A pénztárvizsgáló bizottság jelentése.
5. Az 1925. évi költségvetés bemutatása, letár- 

gyalása és ennek kapcsán az évi tagdíj megállapí
tása.

6. Választmány 7,,-ának kisorsolása és a meg
üresedett helyek betöltése.

7. Indítványok.*
* A közgyűlés előtt 8 nappal írásban bejelen- 

tendők.
8. Szakelőadás. Tartja: Valló Árpád országos 

méhészeti felügyelő.
Midőn a postás méhészegyesületi tagokat, vala

mint az összes postás kartársakat tisztelettel meg
hívjuk, felkérjük a Főnök urakat, hassanak oda, 
hogy úgy ők maguk, mint személyzetük minél na
gyobb számiban jelenjenek meg.

_______  Az Elnökség.

P ályázat kiadói állásra.
Budapest 100. postahivatal önálló számadás 

tételre képes kiadót keres április l-re. Fizetés fix és 
lakás.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A tajátkezűleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkötcÁ bizonyitványokVal. valamint a foglalkozás (állást), illetve 
nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaigavgatósagboz 1Í25. évi március hó 28-ig n ju j' 
tandók be. Az általános.teltételeket l. a P. R. T. 1924. évi 1, számában. ,

B udapesti Hírlap nyomdája. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky Lás«ló



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 12. számából.

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzó
számmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő 

központ
A külföldi távbeszélő- 

központ neve

Beszélgetési 
dij arany

frankokban
neve

trc cts

Budapest Salzburg............................. 3 36

•Cegléd* Salzburg............................. 3 75

Sopron Beindorf............................. 1 50

H Loebersdorf....................... 1 60

St. Pölten........................... 1 86

* Hétköznapokon 9—19 óráig csak sürgős vagy igen sürgős 
(rapid) beszélgetés, hétköznapokon 19—9 óráig — úgyszintén 
vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — bármilyen 
minőségű beszélgetés váltható.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. MÁRCiUS II. 13. szám.

T A R '
Kormányzói elismerés.
A magyar—olasz egyezmény alapján érvényes uj postai 

dijak.
Hivatalos kiküldetéseik és az átköltözködések alkalmával 

felszámítható illetmények újabb szabályozása.
Uj magyar—osztrák távbeszélő viszonylatok megnyitása. 
Uj magyar—német távbeszélőviszonylatok megnyitása. 
Távbeszélőforgalom felvétele Dresden-nel.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Kormányzói elism erés.
5.669-

A Főméllóságu Kormányzó Ur folyó évi feb
ruár hó 12-én kelt magas elhatározásával megen
gedte, hogy Rutrich Richárd nyugalmazott posta
számvevőségi igazgatónak buzgó és eredményes 
közszolgálati működéséért elismerése tudtul adas- 
sék.

Budapest, 1925. március hó 3-án.

A magyar— olasz egyezmény alapján érvényes 
uj postai dijak.

1.633.
Hivatkozással a P. R. Tára muH évi 75. szá

mában közzétett 32.109. számú rendeletemre, érte- 
siteum a hivatalokat, hogy a nevezett egyezmény 
alapján az Olaszországból eredő és • Magyar- 
országba szóló küldemények dija a következő:

1. ) Hirlapkiadóhivatalok által közvetlenül pos
tára adott időszaki nyomtatványok (hírlapok) dija

50 g-ként 5 olasz centisimi.
2. ) Könyvkiadócégek által közvetlenül postára 

adott könyvcsomagok
50 g.-ként 15 centisimi.
Hiányzó bérmentesitési dij esetén beszedendő 

portó változatlan. Jegyezzék elő ezt a hivatalok a 
P. R. Tára folyó évi 7. számához mellékelt ki
mutatásban.

Budapest, 1925. március hó 2-án.

A L O M
Holyesbités.
A m. kir. postaszemélyzet körében 1025. január havában 

előfordult változások.
¥

Forgalomközi változás.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra, szerződés 

mellett.
Megűiivó.

I Hivatalos kiküldetések és az átköltözködések 
; alkalmával felszám ítható illetmények újabb 

szabályozása.
(A m. kir. minisztériumnak 1925. évi 1.100. M. E. 

számú rendelete.)
7.018.

Az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak 
által a hivatalos kiküldetések és az álköltözködé
sek alkalmával felszámítható illetmények az 1925. 
évi február hó 28-án kelt 1925. évi 1.100. M. E. sz.

; kormányrendelettel 1925. évi január hó 1-től kezdve 
az ide vonatkozó összes korábbi rendeletek hatá
lyon kívül helyezése mellett újból szabályoztatok.

Az erre vonatkozó kormányrendelet külön le
nyomatának több példányát az utalványozás* jog
gal felruházott hatóságok és a központi hivatalok 
egyidejűleg megkapták. Az igazgatóságok a maguk 
hatáskörében intézkedjenek aziránt, hogy a ren
delkezésükre bocsátott példányszámból a kincstári 
hivatalok szükséglete is kielégittessék.

Felhívom ennek kapcsán a m. kir. posta utal
ványozási joggal felruházott hatóságait, hogy a 
kormányrendelet értelmében járó kiküldetési és 
átköltözködési illetmények utalványozása iránt 
folyó évi január hó 1-től kezdődő hatállyal kése
delem nélkül intézkedjenek.

A posta, távirda és távbeszélő műszaki segéd- 
személyzetnek és altiszteknek! a napi dijak és az 
átköltözési átalány szempontjából való besoro
lását illetőleg megjegyzem, hogy a kormányrende
let 18. pontjában megállapított napidijak szem
pontjából az I., II. és III. Fizetési csoportba tartozó 
műszaki segédszemélyzet és altisztek a műszaki al
tisztekkel, a IV. fizetési csoportba tartozó műszaki



72 3. szám.

segédszemélyzet és altisztek a kezelő és egyéb al
tisztekkel, a havibéresek pedig az állami szolgák
kal esnek egyenlő elbánás alá. A kormányrendelet 
52- pontjában szabályozott átköltözködési átalány
szempontjából pedig az I. és II. fizetési csoportba 
tartozó műszaki segédszemélyzet és altisztek az I. 
osztályú műszaki altisztekkel, a III. fizetési cso
portba tartozó műszaki segédszemélyzet és altisztek 
a II. osztályú műszaki altisztekkel, végül a IV. fize
tési csoportba tartozó műszaki segédszemélyzet és 
altisztek, valamint a havibéresek a kezelő vagy 
egyéb altisztekkel esnek egyenlő elbánás alá.

Budapest, 1925. március hó 7-én.

Uj magyar-osztrák távbeszélő  viszonylatok 
megnyitása.

5.508.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén a 

folyó évi március hó 16-ával a következő uj ma
gyar-osztrák távbeszélő viszonylatokban a forgal
mat megnyitom:
Az aranyfrankban feltüntetett díjas a mindenkori szorzószám

mal szorzandók.
A magyar táv A külföldi táv  Beszélgetési dij

beszélő központ beszélő központ ar. frankokban
neve neve frc cts

Balatonszentgyörgy Grosspetersdorf 
(Nagyszentmihály) 1 85

Budapest »» 2 10
Gelldömölk *» 1 85
Csorna »» 1 85
Esztergom 2 10
Győr »* 2 10
Jánosháza >> 1 85
Kaposvár ♦ » 2 10
Komárom »* 2 10
Körmend n 1 50
Kőszeg ;» 1 50
Maroali »» 2 10
Nagykanizsa »» 1 85
Pápa 1 85
Sárvár 1 50
Sopron >» 1 85
Székesfehérvár 2 10
Tata >» 2 10
Kőszeg Drassenmarkt

(Vámosderecske) 1 50
Sopron ?» 1 50
Szombathely »5 1 8 5

Szigetvár*) Wien 2 85
*)l Hétköznapokon 9—19 óráig csak sürgős

vagy igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapo-
kon 19—9 óráig — úgyszintén vasár es ünnep-
napokon időbeli korlátozás nélkül —- bármilyen
minőségű beszélgetés váltható.

A kir. hivatalok az uj viszonylatok adataival a
Posla Rendeletek Tára 1924. évi 76- számának mel-
lékleteként megjelent „V., B) Külföldi forgalom“ 
dijtáblázalot egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi március hó 4-én.

U] magyar—német távbeszélőviszonylatok 
megnyitása.

5.746.
A német postaigazgatással egyetértőén egy

részről Giessen, másrészről Budapest, Kiskunhalas 
és Szentes közt a távbeszélőforgalmat a folyó évi 
március hó 16-val megnyitom. Az egyszerű három
perces beszélgetés dija a Budapesttel való forga
lomban 6 aranyfrank 60 cts, a Kiskunhalassal és 
Szentessel való forgalomban pedig 7 aranyfrank 
20 cts.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V., B) Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adatai
val egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi március hó 6-án. ,!

Távbeszélöforgalom felvétele Dresden-nel.
6.251.

A távbeszélőforgalom egyrészt a németországi 
Dresden, másrészt Budapest, Kiskunhalas és Szén 
les közt megnyílt.

Az egyszerű 3 perces beszélgetés dija Buda 
pestről 4 frcs 80 cts, Kiskunhalasról és Szentesről 
5 frcs 40 cts.

A hivatalok az uj viszonylatok adatait a múlt 
évi P. R. T. 76. számával kapott V. B. Külföldi 
forgalom cimü táblázatban megfelelően jegyezzék 
elő.

Budapest, 1925. évi március hó 4-én

Helyesbítés.
ad 2.214.

A kerületi igazgatóságnál működő segélyző bi
zottság összetételének megváltoztatása tárgyában 
az 1925. évi P. R. T. 11. számában közzétett 2.214. 
számú rendelet második bekezdésében hivatkozás 
történt az 1919. évi P. R. T. 69. számában közzé
tett 22.478. számú rendelet 6. pontjában foglaltakra. 
Ez a hivatkozás téves, mert nem a 6. pontban, ha
nem a „C“ pontban foglaltak módosíttattak. Az 
idézett rendelet ennélfogva ennek megfelelően he
lyesbítendő.

Budapest, 1925. március hó 4-én.

A m. kir. postaszem élyzet körében 1925. 
januar havában előfordult változások.

(A feltüntetett számok az illető alkalmazottak rang
sorszámát jelentik.)

6.610.
Áthelyeztettek:
Varga Ferenc segédellenőr 204 Pápáról Szom

bathelyre, Pasztucha Dénes segédellenőr 275 Ko
máromból Tatára, Csernitzky Géza segédellenőr 
476 Sopronból Győrbe, Lippai Lajos segédtiszt 53 
Miskolcról Budapestre, Benedek Sámuelné segéd- 
ellenőrnő 1235 Győrből Pápára, Bencze Mihály
II. o. altiszt 1792 Pápáról Szombathelyre, Treuer 
György II. o. altiszt 3123 Mosonból Győrbe, Sifter
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János II. o. vonalmester 25 Salgótarjánból Buda
pestre, Fábián Pál II. o. vonalmester 33 Ceglédről 
Budapestre-

Lemondott:
Dobruczky Vilmos II. o. tiszt 92.
A szolgálat alól felmentetett:
Szelényi István (m) segédtiszt 91.
Végkielégittcttek:
Halász Gyula segédellenőr 785, Kádas Ferenc 

segédtiszt 592, özv. Gajdossy Pálné 240, Martinov- 
szky Róbertné 363, Chapó Irma 1058 és Rode Jó- 
zsefné 1192 segédellenőrnők, Senkey Jolán 365, 
DenhoíT Irén 405, Kemény Jánosné sz. Héberling 
Mária 517, Kállai Olga 624, Basky Teréz 1179 és 
Nedeczky Lászlóné sz. Kostyán Valéria 1428 segéd
tisztnek, Kotormán Sándor II. o. altiszt 3696.

Nyugdijaziattak:
Alexi György műszaki tanácsos 24, Fáykiss 

Vilmos II. o. számvevőségi főtanácsos, Mayer Ká
roly 9 és Hauer Róbert 42 hivatali igazgatók, Nagy 
Vendel 81, Kiss Bertalan 33, Nikolits Mihály 34 és 
Kell Jenő 153 főfelügyelők, Offer! Ferenc 4 és 
Szenes Ferenc 55 főellenőrök, Gyurmán Emma 16 
és Dietrich Lujza 51 főellenőrnők, Kalmár Gyu- 
láné 270, Dulitzky Mária 503, Deák Jánosné 510, 
Andorkó Antalné sz. Hackel Julia 669, Heuffel 
Rezsőné 687 segédellenőrnők, Madarász Rezső 294,

Végh Bálint 340 és Zsida István 413 II. o. szak- 
altisztek, Mészáros Ferenc sárkányfalvai 77, Tósoki 
Sándor 127, Petrák Samu 206, Lányi Menyhért 
338, Márkus Gábor 377, Zsigmond Sámuel 480, 
Kovarek Miklós 893, Szilvádi Károly 1045 és 
Csatári János 1143 I. o- altisztek, Kulich Jenő 
501/a, Fekete István szolnoki 1016, Szécsényi Jó
zsef 1599, Döbrente József 1649, Turczer Ferenc 
1698 és Palkó János 1788, Mravik Ignác 2248, 
Dávid Sándor 2738, Nagy Lajos gyöngyösi 3241 
és Árvái Vince 3668 II. o. altisztek, Géczi Lajos
II. o. szerelő 11, Biró Bálint II. o. szakmester 4.

Meghaltak:
Ruprecht Ferenc műszaki főellenőr 3, Magyar 

István II. ov. főellenőr 176, Somogyi Ferenc segéd
tiszt 578, Rubletzky Margit segédellenőrnő 275, K. 
Szabó Lajos II. o. szakaltiszt 99, Szabó József al- 
csuti I. o. altiszt 1140, Strassner Mihály II- o. altiszt 
2032 és Pinczés Mihály II. o. vonalmester 49.

Budapest, 1925. március hó 3^án.

Forgalomköri változás.
5.983.

Kissomlyó postai ügynökség végleg megszűnt. 
— U. p. ezentúl Jánosháza.

Budapest, 1925. évi február hó 28-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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* A száll tás költségűt a jelzett összegen lelül a község fedezi.
A i-a|álkezűleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erköicd bizonyítványokkal valamint a foglalknzá-t (állást), illetve 

nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve. az. I. rovaiba i felvett po-taiga gatósaghoz 1925. évi április hó 1-ig nyúj
tandók be. Az általános teltételeket. 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szamában.

Meghívó.
A magy- kir. postaalkahnazottak országos iné- 

hészegyesülete folyó évi március hó 25-én (Gyü
mölcsoltó Boldogasszony napján) délelőtt 10 óra
kor a táviró és távbeszélő igazgatóság tanácstermé
ben (Mária Terézia-tér 17—19. II. e.melet) tartandó 

ÉVI «ENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentés az

1924. évi működésről. 3. Az 1924. évi zárószámadás 
bemutatása. 4. A pénztárvizsgáló bizottság jelen
tése. 5. Az 1925- évi költségvetés bemutatása, lelár- 
gyalása és ennek kapcsán az évi tagdíj megállapí
tása. 6. A választmány egyharmadának kisorsolása 
és a megüresedett helyek betöltése. 7. Indítványok 
,(a közgyűlés előtt 8 nappal Írásban bejelentendök).
8. Szakelőadás. Tartja Valló Árpád országos mé
hészeti felügyelő. Az elnökség.

Budupobti hírlap nyomdája. -  felelős nyomdavezető: Nodeczky László





Melléklet a P. R. T. 1925. évi 13. számából.

Az aranyfrankban feltüntetett díjak a mindenkori szorzó
számmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő 
központ

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélgetési 
dij arany
frankokban

neve
trc cts

Balaton Szt.György Grosspetersdorf 
(Nagyszentmihály) . . . 1 85

Budapest 2 10
Celldömölk l 85

Csorna 1 85
Esztergom « • • 2 10

Győr 2 10
Jánosháza 1 85
Kaposvár 2 10
Komárom 2 10
Körmend 1 50
Kőszeg 7» . • • 1 50
Marcali 2 10

Nagykanizsa » . . . 1 85
Pápa V . . . 1 86

Sárvár 1 50
Sopron 77 . . . 1 85

Székesfehérvár 2 10
Tata 2 10

Kőszeg Drassenmarkt 
(Vámosderecske) . . . . 1 60

Sopron 1 50
Szombathely 1 85
Szigetvár*) Wien................................... 2 85

*) Hétköznapokon 9—19 óráig csak sürgős, vagy 
igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 19—9 óráig
— úgyszintén vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül
— bármilyen minőségű beszélgetés váltható.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | | j | |  POSTA RÉSZÉRE.

KI ADJ A A MAGYAR KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. MÁRCIUS 21. 14. szám

T A R T A L O M
Címadományozás.
Poslatakarékpénztári napi számadások késése.
A postamesterek szabadságával kapcsolatban felmerülő 

költségek újabb szabályozása.
Olaszországba szóló csomagok Jugoszlávián át.
Bérmentesitő-gép használata Mozambikban.
A 18. életév betöltése előtti dijnoki szolgálat illetmény 

szempontjából figyelembe vehető.
Állami beszélgetések rendszeresítése a magyar-német 

távbeszélőforgalomban.
Uj magyar-osztrák -távbeszélő viszonylatok megnyitása.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélőviszonylalok megnyitása.
Forgalomköri változások.
3. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra, szerződés 

mellett.
Kimutatás "a létszámból törölt postakiadók és kiadó- 

jelöltek személyi adatairól.
Kimutatás a létszámba visszavett positiakiadó személyi 

adatairól.
Pályázat kiadói állásra.
Kiadónő alkalmazást keres.
Kiadó alkalmazásit keres.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Címadományozás.
8.067.

Magyarország Főméltóságu Kormányzója folyó 
évi március hó 12-én kelt magas elhatározásával 
Krausz Lajos nyugdíjazott m. kir. postaigazgatónak 
a postafőigazgatói címet adományozta.

Budapest, 1925. évi március hó 17-én.

Postatakarékpénztári napi szám adások 
késése.
5.310.

A postatakarékpénztártól vett értesülés sze
rint utóbbi időben ismételten előfordult, hogy a 
közvetítő postahivatalok a postatakarékpénztárt 
napi számadásaikat sokszor csak több napi késés
sel küldik be a postatakarékpénztárhoz.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy napi 
szálmadásaikat jövőben naponként, az. esti zárlat 
elkészítése után nyomban tegyék borítékba s an
nak továbbításáról is pontosan gondoskodjanak.

A késedelmes hivatalok ellen az igazgatóságok 
már az első esetben járjanak el büntetőleg.

Budapest, 1925. évi február hó 27-én.

A postam esterek szabadsáqával kapcsolatban 
felmerüld költségek újabb szabályozása.

1.715.
A postamesterek évi szabadságiidejét szabá

lyozó 1923. évi 16107/1923. számú rendelet a he- 
lyettesitéssel felmerülő költségek fedezése, illetve

az alkalmazottak által végzett munkatöbblet díja
zására vonatkozó részét az uj üzemi jutalék sza
bályzat szellemének megfelelően kell alkalmazni.

Ahol a rendeletben a szabadság folytán fel
merülő többmunka díjazására vonatkozó mérték 
az üzemi júfalék részesedés mértékével hozatott 
kapcsolatba, az előző havi üzemi jutalék szétosz- 
tási kulcsot, illetve részesedési arányt kell figye
lembe venni. Az üzemi jutaléknál tehát több ki
adás nem merülhet fel.

Jelen rendeletem az idézett rendeletnél és az 
1923. évi P. R. T. 87. számában megjelent 32233. 
számú rendeletnél előjegyzendő.

Természetes, hogy a helyettesítéssel felmerülő 
költségeket továbbra is a hivatali fenntartási költ
ségek terhére egyszersmindenkorra szóló rendkí
vüli fenntartási költség címén kell elszámolni.

Budapest, 1925. évi március hó 15-én.

O laszországba szóló csom agok 
Jugoszlávián át.

1.077.
Olaszországba csomagok a jövőben Jugoszlá- 

I vián át való továbbításra is felvehetők.
A hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifa 44. 

oldalán Olaszországnál a jelenlegi útirányt l el je
löljék, a második hasábba uj útirányként írják be 
„2 Jugoszlávia“, a harmadik hasábba „1, 5“, a ne
gyedik hasábba „1.85, 2.05“, az ötödik hasábba 
„1000“, a hatodik hasábba „50“, a hetedikbe „2 f“, 
a nyolcadikba „10“.

Budapest, 1925. márcus hó 9-én.

\



76 14. szám.

Bérmentesitö-gép használata  Mozambikban.
729.

A folyó évi P. R. T. 2. számában közzétett
32.690. számú rendelet kapcsán értesítem a hiva
talokat, hogy a Mozambik portugál gyarmatban 
működő és önálló levólbélyegek kiadására jogosított 
„Compagnie de Mozambique“ levélpostai külde
ményeinek bérmentesítését a madridi egyetemes 
postaszerződés 13. cikkének 1. pontja és fogana
tosító szabályzata 6. cikkének 1. pontja értelmé
ben ideiglenesen bérmentesítő gép vörös színű le
nyomata utján eszközli.

Felhívom ennélfogva a hivatalokat, hogy a 
„Compagnie de Mozambique“ által feladott és bér
mentesítő gép lenyomatával kellőképen ellátott 
küldeményeket mint szabályosan bérmentesítette
ket kezeljék.

Budapest, 1925. évi március hó 10-én.

A 18. életév betöltése előtti dijnoki szolgálat 
illetmény szempontjából figyelembe vehető.

7.360. i
A  m. kir. pénzügyminiszter úrnak 1924. évi 

december hó 12-én kelt 98.877/IV—a. számú érte
sítése szerint a 18. életév betöltése előtti dijnoki 
minőségben eltöltött szolgálati idő — kizárólag az 
ille tm ények  megállapítása szem pontjából — figye
lembe vehető.

•Budapest, 1925. évi március hó 12-én.

Állami beszélgetések rendszeresítése a  
m agyar-német távbeszélóforgalomban.

5.749.
A Németországgal való forgalomban 1925. 

március hó 16-tól kezdve állami beszélgetések is 
válthatók, melyek a többi, másféle beszélgetéssel 
szőrűben a közvetítés sorrendje tekintetében el
sőbbséggel bírnak és tartamuk nincs korlátozva.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a „Távbeszélő 
Tarifák és Távbeszélő Üzletszabályzat“ 29. §-ának
3. és a P. T. Sz. Gy. IV. részének 113. f. sz. alatt 
közzétett szolgálati szabályzat 39. pontjában.

Budapest, 1925. március hó 12-én.

Uj magyar-osztrák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

6.980.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén a kö

vetkező uj magyar osztrák távbeszélő viszonylatok 
forgalmát a f. é. március hó 21-vel megnyitom:

Az aranyfrankban felt'intetett dijak a mindenkori szorzószám- 
mal szorzandók.

A magyar táv A külföldi táv Beszélgetési dij
beszélő központ beszélő központ ar. frankokban

neve neve fre cts

Budapest Berndorf 2 45
Budapest Stokerau 2 45
Esztergom* Wien 2 45
Győr Berndorf 1 85
Szombathely Berndorf 1 85
* Hétköznapokon 9—19 óráig csak sürgős, 

vagy igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapo
kon 19—9 óráig — úgyszintén vasár- és ünnep
napokon időbeli korlátozás nélkül — bármilyen 
minőségű beszélgetés váltható.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V7. B. Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adatai
val egészítsék ki.

Budapest, 1925. március hó 11-én.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélöviszonylatok 
megnyitása.

7.846.
A jugoszláv igazgatással egyetértőén a folyó»

évi március h ó  21-vel a következő uj távbeszélő
viszonylatok forgalmát megnyitom:
Az aranyfrankban -feltüntetett dijak a mindenkori szorzoszárr.-

mai szorzandók.
A magyar táv A külföldi táv Beszélgetési dij
beszélő központ beszélő központ ar. frankok Ban

neve neve fre cts

Budapest Béla Crkva (Fehér-
templom) 3 —

Pancevo (Pancsova) 3 —
jf Stari Becej (Óbecse) 3 —
>5 Stari és Növi Vrbas

(Ó- és Ujverbász) 3 —
55 Vrsac (Versec) 3 —
55 Vukovár 3 —

Szeged Belgrad 2 5 0

5 5 Novisad (Újvidék) 2 —
55 Subotica (Szabadka) 2 —

Szentes Subotica (Szabadba) 2 5 0

A kir. hivatalok az uj viszonylatok adataival,
a P. R. T. 1924. évi 76. számának mellékleteként 
megjelent „V. B. Külföldi forgalom“ díjtáblázatot 
megfelelően egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi március hó 14-én.

Forgalomköri változások.
i.

6.473.
Zalaszentbalázs ezentúl IXI Eh. Gelse. 
Budapest, 1925. évi március hó 4-én.
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II.
6.713.

Bakháza u. p. 1925. május hó 15-től Babocsa. 
Budapest, 1925. évi március hó 10-én.

III.
7.380.

Szolád kk., Somogy vm. tahi járás ezentúl IXl 
Eh. Balatonszárszó.

Budapest, 1925. március hó 11-én.
IV.

7.263.
Borotai postai ügynökség újból megnyílt. Eh. 

Jánoshalma.
A „Dijővmutató a postacsomagok és távolsági 

beszélgetések díjazásához“ cimű segédkönyvben az 
ügynökség neve mellé „gy“ Írandó.

Budapest, 1925. évi március hó 13-án.

7 7

3. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.'
(L. a P. R. T. 1924. évi 75. számában 31.040 sz. rendeletet.)

Kiállító hivatal Az igazolójegy Az igazolójegy
(és ország) s z ú r n a k i á l l í t á s á n a k  k e l té tulajdonosa

Milano,
Olaszország 19949 1924. II. 20.

Mosca Pio fu 
Gi> ivanni

Napoli V. 
Olaszország 12346 1923. V.4.

Maré An’onio de 
Beaumont Bonelli

Napoli,
Olaszország 19707 1924.V. 15 Hauen S. Moise

Madrid,
Spanyolország A. 33095 1924 Xn. 17.

Félix Garcia 
Centenera

» A. 16740 1924. VI. 24. Eugenio Velasco 
Barrios

Puerto Real, 
Spanyolország A. 29092 1925. I. 26.

Juan de la Corte 
Saids

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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* Jánd község a gyalogküldöncjáratot 3 évre díjtalanul biztosítja.
** A gyalogjárat fenntart sáról. valam int az érkezett postaiküldem ónyek kézbesítéséről Nagydém község gondoskodik.
A :• aj át kezűleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és eikoicsi biz jnyitvány okkal. .valam int a foglalkozási (állást), illetve 

nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal le szerelve, az 1. rovaibau felvett postaiga gatósagboz 1925. évi április hó b-ig n\U,- 
taiidók be. Az általános lelleteleket 1. a P. R. T . 1924. évi 1. szam ában.
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Kimutatás a  létszám ból törölt postakiadók és kiadójelöltek személyi adatairól.

Postaigazga
tósági

kerület

A létszámból törölt egyén

A létszámból való törlés 
oka Megjegyzés

(
neve állása születési helye 

és éye
állomás helye, 

hol utoljáia 
alkalmazva volt

Budapest-
s/.ékeslővávos Maximovics Vilma Kiadó Pécs

1879 Budapest 12 Saját kérelmére —

V.

Debrecen Gulácsy Róza 1)
Gsokaly

1899 Debrecen 3 Meghalt —

Szeged Tóth Julianna V
Mezöberény

1891 Mezöberény Fél évig nem vállalt 
alkalmazást —

Szeged Pataj Ilona Kiadó
jelölt

Szarvas
1899 Békéscsaba 1 Evek óta nem vált be 

gyakorlatra —

Pécs Feinek Ilona Kiadó Mihálvfa
1902 Sümeg Meghalt —

Pécs Sáringer Mária TI
Karmacs

1898 Zalaszentgrót Balatonberényi posta
mesterré neveztetett ki —

Kimutatás a  létszámba v isszav e tt postakiadó személyi adatairól.

A létszámba visszavett egyén

n e v e állása születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

M e g j e g y z é s

Kácz Erzsébet kiadó Szeged
1886 Szeged 7

Létszámba vi-szavétetett a 29.523—X—- 
1924. K. M. sz. rendelet alapján

Pályázat kiadói állásra.
Kiadőnő felvétetik a monori I. o. pt. tb. h i

vatalhoz, amely fizetési feltétellel kér ajánlatot. 
Üzemi jutalék 150—200.000 K.

Dunaszekcsfí másodosztályú postahivatal mind
három szakban önálló kezelésre és számadástételre 
képes kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint, 
mosás és ágynemű nélkül, vagy az egész kiadói 
járandóság. Az állás április elsőtől kezdve bármikor 
elfoglalható.

Kiadónö alkalm azást keres.
Több évi gyakorlattal biró számadástételre ké

pes kiadónő alkalmazást keres. Cim: Rigó Verőn 
pk. Kiskunfélegyháza.

Kiadó alkalm azást keres.
Képesített férfi postakiadó azonnali belépésre 

alkalmazást vállal. Cim: Postakiadó Kiskomárom.

Budapesti Hírlap nyomdája. -  Felelős nyomdavezető: Nedeczky László
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR K1R. POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  § | | f f |  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. MÁRCIUS 30. 15. szám.

T A R T A L O M
A hasznaiba lattanná vált vagy sérült állam jegyek tár

gyában.
Vámkiséröjeggyel vagy előjegyzési eíjárás mellett fel

adott küldemények különleges dijának lerovása. 
Értéklevél-forgalom Palesztinával.
Változás a m. tör. XereSkedetetmiiigyi minisztérium X. 

(posta) szakosztálya (postarvezérigazgatóság) ügybeosztásán. 
Távbeszélő előfizetési díjkedvezmény kiterjesztése.

Uj magyar-csehszlovák távbeszéiőviszonyiatok meg, 
nyitása.

Változások a Távíró-Tarifáikban.
Sajtóhiba -hely eslbités.
Forgalomköri változások.
Kiegészítés a távirda- és távbeszélő-háviatalok névsorához. 
A M. kir. Postatakarékpénztár 1925. évi február havi 

forgalma.
Postakiadó alkalmazást vállal.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

A használhatatlanná vált vagy sérü lt állam- 
jegyek tárgyában.

7.076.
Az 1921. évi P. R. T. 80. számában közölt 

27.974. sz. rendeletét azzal egészítem ki, hogy a 
postahivatalok az olyan államjegyeket, amelyeknek 
papírja még kemény (köznyelven szólva ropogósj, 
de be vannak szakítva s a szakadás nem a behajtás 
mentén van, hanem attól eltér, vagyis a szakadás 
gondatlanság vagy szándékosság következménye, 
továbbá az olyan államjegyeket, amelyek papírja 
még kemény, de akár leszakadás, akár kiégetés kö
vetkeztében csonka, avagy amelyek nagyon zsir- 
peesétesek, végül az olyan államjegyeket, amelyek 
üres mezején és szélein annyi szám vagy névfel
jegyzés van, ami az államjegy valódiságának meg
vizsgálását lehetetlenné teszi, ne fogadják el, ha
nem azok becserélése végett az érdekelt feleket a 
Magyar Nemzeti Bankhoz, illetve ennek liókintéze- 
téhez utasítsák.

Egyebekben az idézett rendeletben foglaltak 
továbbra is érvényben maradnak.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, illetve az 
érdekelt személyzetet, hogy e rendeletemhez saját 
érdekükben is alkalmazkodjanak, mert ha az idé
zett rendeletben és a jelen rendeletben körülirt el 
nem fogadható államjegyeket fogadnak el, ame
lyeknek gyártási költségeit a Magyar Nemzeti Bank 
megtéríttetni kívánja, a gyártási költségek az érde
kelt postaszemélyzetet terhelik.

Budapest, 1925. március 20-án.

Vámkiséröjeggyel vagy előjegyzési eljárás 
mellett fe lado tt küldemények különleges dijá

nak lerovása.
3.755.

A Posta Rendeletek Tára folyó évi 10. számá
ban közzétett 1.754. számú rendeletben közöltem a 
hivatalokkal, hogy a vámkiséröjeggyel vagy elő
jegyzési eljárás mellett feladott küldemények kü
lönleges dija fejében megállapított 4000 koronát 
nem küldeményenként, hanem kisérő jegyenkén t 
kell felszámítani. — Egyöntetű eljárás céljából 
pótlólag közlöm a hivatalokkal, hogy e dijat mind 
a csomagoknál, mind az ajánlott küldeményeknél 
a kisérőjegyre ragasztott postabélyeggel kell leróni.

A kiléptető kicserélő postahivatalok e dij helyes 
és szabályszerű lerovását ellenőrizzék.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletét az elöl 
hivatkozott, továbbá a Posta Rendeletek Tára 1908 
évi 48. számában közölt 83.349., az 1911. évi 8. 
számában közölt 9.385., az 1922. évi 45. számában 
közölt 20.198., továbbá az 1924. évi 38. számában 
közölt 13.460. számú rendelet 15. §. 10. pontjánál 
és írják be a Posta Rendeletek Tára 1924. évi 64 
számában közölt 23.396. számú rendelet 12 A. 
pontjához j) alatt, az onnan már törölt tétel 
helyébe.

Budapest, 1925. évi március hó 21-én.

Értéklevél-forgalom Palesztinával.
6.994.

A P. R. T. folyó évi 7. számában megjelent 
253. számú rendelet kapcsán értesítem a hivatalo
kat, hogy Palesztinába csak az alábbi helyekre 
küldhetők értéklevelek, illetve értékdobozok:
Acre Bér Yacob Jenin
Afule Gaze Jerusalem
Beersheba Haifa Eydda Junction
Beisan Jaffa Majdal
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Nablus Rehobpth Tel Aviv
Petah Tikvah Sainakh Tulkarem
Rainleh Sarafand Zicron Jacob

Jegyezzék ezt elő a hivatalok fentidézett ren
deletnél.

Budapest, 1925. évi március hó 18-án.

Változás a  m. kir. kereskedelemügyi minisz
térium X. (posta) szakosztá lya  (postavezér

igazgatóság) ügybeosztásán.
8.471.

A m. kir. kereskedelemügyi minisztérium X. 
(posta) szakosztály (postavezérigazgatóság) ügy
osztályainak ügykörében elrendelt változtatásoknak 
megfelelően a Posta Rendeletek Tára 1923. évi 61. 
számában megjelent 24.759. szánni rendelet követ
kezőleg helyesbítendő:

A 2. ügyosztálynál törlendő „Központi bizto
sok, hivatali szemlék, rovancsolások, vizsgálatok“ 
és „Kincstári tartozások utalványozása átutalás út
ján“, „Pénzforgalmi iroda“ helyébe „Pénzforgalmi 
ügyek“ írandó és felveendő: „Statisztika. Üzemi
jutalék“.

A 4. ügyosztálynál törlendő: „A személyzet 
anyagi felelőssége“ és „Statisztika“, felveendő: 
„Központi biztosk, hivatali szemlék, rovancsolások, 
vizsgálatok“.

A jelzett változásokból folyólag a személyzet 
anyagi felelősségéről és kincstári tartozásoknak át
utalás útján való utalványozásáról az ügyköre sze
rint általa intézendő ügyekben mindegyik ügyosz
tály maga tárgyal.

Budapest, 1925. évi március hó 20-án.

Távbeszélő előfizetési dijkedvézmény 
k iterjesztése.

7.068.
A törvényhatósági tisztviselők részére engedé

lyezett távbeszélő előfizetési díjkedvezményt folyó 
évi április hó 1-től kezdődőleg kiterjesztem a tör
vényhatóságok által fentartott tanintézetek végleges 
minőségben alkalmazott tanáraira (tanárnőire) is.

Ennélfogva felhívom a kir. hivatalokat, hogy 
a Távbeszélő Tarifák II. A) Táblázat „Megjegyzés“ 
rovatában, valamint a II. B) táblázat alsó részén a 
díjkedvezményre vonatkozó rendelkezésben „és tör
vényhatósági tisztviselők“ . . .  szavak után árják 
be: „valamint a törvényhatóságok által fentartott 
tanintézetek végleges minőségben alkalmazott ta 
nárai (tanárnői)“ szavakat.

Budapest, 1925. március hó 24-én.

üj niagyar-Csefoszlovák távbeszélőviszonylatok 
m egnyitása.

8 .000 .

A csehszlovák postaigazgatással egyetértésben 
egyrészről Tata, másrészről Bratislava (Pozsony), 
Komarno (Komárom) és Praha (Prága) közt a táv
beszélő forgalmat a folyó évi április hó 1-vel meg
nyitom. — Az egyszerű háromperces beszélgetés 
dija Bratislavával 2 aranyfrank 10 cts, Komarnoval 
1 aranyfrank 80 cts, Prahával 3 aranyfrank 10 cts,

— A kir. hivatalok a Posta Rendeletek Tára 1924. 
évi 76. számának mellékleteként megjelent V. B) 
Külföldi forgalom díjtáblázatot az uj viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi március hó 21-én.

Változások a  Táviró-Tarifákban. 
i.

5.646.
A kir. hivatalok a P. R. Tára 1924. évi 38. szá

mának mellékleteként megjelent „Táviró-Tarifák“- 
ban a következő változásokat vezessék keresztül:

A 30. oldalon Cook v. ílcrvey szigeteknél 
Aitutaki és Mongaia hivatalok szódija „via észak- 
atlanti kábelek“ és „via London Marconi—Vancou 
ver“ 6 frc 20 cts díjtétellel, „via Transradio—Van
couver“ pedig 5 frs 92 cts díjtétellel, Nine hivatal 
szódíja ugyanezen utakon 5 frs 85 cts, illetve 5 frs 
57 cts díjtétellel jegyzendő elő.

A 31. oldalon Kawau Island szódija „via észak- 
atlanü kábelek“, „via London-Marconi—Vancou
ver“ 4 frs 30 cts dijtétel'lel, „via Transradio—Van
couver“ pedig 4 frs 02 cts díjtétellel jegyzendő elő.

Budapest, 1925. március hó 16-án.
II.

7.223.
A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 38. szá

mának mellékleteként megjelent „Táviró T a rifád 
ban a következő változásokat vezessék keresztül:

A 25. oldalon Columbiánál a rendeltetési or
szág rovatába Írandó második csoportként: „Bo 
gota via Radio France“ vagy „via Transradio“ 
3.62, „via Italo Radio“ 3.59, „via London Mar
coni“ 3.77, „via északatlanti kábelek Áll America“ 
3.77 díjtételekkel. A többi hivatal szódija „via Radio 
France“, vagy „via Transradio“ 3.82, „via Italo 
Radio“ 3.79 és „via London Marconi“ 3.97, „via 
északatlanti kábelek Áll America“ 3.97 frc.-ra ja 
vítandó.

Budapest, 1925. március hő 20-án.
Sajtóhiba-helyesbítés.

ad 7.846.
A P. R. T. 1925. évi március hó 21-én meg

jelent 14. számában közzétett 7.846. számú rende
let szövegében a Szeged—Novisad (Újvidék) táv
beszélőviszonylat, amely nyomdahibából 2 frc.- 
nak közöltetett, díjtétele 2 frc 50 cts. javítandó.

Budapest, 1925. március hó 22-én.

Forgalomköri változások,
i.

7.817.
Budafapuszta, Keretlye, Kiscsehi, Lasztonya, 

Lasztonyatag, Lispe, Maróc, Petibükkmajor u. p. 
ezentúl Szentadorján.

Erdőhát kk. Zala vm., letenyei járás u. p. ezen
túl Szentadorján.

Szentadorján ezentúl 4^5»
Budapest. 1925. évi március hó 18-án,

I I .

7.510.
Tabajd u. t. ezentúl Vál.
Budapest, 1925. .március hó 17-én.
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III.
7.867.

Gemzse község (Szabolcs vármegye) utolsó

postája folyó évi április hó 1-étől Szabolcsbáka 
postahivatal.

Budapest, 1925. március hó 20-án.

K iegészítés a táv irda- és távbeszélőhivatalok névsorához.
8159.

I. Újonnan nyílt távírdák, távbeszélők és távíratkézbesitésre felhatalmazott vasúti távírdák.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14

1 Szatmárököritó Szatmár De. — L - — — 0 — 736 —
1924.
X/23. — —

2 Tyúkod Szatmár De. - L — — — — k — 736 — » — —

oo Pesterzsébet 1
Pest-

Pilis-Solt-
Kiskun

Bp.
szf». — . C C — - — f 4098

510,2553
2556,2557
2558,2559
2260,2708
2710,

—  . — Helyesbítés —

4 Pesterzsébet 2 tt B — — L6 — — — — 4093 —
Pester

zsébet 1 — Helyesbítés —

5 Domaháza Borsód Mi. — — L - — - — 289 3550 ózd — — —

6 Felsöhannony Borsód M i —  1 — L — — — - 290 8550 ózd — — —

7 Rudabánya
t i

— • — L — — — — r — 819 — — Kiegészítés —

8 Szuhakálló — — — L — — - — u — 819 — — Kiegészítés —

9 Miskolc 8 — — — L3 — — - — — — — — - —

10 Miskolc 4 — — — — L3 — — - — — — — — n —

•
11 Mezőtúr-Újváros

Jász-
Nagy-Kuu*
Szolnok

Sze. — - L* - — — — — 4353 Mezőtúr. 1924.
XU/9. — —

12 Pusztamérges Csongrád Sze. — — L — - - — 659 5065 Kiskun
halas

1924.
XI/29. — —

13 Kisrozvágy Zemplén Mi. — — L — — — — 1692 3547 Sátoralja
újhely

1925.
1/8 . —

14 Riese Zemplén Mi. — — L — — — — 1693 3547 Sátoralja
újhely

1924.
XII/13. — —

15 Zeinplénagárd Zemplén Mi. — - L — — — — 1861 3547 Sitoralja
Ujhely

1925.
1/16. — — -

IC
Bpest 72 (K) *) >) 
(VII. Keletipu.) 
Távb. J. 13-51

Pest-
Pilis-Solt-
Kiskun

Bp.
sifr. — c/. c/. — — — — 409.: — Budapest

K
1924.
X/20. — —

17
Bpest 705 (K)

') 8) 3) (Dohány n. 5] 
Távb. J. 70-96

Pest-
Pilis-Solt-
Kiskun

Bp.
szír. — c/. c/. — — — 4093 — Budapest

K
1924,

IX/21. — —

l) Mezőtúri távb. központhoz csatlakozó nyilv. állomás. 
3) Pesterzsébet 1. nyilvános állomása.
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II. Egyéb változások.

1. Bekapcsoltattak;
a) levelezésre: Debrecen 1 és Csenger a 736 sz. vezetékbe 730485/924); Nyíregyháza 1. bokapcsol- 

tatott a 6544 sz. szimultán vezetékbe (31502/924); Abaujszántó a 3523 sz. áramkörbe (ad 23330/924); Kis
kunhalas az 5058 sz. áramkörbe (31336/924); Veszprém a 2327 sz. áramkörbe (39600/924); Dad a 2774 sz. 
áramkörbe (30050/924); Domaháza és Felsőhangony a 3550 sz. áramkörbe (33298/924); Bicske a 2578 sz. 
áramkörbe (33297/924): Kisbér és Mór a 2804 sz. áramkörbe (109/925); Törje a 4050 sz. áramkörbe 
(2148/925); Dódes a 3528 sz. áramkörbe (2854/925); Pácin a 3549 sz. áramkörbe (4253/925): Komárom a 
2169 és 2170 sz. áramkörökbe (6000/925).

b) vizsgálásra: Kiskunhalas a 2279. sz. áramkörbe levelezés helyett vizsgálatra (31336/924); Salgó
tarján és Somoskőújfalu a 2102 sz. áramkörbe (32872/924); Szilvásvárad a 3528 sz. áramkörbe (2854/925); 
Szolnok/1. a 14, 19, 311, 371, 551, 553 és 576 sz. vezetékbe (6000/925).

2. Kikapcsoltattak: Bácsalmás és Jánoshalma a 2279 sz. áramkörből (31336/924); Szend a 2777 sz. 
áramkörből (30050/924); Kiskunhalas a 2180 sz. áramkörből (2673/925).

3. Átkapcsoltattak: Sajókaza a 815 sz. táviróvezetékből a 814 sz. vezetékbe, Putnok a 819 sz. 
vezetékből a 815 sz. vezetékbe, Sajószentpéter a 815 sz. vezetékből a 819 sz. vezetékbe (786/925); Kenyér
mező-major és Esztergom az 509 sz. vezetékből az 578 sz. vezetékbe (4547/925); Mélykút a 2279 sz. áram
körből az 5058 sz. áramkörbe (31336/924); Fülöpszállás 2267-ből a 2206-ba (30049/924); Kiskőrös a 2273-ból 
a 2267-be (2673/925: Nagycigánd a 3547 sz. áramkörből a 3549 sz. áramkörbe (4253/925).

4. Szolgálati idő megváltozott: Mezőtúr C/DL-ről C-re helyesbítendő (31336/924): Csepreg C/2-ről 
C/DL-re helyesbítendő (33667/924); Tiszafüred L-ről C/2-re helyesbítendő (4856/925): Hajmáskértábor BC-ről 
L-re helyesbítendő (5591/925).

5. Egyéb változások: Nagybátony és Tar közvetítő hivatala Hatvan, 1 helyett Pásztó (28750/924); 
Erzsébetfalva/1 és Erzsébetfalva/2 összes adatai a névsorból törlendők. Putnoknál a 12 rovatban „és magán- 
vezeték* törlendő. Putnok—Hungáriamalom magántávirdára vonatkozó összes adatok törlendők (27054/924); 
Pirtó vasúti távirdára vonatkozó összes adatok törlendők (21/924); Barcikánál az 1 rovatban 5 sz. megjegyzés 
írandó, lent 5 sz. megjegyzésként bejegyzendő: ideiglenesen szünetel. Felsőnyárádnál a 13 rovatban törlendő 
Edelény, beírandó: Szuhakálló—Rudabánya, Szuhakállónál a 13 rovatban törlendő: Sajószentpéter (786/925); 
Hortobágyi-halastó és Szatmárököritó vasutiizleti távirdahivatalok „L” betűje a 8 rovatból a 7 rovatba Írandó 
át. Komoró és Szabolcsbáka „ü” betűje törlendő (3187/925); Hajmáskértábor „K” betűje törlendő (5591/925); 
Budapest 7-re vonatkozó összes bejegyzések (1—13 rovat) törlendők (3161/925,

A. M. Kir. Postatakarékpénztár 1925. évi 
február havi forgalm a.

1.989. ein.
A takaréküzletágban a betétek összege 

2.022.391.025 koronával haladta túl a visszafizeté
sek összegét. A betétek állománya ezzel 
14.888.548.088 koronát tett ki. A betevők száma e 
hóban 123-mai szaporodott és összes számuk e hő 
végén 1.240.736.

A csekk- és clearingüzletben a betétek összege 
192.909.206.597 koronával múlta felül a visszafize
tések összegét. A csekkbetétek állománya ezzel
1925. évi február hó végén 1.946.678.883.929 koro
nát tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e 
hóban 132-vel szaporodott és a fennálló számlák 
száma a hó végén 51.803 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor

galma a két üzletágban 1.090.083 tétel s 
10.057.740.888.368 korona, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 1.961.567.432.017 korona.

Az értékpapirüzletágban 1925. évi február hó 
végéig kiálittatott 271.465 járadékkönyvecske, for
galomban volt e hó végén 105.627 drb. A felek ré
szére vásároltatott és elküldetett e hó végéig
2.182.158.532 korona névértékű különféle érték
papír. Az intézet értékpapirállo.mánya különféle 
értékpapírokban és záloglevelekben 340.786.421 
névértéket tett ki.

Budapest, 1925. március hó 18-án.

Postakiadó alkalm azást vállal.
Postakiadó azonnali belépésre alkalmazást 

vállal. Megkeresések: Postakiadó, Torony (Vas m.) 
küldendők.

N yom ato tt a  Budapesti H ír la p  nyom dájában . B udapest, V III .,  Rdkk S z ilá rd -u tca  4. Felelős nyom davezető: Nedeezky L-ászJő.
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Budapest, 1925. MÁRCIUS 31. 16. szám.

T A R T A L O M
Több postai értékcikk árának felemelése.
Postai szá llásb ól kizárt sajtótermék.
Frankócédulás csomagok rendszeresítése Magyarország 

és Cseh-Szlovákia között.
Dijak felszámítása a külföldről eredő térticsomagok 

visszaküldése esetén.
Franciaországból eredő hírlapok és időszaki nyomtatvá

nyok kedvezményes dija.
Hamisnak vélt levélbélyegekről szóló értesítés kezelése 

az Eszakamerikai Egyesült-Államokkal.

A japán hivatalok által árusított válaszdijszeívényen lévő 
bélyegzőlenyomatok.

Aruértékkel biró árumintaküldemények Görögországba 
nem küldhetők.

Változás egyes mozgóposták számozásában.
Hirlaptáviratok feladási ideje a Szerb-Horvát-Szlovén 

királysággal valló forgalomban.
Betegségi biztosi tóintézelünk alapszabályaiba ütköző 

eljárás esetén nem adható pénzsegély.
Forgalomköri változás.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában 
Hiszek egy isteni őrök igazságban,
Hiszik Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Több oostat értékcikk árának felem eíese.
3.760.

Folyó évi április hó 1-től kezdve a postai leve
lezőlap ára darabonként 100 K, a postautalványoké 
200 K, a postai megbízásé (jegyzék) 100 K, a postai 
értéklevélboritéké pedig 400 K.

A postahivatalok a készletükben, valamint a 
hozzájuk beosztott magánértékcikk-árusok készle
tében levő fenti értékcikkeket folyó évi március hó 
31-én vegyék számba, a megállapított darabszámot 
szorozzák meg az új és a régi ár közötti külömbö- 
zettel s az igy nyert összeget számolják el a már
cius havi kezelési kimutatásban bevételként.

A magánérlékcikk-árusoktól a külömbözetet az 
árusítási jutalék levonásával természetesen be kell 
szedni.

A postaigazgatósági számvevőségek az elszá
molás helyességét ellenőrzik.

Budapest, 1925. március hó 27-én.

Postai szállításból kizárt sajtó term ek.
9.314.

Böhm Vilmosnak Münchenben Verlag für Kul
turpolitik kiadásában „Két forradalom füzében“ 
eim alatt megjelent és már kitiltott müvének német 
nyelven „Im Kreuzfeuer zweier Revolutionen“ cím

alatt ugyanott kiadott fordításától a posta.szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a könyvel a kitiltott sajtó
termékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. március hó 28-án.

Frankócédulás csomagok rendszeresítése 
M agyarország és Cseh-Szlovákia között.

8.149..
Értesítem a hivatalokat, hogy folyó évi május 

1-től kezdve a Magyarországból eredő és Cseh
szlovákiába szóló vagy ellenkező irányú csomagok
hoz frankócédula csatolható.

Az eljárást a Posta Rendeletek Tára 1921. évi 
101. számában megjelent 33.101. számú rendelet 
Vili. fejezete szabályozza.

Jegyezzék be tehát a hivatalok a  nemzetközi 
csomaglarifa 27. oldalán Cseh-Szlovákiánál a Jegy 
zet-hasábba „Fv“ és „Fp“-t.

Budapest, 1925. március hó 25-én.

Dijak fe lszám ítása  a  külföldről eredő té r ti
csomagok visszaküldésé esetén.

7.171.
Felhívom a hivatalok, elsősorban a kicserélő 

hivatalok figyelmét, hogy a külföldről eredő oly 
csomagoknál, amelyeknél a feladási helyre való 
visszaküldés válik szükségessé, a tértiportón, illetve 
magyar végdijon felül a csomagot terhelő kézbesi-
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tési dijat és az esetleges fekbért is fel kell számi- ;
tani.

Budapest, 1925. évi március hó 23-án.

Franciaországból eredő hírlapok és időszaki j 
nyomtatványok kedvezményes dija.

8.456
Hivatkozással a Posta Rendeletek Tóra inult j 

évi 52. számában közölt 16.534. számú rendeletre, 
értesítem a hivatalokat, hogy a Franciaországban 
feladott hírlapok és időszaki nyomtatványok díj
kedvezménye a fent hivatkozott rendeletben .meg
állapított mértékben 1925. évi szeptember hó 30-ig 
marad érvényben.

Jegyezzék ezt elő a Posta Rendeletek Tára ; 
folyó évi 7. számában 3.454. számú rendelettel k i
adott „Kimutatásiban.

Budapest, 1925. évi március hó 24-én.

Hamisnak vélt levélbéíyegekről szóló é rte s íté s  \ 
kezelése az Észak Amerikai Egyesült álla- : 

mokka!.
4.890

Az Egyetemes Postaszerzödés foganatosító sza- j 
hálózatának XXXI. cikk b) pontja értelmében ha- j 
mis (utánzott vagy már használt) levélbélyeg vagy j 

hamisított bérmentesítő géplenyomattal ellátott kül- i 
deményről szóló értesítés egy-egy példányát a fel- ! 
vevő és rendeltetési ország igazgatásának, egy pél
dányát pedig a küldeménnyel együtt a rendeltetési 
hivatalhoz kell továbbítani.

Az Északamerikai Egyesült-Államokkal való 
forgalomban eme igazgatás kérésére a hivatalok a 
jövőben ily küldeményeket ne továbbítsák a ren
deltetési helyükre, hanem az értesítés egy példá
nyát és magát a küldeményt a központi postaigaz
gatásnak (Post Office Departement, Washington 
D. C.) küldjék el.

Budapest 1925. március hó 24-én.
t

A japán hivatalok által á ru s íto tt válaszdij- 
szel vényen lévő bélyegzőlenyomatok.

7.985.
A japán hivatalok által árusított válaszdij- 

szelvényeken alkalmazott bélyegzőlenyomatok keltje 
a japán időszámítás szerűit van feltüntetve. Az 
ilyen bélyegzőlenyomaton az adatokat balról jobbra 
kell olvasni. Például a következő bélyegzőlenyomat: 

14. 1. 25.
„14. év január 25“-ét jelenti. A japán (Taiseho) 
évszámítás 1912 évtől kezdődik, úgy, hogy a folyó

14-ik év megfelel a keresztény időszámítás 1925. 
évének.

Ilyen bélyegzőket használtak a koreai és az 
egyéb japán érdekeltségi területen lévő hivata
lok is.

Mivel valamely tengerentúli országhoz tartozó 
hivatal által eladott válaszdijszelvényt hat hónap 
alatt becserélésre be kell mutatni, a hivatalok az ily 
válaszdijszelvényeken alkalmazott betüzőlenyoma- 
tokat a fentiek értelmében olvassák.

Megjegyzem, hogy a japán kicserélő  hivatalok 
a keresztény időszámítást feltüntető bélyegzőlenyo
matokat használnak.

Budapest, 1925. évi március hó 24-én.

Áruértékkei biró áruminíaküldemányek 
Görögországba nem küldhetők.

8.415.
A görög igazgatás az árumintaküldeményeket, 

melyeknek tartalma áruértekkel bir. visszaküldi a 
feladási helyre, mert azok bevitele Görögországba 
nincs megengedve.

Adott esetben figyelmeztessék a hivatalok e 
rendelkezésre a feladókat.

Budapest, 1925. évi március hó 24-én.

Változás egyes mozgóposták szám ozásában.
8.472.

Folyó évi április hó l étől kezdve a Buda 
pest—Gyékényes közt berendezett 406., a Budapest 
és Subotica közt közlekedő 46/11. és a Budapest és 
Komárom közt járó 46/1. sz. mozgóposták számát, 
illetve elnevezését a következőleg állapítom meg:

„Budapest— G yékényes 2,9“, illetve „G yéké
nyes— Budapest 29“,

„Budapest— Subotica  36“, illetve „Subotica— 
Budapest 36“,

„Budapest— K om árom  39“, illetve „K om árom  
— Budapest 39“.

Budapest, 1925. március hó 19-én.

H irlaptáviratok feladási ideje a  Szerb-Horvát- 
Szlovén királysággal való forgalomban.

9.003.
A folyó évi P. R. T. 8. számában megjelent 

3.493. számú rendelettel kapcsolatban értesítem a 
hivatalokat, hogy hirlaptáviratokat kedvezményes 
díjazás mellett a Jugoszláviával való forgalomban 
is esti 18 órától másnap déli 12 óráig lehet feladni.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Távirdaüzleti 
Szabályok 40. §-ának 10. d) pontjánál és a Táv
író-Tarifákban .

Budapest, 1926. március hó 28-án.
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Betegségi biztosítóintézetünk alapszabályaiba 
ütköző e ljárás ese tén  nem adható pénzsegély.

9.142.
A központi segélyzőbizottság jelentéseiből arról 

értesültem, hogy postai alkalmazottak nem ritkán 
milliókra rugó orvosi és kórházi költségszámlákat 
mutatnak be a központi segélyzőbizottságnál és 
azok kiegyenlítését kérik, mert a posta betegségi 
biztositó intézete a felmerült költségeket nem volt 
hajlandó elvállalni.

Minthogy az esetek mindenikében megállapí
tást nyert az, hogy a kimutatott költségeket a beteg
ségi biztosítóintézet azért nem vállalhatta el, mert I 
az érdekelt postai alkalmazottak a kezelő (szak)- 
orvos igénybevételénél, vagy a kórházba való fel
vételüknél az érvényben lévő alapszabályokat 
figyelmen kívül hagyták (nem az intézet orvosát 
vették igénybe, nem az intézet útján szerezték be 
a drága gyógyászati segédeszközöket, kórházba és 
szanatóriumba nem szabályszerű beutalás mellett 
vonulnak be, vagy a beutalást nem vették igénybe

stb.), figyelmeztetem a személyzetet, hogy betegség 
esetén alkalmazkodjék a betegségi biztosítóintézet
nek a kormány által velünk egyetértőleg megálla
pított alapszabályaihoz, mert a központi segélyző
bizottság semmi körülmények között sem adhat 
segélyt az olyan alkalmazottaknak, akik alapsza
bályellenes magatartásukkal, tehát saját hibájukból 
okoztak maguknak olyan költségeket, amelyekből 
a betegségi biztosítóintézet őket megóvta volna és 
amelyeket természetesen a betegségi biztosítóinté
zet sem egyenlíthet ki.

önként értetődik, hogy a segély engedélyezé
sére vonatkozó ezen tiltó rendelkezés nemcsak a 
központi segélyzőbizottságra, hanem a kerületi 
segélyzőbizottságokra is vonatkozik.

Budapest, 1925. március hó 10-én.

Forgalomköri változás.
8.232.

Encsencs u. t. ezentúl: Nyírbátor.
Budapest, 1925. március hó 23-án.

Nyomatott a Budapeotl Hírlap nyomdAIAban. Bodopeot, V III.. Klikk Szllftrd-ntca i. -  PeleMa n yon.<lave«ot/5:'‘NÖdoCTkr iiásri*.'
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Budapest, 1925. ÁPRILIS 6. 17. szám.

T A R T
Elismerés.
Bénzbeszotyjáltatúsiokaiaik fémgyüriis kendeTzsitluVk'bKn 

vagy ugyanilyen zacskókban való küldése.
Postai száMitásbóQ kizárt sajtótermékek.
Postai szállításból kizárt sajtótermék 
Damzig szabad városból, Syriából és Törökországból 

eredő levélposai ikftlderroéniyek díjszabása.
Irányítási segédkönyv kiadása.
Arábiába szóló ajánlott küldemények.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Elismerés.
4.815.

Musza Pál í. oszt. postakocsimesternek 40 évi 
szolgálat után történt nyugdíjazása alkalmával 
hosszú szolgálati ideje alatt tanúsított kiváló iigy- 
huzgalmáért, eredményes munkásságáért és miin- 
denkor hűséges, példásul« magatartásáért elisme
résemet fejezem ki.

Budapest, 1925. március hó 30-án.

Pénzbeszolgáltatásoknak fémgyüriis kender- 
zsakokban vagy ugyanilyen, zacskókban való 

küldése.
ad 2.652.

A nagyobb pénzbeszolgáltatások csomagolására 
az 1923. évi július hó 16-án kelt 19.550. számú 
rendelettel (P. R. T. 1923 :55. sz.) rendszere
sített fémgyüriis kenderzsákok használata célsze
rűnek, gazdaságosnak és biztonsági szempontokból 
megfelelőnek bizonyult.

Erre való tekintettel és számolva a nagy állam- 
jegy forgalommal,- a korábban ezüstpénzeik szállítá
sára készült kenderzacskókat is fémgyűrűkkel sze
reltettem fel, hogy a, postahivatalok c zacskókat 
kisebb pénzbeszolgáltatásaik csomagolására fel
használhassák.

A L O M
Változás a Nemzetközi Gsomagtarifában.
Uj magyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatok meg

nyitása.
Jókai-emlékérem «erjesztése.
A m. kir. postaszemélyzet köméiben 1925. február havá

ban előfordult változások.
A temetési segélyek újabb szabályozása.
Helyesbítés a „Helységnévtár“-bain.
Pályázat kiadói állásra.

Elrendelem tehál, hogy a postahivatalok ezen- 
tui pénzbeszolgáltatásaikat a szükséghez képest 
vagy fémgyüriis kenderzsákokba, vagy fémgyüriis 
kenderzacskókba csomagolják.

A kérdéses kenderzacskókat főleg a posta
mesteri hivatalok használhatják, de igénybevehetik 
a kérdéses kenderzsákokat is, viszont nincs ki
zárva, hogy a  kérdéses kenderzacskókat esetleg a 
kincstári postahivatalok is használhassák.

Úgy e zsákok, mint a zacskók lezárási módját 
egyöntetűen a következőképen állapítom meg:

A zsák (zacskó) fémgyűrűit párosával egy
másra illesztve a zsákot (zacskót) ráncokba kell 
összehajtani, úgy hogy az összes gyűrűk egymás 
fölé essenek. Az eljárás eddig azonos, mint az ame
rikai gyűrűs zsákok összehajtásánál.

A gyűrűkön kellő erősségű ép (nem toldozott) 
zsineget kell áthúzni, úgy, mintha a fémgyűrűk 
felfűzése amerikai lakatra történnék. Felfűzés után 
a zsinegnek két egyenlő hosszú szárat kell hagyni.

E szárakkal a zsák (zacskó) nyakának jobb- 
kézfelé néző oldala élén oly szoros és erős kettős 
csomót (bogot) kell kötni, hogy a zsineget, illetve 
a kötést ne lehessen a zsák (zacskó) szájára fel
húzni, vagy egyáltalán meglazítani. E kettős cso
mózás (bogozás) után a zsineg két szárát a fém
gyűrűk felé visszahajtva, a fémgyűrűkön kérészi
ben át kell huzni s ezután a zsineg két szárával a 
zsáknak (zacskónak) még ál nem hurkolt, balkéz 
felé néző, oldalélén is oly szoros és erős kettős
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csomót (bogot) kell kötni, mint amilyent előbb kö
töttünk a zsák (zacskó) ellenkező oldalélén.

Ezek után a zsineg két végét a cimfüggvényül 
használt kis deszkalapon fúrt két lyukon a kivájás 
felé áthúzzuk, ismét csomóra kötjük és azután a 
zsineg két végét a dieszkafüggvény kivájt, mélyí
tett részére alkalmazott pecséttel a deszkafügg
vényhez pecsételjük. A deszik'af üggvény másik
oldala címzésre, az összegnek pénznemek szerint 
való részletezésére és kezelési feljegyzésekre szolgál. 
Deszkafüggvény helyett kivételesen szükség eseté
ben függvényül megfelelő kemény lemezpapir is 
használható.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy ily 
zsákok és zacskók használata esetén a lezárásnál 
a fent ismertetett eljáráshoz szorosan alkalmaz
kodjanak, mert az előirt eljárás meg nem tartása, 
avagy darabokból álló összekötözött zsineg hasz
nálata a körülményekhez képest kártérítési kötele
zettséget vonhat maga után. A postahivatalok szi
gorú kötelességévé teszem végül, hogy e zsákok és 
zacskók kezelésénél, szállításánál. átadásánál, 
illetve átvételénél azok épségéről, lezárásának 
helyes és sértetlen voltáról a ráncok széthúzásá
val, a széleik és az összekötő zsineg gondos meg
tekintésével mindenkor feltétlenül győződjenek 
meg. Ennek elmulasztása szintén kártérítési köte
lezettséget vonhat maga után.

Ami a kérdéses zacskókat illeti, azokkal és 
deszkafüggvényekkel a postamesteri hivatalokat a 
in. kir. posta központi anyagraktára hivatalból 
fogja ellátni.

A postaigazgatóságok foglalják postamesteri 
hivatalaikat kimutatásba és pedig külön-külön az
l. , II., III. és IV. osztályúakat.

E kimutatásokat küldjék meg 2 példányban a
m. kir. posta központi anyagraktárának.

Az anyagraktár az I. osztályú postamesteri 
hivataloknak 5, a II. osztálvuaknak 4, a III. és IV. 
osztályunknak 3—3 drb zacskót és ugyanannyi 
zsáktáblát fog küldeni.

Ismétlem, hogy a postamesteri hivatalok a 
szü kség h ez képest pénzbeszolgáltatásaikhoz ily 
zacskók helyett fémgyürüs kenderzsákokat is hasz
nálhatnak. A postamesteri hivatalok azonban a 
a fémgyürüs zacskók meglevő készletének kihasz
nálása végett pénzbeszolgáltatásaikhoz elsősorban 
lehetőleg ezeket használják fel.

Az elrongyolódott, hibás zacskókat a posta- 
hivatalok az 1448. sz. „Bizonylat és ellenbizony
lat“ című nyomtatványon készítendő számokmány- 
pár kíséretében a m. kir. posta központi anyag

raktárába szolgáltassák be és ugyanakkor külön 
bizonylatpáron a  beszolgáltatottakkal azonos meny- 
nyiségü uj zacskót rendeljenek meg.

A fazsákfiiggvényeket a többi postai üzemi 
anyagokkal és irodaszerekkel kell megrendelni.

Az igazgatóságok a zacskókat a központi 
anyagraktár által visszaküldött kimutatás alapján 
az anyagszámadásban vételezzék be.

Azok a postahivatalok, amelyek a beszolgálta
tásokat átvették, az üres zacskókat és zsákfüggvé
nyeket a legközelebbi alkalommal hivatalos aján
lott levélben küldjék vissza oda, ahonnan a beszol
gáltatás eredt.

Budapest, 1925. március hó 31-én.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
9.964.

A „Bibliatanulók Egyesülete“ elnevezés alatt 
működő szektának Kolozsváron megjelent: „A 
Milleniucni Hajnal Himnuszai, A szociálizmus és a 
Biblia, Aranykorszak-naptára, őrtorony, A világitó 
őrtorony, Arany Korszak, Mennyei Manna, Isten 
Hárfája, A kívánatos kormányzat, A vílágnyomo- 
ruság miért? Az orvosszer, A teremtés története, 
Mit mond a biblia a pokolról?“ cimü kiadványaitól 
a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a kiadványokat a ki 
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi április hó 4-én.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
9.069.

A Himlervilleben (Amerikai Egyesült Államok) 
megjelenő „Magyar Bányászlap“ cimü időszaki 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi március hó 28-án.

Danzig szabad városból, Syriábói és Török
országból eredő levélpostai küldemények díj

szabása.
9.124.

Danzig szabad városból eredő levélpostai kül
demények ajánlási dija 20 Pfennig, az express-dij 
pedig 70 Pfennig.

Syriábói és Libanonból eredő levélpostai kül
deményeknél minden hiányzó 1 centiéme de pias- 
treért beszedendő 25 magyar korona.
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Folyó évi április hó 1-től a Törökországból 
eredő levélpostai küldemények díjszabása a kö
vetkező:

Levél 20 gr.-ig 400 para
minden további 20 gr.-ért . . 200 55

Levelezőlap............................. 240 5*

Nyomtatvány 50 gr.-ként . . 80 5»

Üzleti papír 50 gr.-ként . . . 80 55

de le g a lá b b ................... 400 55

Áruminta 50 gr.-ként . . . 80 55

de le g a lá b b ...................
Vakok számára készült irás

160 »5

500 gr.-ként . . . . . 40 5»

Ajánlási d i j ............................. 400 5»

Beszedendő portó minden hiányzó 10 páráért 
250 korona.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. folyó 
évi 7. száimában megjelent 3.454. sz. rendelettel 
kiadott kimutatásban Danzignál a 9. és 10. hasáb
ban, Syria és Libanonnál 13. hasábban és Török
országnál a megfelelő hasábokban.

Budapest, 1925. április 4-én.

Irányítási segédkönyv k iadása.
9.582.

A külföldre szóló levélpostai küldemények, 
értéklevelek, értékdobozok és csomagok irányítását 
feltüntető „Irányítási segédkönyv“ cimü füzetet 
az igazgatóságoknak (kirendeltségeknek), a kincs
tárt, valamint a mozgó és kalauzpostákkal össze
köttetésben álló, nagyobb forgalmú I. és II. osz
tályú nem kincstári hivataloknak a szükséges pél
dányban a Rendleletek Tára ezen számának mel
lékleteként megküldöm.

A szóbanlévő segédkönyvvel a mozgó és ka
lauzposták is ellátandók.

Felhívom mozgó (kalauz) és érdekelt stabil 
postahivatalokat, hogy a külföldre szóló postai 
küldeményeknek ezen utasítás szerint való pontos 
irányítására kiváló gondot fordítsanak.

Az irányításban beálló változásokat — a segéd
könyv megfelelő helyesbítése végett — eselről- 
esefre ugyancsak a Rendeletek Tárában fogom kö
zölni.

Budapest, 1925. évi április hó 2-án.

Arábiába szóló aján lo tt küldemények.
9.106.

Értesítem a hivatalokat, hogy az egyptomi 
igazgatás közvetítésével a feladó felelősségére és 
veszélyére Arábiába (Hcdjaz) ajánlott levelek is 
küldhetők.

Ily ajánlott küldemények után elveszés esetén 
kártérítés nem jár.

Budapest, 1925. évi március hó 27-én.

Változás a Nemzetközi Csomagtarifában.
7.218.

A hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifában az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

30. oldal. Egyptom, a a) 3. útirányban az 1 
kg. súlyú csomag dija 3.25 fr., a b) 3. útirányban 
az 1 kg. súlyúé pedig 3.75 fr.

31. oldal. Finnország, a 9. hasábba a követ
kezőket jegyezzék be: „E, csak a városokban és a 
címzettnek csupán értesítést kézbesítenek a csomag 
érkezéséről“.

A lengyel végdijak változása folytán folyó évi 
április hó 1-től a Lengyelországba szóló csomagok 
dija a következőképpen változik: az 1 kg. súlyúé 
változatlan marad, 5 kg. 1.30, 10 kg. 2.40, 15 kg. 
3.70 és 20 kg, 5,— fr. E dijak a Tarifa 38. oldalán 
Lengyelországnál a 4. hasábban vezetendők ke
resztül.

59. oldal. Nagybi'itannia, az 1. útirányban 
(Köln—Deutz) továbbított csomagoknak idegen 
értékdija a következő:

300 fr.-ig 25 ct. (változatlan)
600 „ 50 „
900 „ 75 „

1000 „ 100 „
Budapest, 1925. március hó 25-én.

Uj m agyar-csehszlovák távbeszélőviszonylatok 
m egnyitása.

9.526.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén 

a következő uj távbeszélőviszonylatok forgalmát a 
f. é. április hó 6-val megnyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a niin-
denkori szorzószálmmal szorzundók.

A magyar táv A külföldi táv Beszélgetési dij
beszélő k '/pont beszélő központ arany frankokban

neve neve fre cts

K okmárom Rrno (Brünn) 2 10
5) Guta (Guta) i 80
55 Hlohovec (Galgóc) 2 10
55 Kosice (Kassa) 2 40
55 Mezimesti (líalbstadt) 2 80
55 Nővé Zamky (Érsekujvíír) 1 80
55 Praha (Prága) 2 80
55 Tan (Tany) 1 80

55 Zilina Slovensku (Zsolna) 2 10
A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá-

mának mellékleteként megjelent „V. B). Külföldi
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forgtaloim“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi március hó 31-én.

iókai-emlékérem te rjesz tése .
6.424.

Értesítem a m. kir. posta személyzetét, hogy 
az Országos Jókai Centenárium Bizottság a Jókai- 
kultura terjesztése érdekében emlékérmet bo
csát ki.

A 36 mm. átmérőjű egyik oldalán Jókai 
mellképét, másik oldalán pedig egy mesemondó 
női alakot, ábrázoló művészi kivitelű bronzérem 
darabonkinti árát igen alacsonyan. 25.000 koro
nában állapította meg az emlékbizottság, hogy 
azt a kevésbé tehetősebbek is megszerezhessék.

Az emlékérmeket a m. kár. állami pénzverő 
hivatal készítette el és azok kis papirdobozokban 
kerülnek elárusitásra. A megrendelés a vételárnak 
(darabonként 25.000 korona) a m. kir. állami 
pénzverő hivatal címére (Budapest, V. kér., Aka
démia-utca 3.) postautalványon való beküldése 
útján eszközölhető. Legalább 20 darab érem meg
rendelése esetén portómentesen, ennél kisebb 
mennyiség megrendelésénél pedig a postaiköltség 
utánvételezése mellett szállíttatnak az érmek. A 
budapesti hatóságok stb. az érmek árát közvet
lenül is befizethetik a m. kir. pénzverő hivatal
nál, mely esetben az érinek azonnal kiadatnak.

Remélem, hogy a postaszemélyzet úgy az 
éremnek megszerzésével, mint annak a közönség 
körében való ajánlásával hathatósan segíteni 
fogja az Országos Jókai Centenárium Bizottságot 
a maga elé tűzött nemes cél elérésében.

Budapest, 1925. évi március hó 28-án.

A m. kir. posíaszem élyzet körében 
1825. február havában előfordult változások.
(A feltüntetett számok az illető alkalmazottak rang

sorszámát jelentik.)
9.218.

Meghizatoü:
Déváid Dezső II. oszt. főfelügyelő 221 a Bu

dapest 705. sz. postahivatal vezetésével.
Áthelyeztettek:
Szűcs Mihály dr. főtiszt 379 Budapestről Sop

ronba, Dömötör Sándor főtiszt 463 Kecskemétről 
Szolnokra, Zsemlye Béla II. oszt. altiszt 3996 
Pécsről Budapestre. ,

A létszámból töröltetett:
Polyánka Dezső segédtiszt 128.

I Végkielégitt ettek:
Gugi Zoltán dr. tanácsos 94. Hajdú Antal 10. a 

és Schwend István 304 főtisztek, Ghiczy Kálmánná 
szül. Lévav Róza 140 és Böhm Antalné 430 ellenőr- 

| nők, Mikolay Kálmánná 506, Nágel Miklósné szül.
| Liebschütz Kaallin 623, Tompa Istvánná .745, özv.
| Theiner Józsefire 759, Rubenescu Kornélia 928, 
j Frankó Ilona 991, Bodnár Kár oly né 1068 és Mi- 
i hályfi Julia 1224 segédellenőrnők, Kiss Imréné 
: 266, Iíajek Krisztina 672, Soltész Lajosné 673, Cso- 
! many Ferenené szül. Tóth Józsa 762, Popovits 
! Gyuláné szül. Rónai Ilona 785, Vankó Emilné 926,
I Kellner Olga 1245 és Nagy Antónia 1355 segéd- 
j tisztnők, Fazekas István ásványi II. o. szakaltiszt

249. Nyakas István II. oszt. altiszt 3581.
'

Nyugdijaztattak:
Gödé Dezső I. oszt. főfelügyelő 59, Szepesi 

! Dezső főtiszt 284, Schnellbach Márton I. oszt. fő- 
| ellenőr 4, Kluger Sándor 377 és Szalai Ferenc 473 

segédellenőrök, Róth Olga ellonőrnő 426, Füredi 
Mihály 101, Schaffer Lajos 168, Korvin János 
278, Koroknay László 364 és Horn István 339 II. 

i oszt. szakaltisztek, Serfőző József 193, Balogh 
Károly nbgvái*! 663, Vámos Imre 731, Balázsi Ká- 

; roly 777, Barta István halasi 812, Tóth Lajos vég- 
; vári 859, Flabi János 1013, Szúnyog József 1075, 

Farkas János szegedi 1093 és Pulirak István 1221 
I. oszt. altisztek, Homola József 466. Petrás László 

j  718, Ács Sánta Gergely 868, Portás János 922,
| Dénes György 964, Varga János deáki 1197, Kvi- 
i csalni Gyula 1365, Nagy Mátyás 1493, Kövér Sáu- 
! dór 1903, Hiu'asztovics Sándor 2198, Varga-Koritár 
i Mátyás 2551, Gál Vendel 2633, Vekety András 
j 2784, Miklya János 3375 és Benezekovics János 
j  3554 II. oszt altisztek.

Meghaltak:
Schäfer Lajos 81 és Szapáry Béla! 208 fel

ügyelők, Altdorfer Kálmán főtiszt 329, Varga Fe- 
j renc segédellenőr 204, Adász Jánoshé szül. Csömör 
! Róza segédíiszinő 313, Ragyámóczky István 2748, 
i Gsányi Vince 3225 és Bárány Kálmán 3283 II. őszi. 
: altisztek, Józsa Sándor II. oszt. vonal-felvigyázó 124.

Budapest, 1925. március hó 27-én.

A tem etési segélyek újabb szabályozása.
9.143.

A múlt évi Rendeletek Táráinak 73. számában 
közzétett 31.308. számú rendelet kapcsán értesí
tem a személyzetet, hogy a m. kir. postaszemély
zet jóléti csoportjának temetési vállalata által 
nyújtandó segélyeket 1925. évi április hó 1 -étöl



17. S2ám.

további intézkedésig a következő összegekben álla
pítom meg és pedig:

a) az állami V. vagy ennél maga
sabb fizetési osztályokba tartozó 
tisztviselők, valamint az ezekből 
az állásokból nyugdijazotl pos
tai alkalmazottak után . . .

b) az állami VI—Vili. fizetési osz
tályokba tartozó tisztviselők, 
valamiint a 3 vagy ennél több 
tiszti segéderőt alkalmazó posta
mesterek, úgyszintén az ezek
ből az állásokból nyugdíjazott 
kincstári és nemkincstári alkal
mazottak u t á n .........................

<•) az állami IX—XI. fizetési osztá
lyokba tartozó tisztviselők és az 
önállóan működő vagy 1—2 
tiszti segéderőt alkalmazó posta
mesterek, úgyszintén az ezek
ből az állásokból nyugdíjazott 
kincstári és nemkincstári alkal 
mázolták és az összes régi 
rendszerű nyugdíjas postames
terek után .............................

d) az összes többi kincstári és 
nemkincstári alkalmazottak, 
valamint az ezen állásokból 
nyugdíjazott kincstári alkalma
zottak után, akik a megállapí
tott járulékot fizetik . . . .  

koronáiban.
Ebben a segélyben az elhalálozott 

lozói (feleség, gyermek) vagy pedig azok az egyé
nek részesülhetnek, akik az eltemettetésről gon
doskodtak.

A fenti csoportosításnak megfelelően a fele
ségnek és az özvegyi nyugdijat élvező özvegynek
elhalálozása esetén

az a) csoportban ..............................1,100.000
a b) csoportban.............................1,000.000
a c) csoportban .......................... 900.000
a d )  c s o p o r tb a n ........................  800.000

korona (vagyis a családfő után megállapított segély 
kikerekitett 80%-a) erejéig részesülhetnek teme
tési stegélyben azok a hátramaradottak, akik az 
eltemettetésről gondoskodtak.

G y e r m e k e k n é l :
a családfő után megállapított segély kikerekitett 
60%-ában vagyis:
az a) csoportba tartozók gyermekei után 800.000

a b) csoportba tartozók gyermekei után 750.000
a c) csoportba tartozók gyermekei után 700.000
a d) csoportba tartozók gyermekei után 600.000

korona temetési segélyben részesülhet az a szülő 
(gyám, hozzátartozó), aki az eltemettetésről gon 
doskodotl.

A temetési vállalat szervezetére és működésére 
vonatkozó egyéb rendelkezések továbbra is válto
zatlanul fennállónak.

Felhívom azon vidéki postaigazgatóságokat, 
amelvek a múlt évi Rendeletek Tára 73-ik számá 
ban közzétett fentidézett rendeletemnek még nem 
tettek eleget, hogy a keriitetükben működő temet
kezési intézetekkel történt megállapodásokat a m. 
kir. posta jóléti csoportjával mielőbb részletesen 
közöljék.

Budapest, 1925. március hó 30-án.

Helyesbítés a  „Helységnévtár“ -ban.
9.817.

A csepregi járáshoz tartozó Lövő, Nemesikéi’, 
Vülcsej, Sopronhorpács és Kislédec községek, 
valamint a kapuvári járáshoz tartozott Böjtök, 
Muzsaj és Ebergöc községek a soproni járásba 
csatolt attak át.

A változásokat a hivatalok a „Helységnév
tár“ cimui segédkönyvükben vezessék keresztül.

Budapest, 1925. évi április hó 2-án.

91

Pályázat kiadói állásra.
Mindhárom szakban, számadástételben teljes 

jártassággal bíró férfi kiadó április 15-rc helyette
sítést vagy kiadói állást vállal. Kunkel kiadó Duna- 
szekcső.

1.300.000

1,200.000

1.100.000

1.000.000 

hozzátair-

Nyomatott « Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest. V III., licikk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | | g |  POSTA RÉSZÉRE.

KI ADJA A MAGYAR KIRÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. ÁPRILIS II. 18. szám.

T A R T A L O M
Értékcikkek megtieiKlcilése az érték cikkrak tárnál. Uj .magyar-csehszlovák itá vb es zél ő - vi s zoiny 1 a tok meg-
A légi postaforgailolm ujrafdvétde. nyitása.
5.000 és 10.000 K-s légi postabélyirgek 'forgalomba bo- Uj magyar- osztrák távbeszélő-viszonylatok megnyitása.

csátása. A Mezőberény-Wien és Körmend-Voitsberg távbeszélő-
S elejt pap i ro k beszolgáltat á sa. viszonylatok forgalmának megnyitása.
A hivatalos levelezés á a lányozására igényjogosultak Nagykőrös bevonása a magyar-német távln szélől'orga-

névjegyzékének helyesbítése. lomba.
Figyelmeztetés. I. o. szakaltisztek és 1. o. vonal mesterek rangjelzése.
Változások a Távíró-Tarifákban. Forgalomköri vállozá s.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Értékcikkek megrendelése az értékcikk
raktárnál.

7.307.
A magyar kir. posta értékcikkraktárának jelen

tése szerint, a postahivatalok nagy része nem al
kalmazkodik a P. R. T. 1923. évi. 61. számában 
közzétett 24.760. sz. rendelet 2. és 3. pontjában 
foglaltakhoz s igy a hó végén nem rendelkezik 
legalább 1V* havi forgalmának megfelelő érték - 
cikkészlettel s emiatt az értékcikkraktárt a követ
kező hóra szóló értékcikkrendelés soronkiviil való 
elküldésére sürgeti.

Újból figyelmeztetem ennélfogva az összes 
postahivatalokat, gondoskodjanak arról, hogy

a) a hó végén legalább is l'/a havi bélyeg és 
értékcikkszükségletnek .megfelelő készlettel rendel
kezzenek;

b) a következő hóra szükséges bélyegeket, ér
tékcikkeket legkésőbb minden hó 20-áig meg
rendeljék.

A pénzügyi értékcikkszükséglettel hasonló az 
eljárás.

Az értékcikkraklárt a megrendelések soron
kiviil való foganatosítása érdekében a postahiva
talok táviratilag, sem pedig távbeszélőn nem sür
gethetik. Amennyiben valamely postahivatal ér
tékcikk készlete előre nem látható körülmények 
miatt, az idejében tett megrendelés beérkeztéig nem

elegendő a szükségletek fedezésére, az időközi pót
rendelés soronkivüli foganatosítását előttes igaz
gatóságánál szorgalmazhatja táviratilag, esetleg 
távbeszélőn.

Azokat a postahivatalokat, amelyek ennek 
dacára is ily módon indokolatlanul az értékcikk-
raktárt sürgetik, az igazgatóságok a távirat vagy 
a távbeszélés dijának megtérítésére kötelezzék.

Ha azonban valamely postahivatal szabály- 
szerű időben teljesített értékcikkrendelése a követ
kező hó 15-ig sem érkezne be a .megrendelő hiva
talhoz, a megrendelést közvetlenül meg kell szor
galmazni.

Budapest, 1925. április 6-án.

A légi postaforgalom  ujrafelvétele.
8.503.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a P. R. T. 
1924. évi 71. számában közzétett 29.873. számú 
rendelettel a téli hónapokra ideiglenesen megszünte
tett légi postaforgalom a Francia-Román Légifor
galmi r.-t. útján e társaság összes légi vonalain, 
mégpedig Páristól Bécsiga Páris—Básel—Zürich— 
Innsbruck—Bées megváltozott légivonalon Auszt
riával. Franciaországgal, Svájccal. Lengyelország
gal, Jugoszláviával, Romániával és Törökországgal 
a folyó évi április hó 14-től kezdve ismét megnyílik.

A légipostaforgalomra megállapított általános 
feltételek és szabályok szerint tehát ilyen küldemé
nyek a jelzett naptól kezdve ismét felvehetők.
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A Bécsbe, Innsbruckba, Báselbe, Zürichbe, 
Parisba, Varsóba, Krakóba, Lembergbe és Dan- 
zigba szóló levélzárlatok a folyó évi április hó
15-től kezdve naponként, vasárnap kivételével, 14 
óra 15 perckor, a Belgrádija, Bukarestbe, Konstanti
nápolyija és Angorába szóló levélzárlatok pedig 
szintén naponként vasárnap kivételével, 12 óra 15 
perckor, illetőleg április hó 15-től 30-ig ideiglenesen 
11 óra 15 perckor Mátyásföldről induló repülő
gépekkel továbbit tatnak.

Ellenkező irányban a felsorolt helyekről a Bu
dapest 42. számú postahivatalhoz címzett légiposta
zárlatok érkeznek.

Felhívom á  hivatalok figyelmét, hogy légi
postái küldemények nemcsak a fentmegjelölt orszá
gokba, hanem azokon túl fekvő helyekre is küld
hetők. Légi úton azonban a küldemények csak 
azon helyekig továbbittatnak, ahová zárlatokat in
dítunk. Ezeken a helyeken túl fekvő helyekre szóló 
légipostái küldemények további útjukon rendes 
postai úton továbbittatnak.

Budapest, 1925. április hó 4-én.

5 .0 0 0  és 10.000 koronás légipostabélyegek 
forgalomba bocsátása .

4.982.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a folyó évi 

április hó folyamán 5.000 és 10.000 K-s légiposta 
bélyegek is kerülnek forgalomba, melyek úgy mint 
az eddig forgalomban lévő légiposta bélyegek szin
tén kizárólag a légiposta küldemények bérmente
sítésére szolgálnak.

Az 5.000 és 10.000 koronás légi postabélyegek 
a P. R. T. 1924. évi 30. számában közzétett 3984, 
sz. rendelettel ismtertetett 100, 500 1.000 és 2.000 
K-s légi postabélyegektől az érték jel zésein kívül 
abban térnek el, hogy papiros vizjegye a kettős 
keresztes országalmának a négyszögek átlójában 
elhelyezett ismétlődő rajzát ábrázolja, továbbá az 
,,5.000 K“, illetőleg ,,10.000 K“ értékjelzés a bélyeg
keret alsó részének közepén lévő fehér mezőben 
olvasható, az ettől jobbra és balra lévő két kisebb 
fehérmező pedig csillag alakban elhelyezett négy
négy egymáshoz tapadó kis körökből álló diszit- 
ménnyel van kitöltve.

Az 5.000 K-s bélyeg kerete és a kép levegője 
vörösibolya, a kép többi része és az értékjelzés 
pedig kékes-ibolya szinü, a 10.000 K-s bélyeg ke
rete és a kép levegője élénkpiros, a kép többi része 
és az érték jelzés pedig vörösibolya szinti.

E bélyegekből a szükséges készletet a hiva
talok a szokott módon rendeljék meg s jegyezzék

elő e rendeletemet a P. R. T. 1924. évi 30,-számá
ban közzétett 3984. sz. rendeletemnéí.

Budapest, 1925. április hó 1-én.

Selejtpapirok beszolgáltatása.
4.395.

A in. kir. posta központi anyagraktárának je
lentése szerint több postahivatal a P. R. T. 1924. 
évi 13. számában közzétett és a selejtezhető keze
lési okmányok miként való beküldésére vonatkozó 
34.444/923. szánni rendeletét nem tartja be.

A jelentés szerint
a) a szállítólevelek egyéb kezelési okmányok

kal vannak összekeverve.
b) A szállítólevelek egy része hiányzik, vagy a 

felragasztott postabélyegek le vanníak vágva vagy 
szakítva.

Újból figyelmeztetem ennélfogva a hivatalokat, 
hogy a selejtpapirok beküldésénél a fent hivatko
zott rendelethez, illetve a központi anyagraktárnak 
a hivatalokhoz esetről-esetre intézett átiratában 
foglaltakhoz alkalmazkodjanak.

A m. kir. posta központi anyagraktárának 
egyidejűleg kötelességévé teszem, hogy az említett 
rendelet értelmében az érdekelt igazgatóság közbe
jöttével azokon a postahivatalokon, amelyek ennek 
dacára is a szóban forgó anyagot rendetlenül kül
dik be, a kiválogatással járó költséget, tekintet 
nélkül a költség nagyságára, feltétlenül hajtsa he.

Azok ellen a postahivatalok ellen pedig, ame
lyek a szállóleveleket visszatartják, vagy az azokon 
felragasztva volt postabélyegeket levágták, az igaz
gatóságok megfelelően járjanak el.

Budapest, 1925. április hó 4-én.

A hivatalos levelezés á talányozására  igény
jogosultak névjegyzékének helyesbítése.

8.595.
A hivatalos levelezés átalányozására igény- 

jogosultak sorából a közélelmezési minisztérium 
kilépett s összes levélpostai küldeményeit folyó évi 
március hó 1-től kezdve szabályszerűen bérmente
sítve adja postára. A hivatalok ennélfogva a múlt 
évi P. R. T. 51. számában közölt 17.516. számú 
rendeletben közzétett Névjegyzék XIV. pontját 1. 
és 2. alpontjaival együtt töröljék.

Ugyanezen Névjegyzék IV. pontjának 2. tétele
ként a m. kir. koronaőrség parancsnokságát, VI. 
pontjának végére 57. tételként a m. kir. állam- 
rendőrség szaktanulmányainak felügyelőjét, 58. té
telként a folyamőrségi őrzászlóaljparancsnokságát 
Budapest, 59. tételként folyamőrségi árvédelmi
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századot Budapest, Szeged, Győr, 60. tételként fo- 
lyamőrségi különítmény parancsnokságot Komá
rom, 61. tételként a folyaimőrségi tiszavidéki alaku
latok gazdasági hivatalát Szeged és 62. tételként a 
folyamőrségi felsődunarészi alakulatok gazdasági 
hivatalát Győr, VII. pontjának 46. tételeként a m. 
kir. pénzügyőri ujonciskola parancsnokságát Buda
pest, VIII. pontjának 55. tételeként a ni. kir. pho- 
nolith kőbányát Hosszuhetény és végül XII. tételé
nek 34/a. alpontjaként a gyógypedagógiai intézetek 
és kisegítő iskolák országos szakfelügyelőségét fel
vettem.

A hivatalok a névjegyzéket megfelelően helyes
bítsék.

Budapest. 1925. április hó 4-én.

Figyelmeztetés.
7.312.

A P. R. T. folyó évi 1. számában közzétett 
29.432. sz. rendelet 5. §. 1. pontja szerint a külföld
ről érkezeit küldemények statisztikai bejelentéséről 
nem a címzettek, hanem a vámhivatalok gondos
kodnak. Figyelmeztetőm tehát a kézbesítő posta- 
hivatalokat, hogy jövőben a m. kir. központi sta
tisztikai hivatalhoz se a címzett által kitöltött áru- 
nyilatkozatot, se — ennek hiányában nemleges 
jelentést ne küldjenek be.

Felhívom továbbá a hivatalokat, hogy a fent 
hivatkozott rendelet 16. §. 3. pontja értelmében 
használaton kívül helyezett 1147—1149., 1151., 
1153. és 1154. sz. nyomtatványok netán még meg
levő példányait a posta központi anyagraktárába 
haladéktalanul szállítsák be.

Budapest, 1925. április 3-án.

Változások a  Táviró-Tarifákban.
8.634.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 38. szá
mának mellékletéként megjelent .,Távi ró Tarifáid
ban a következő változásokat vezessék keresztül: j

A 28. oldalon Kínánál az „1“ megjelölés, vala- j 
mint az „1“ jegyzet szövege törlendő.

A 21. oldalon Mexiconál az „1“ megjelölés és 
az „ 1 “ jegyzet alatt lévő szöveg törlendő.

A 40. oldalon 4. Radiolevelek 3-ik bekezdésé
nek 3-ik sorától az ,,ezidőszerint kizárólag köz- 
érlelmii némtet, angol vagy francia nyelven szer
kesztendő“ kitétel törlendő és ennek helyébe a kö
vetkező szövegrész írandó: „és pedig azoknak a 
nyelveknek egyikén szerkesztendő, amelyek az 
illető viszonylatban a kedvezményes diju kábeltáv

iratok (LC táviratok) szerkesztésére használhatók. 
(L. 39. oldal.)“

A 25. oldalon Guyana (angol) (Guyane brit) 
cim alatt közölt díjtételek keresztvonásokkal átlni- 
zandók és azok fölé a csatolt fedőlap ragasztandó. 
A „szolgálati korlátozások“ és „megjegyzés“ rovatá
ban közöltek továbbra is érvényben .mlnradnak, 

Budapest, 1925. április 3.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélöviszonylatok 
megnyitása.

9.525.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén

a következő uj távbeszélőviszonylatokban a forgat
mat a folyó évi április hó 16-val megnyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett dijak 
denkori szorzószámmal szorzandök.

a min

A magyar táv A külföldi táv- Beszélgetési di
beszélő központ beszélő központ ar. fánkokban

neve neve fre rts

Budapest Cop (Csap) 2 40
> í Kéz mar ok (Késmárk) 2 40
) J Malinec (Má 1 napa 1 ak) 2 10
>> Poprád

Slovensko Nővé Mes to 
(Sátoraljaújhely cseh

2 40

55

szlovák része)
Novy Smokovec (Uj-

2 10

tátrafüred) 2 40
55 Slary Smokovec (Ölálra -

55

füred)
Strbske Pleso

2 40

(Csorbató) 2 40
Debrecen

55

Lucenec (Losonc) 
Michalovce (Nagy-

2 10

mihály 2 40
55 Presov (Eperjes) 2 40
55 Spisska Nová Vés (Igló) 2 40

Kecskemét Bratislava (Pozsony) 2 40
55 Kosice (Kassa) 2 40

Kisvárda KoSice (Kassa) 2 10
5» Uzhorod (Ungvár) 2 40

Miskolc Mich a fo vec (Na gy mi hál y) 2 40
Nyíregyháza Lucenec (Losonc) 2 10
Salgótarján Filakovó (Fülek) 1 80
Sátoraljaújhely Presov (Eperjes) 2 10

55 - Uzhorod ( Ungvár) 2 10
Szeged Lucenec (Losonc) 2 40

55 ' Michalovce (Nagymihály) 2 70
, , Preíov (Eperjes) 2 70
, , Spisska Nová Vés (Igló) 2 70

Szerencs Kosice (Kassa) 1 80
Szolnok Kosice (Kassa) 2 10
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A m. kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. 
számának mellékleteként megjelent „V. B/Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adatai- jj 
val egészítsek ki.

Budapest, 1925. április hó 3-án.

Uj m agyar-osztrák lávbeszélö-viszonylatok 
m egnyitása,

9.762.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén a f. 

é. április hó 26-val a következő uj magyar-osztrák 
távbeszélőviszonylatokban a forgalmat megnyitom: 

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a min-
denkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar táv- A külföldi táv- Beszélgetési dij
beszélő kizpont beszélő központ arany frankokban

neve neve fro c1s

Budapest Bruck a. d. Mur 2 85
Burgau Steierm. 2 50

5? Fehring 2 50
»5 Feldbach 2 50

Friedberg (Steiermark) 2 10
„ Fürstenfeld 2 50
J J Gleisdorf 2 50
J J Hartberg 2 10
Í J Ilz 2 50
J  J J udenburg 3 10
55 Leoben 2 85
5 5 Mürzzuschlag 2 85
55 Neudau (Steierm.) 2 50
55 Weiz 2 85

Csorna Kirschlag 1 85
Győr Brnck an der Mur 2 45

55 Burgau (Steierm.) 2 10
55 Fehring 2 10
55 Feldbach 2 10
5 5 Friedberg (Steierm.) 2 10
„ Fürstenfeld 2 10
55 Gleisdorf 2 10
55 Hartberg 2 10
5 5 Ilz 2 10
55 .1udenburg 2 70
55 Kirschlag 1 85
55 Leoben 2 45
55 Mürzzuschlag 2 45

5 5 Neudau (Steierm.) 2 10
55 Weiz 2 45

Kemecse Oberwart (Felsőőr) 2 75
Körmend Bruck a. d. Mur 1 85

55 Burgau (Steierm.) 1 50
55 Fehring 1 50
55 Feldbach 1 50
55 Friedberg (Steierm.) 1 50

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a min
denkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar táv A külföldi táv Beszélgetési dij
beszélő központ beszélő központ ar, frankokban

neve neve frc cts

Körmend Fürsten féld l 50 l
55 Gleisdorf l 50
55 Hartberg .1 50
55 Ilz l 50
55 Judenburg 2 10
55 Leoben 1 85

M [ | |  55 Mürzzuschlag 1 85
55 Neudau (Steierm.) 1 50
55 Weiz 1 85

Kőszeg Kirschlag 1 50
Nyíregyháza Oberwart (Felsőőr) 2 75
Pápa Bruck a. d. Mur 2 20

5 5 Burgau (Steierm.) 1 85
55 Fehring 1 85
55 Feldbach 1 85
55 Friedberg (Steierm.) 1 85
55 Fürstenfeld 1 85
55 Gleidhenberg 1 85
55 Gleisdorf 1 85
55 Hartberg 1 85
55 Ilz 1 85
55 Judenburg 2 45
55 Leoben 2 20

55 Mürzzuschlag 2 20
55 Neudau (Steierm.) 1 85
55 Weiz 2 20

Sarkad* Wien 3 10
Sopron Bruck a. d. Mur 2 20

5 5 Burgau (Steierm.) 1 85
55 Fehring 1 85
55 Feldbach 1 85
55 Friedberg (Steierm.) 1 85
55 Fürstenfeld 1 85
55 Gleisdorf 1 85
55 Harthörig 1 85
5 5 Ilz T 85
5 5 'Judenburg 2 45
55 Leoben 2 20
„ Mürzzuschlag 2 20
55 Neudau (Steierm.) 1 85
55 Weiz 2 20

Szentgotthard Bruck a. d. Mur 1 85
* Hétköznapokon 9—19 óráig (L,C) 2 szolgá

latú hivataloknál 9 órától a hivatalos idő végéig * 
(csak sürgős vagy igen süirgős) rapid beszélgetés, 
hétköznapokon 19—9 óráig — úgyszintén vásár
os ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — bár
milyen minőségű beszélgetés váltható,



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 18. számából.---------------------------------------------------m----------

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélgetési di.j 
arany ti ankokban

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

A külföldi távbeszélő
központ neve

Beszélgetési díj 
aranyfi ankokban

fre cts fic cts

Budapest Bruck a. d. Mur............... 2 85 Körmend W eiz................................... 1 85
n Burgau Steierm................ •2 50 Kőszeg 'K irschlag......................... .. 1 50
„ Fehring.............................. 2 50 Nyíregyháza Oberwart (Felsőőr)......... 2 75
,, Feldbach............................ 2 50 Pápa Bruck a. d. M u r............... 2 20
„ Friedberg (Steiermark).. . 2 10 Burgau (Steierm.) ........... i 85

Fürstenfeld...................... 2 50 i 85
Gleisdorf.......... ............... 2 50 Feldbach........................... i ■ 85

„ Hartberg............................. 2 10 „ Friedberg (Steierm.). . . . . i 85
I l z ...................................... 2 60 85
Judenbnrg ......................... 3 10 i 15
Leoben ............................ 2 85 Gleisdorf . i 85
Mürzzuschlag . . . .......... 2 85 Hartberg ........................... i 85
Neudau (Steierm.)............. 2 50 Ilz ............ i 85
W eiz................................... 2 85 Judenbur«- .. « 45

Csorna Krischlag . . . . .  ............ 1 85 Leoben ............................. 2 20
Győr Bruck an der M ur........... 2 45 Mürzzuschlag ................... 2 20

» Burgau (Steierm.)........... 2 10 Neudau (Steierm.)............. 1 85
Fehring............................... 2 10 Weiz . 2 20

„ Feldbach.............. ......... 2 10 Sarkad* W ien................................... 3 10
„ Friedberg (Steierm.)......... 2 10 Sopron Bruck a. d. M ur............... 2 20
n Fürstenfeld ....................... 2 10 n Burgau (Steierm.)............... T 85
„ Gleisdorf............................ 2 10 n Fehring.. .  ........................ i 85
„ Hartberg........................... o 10 „ Feldbach ........................... i 85
„ Ilz .................................... 2 10 » Friedberg (Steierm.)......... i 85
„ Judenburg ........................ 2 70 Fürstenfeld......................... i 85
» K rischlag.......................... 1 85 n Gleisdorf ........................... i 85
„ Leoben............................... 2 45 „ Hartberg . ......................... i 85

Mürzzuschlag..................... 2 45 Ilz ............ i b5
n Neudau (Steierm.)............. 2 10 ” Judenburg ......................... 2 45
n W eiz.................................. 2 45 Leoben ............................... 2 20

Kemecse Oberwart (Felsőőr!........... 2 75 n Mürzzuschlag..................... 2 20
Körmend Bruck a. d. M ur............... 1 85 Neudau (Steierm.).............. 1 85

Burgau (Steierm.)............. 1 50 W eiz................................... 2 20
„ Fehring ............................ 1 50 Szentgotthard Bruck a. d. Mur............... 1 85
» Feldbach............................ I 50 Burgau (Steierm.)............. 1 50
n Friedberg (Steierm.)......... 1 50 Friedberg (Steierm.). . . . . 1 50

Fürstenfeld......................... 1 50 H artb e rg ........................... I 50
Gleisdorf.......................... 1 50 I l z ....................................... 1 £ 0

„ Hartberg............................ 1 50 „ Judenburg ......................... 2 10
I l z ...................................... 1 50 Leoben................................ í &5
Judenburg ......................... 2 10 i 85

n Leoben .............................. 1 85 Neudau (Steierm. i ............. i 50
Mürzzuschlag..................... I 85 W eiz................................... i 85

* Neudau (Steierm)............. 1 50 Szombathely K irschlag........................... i 85

* Hétköznapokon 9 — 19 óráig (L. C) 2 szolgálatú hivataloknál 9 órától a hivatalos iilü végéig, csak sürgős vagy igen 
sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 19 -  9 óráig — úgyszintén vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — 
bármilyen minőségű beszélgetés váltható.
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A MAGYAR KIR.
KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. ÁPRILIS 14. 19. szám.

T A R T A L O M
Amerikai szeretetadománycsomagok kezelése. 
Lefoglalandó sajtótermékek.
A „Szeged“ c. napilap megjelenésének eltiltása.
A nemzetközi távirati íítalványforgalom felvétele Tu

nisszal.
A Szent László kórház fertőzőbeteg bejelentéseiről 

szóló értesitések postai viteldija tárgyában.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Amerikai szeretetadom ány csomagok kezelése.

ad 7.655.
Értesítem a hivatalokat, hogy Amerikából 

újabb szeretetadomány csomagok érkeznek, ame
lyeknek belföldi szállítását és kézbesítését a m. kir. 
posta fogja teljesíteni. A vidékre postán szállítható 
csomagok 20, a Budapesten kézbesítendők pedig 
30 kg. súlyig terjedhetnek. A csomagok bérmente
sítve kerülnek postára. A bérmentesítési díj 10 
kg-ig 19.200, 15 kg-ig 21.400, 20 kg-ig 23.600 és a 
Budapesten kézbesítendő 20 kg-on felüli súllyal 
bíró csomagok után 30 kg-ig 25.800 K. Ebben az 
összegben bennfoglaltatik a postai viteldij, vám- 
közvetitési dij, statisztikai illeték, közúti pótdij és 
a Budapesten, valamint a vidéken való házhoz 
kézbesítés esetén ia házhoz kézbesítés dija is.

Ha a csomagok értéknyilvánitással láttatnak el, 
az értékdij és értéknyilvánitási díj is az említett ösz- 
szegen felül a feladáskor fizetendő.

Ezeket a  csomagokat tehát a kézbesítéskor az 
említett címeken díjjal megterhelni nem szabad.

A kézbesítéskor szedendő egyéb dijak, pl. fek- 
bér, visszajelentés dija stb. azonban úgy járnak és 
ugyanúgy szedendők be, mint a többi küldemé
nyek után általában.

Hal- és élő viziállatok szállítása a postán.
A közértelmü szöveg csatolásának megsziintdlése az 

összebeszélt nyelven szerkesztett táviratok feladásánál.
Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő posta- 

hivatalokhoz.
Pályázat kiadói állásra.
Kimutatás a  létszámból törölt postakiadó személyi 

adatairól.

A csomagokhoz tértivevény nem állittatik ki.
A szóbanforgó csomagokat és a hozzájuk tar

tozó szállítóleveleket a feladáskor „V“ kézijelzéssel 
és „Amerikai szeretetadomány csomag“ megjelö
léssel kell ellátni. A szállítólevélen a fentiek értel
mében fizetendő dijat kell bérmentesítési díjként 
feltüntetni. Minthogy ezeket a csomagokat a Buda
pest 70. számú postahivatal vámkezelteti, azokat 
másutt vámkezeltetni, illetve vám elé állítani nem 
szabad.

A hivatalok a szóbanforgó csomagokat kezel
jék a Posta Rendeletek Tára 1923. évi 81., az 1924. 
évi 23., illetve 73. számában közölt ad 34.752., 
7013. és 30.919. szálain rendeletek szerint.

Budapest, 1925. április hó 11-én.

Lefoglalandó sajtóterm ékek.
I.

10.705.
A budapesti kir. törvényszék vizsgáló bírája 

folyó évi áprilisi hó 8-án kelt B. 4857. számú végzé
sével a Világosság Könyvnyomda Részvénytársaság 
nyomdájában (VIII. Conti-utca 4.) előállított „Nép
szava“ cimü lap 1925. évi április hő 8-án megjelent 
számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó lap 
fenti számának netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. törvényszék vizsgálóbírójához küldjék he.

Budapest, 1925. évi április hó 9-én.



lo o 19. szám.

II.
10.972.

A debreceni kir. törvényszék vizsgálóbirája 
folyó évi április hó 8-án kelt 1925. B. 275/11. számú 
végzésével a dr. Supka Géza szerzősége alatt, a 
miskolci Reggeli Hírlap kiadásában, a miskolci 
Klein, Ludwig és Szelényi Könyvnyomda rt. nyo
másában „A Nagy Dráma“ cim alatt megjelent 
könyvalaku nyomtatvány lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a debreceni kir. tör
vényszék vizsgálóbirájához küldjék be.

Budapest, 1925 április hó 14-én.

A „Szeged“ c. napilap megjelenésének 
eltiltása.

10.579.
A belügyminiszter úr a Szegeden Frank József 

szerkesztésében és a Délmagyarországi Hírlap és 
Nyomdavállalat rt. kiadásában megjelenő „Szeged“ 
cimü politikai napilap további megjelenését eltil
totta.

Ehhez képest felhivom a kir. postahivatalokat, 
hogy a szóbanlévő napilap netán postára kerülő 
példányait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanejm 
azokat a szegedi m. kir. államrendőrség kapitány
ságához küldjék be.

Megjegyzem, hogy a szóbanlévő napilap ré
szére kifejezetten előfizetésekről szóló postautalvá- 
nyoklat és csekkbefizetéseket felvenni tilos.

Budapest, 1925. évi április hó 10-én.

A nemzetközi táv irati utalványforgalom  fel
vétele Tunisszal.

8.385.
A P. R. T. folyó évi 12. számában közzétett 

5017. sz. rendeletemmel kapcsolatban értesítem a 
hivatalokat, hogy Tunisszal a mindkétirányu táv
irati utalványforgalom a folyó évi március hó 1-vel 
felvett utalványforgalommal azonos feltételek mel
lett megnyílt.

Budapest, 1925. évi március hó 9-én.

A Szent László kórház fertőzőbeteg bejelen
téseiről szóló értesítések  postai viteldija 

tárgyában.
9.134.

I. A székesfővárosi Szent László-kórház a vi
dékről hevenyfertőző betegség miatt felvett beteg
ről köteles a beteg lakóhelye szerint illetékes köz

egészségügyi hatóságot értesíteni. Minthogy ezen 
értesítés költségét a címzett hatóságnak kell vi
selnie, megengedem, hogy a Szent László-kórház 
ezeket az értesítéseket „Fertőzőbeteg bejelentés a 
m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter úrnak 
88.464/1923—II. számú rendelete alapján“ „Portó
köteles“ záradékkal ellátva a postai viteldij lero
vása nélkül adhassa postára.

II. A betegbejelentések viteldija tekintetében 
a postahivatalokat a következőkre figyelmeztetem:

1. Ha hivatalos levelezés átalám jozásában  
résztvevő hatóság címére szól ilyen bejelentés, 
akkor postai viteldijat ezen hatóságtól nem szabad 
beszedni, mivel ia viteldij e hatóság átalányában 
bennfoglaltatik. Ily küldeményeket azonban a kéz
besítő postahivatal vegye fel az átalányosok havonta 
vezetett „Előjegyzésiének „Leadás“ cimü hasáb
jába a címzett hatóság terhére.

2. Ha az értesítés az átálányozási rendszerben  
részt nem vevő  hatóságnak  vagy hivatalnak szól, 
a kézíesitő postahivatal annak pótdijnélküli egy
szeres tarifális viteldiját a címzett hatóságtól vagy 
hivataltól portó módjára szedje be és számolja el.

3. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 
úr a 88.464/1923. számú rendeletével kötelezte az 
összes illetékes közegészségügyi hatóságokat, illetve 
községi elöljáróságokat, hogy a székesfővároi Szent 
László-kórház által küldött fertőzőbeteg bejelen
téseket minden esetben átvegyék. Ha a címzett 
hatóság ennek ellenére sem hajlandó a portóval 
megterhelt ilyen értesítést átvenni, azt a  Szent 
László-kórház címére vissza kell küldeni és az 
esedékes pótdijnélküli postai viteldijet tőle kell be
szedni.

A postahivatalok az ilyen esetekről az értesítés 
pontos adatainak feltüntetése mellett felettes igaz
gatóságukhoz, az igazgatóságok pedig ezekről ide 
tegyenek jelentést.

Budapest, 1925. évi április hó 11-én.

Hal- és élő v iziállatok szállítása  a  postán .
5.928.

Schindler Károly budapesti állatkereskedőnek 
engedélyt adtam, hogy e célra készített, jól for
rasztott, tehát vizbiztos bádogtartályokbán, élő halat 
(aranyhalat, díszhalakat, stb.) vízzel együ tt csom a
golva, postai csomagként adhasson postára.

A hengeralaku s felső része felé fokozatosan 
keskenyedő bátogtartály tető nyílása lyukacsos fe
dővel vtan lezárva és fogóval van ellátva, hogy a 
csomag útközben is könnyen kezelhető és biztosan 
hordozható legyen.



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 18. számából.

Fedőlap Guyana (angol) díjtételeihez.

Guyana (angol) 
(Guyane brit)
Georgetown 4 17 4 17 4 14 4 32 8 BO 4

Akyma 5 B2 4 17 6 49 B G7 — — 8 60 B

Mackenzie City, W ismar 6 42 4 17 B 39 5 67 — — S BO B

Rockstone B 82 4 17 B 79 6 97 — — 8 BO S

öbbi hivatal 4 27 4 17 4 24 4 42 8 BO 4
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E küldemények mindenkor terjedelmes cso
magokként dijazandók s egyébként is a feltételesen 
szállítható tárgyakra a Postai Tarifák és Posta üz
letszabályok II. rész 2. §. 2. pontjában előirt sza
bályok nyernek alkalmazást.

A szállítás mindenkor a feladó veszélyére tör
ténik s a viz esetleges kiszivárgása folytán netán 
származó bárminemű kárt a feladó »megtéríteni 
tartozik.

A postahivatalok jegyezzék elő jelen rendele- 
temet la most említett szabályzat hivatkozott §-ánál, 
valamint a P. R. T. 1903. évi 26. és az 1907. évi 35. 
számában megjelent 41.402., illetve 63.916. számú 
rendeleteknél.

Budapest, 1925. évi április hó 2-án.

A közértelmü szöveg csato lásának  megszün
te té se  az összebeszélt nyelven sze rkesz te tt 

táviratok feladásánál.
10.840.

A Táviró Tarifáknak és a Távirdaüzleti Sza
bályok 13. § 3. pontjának azt a rendelkezését, hogy 
codex-jelek használata esetén a feladásnál a köz
értelmü szöveget is csatolni kell, amelyet a hivatal 
az eredeti távirathoz fűzve megőriz, hatályon kívül 
helyezem. A hivatalok tehát az összebeszélt nyelvű 
táviratok feladásával a  közértelmü szöveg csatolá
sát ezentúl ne kívánják.

Az a rendelkezés azonban, hogy a használt 
codex a féltől (úgy a feladott, mint az érkezett táv
iratokra vonatkozólag) hekivánható, továbbra is 
érvényben marad.

A hivatalok a „Távíró Tarifák“ általános 
tudnivalói e) pontjának második bekezdése és a 
„Távirdaüzleti Szabályok“ 13. §. 3. pontja utolsó- 
előtti apróbetüs jegyzete helyébe a következő szö
veget írják: „Codex-jelek a tarifa szerint megenge
dett viszonylatban szabadon használhatók. A hasz
nált codex, ha ezt valamely okból a hivatal szük
ségesnek látja, a féltől bekivánható.“

Budapest, 1925. évi április hó 11.

Kiküldetés fürdő- és  nyaralóhelyeken működő 
postahivatalokhoz.

10.055.
Értesítem a személyzetet, hogy az 1925. évi 

fürdőidény tartamára a P. R. T. jelen számához 
csatolt hirdetménybe foglalt kimutatás A) részében 
felsorolt postahivatalokhoz kincstári személyzet 
kirendelése, a B) részbe foglalt postahivataloknál 
pedig a tisztisegéderők szaporítása engedélyez
tetett.

A kirendelhető, illetve alkalmazható személy
zet létszámát a kimutatás 4. rovata tünteti fel.

Azoknak a kijelölését, akik a fürdőpostahiva
talokhoz kirendeltetnek, illetve akiket a postames
terek tisztisegéderőkként felfogadhatnak, az illeté
kes m. kir. postaigazgatóságra bízom.

Abból a célból kifolyólag, hogy olyanok kül
dessenek ki, illetve alkalmaztassanak, akiknek gyó
gyulásra, vagy betegség után pihenésre, üdülésre 
van szükségük, a pályázók egészségi állapotukat, 
illetve a kirendelés, vagy alkalmaztatás szükségét 
a m. kir. posta betegségbiztositó intézetének orvosa 
által kiállított bizonyítvánnyal előzőleg igazolni tar
toznak. Szükség esetén intézeti orvos által az igaz
gatóság is megátlapittathatja, hogy a jelentkezők
nek gyógyulásra, avagy betegség után pihenésre, 
üdülésre tényleg szükségük van-e.

Pályázók kérvényeiket szolgálati úton az előt- 
tes postaigazgatósághoz terjesszék fel.

A társigazgatóságok az Írásbeli jelentkezéseket 
illetékes tárgyalás céljából a kirendelésre, illetve 
kijelölésre hivatott igazgatóságnak küldik meg.

Pályázni lehet jelen közlemény megjelenésétől 
számított egy héten belül.

A hivatalok a hirdetményt a személyzet részé
ről könnyen hozzáférhető helyen függesszék ki.

Budapest, 1925 április 14.

Pályázat kiadói állásra.

Számadástételre képes kiadónő május 1-re, 
illetve 15-re alkalmazást vállal. Szives megkeresé
seket Pernoll Irén, Szeged, Szent István-tér 8. 
címre kér.

Kimutatás a  létszámból törölt postakiadó személyi adatairól.

Fo
ly

ó-
 

| 
sz

ám Név Állás Legutolsó
állomáshely

Születési helye 
és éve

A törlés oka Jegyzet

1 Wiener Uona posta
kiadó

Eszterháza Eszterháza
1897

Állásáról önként 
lemondott

Nyom atott a Budapesti Hírlap nyomdájában. Budapest. V III., Kökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedecz-ky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEM ÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. ÁPRILIS 20. 20. szám.

T A R T
Sürgős csomagok váltása a Csehszlovákiával való forga

lomban.
Jugoszláviába szóló csomagok díjazása.
A Petőfi Társaság által rendezett Jókai sorsjáték sors

jegyeinek nyomtatványként való postai szállítása.
A légipostaforgalom ujrafelvétele.
Változás a légizárlatok forgalmában.

Díjmérséklés engedélyezése a közhatóságok és hiva
talok által közveszély esetén vagy közbiztonsági célokra 
k á t  állandó távbeszélő összeköttetésekre.

A L O M
Uj magyar-csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.
Személyzetiek.
Forgalomköri változások.
Változás a dijővmutatóban.
4. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt pos'lakiadók személyi 

adatairól.
Postai alkalmazottak gyermekeinek és tisztviselők 

üdültetési akciója.

H iszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
H iszek  egy isten i örök igazságban,
H iszek M agyarország feltámadásában I — Ámen.

Sürgős csomagok váltása  Csehszlovákiával 
való forgalomban.

10.337.
Csehszlovákiával a jövőben sürgős csomagok 

is válthatók.
A hivatalok azért a nemzetközi csomagtarifta 

27. oldalán Csehszlovákiánál a 9. hasábba jegyez
zék be a következőket „S“ de csak 5 kg súlyig és 
a kiterjedés egyirányban sem haladhatja meg a 60 
centimétert.

A sürgős csomag dija 1 frank 80 centime, ter
jedelmesé 2 frank 10 centime.

Ugyancsak a nemzetközi csomagtarifa 43. ol
dalán Németországnál a 9. hasábban „S“ után kö
vetkező „Ausztrián át“ szavakat töröljék.

Budapest, 1925. április hó 14-én.

Jugoszláviába szóló csomagok csom agolása.
10.960.

A jugoszláv posta részéről az átvétel alkalmá
ból támasztott nehézségek megelőzése végett figyel
meztetem a hivatalokat, hogy a Jugoszláviába 
szóló csofenlagokat különösen tartósan és pedig fa
dobozba vagy erős csomagoló-, illetve viaszosvá-

| szonba kell csomagolni és a csomag lezárására (kö
zönséges csomagnál is) a madridi Nemzetközi 
Egyezményben előirt ólomzáüat vagy viaszpecsétet 
kell használni. Az utóbbi esetben pedig a pecsét 
lenyomatát a szállítólevélre is alkalmazni kell.

Azokat ia csomagokat, amelyeknek a csomago
lása vagy a lezárása a fentiek szerint kifogás alá 
esik, a kiléptető kicserélő hivatalok a belföldi fel
vevő hivatal terhére fogják újra csomagolni, illetve 
lezárni.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletet a Nem
zetközi Csomagtarifa 53. oldalán az S. H. S. Király
ságnál.

Budapest, 1925, április 17-én.

A Petőfi T ársaság  által rendezett Jókai so rs 
játék sorsjegyeinek nyomtatványként való 

postai szállítása.
9.016.

A Petőfi Társaságnak megengedem, hogy az 
általa rendezendő Jókai tárgysorsjáték sorsjegyeit 
a nyomtatványokra megállapított tarifális díjtéte
lek mellett nyitott borítékban adhassa postára. — 
Ezek a sorsjegyek ugyanis addig, amig vételáruk 
a Társasághoz nem folyik be, *— tehát a  postai 
szállítás alatt, — értéket nem képviselnek s igy 
reájuk a Posta Rendeletek Tára 1906. évi 5. szá-
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mában közölt 344. számú rendeletben foglalt hatá- 
rozmányok nem vonatkoznak.

Budapest, 1925. április hó 14-én.

A légipostaforgalom ujrafelvétele,
10.427.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a P. R. T. 
folyó évi 2. számában közzétett 34.032. számú ren
delettel a téli hónapokra ideiglenesen megszünte
tett légipostaforgalom az Österreichische Luftver
kehrs A. G. utján a Budapest—Bécs—München,— 
Zürich-i vonalon a folyó évi április hó 20-tól kezdve 
ismét megnyílik. A légipostaforgalolmra megálla
pított általános feltételek, szabályok és díjszabás 
mellett tehát légipostaküldemények a folyó évi 
április hó 20-tól kezdve az említett társaság repülő
gépeivel is továbbíthatók.

A Bécsbe, Münchenbe és Zürichbe szóló levél
zárlatok — vasárnap kivételével — naponként 7 
óra 15 perckor a Gellért-tér előtti Dunaszakaszról 
induló repülőgépekkel továbbittatnak. Ellenkező 
irányban a felsorolt helyekről a Budapest 42. sz. 
postahivatalhoz címzett légipostazárlatok érkez
nek, melyek azonban folyó évi május hó 10-ig csat
lakozás hiányában cslaik a jelzett naptól kezdve fog
nak indíttatni.

E rendeletemet a hivatalok jegyezzék elő a 
P. R. T. folyó évi 18. számában közzétett 8503. 
szánni rendeletemnél.

Budapest, 1925. április hó 18-án.

helyi, mint a távolsági forgalomban a Távbeszélő 
Tarifák III. B, táblázatában előirt dijakból 50°/o-os 
díjmérséklést engedélyezek.

A díjmérséklés a távolsági forgalomban úgy a 
jelenleg 160.000 koronában megállapított kapcso
lási dijra, mint a zónák szerint megállapított di
jakra is kiterjed, de nem  vona tkozik  a távolsági 
beszélgetési d ija kra , ha valamely előfizetői állo
másról más helység hosszabb szolgálatot tartó 
központjával kérnek állandó összeköttetést,

A közhatóságok és hivatalok részéről közve
szély esetén vagy a közbiztonság érdekében ál
landó összeköttetés egy hónapnál rövidebb időre is 
kérhető, mely esetben laz összeköttetés létesítéséért 
a díjnak, — a hónapot 30 nappal véve, — csak 
annyiad része számitandó fel, ahány napig az ál
landó összeköttetés tényleg létesittetett.

A hivatalok jegyezzék elő a fentieket a „Táv
beszélő Tarifák és Távbeszélő Üzletszabályzat14
III. B. táblázatánál.

Budapest, 1925. évi április hó 11-én.

Uj m agyar-csehszlovák távbeszélöviszonylatok 
megnyitása.

11.001.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 

folyó évi május hó 1-ével a következő távbeszélő
viszonylatokban a forgalmat megnyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a minden
kori szorzószámmal szorzandók.

Változás a légizárlatok forgalmában.
A magyar táv
beszélő k zpont 

neve

A kiílfi ldi táv
beszélő központ 

neve

Beszélgetési dij 
arany frankokban 

fre cts
10.507. Budapest Cuz (Csuz) 1 80

A Francia—Román légiforgalmi részvénytár Stara Dala (Für) 1 80
saság utólagos kérelmének helyt adva Budapestről >> Stupava (Stomfa) 2 10
Krakóba légipostazárlatok nem indíttatnak s ilye Debrecen Filakovo (Fülek) 2 10
nek onnan ide sem érkeznek. Ennélfogva felhívom Miskolc 5» 2 10
a hivatalokat, hogy a P. R. T. folyó évi 18. számá Nyíregyháza JJ 2 10
ban közzétett 8.503. számú „A légi postaforgalom Putnok ?> 2 10
ujrafelvétele“ cimü rendeletem 3. bekezdésében a Sátoraljaújhely i» 2 10
„Krakóba“ szót töröljék. , A kir. hivatalok a P. R. Tára 1924. évi 76. szá-

Budapest, 1925. április hó 16-án.

Díjm érséklés engedélyezése a  közhatóságok 
és  hivatalok által közveszély esetén vagy 
közbiztonsági célokra k ért állandó távbeszélő 

összeköttetésekre.
8.455.

A közhatóságok és hivatalok által közveszély 
esetén vagy közbiztonsági célokra kért állandó 
összeköttetésekért folyó évi május hó 1-től úgy a

mának mellékleteként megjelent „V. B/ Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adatai
val egészítsék ki.

Budapest, 1925. április hó 17-én.

Személyzetiek.
10.612.

Kineveztetett postamesterré:
a budapest-kerületi postáig, kerületében: 
Bordás Róza kiadónő Nagyivánra;
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a miskolci if*, kirendeltség kerületében:
Biró Dezsőné, szül. Zahoránszky Matild ki

adónő, h. pm., Abaujvárra;
a pécsi ig. kerületében:
Fadgyas Kálmánná Czeredre kinevezett posta

mesternő Hidasra, Horváth Lónké hivtatali kise- 
gitő Sármellékre, Kabdebó Mártpn menekült posta
mester Döbröközre, Látos István kiadó Mado- 
csára, Sáringer Mária kiadónő Balatonberényre, 
Schmidt Gizella kiadónő Nyirádra;

a soproni ig. kerületében:
Kennyey Jolán menekült poslaímcsternő Ma

gyarszentkirályra, Kundi Mária hivatali kisegítő 
Szűcsre, Prekker Ferenc máv. állomáselőljáró Ke
nyéri pu-ra, özv. Mező Ignácné sz. Danizi Mária 
volt szili postamesternő Csetényre.

Áthelyeztetett:
Bese Ferenc postamester Békésszentandrásról 

Vaskutra, Zsebők Gizella postamesternő Vaskutról 
Békésszentandrásra.

Lemondott:
Kocsis Julia ároktői postamesternő.

Tiszti szerződése felmondatott:
özv. Orbán Edéné móri postamesernőnek.

A szolgálatból kizáratott:
Szakáts Mária dencsházai postamesternő.

Meghalt:
Apáthy Ferencé döbröközi postamesternő, 

Kovács Irma sellyei postamesternő és Szmodics 
Pál nemesvidi postamester.

Forgalomköri változások.
i.

10.612.
Albertakna u. p. ezentúl Etes.
Alsószánaspuszta u. p. ezentúl Etes. 
Bedevölgypuszta u. p. ezentúl KaCancsság. 
Beretváspuszta u. p. ezentúl Karancsság. 
Bodoglárpuszta u. p. ezentúl Kiskunhalas. 
Bogyoszló mellől a „Dijővmutató“-ban a ,^c“ 

jelzés törlendő.
Csoinapuszta u. p. ezentúl Kaúancsság. 
Felsőszánas u. p. ezentúl Etes.
Fornád-Kecsege pu. ügynökség Kecsege pusz

tára helyeztetett be.
Harkapuszta u. p. ezentúl Prónayfalva. 
Hetvehely Eli. ezentúl Uídeimbovár pu. 
Kéthalom pu. ügynökség Kéthalompusztára 

helyeztetett be. Eh. Dévaványia.
Kiskeszthely Keszthellyel egyesittetett. 
Kotrocópuszta u. p. ezentúl Etes.
Leányvár kk. Esztergom vm., esztergomi já

rás, ezentúl fXl ■ Eh. Dorog; dij [ J  száma 21. i

Mikótelek u. p. ezentúl Karancsság. 
Mikótelkipuszta u. p. ezentúl Etes.
Pári Eh. ezentúl Ujdombovár pu.
Ságujfalu u. p. ezentúl Karancsság.
Szalánta mellől a ,,Dijővmutató“-ban a ,„gy“ 

jelzés törlendő.
Szalmatercs u. p. ezentúl Karancsság.
Szolád ezentúl [X l. Eh. Balatonszárszó. 
Tajópuszta u. p. ezentúl Kiskunhalas. 
Telekpuszta u. p. ezentúl Kartancsság.
Tolmács ügynökség ideiglenesen szünetel, u. 

p. ezentúl Rétság.
Tök ügynökség ideiglenesen szünetel, u. p. 

ezentúl Zsámbék.
Ujnéppuszta u. p. ezentúl Magyarszerdahely. 
Verőalja u. p. ezentúl Etes.
Budapest, 1925. április 16-án.

II.
10.870.

Kömlőd u. t. helyesen Dad.
Budapest, 1925. április 17-én.

III.
10.351.

Dány u. t. ezentúl Zsámbok.
Budapest, 1925. április 17-én.

IV.
10.998.

Ácsteszér u. t. helyesen Magyarszombathely. 
Budapest, 1925. április 18-án.

Változás a  dijövmutatóban.
10.861.

A „Dijővmutató a postacsomagok és távolsági 
beszélgetések díjazásához“ cimü segédkönyvben 
Bikács íi. mellől a ,,gy“ betű törlendő.

Budapest, 1925. április 17-én.

4. Kimutatás elveszett igazolójegyekről. *
(L. a P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040 sz. rendeletet.)

Kiállító hivatal Az igazolójegy A? igazolójegy
(és ország) s z á m a k ltU l iU ii i ik  ke lti tulajdonosa

Milano,
Olaszország 33618 v 1025. II. 6.'

Biscotti Luigi 
tu Michele

Róma
Olaszország 20894 1924. V. 3. Duranti Silveslro

Alicante, 
Spanyolok szag A. U029 „ IV. 21. Feliciano Carratala

Allanz,
Spanyolország A. 4062 „VIII 28.

Jósé Suarez 
Fernandez

Madrid,
Spanyolország
San Sebastian, 
Spanyolország

A. 3568 

A.v9250

1923. VII. 15.

1924. XII. 3.

Julian Garcia Gomez
Juan Lorenzo 

L ab at

Valencia,
Spanyolország A.33224 . X. 29.

Alberto E-parcia 
Alcaraz



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
p o s ta ü g y n ö k i á l l á s r a ,  s z e r z ő d é s  m e l le t t .

A eajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), illetve 
nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925. évi május hó 12-ig nyúj
tandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Kimutatás a  létszámból tö rö lt postakiadók személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Debrecen Adorján Erzsébet Kiadó Túra
1885 Nyiimártonfalva Saját kérelmére —

9» Deine Etelka 7»
Püspökladány

1900 Püspökladány Lemondott —

P osta i alkalm azottak gyermekeinek és t is z t
viselők üdültetési akciója.

11.147. I
Értesítem a személyzetet, hogy a postai alkal

mazottak üdültetését és azok gyermekeinek nya- 
raltatását a folyó évben is lehetővé kívánom tenni.

Az üdültetési akciók lebonyolítására vonat
kozó munkálatok folyamatban vannak és iaz üdü
lőhelyek a következők lesznek:

1. A szentendrei szigeten nőtisztviselők,
2. Balatonalmádiban férfi-tisztviselők,
3. Keszthelvhévizen férfi- és nőtisztviselők ré

szére, ! 1

4. Balatonszabadiban postai alkalmazottak 
gyermekei számára.

« A férfi- és nőtisztviselők részére tervezett 
üdültetés folyó évi május hó 15-től, esetleg junius 
1-től szeptember hó közepéig, a gyermeknyaralta- 
tás pedig julius és augusztus hónapokra fog ter
jedni.

A nyaraltatási, illetve üdültetési akciók rész
letes tájékoztatója a Rendeletek Tára legközelebbi 
számában, továbbá a „Postás Jólét“, úgyszintén a 
többi postai szaklapokban nyomban meg fog je
lenni, mihelyt az erre vonatkozó tárgyalások be
fejezést nyernek.

Budapest, 1925. április 15-én.

budapesti Hirlap nyomdája. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | | | |  POSTA RÉSZÉRE.

KI ADJA A MAGYAR KIRÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest. 1925. ÁPRILIS 27. 21. szám.

T A R T

Uj sorozatú jótékonysági (testnevelési) postabélyegek 
forgalomba bocsátása.

Elveszett hely és kelti bélyegző.
A váltókra felragasztott bélyegek felülbélyegzésének 

szabályozása.
A Sopron-Kirschlag közti távbeszélő forgalom megnyitása.

A L O M
Uj magyar-osztrák távbeszélő viszonylatok megnyitása. 
Forgalomköri változás.
A ni. kir. postatakarékpénztár 1925 március havi for

galma.
Pályázati hirdetmény kiadói állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra, szerződés 

mellett.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

Uj sorozatú jótékonysági (testnevelési) posta- 
béiyegek forgalomba bocsátása.

9.938.
Az 1922. évi november hó 3-án tartott minisz

tertanácstól nyert felhatalmazás alapján évenként 
kibocsátásra kerülő jótékonysági bélyegsorozat 
folyó évben „Testnevelési postabélyeg“ elnevezés
sel a közeli napokban kerül forgalomba.

í. E testnevelési postabélyegek — melyek 
névértéken ffliil 100%-os felárral árusittatnak —, 
a „Patrona Hungáriáé“ rajzu postabélyegek nagy
ságában készülnek, a következő szín- és értékvál
tozatban:

100 K. A bélyeg csokoládébarna szinti, a kép
keret zöld.

200 K. A bélyeg zöld szinü, a képkeret sár
gásbarna.

300 K. Az egész bélyegkép sötétkék.
400 K. A bélyegkép sötétzöld, a képkeret 

sötétkék.
500 K. Az egész bélyegkép sötét ibolya.

1000 K. Az egész bélyegkép cseresznyepiros.
2000 K. Az. egész bélyegkép vörös ibolya.
2500 K. Az egész bélyegkép sötét olajzöld szinü.
A bélyegek nagyobbitott rajzát az alábbi ábrák 

i mulatják:
A bélyegek hátoldalán a következő szöveg ol

vasható:
„A 100°/o-os 

felár
testnevelési célokra 

fordittatik.“
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2. Bérmentesítési díjba csak az egyes hétvé
gékén olvasható névérték számítható he.

3. E bélyegeket 1925. október hó végéig úgy 
a belföldre, mint a külföldre szóló postaküldemé
nyek bérmentesítésére fel lehel •használni. E határ 
idő elteltével azok bérmentesítési célokra többé fel 
nem használhatók, illetve az 1925. évi október hó 
31-ike után feladott postaküldeményeken esetleg 
felragasztva talált ilyen testnevelési postabélyegek 
névértéke e küldemények bérmentesítési dijába be 
nem számítható.

4. A testnevelési postabélyegeket minden 
postahivatal, ameddig a készlet tart. nemcsak soro
zatokban, hanem egyenként is, korlátlan számban 
fogja árusítani. Kivételt képez a 100 K-s posta- 
bélyeg, amelyből a teljes sorozaton k ívü l egy-egy 
fél legfeljebb öt darabot kaphat.

Magánértékcikkárusitőknak ugyan szintén jo
gukban áll testnevelési bélyegeket igényelniük és 
elárusitaniok, azonban a jelen rendelet 11. pontjá
ban foglaltak reájuk is érvényesek, tehát az eset
leg becserélésre visszahozott testnevelési bélyegeket 
a postahivatalok tőlük is csak névértékben és az 
idézett pontban megadott határidőig fogadhatják 
vissza.

5. A testnevelési bélyegekkel — mint első kész 
lettel — a ni. kir. posta értékcikkraktára a kincs 
tári hivatalokat hivatalból fogja ellátni. A kincstári 
hivatalok a további szükségletet a szokott módon 
rendelhetik. Postamesteri hivataloknak az érték
cikkraktár csak szabályszerű megrendelésre küld 
készletet.

6. A hivatali főpénztár az értékcikkraktárból 
bizonylatpárral beérkező testnevelési’ bélyegeket 
tételesen átveszi s ennek megtörténtével a bizony 
latot aláírva és betüzőlenyomattal ellátva forduló 
postával az értékcikkraktárhoz visszajuttatni köte
les. A postahivatalok a testnevelési bélyegeket a 
többi postabélyegek módjára, de azoktól elkülö 
nitve kötelesek őrizni.

7. A posta értékcikkraktára a postahivatalok
nak küldött testnevelési bélyegek ellenértékét azok 
kétszeres összegében, tehát a 100%-os felárt is a név 
értékhez számítva, fogja a bizonylatpáron feltün
tetni. A postahivatalok pedig a postai értékcikk- 
mérleg megterhelési oldalán a ..Folyó hóban érke
zett postai értékcikkellátmány“ felirásu tételnél 
kötelesek az értékcikkraktártól részükre érkezett 
testnevelési bélyegeknek az ellenbizonylal szerinti 
összértékét bevezetni. E bélyegek eladási ára pedig
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a többi postai értékcikkeladásból befolyt összegek 
között a pénztárszámadás 13. bevételi tételénél nyer 
végleges elszámolást.

8. A hivatali főpénztár által kiszolgáltatott 
testnevelési bélyegek után kétféle jutalék jár. És 
pedig: a rendes értékcikkárusitó jutalék, mely ha
sonlóan a többi értékcikkhez, itt is az eladott test- 
nevelési bélyegek n évértékének  XU, illetve IVs 
o/°-ában van megállapítva a szerint, amint postai I 
alkalmazott, avagy magánértékcikkárusitó a vá- j 
sárló, s a külön árusitójutalék. mely úgy a postai, j 
mint a magánértékcikkárusitók részére egyformán j 
a Í00°/o-os felár 10°/o-ában van megállapítva.

9. A hivatali főpénztár a kezelési osztályok
nak, esetleg magánárusoknak kiszolgáltatott test- 
nevelési postabélyegek értékét, valamint a vásárolt 
bélyegek összege után az előbbi pont Szerint kifize
tett értékcikkárusitói jutalékot a postai értékcikk
napló (1.211 sz. nyomtatvány) külön e célra veze
tett példányában köteles nyilvántartani.

Az e célra felhasználandó értékcikknapló eime 
fölé feltűnő hetükkel fel kell jegyezni e szavakat: 
..Testnevelési postabélyeg“. Használhatóság céljá
ból a 8., 9. és 10. hasábok jelenlegi közös felírását 
(„A kiadott portójegy“) ,,Az eladott testnevelési 
bélyeg“-re a 8. hasáb félirását („értéke") ,,100%-os 
felára“, a 10. hasábét („5%-as jutalék“) pedig 
,, 10%-os külön jutalékára kell kézírással helyes
bíteni, hogy a postahivatal által eladott testnevelési 
bélyegek névértékén kívül azok 100%-os felára, 
valamint a 10%-os külön jutalék is nyilvántartható 
legyen.

10. A testnevelési bélyegek vásárlásánál kifize
tett és a külön értékcikknaplóban nyilvántartott 
értékcikkárusitói és külön jutalékok naponkénti 
végösszegét a postahivatalok a kisebb üzemi és do
logi kiadások számadásában a többi értékeik k- 
árusitói jutalékok módjára kötelesek véglegesen 
elszámolni.

11. Postai küldeményekre felragasztott, de 
postai kezelésen még át nem ment (nem értéktele
nben) testnevelési postabélyegekét a postahivata
lok csak névértékben s a névérték 10%-ában meg
állapított ráfizetés ellenében, csak 1925. évi no
vember hó 30-ig fogadhatnak el roncsolt értékcik
ként becserélésre.

12. Fel nem ragasztott, de egyébként sértetlen 
és ép, össze nem piszkolt testnevelési bélyegeket 
csak1 1925. október hó 31. után 1925. november 
30-ig bezáróan csak névértékben fogadhatnak el 
becserélés végett ráfizetés nélkül a postahivatalok.
A magánértékcikkárusok az általuk árusításra át
vett és náluk esetleg fennmaradó testnevelési bélye

geket szintén csak névértékben és legkésőbb 1925. 
november 30-ig cserélhetik be forgalomképes 
postabélyegekre. Ebben az esetben tehát a vásár
lásnál kiszolgáltatott 10%-os külön jutalékot visz- 
szafizetni a magánértékcikkárusnak nun kell. 
de viszont a jótékonysági célokat szolgáló 100%-os 
felár visszatérítésére a magánértékcikkárusok sem 
tarthatnak igényt.

13. A becserélt és csak névértékben visszavett 
testnevelési postabélyeg darabszámáról és becseré
lés! (név) értékéről ellenőrző kimutatást kell össze- 
állitani, — mely kimutatást a becserélést eszközlő 
osztálykezélő és a hivatali főpénztáros is aláírni 
tartoznak. E kimutatást a 14-ik pont szerint az 
értékcikkraktárnak beküldendő maradványbeszol- 
gáltatáshoz kell mellékelni, mely ezeket a csak név
értékben (felár nélkül) becserélt testnevelési bélye
geket végleges leszámolásában is csak külön tétel
ként becserélési (név) értékben szerepeltetheti.

14. A postahivatalok az 1925. évi október hó 
31-ig el nem adott és az 1925. november 1 és 30-a 
között visszacserélt testnevelési postabélyegek kész
letét azok összértékének a december havi posta - 
értékcikkmérleg felmentési oldalán „Beszolgálta
tott értékcikkek“ felirásu tételénél történt feltünte
tése mellett, bizonylatpár kíséretében értékkülde
ményként (értéklevél, betét, kézicsomag) legkésőb
ben 1925. évi december hó 15-ig kötelesek a m. kir. 
posta értékcikkraktárának beszolgáltatni. Ha be
szolgáltatandó ilyen bélyegkészlet nem  volna, erről 
az értékcikkraktárt fe n ti  időpontig szintén értesí
teni kell. Az értékcikkraktár által legkésőbb decem
ber 25-ig visszaküldendő bizonylatot a postahiva
talok csatolják a december havi pénztárszámadá
sukhoz. Minthogy az értókciklkraktár gyűrött, lépett 
és bepiszkolt példányokat vissza nem fogadhat, az 
érdekelt postaszemélyzet anyagi károsodását meg
előzendő, már most figyelmeztetem a postahivata
lokat, hogy e bélyegek kezelésére különös gondol

J  fordítsanak.
15. Az. értékcikkraktár a postahivatalok által 

visszaszolgáltatott testnevelési bélyegeket átvéve, 
azokat a nála esetleg még raktáron maradt készle
tekkel legkésőbb 1926. január hó 15-ig a m. kir. 
postabélyegértékesitő irodájának rendelkezésére bo
csátja.

16. Ugyancsak 1926. január hó 15-ig az érték
cikkraktár köteles a testnevelési postabélyegek vég
leges leszámolását a postavezérigazgatóság 3. osz
tályának beterjeszteni.

17. Elvárom az egész személyzettől, hogy a 
bélyegek forgalombahozalalához fűzött nemes és 
nagy nemzeti célokra tekintettel e bélyegek értéke-
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sitése körül a legnagyobb buzgalommal járnak el j 
s azokat a jó cél érdekében a helyi propaganda 
minden megengedhető eszközének felhasználásá
val, különösen a cserkész és sportüző ifjúság utján, 
értékesíteni és terjeszteni igyekezzenek. E tekintet
ben a hivatalvezetők és postamesterek megértő, 
lelkes támogatására is teljes mértékben számitok.

A testnevelési bélyegek forgalomba bocsátásé- 
ról a hivatalvezetők (postamesterek) a helyi sajtó 
útján is értesítsék a közönséget.

Budapest, 1925. április hó 22-én.

Elveszett hely- és  kelti bélyegző.
8.513.

A Budapest 111. sz. postahivatal betétszámos 
hely- és kelti bélyegzője és a hozzátartozó egy 
doboz betétszám készlete elveszett. Az elveszett bé
lyegző közelebbi leírása hiányzik. Nevezett hivatal 
ezidőszerint az alábbi rajzu bélyegzőt használja:

Felhívom a hivatalokat, hogy abban az eset
ben, ha esetleg a fenti rajztól eltérő bélyegzőlenyo
mattal ellátott bármily küldemény vagy okmány 
kezelésük alá kerül, azt a tényállás bejelentése mel
lett előttes igazgatóságukhoz terjesszék fel.

Budapest, 1925. április 20-án.

A váltókra fe lragaszto tt bélyegek felülbélyeg
zésének szabályozása.

12.128.
A váltókra felragasztott bélyegek felülbélyeg

zésére vonatkozóan — a m. kir. pénzügyminiszter 
untai egyetértőlég a következőket rendelem:

1. §•
1. A váltókra a váltóilleték lerovása céljából 

felragasztott bélyegek felülbélyegzésével valamennyi 
kincstári és postamesteri hivatalt megbízom.

2. Az 1925. év április hó 27-től kezdve a posta- 
hivatalok kötelesek úgy a magán űrlapokra, mint a 
kincstári váltóürlapokra a váltóilleték lerovása cél
jából felragasztott bélyegeket az alábbiak értelmé
ben — a felek kívánságára jelenlétükben — felül
bélyegezni.

3. A felülbélyegzésért dij nem jár.

2- §•
1. A postahivatalok a váltókra, váltópéldá

nyokra (másod-, harmad- stb. váltókra) és váltó
másolatokra felragasztott bélyegek felülbélyegzését 
csak abban az esetben teljesíthetik, ha.

a) a belföldön (Magyarország területén) kibo
csátandó váltó, vagy eredeti forgatmánnyal ellá 
tandó váltómásolat még semmiféle eredeti aláírás
sal ellátva nincs;

b) a külföldön kibocsátott váltóra belföldön 
még semmiféle eredeti aláirást nem vezettek rá.

2. Minden más esetben, valamint akkor, ha ke
reskedelmi utalványokon, kötelező jegyeken (bono
kon) és csekkeken alkalmazott bélyegek felül
bélyegzését kérik, a postahivatalok a feleket az 
illetékes m. kir. adóhivatalhoz (Budapesten a m. 
kir. központi'bélyegrakjár és bélyegjelző hivatal 
hoz) utasítani kötelesek.

3. §.
1. Ha a felülbélyegzés végett bemutatott vál 

tóban az érték kitéve nincs, a felülbélyegzés, 
amennyiben iaz 5. §-ban felsorolt esetek nem fo
rognak fenn, teljesíthető anélkül, hogy a postahiva
tal köteles lenne megvizsgálni, hogy_ a felragasztott 
bélyegek a váltóban később kiteendő értéknek meg
felelők lesznek-e.

2. Ha ellenben a bemutatott váltóban az érték 
j már ki van téve, felülbélyegzés «'lőtt tartozik a 
! postahivatal meggyőződni arról, hogy a felragasz

tott bélyegek a váltó értéke után járó illetéket fede
zik-e. De ha a váltóból a lejárati idő tartama nem 
tűnik ki, akkor azt, hogy a felek részéről alkalma
zott illetékkulcs megfelelő-e, a postahivatal vizs
gálni nem köteles. Az esetleges illetékhiány pótlá - 
sára a bemutató figyelmét fel kell hívni.

3. A kincstári váitóiirlapokba benyomott bé
lyeg értékét fa váltóilletékbe be kell tudni.

4. §-
1. A váltók (váltópéldányok, eredeti forgat

mánnyal ellátott váltómásolatok) az azokban kitett 
érték után a következő illeték alá esnek:

a) 0.2!%, ha a fizetési határidő — belföldön 
kibocsátott váltónál — 6 hónapnál nem későbben, 
illetve— külföldön kibocsátott váltónál — 12 hó
napnál nem későbben jár le,

b) 0.5%, ha a fizetési határidő — belföldön ki
bocsátott váltónál — (j hónapon túl, illetve — kül
földön kibocsátott váltónál 12 hónapon túl 
jár le.

2. Belföldön kibocsátott, de kizárólag külföldön 
fizetendő váltó után az 1. bekezdésben meghatáro
zott illeték Vő részét, vagyis a fizetési határidő

I szerint 0.04<>/0, vagy 0.1% illetéket kell leróni.
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3. A külföldön kibocsátott és kizárólag kül
földön fizetendő, de belföldön forgalomba hozott 
váltó a váltóban kitett érték után 0.02% illeték 
alá esik.

4. Az olyan váltó, amelynek szövegében telek 
könyvi bekebelezési vagy előjegyzési engedély fog
laltatik, a benne kitett érték után tekintet nélkül 
a kibocsátás helyére, a fizetési helyre és a lejárat 
idejére 1% illeték alá esik.

5. A fizetési határidőt a váltó kiállítása nap
jától kezdve kell számítani.

6. Ila a váltóban úgy a kelet, mint a lejárat 
határozott időponttal megjelölve nincs, de a keletre 
és lejáratra nézve feltüntetett adatok a lejárati idő 
lehetséges legnagyobb tártamét megmutatják, ak
kor az illeték szempontjából ez a legnagyobb idő
tartam az .irányadó. Ha pedig a lejárati időnek 
lehetséges legnagyobb tartama sem tűnik ki a vál
tóból, akkor azt — belföldön kibocsátott váltónál

6 hónapnál, illetve — külföldön kibocsátott 
váltónál — 12 hónapnál későbbi lejáratúnak kell 
tekinteni.

7. A határozott kelettel mlegtekintésre (látra) 
kiállított váltót a kiállításkor — belföldön kibo
csátott váltónál — 6 hónapnál, illetve — külföl
dön kibocsátott váltónál — 12 hónapnál rövidebb 
lejáratúnak kell tekinteni.

8. Ha a váltót határozott kelettel megtekintés 
(lát) után határozott időire állítják ki, azt a kiál
lításkor a megtekintés (lát) utxín való határozott 
időtartamnak megfelelő lejáratúnak kell tekinteni.

9. Ha a váltó értéke külföldi pénznemben 
van kifejezve, azt magyar korona értékre kell át
számítani és pedig a szerint a pénzárfolyam (a 
kisebb árfolyam) szerint, amtelyet a Magyar Nem
zeti Bank a váltónak felülbélyegzés végett való 
bemutatását megelőző utolsó hétköznapokon álla
pított meg.

10. Az aranykoronára szóló váltóért ék után 
járó illetéket aranykorona értékben kell megálla
pítani és illeték fejében annyi papirkoronát kell 
leróni, amennyinek a megállapított aranykorona 
illeték a bemutatáskor fennálló értékviszony sze
rint megfelel.

11. A váltóilleték alapját aranykoronára szóló 
váltóknál 10-zel maradék nélkül osztható arany
koronás összegre kelt kikerekitieni, az. 5 aranyko
ronánál nem nagyobb maradványösszegnek elha
gyásával, az ennél nagyobb maradványösszegnek 
pedig 10 aranykoronára való felemelésével. A nem 
aranykoronára szóló váltóknál a ki'kerekités 
100.000-rel malradék nélkül osztható számra tör
ténik oly módon, hogy az 50.000 K-nál nem na

12. Ha az aranykoronára szóló váltóban ki
tett érték 10 aranykoronát, illetve a nem arany
koronára szóló váltóban kitett érték 100.000 K-t 
meg nem halad, kikerekitésnek nincs bébe.

5. §•
A bármely okból használhatatlanná vált váltó 

űrlapot és az arra felragasztott bélyegeket csali 
akkor lehet megfelelő értékű új bélyeges kincstári 
váltóürlapra vagy bélyegekre kicserélni, hla a váltó 
űrlapon semmiféle aláirás nincs.

6. §•
1. Nem szabad a felülbélyegzést teljesíteni, 

ha a postahivatalnál bemutatott váltéira felragasz
tott bélyegek

o) csonkák,
b) darabokból összeillesztettek,
c) ismételten használtak, továbbá
d) ha a külföldön kibocsátott váltót csak 

akkor mutatják be a postahivatalnál, amikor azt 
belföldön már forgalomba bocsátották, más sze
mélyre átruházták, arra fizetést teljesítették, meg- 
óvatolták, vagy egyébként már hivatalosan hasz
nálták;

e) ha a külföldön kibocsátott, de belföldön 
fizetendő váltóra nézve a d) pontban említett cse
lekmények egyikét sem teljesítették még ugyan, 
de a váltónak belföldre való behozásától számítva 
14 nap már eltelt.

2 Az 1. bekezdésben felsorolt esetekben hiva
talos leletet kell felvenni, ra hivatalos lelet felvételét 
a váltóra fel kell jegyezni és alá kell irni, a váltót 
pedig a félnek vissza kell adni.

3. A leletet nemcsak az azt felvevőnek, ha
nem a hivatal vezetőjének (postamesternek) vagy 
helyettesének is alá kell irni. Ha a hivatal vezetője 
maga veszi fel a leletet, az ő aláírásán kívül egyéb 
aláirás nem szükséges.

4. A felvett hivatalos leletet Budapesten a m. 
kir. központi dij- és illetékkiszabási hivatalhoz, 
vidéken pedig az illetékes m. kir. adóhivatalhoz kell 
megküldeni.

5. Ha a bemutatott váltóra felragasztott bélye
gek gyanúsak, azonban valószínű, hogy azoknak 
hamisított volta, avagy ismételt használata csak a 
bélyegek műszaki megvizsgálása utján állapítható 
még, a felülbélyegzést ia postahivatalok tagadják 
meg és a feleket >— leletfelvétel nélkül — az illeté
kes pénzügyi hivatalhoz (2. §. 2. bekezdés) uta
sítsák.

gyobb maradványösszeg figyelmen kívül marad,
az ezt meghaladó maradványösszeg viszont 100.000
K-nak számit.
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1. §:
1. A bélyegek felülbélyegzését kincstári posta- 

hivataloknál a hivatalvezető által a felülbélyegzés
sel megbízott alkalmazottnak, postamesteri hivata
loknál pedig a postamesternek, akadályoztatása 
esetén helyettesének, az erre a célra kijelölt bélyeg
zővel akként kell teljesíteni, hogy a bélyegző le
nyomatának felerésze a bélyeg alsó részére, a 
másik felerésze pedig magára ia váltóiirlapra essék.

2. 10.000 K-ás és nagyobb értékű bélyegeknél 
a bélyegző lenyomatát a bélyeg felsőrészén is
az 1. bekezdésben megállapított módon alkal
mazni kell.

8 . § .

A benyomott bélyegnélküli kincstári váltó- 
űrlapok ára darabonként 200 K.

9 . g .

Ez a rendelet 1925. évi április hó 27-én lép 
életbe. A váltóiirlapok felülbélyegzésének szabályo
zása tárgyában a jelen rendelet életbelépéséig ki
adott rendelkezések hatályukat vesztik, ezért a 
postahivatalok a P. R. T. 1922. évi 22., illetve az 
1923. évi 49., valamint az 1920. évi 95. számában 
megjelent 8.552., illetve 18.705.. valamint 93.509. sz. 
rendeleteket jelen rendeletre Imádkozással töröljék.

Budapest. 1925. évi április hó 25-én.

A Sopron—Kirschlag közti távbeszélőforgalom 
m egnyitása.

11.709.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén 

Sopron és Kirschlag közt a távbeszélőforgalmat 
folyó évi április hó 26-ával megnyitom. Az egy
szerű 3 perces beszélgetési egység dija 1 arany
frank 50 cts, amely a mindjenkori szorzószámmal 
szorzandó.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjeleni „V. B )  Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot, az uj viszonylat a dalaival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. április hó 23-án.

Uj magyar— osztrák távbeszélő  viszonylatok 
m egnyitása.

10.426.
Az osztrák postaigazgatássai egyetértőén 

Kőszeg és Wienerneustadt közt, valamint Szombat
hely és Markt Allhau (Alhó) közt a folyó évi május 
hó 1-ével a távbeszélőforgalmat megnyitom. Az 
egyszerű háromperces beszélgetés dija mindkét 
viszonylatban 1 aranyfrank 50 ets, amely összeg a 

mindenkori szorzószámmal szorzandó.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent ,,V. B) Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az új viszonylatok adatai
val egészítsék ki.

Budapest. 1925. évi április hó 20-án.

Forgalomköri változás.
11.742.

Bogdása folyó évi május hó 1-től kezdődőleg 
IXl Eh. Seirye.

Budapest. 1925. évi április hó 22-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1925 március 
havi forgalma.

2.719/eln.
A takaréküzletágban a betétek összege 

42.455,279.039 koronával haladta túl a vissza
fizetések összegét. A betétek állománya ezzel 
57.343,827.127 koronát tett ki. A betevők száma e 
hóban 24-el szaporodott és összes számuk a hó 
végén 1.240.760.

A csekk és clearing-üzletágban a betétek ösz- 
szegét 202.045.606.993 koronával múlta felül a 
visszafizetések összege. A cseh k-be létek állománya 
1925. évi március végén 1,744.633,276.936 koronát 
telt ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e,hóban 
253-mal szaporodott és a fennálló számlák száma 
a hó végén 52.056 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,115.012 tétel s
9,483.552,509.613 korona, összes betéteink állo
mánya pedig a hó végén 1,801.977,104.063 korona.

Az értékpapír-üzletágban 1925. március hó vé
géig kiállíttatott 271.467 járadékkönyvecske, forga
lomban volt a lió végén 105.629 darab. A felek 
részére vásároltatott és eiküldetett e hó végéig
2.182,238.532 korona névértékű különféle érték
papír. Az intézet értékpapirállománya különféle 
értékpapírokban és záloglevelekben 341.251.671 
korona névértékeit tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti cso
portjának kézizálogkölcsönforgalma volt e hóban 
52.322 drb új zálogfelvétel 10.011,890.000 korona 
kölcsönnel és 40.691 drb zálogkiváltás 6.562,234.000 
korona köksönvisszafizetéssel.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 5419 drb különféle tárgy, k é n y s z e r é  rve 
résre pedig 603 drb zálogtágv került. A befolyt 
vételár 726.000.000 korona volt.

Budapest. 1925. évi április hó 20-án.

Pályázati hirdetmény kiadói állásra.
A soinogyvári postahivatal önálló kezelés- 

számadástételre képes kiadót keres azonnali be- 
lépésre. Fizetés megegyezés szerint.

Somogyvár. 1925. évi április hó 22-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
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A sajátkezűié# irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), illetve 

nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az L rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925. évi május hó 18-ig nyúj
tandók be. Az általános teltételeket 1, a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Budápeeti II űrlap nyomdája. * l'elolős nyomdavezető: Medevzky Litexlu
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR,

KI ADJ A A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. ÁPRILIS 28. 22. szám.

A „Távíró-Tarifák" uj kiadása.
T A R T A L O M

Változás a Nemzetközi Csomagtarifásban.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában 1 — Ámen.

A „Távíró-Tarifák“ uj kiadása.
11.129.

A legutóbb, 1924. junius 1-jétől kezdődő érvé
nyességgel kiadott „Táviró-Tarifák“-at az azóta tör
tént változások keresztülvezetése után újból nyo
mattam és azt a hivatalok a P. R. T. ennek a szá
mának mellékleteképpen kapják.

A hivatalok a régi kiadást 1925. évi április hó 
30-án a hivatalos órák után tegyék félre és május 
1-én helyette már az uj kiadást vegyék haszná
latba. Magánfelek a tarifa egyes példányait 20.000 
koronáért a budapesti központi távirdahivatalnál 
szerezhetik meg.

Budapest, 1925. évi március hó 15-én.

Változás a Nemzetközi Csomagtarifában.
11.719.

A hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifában az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

27. oldal: Csehszlovákia, a 9. hasábban a sür
gős csomagokra vonatkozólag a 2.10 frank után 
írják be: „és azonkívül az expressdij“.

31. oldal: Franciaország, az 1—10 kg súlyú 
csomagok dija az első útirányban 1.40, 2.10, 3.70, 
a második útirányban 1.30, 2.10, 3.70 frank.

33. oldal: Görögország, ezentúl 10 kg súlyú 
csomagok is küldhetők, azért úgy az 1., mint a 2. 
útiránynál a 3. hasábba írjanak be 10-et, a dij az
1. útirányban 4.35, a 2. útirányban 5.85 frank. 10 
kg. súlyú csomagok csak a következő helyekre 
küldhetők: Athénes, Le Pirée, La Canée, Patras, 
Corfou, Volo, Samos, Syra, Ghio, Mételin, La Can- 
die, Retymno, Alexandrople (Dédé-Agatch), Salo- 
nique et Préveza.

43. oldal* Németalföldi India, a 3. útirányban 
az 1 :kg súlyú csomag dija 3.90, az 5 kg súlyúé 5.40.

53. oldal: Syria és Libanon, a 7. hasábban az

árubevallások számát mind a három útirányban
helyesbítsék 4-re.

Tanganyikaterület, a b) 2. útirányban az 1 kg 
súlyú csomag dija 9.80, az 5 kg súlyúé 10.10.

68. oldal: IV. számú Táblázat, a Finnországba 
szóló terjedelmes csomagok dijtételeit a 3. és 6. ha
sábban töröljék és e táblázat alján jegyezzék be: 
„Terjedelmes 50%-al több'“.

A nemzetközi közönséges csomagokra vonat
kozó értékhatárkorlátozások a legtöbb országnál 
megszűntek. A hivatalok azért az 57. oldalon Bel
giumnál, Dánországnál, Finnországnál, az 58. ol
dalon Franciaországnál, az 59. oldalon Luxem
burgnál, a 60. oldalon Norvégországnál, a 62. 
oldalon Svájcnál és Svédországnál, a 65. oldalon 
Egyesült-Államoknál (Svájcon át), a száüitási fel
tételek között a 3. hasábban „E“ után olvasható 
„1000“ helyett írják be „korlátlan“, az 58. oldalon 
Görögországnál, az 59. oldalon Máltánál, az 1000 
K értékhatárt töröljék és helyette megfelelő módon 
jegyezzék be az alábbiakat: „Az értéknyilvánitás 
korlátlan, azonban arany vagy ezüstárut, ékszere
ket, drágaköveket, órákat (ideértve toknélküii óra
műveket), értékpapírokat, készpénzt, arany- és 
ezüstrudakat, arany- és ezüstlapokat, platinát, 
rádiumot tartalmazó csomagoknál csak 2000 
frank“.

A 60. oldalon: Németalföldnél a 3. hasáb 2. 
sorában lévő „1000“ helyeit alkalmas módon Írják 
be a következőket: „Korlátlan, azonban csak oly 
csomagoknál, melyeknek tartalma aranyérmék, 
arany, ezüst, platina, drágakövek, gyöngyök, ék
szerek, arany- és ezüstáruk, állam- vagy más ér
tékpapírok és ha a csomag súlya legalább 500 g. 
Azon csomagoknál, amelyeknek más a tartalmuk 
és amelyeknek súlya nem éri el az 500 g-ot, érték 
nem nyilvánítható.

A 63. oldalon: Brit-Birma, Brit-India és Cey
lonnál a szállítási feltételeknél az 1000 frank érték
határt töröljék és helyébe írják be: „értéknyilváni
tás korlátlan, azonban arany- vagy ezüstnemüt,
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drágaságokat, ékszereket, órákat (ideértve toknél
küli óraműveket), értékpapírt, készpénzt, arany- 
és ezüstrudakat, arany- és ezüstlemezeket, higanyt, 
platinát, rádiumot tartalmazó csomagoknál csak 
2000 frank“.

Az 1000 frank értékhatár helyett a fentebb 
Brit-Indiánál bejegyzett szövteiget írják még lie a 
63. oldalon Délafrikai Uniónál, a 65. oldalon 
Egyiptomnál, a 68. oldalon Kanada, Kanári-szige
tek, Kina és Németalföldi Indiánál is.

A 64. oldalon: Egyesült-Államok, a német ha
jóstársaságok útján ),b) Newyork kikötőig bérmen
tesítve“ feladott csomagok szállítási feltételeinél az 
1000 frank értékhatárt töröljék és helyébe jegyez
zék be a következőket: „értéknyilvánitás korlátlan, 
azonban arany- vagy ezüstnemüt, drágaságokat, 
ékszereiket, órákat (ideértve toknélküli óraiműve
ket), értékpapírt, készpénzt, arany- és ezüstruda
kat, arany- és ezüstlemezeket, higanyt, platinát, 
rádiumot tartalmazó csomagoknál csak 5000 
frank“.

Az értéknyilvánitás határának felemelésével 
az egyes értékdijtáblázatokban az alábbi változások 
állanak be:

Az 59. oldalon: „A) N agybritanniá“-nál az 1. 
(Köln—Deutz-i útirányban a b) É rtékdijtáblázatban  
„1000“ helyett.Írjanak „1200“-at, utána „minden 
további 300 frank után még 25 ct“. A 2. (svájci 
útirányban a b )  értékdijtáblázatban írják be az 
áruküldeményeknél: „minden további 100 frank
után 10 ct és azonkívül 300 frankonként még 5 
centime“, az aranyat stb. tartalmazó küldemények
nél pedig: „minden további 100 frank után 25 ct 
és azonkívül 300 frankonként még 5 centime“; 
,,B ) A z Ír szabad állam “-nál az 1. (Köln—Deutz-i) 
útirányban a b )  értékdijtáblázatban 600 frank ér- 
téknyilvánitásig az értékdij 50 centime, 900 frankig 
75 ct, 1200 (nem 1000) frankig 100 centime, „min
den további 300 frank után még 25 centime“. A 2. 
(svájci) útirányban az értékdijhasábot éppen úgy 
javítsák, m in t fen tebb  N  agybritanniánál a 2. ú t 
iránynál.

A 67. oldalon a II. sz. Táblázaton (Belgium) a 
„Svájcon át“ B) Értékdij, áruküldemények hasáb
jában folytatólag Írják be „minden további 100 
frank után 10 centime és azonkívül 300 frankon
ként még 5 centime“, az aranyat stb. tartalmazó 
csomagoknál „minden további 100 frank után 25 ct 
és azonkívül 300 frankonként 5 ct“ ; a németországi 
útirányban a D) Értékdijtáblázatban „1000“ helyett 
írjanak „1200“-at, utána pedig „további 300 fran
konként még 25 ct“. Ugyanezen oldalon III. Táb
lázat (Dánolrszág) B ) Értékdijbasábban „1000" he
lyett írjanak „1200“-at, utána pedig „minden to

vábbi 300 frank után 10 ct és azonkívül 1000 fran
konként még 5 ct“.

A 68. oldalon IV. Táblázat, (Finnország) B )  
Értékdijhasábban „1000“ helyett írjanak ,,1200“-at, 
utána pedig „minden további 300 frank után még 
30 ct“.

A 69. oldalon VI. Táblázat, (Luxemburg) a ß )  
Értékdijhasábban „1000“ helyett írjanak „1200“-at 
és utána „minden további 300 frank után még 15 
ct“. Ugyanezen oldalon VIII. Táblázat, (Németal
föld) a B) Értékdijhasábban Írják be: „minden to
vábbi 200 frank után még 5 ct és azonkívül 300 
frankonként még 10 ct“.

A 70. oldalon: IX. Táblázat, (Norvégország) 
a B) Értékdijhasábban „1000“ helyett Írjanak 
„1200“-at és utána „minden további 300 frank 
után még 35 ct“.

A 71. oldalon: XII. Táblázat, (Svájc) a B) Ér- 
lékdijhasábban „1000“ helyett Írjanak ;,1200“-aí 
és utána „minden további 300 frank után még 
10 ct“.

A Svédországba szóló csomagok értékdija a 
magyar értékdijon felül (1. I. sz. táblázatot a cso
magtarifa 67. oldalán) alakul az osztrák és német 
értékdijból, mely 300 frankonként 10 centime és 
azonkivül a svéd értékdijból, mely 700 frankig 40 
centime, 1400 frankig 70 centime, ezen az összegen 
felül 140.000 frankig 700 frankonkint 15 centime, 
140.000 frank értéknyilvánitási összegen felül pe
dig minden további 1400 frankért 15 centime. A 
hivatalok tehát ia 71. oldalon XIII. Táblázaton 
(Svédország) a B) értékdijhasábban „1000“ helyett 
írjanak „1200“-at, utána ..1400 fr-ig 1.20, 1500-ig 
1.35, 1800-ig 1.45, 2100-ig 1.55 frank“, azután pe
dig a következő szöveget: „ezenfelül minden to
vábbi 700 frankért 140.000 frankig 15 ct, azonkívül 
300 frankonként még 10 ct, 140.000 frankon felüli 
értéknyilvánitás esetén minden további 1400 frank 
után 15 ct és azonkivül 300 frankonként még 
10 ct“.

A 74. oldalon: XVII. Táblázat, (Amerikai Egye
sült-Államok) a B ) Értékdijhasábban jegyezzék be 
a következőket: „minden további 100 frank után 
(áruküldeményeknél) még 40 ct, aranyat stb.-t tar
talmazó küldeményeknél) még 80 ct és azonkivül 
minden további 300 frank után (úgy az árukülde
ményeknél, mint az aranyat tartalmazó küldemé
nyeknél) még 05 ct“.

Sürgős csomagok értéknyilvánitással nem ad
hatók fel. A csomagtarifa 9. oldalán 16. §. 3. pont
jának 5. sorában azért az „érték- és“ szavakat 
töröljék.

Budapest, 1925. április hó 23-án.

N yom ato tt a B udapesti H írlap  nyom dájában . Budapest. V I I I . ,  R ökk S z ilárd -u tca  4. Felelős nyom davezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. MÁJUS 5. 23. szám.

T A R T A L O M
Az áiiiukiilforgalom újabb szabályozása. A postai vám

csomagokra vonatkozó rendelkezések módosítása.
A „Magyar Ugar“ cirnü időszaki lap mcgjcllencsíének és 

terjesztésének eltiltása.
Postai szállításból kizárt sajtóteran/ékek.
Csomag!'«rgaloin kibővítése Lettországgal.
Üzleti papírokként feladható küldemények.
Törvénykezési bélyegek árusítása postamesteri hivata

lok utján.
Rádiókészülékek és rádióalkatrészek behozatalánál és 

vámkezelésénéit követendő eljárás.
Utalványszámjelzők ellenőrző számának változása Hőbb 

postahivatalinál.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélő viszony la tok meg
nyitása.

A közérdekű és magánhasználatú távbeszélő- és villa
mos jelzőberendezések díjszabásának módosítása.

Helyesbítés a Helységnévtár“-ban.
Helyesbítés az „Irányítási segédkönyv“-bon.
Sa j t óh ibabély esbd' lés a „Posta Táviró és Távbeszélő 

Kézi tarifában.
Forgalomtólj változás.
A ni. kir. postaszemélyzet körében 1925. évi március 

havában előfordulta változások.
Pályázat kiadói állásra.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában I — Ámen.

Az árukülforgalom újabb szabályozása. A 
postai vámcsomagokra vonatkozó rendelke

zések módosítása.
693.

Tájékozásul és a felek kellő felvilágosithatása 
céljából értesítem a hivatalokat, hogy a Budapesti 
Közlöny múlt évi 273. számában közzétett 8250. M. 
E. szánni rendelet, illetve ti mull évi 285. számá
ban közzéleit 172.700. sz. rendelet szerint fo lyó  évi 
január lió 1-töl kezdve az árukülforgalom terén a 
következő fontosabb változások léplek életbe.

1. A behozatalra és a kivitelre vonatkozóan 
eddig fennállott korlátozó rendelkezések hatályu
kat vesztették, kivéve amennyiben azok nemzetközi 
kötelezettségek végrehajtásaképpen, továbbá rendé
szeti és hadügyi szempontból s végül államegyed- 
áruságok tárgyaira vonatkozóan rendeltették el, 
továbbá a kivitelt illetően — a behozatalra nézve 
felsoroltakon kivid — a nemzeti kulturérdekek vé
delme szempontjából elrendelt korlátozásokat. _

2. A kiviteli illetékek szedésére nézve az 1020. 
évi X III. t.-c. alapján kiadott minden rendelkezés 
is hatályát veszti.

A fentiek alapján a következőket rendelem:
1. A behozatali engedély alá eső csomagok ke

zelésénél eddig követett eljárás a jövőben is még
behozatali engedély alá eső — aránylag csekély- 
száinn — csomagoknál csak annyiban változik, 
hogy az engedélyek megszerzésével járó nehézsé
gek megszűnése folytán a behozatali engedélyek 
benyújtására 30 napban megszabott határidőt (1. 
P. R. '1'. 1923. évi 47. számban közölt 18.497. sz. r.) 
a vámközvetitő postahivatal székhelyére vagy más 
helyre szóló csomagoknál egyaránt, — amint az a 
fenti rendeletet megelőzően volt — tizennégy napra 
szállítom le. E határidő eltelte után kell a külde
ményt kézbesithetetlennek tekintetni és vissza
jelenteni.

2. Olyan esetben, amidőn a vámhivatal a meg
vámolandó csomagra vonatkozó án iszá m la  bemu
tatását kívánja a címzettől, a számla benyújtására 
előirt határidőt szintén /4 napban  állapítom meg. 
E határidő elteltével a küldeményt haladék nélkül 
vám elé kell állítani.

3. A vámhivatalba beutalt csomagokat, ha a 
címzett l 'i napon  belül át nem vette, vagy a berak
tározás iránt nem kereste meg a vámhivatalt, szin
tén kézbesitlhetetlen gyanánt kiéli kezelni.

4. A kiviteli illeték megszűntével a P. R. T. 
1920. évi 60. számában közölt 57.708. sz. rendelet 
hatályát veszti. Elszámolási jegyzéket (P. R. T.
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1924. évi 35. száim 9048. sz. r.) tehát a feleknek jö
vőben a kiviteli illeték elszámolása céljából a 
küldeményhez csatolniuk nem kell1.

5. Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a kivi
teli illeték megszűntével a kü lfö ld re  feladóit cso
magok után a félszázalékos vámkezelési illetéket a 
postára való feladás előtt vámkezelt s ennek igazo
lásaként vámkezelési ragjeggyel felszerelt csoma
gokat kivéve minden esetben a felvevő postahivata
lok róják ki, a vámáu'unyilatkozaton (ezelőtt „áru
bevalláson“) feltüntetett érték után. Ezzel a P. R. 
T. 1924. évi 31. számában megjelent 8314. sz. rendle
letben előirt záradéknak a szállítólevélre való rá
vezetése elmarad.

6. A kiléptető kicserélő postahivatalokat utasí
tom, hogy a vámkezelési illeték helyes kiszabását 
és postabélyegben való hiánytalan lerovását ellen
őrizzék s eltérés esetén a vámárunyilatkozatot a 
hiány pótlása céljából a felvevő hivatalnak küldjék 
vissza.

E rendeletem előjegyzendő az alábbi rendele
teknél: a P. R. T. 1919:66. (ad 21.742.), 1920:60. 
(57.708.) 1921:56. (18.645.), 1922:10. (1391), 1922: 
66. (26.461), 1922:86. (33.073.), 1923:1. (II. ad 
30.707/1922.), 1923:17. (2641.), 1923:19. (1375.),
1923:47. (13.344. és ad 18.497.), 1923:69. (II. ad 
18.797), 1924:31. (8314. és 8115.), 1924:35. (9018.) 
és 1924:63. (22.840.).

Budapest, 1925 április hó 27-én.

A „Magyar Ugar“ cimii időszaki lap megjele
nésének és te rjesz tésének  eltiltása.

12.129. *
A belügyminiszter úr a Budapesten, Dkózdy 

Győző felelős szerkesztésében és kiadásában meg
jelenő „Magyar Ugar“ című időszaki lap további 
megjelenését és terjesztését eltiltotta.

Felhívom ennélfogva a kir. postahivatalokat, 
hogy a szóbanforgó lap netán postára kerülő pél
dányait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem 
azokat a budapesti m. kir. államrendőrség főkapi
tányságához küldjék be.

Megjegyzem, hogy a szóban lévő lap részére 
kifejezetten előfizetésekről szóló postautalványokat 
és csekkbefizetési lapokat felvenni tilos.

Budapest, 1925 április hó 25-én.

Postai szállításból k izárt sajtóterm ékek.
i .  I'

12.776.
A Kolozsváron megjelenő Infrálirea Poporului 

cimii időszaki laptól a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a lapot a kitiltott sajtó
termékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi május hó l én.
II.

12.775.
A New-Yorkban megjelenő, már kitiltott „A 

Hét“ cimii hetilap külön lenyomataként megjelent 
„Amerika Károlyi mögött áll“ című röpirattól a 
postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a röpiratot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Megjegyzem, hogy a szóbaniévő röpirat leg- 
többnyire 26 centiméter hosszú, 11 centiméter szé
les, kékesfehérszinü borítékban, zárt levélként érke
zik az Amerikai Egyesült-Államokból. Ezzel kap
csolatban felhívom a postahivatalok figyelmét a 
Posta Rendeletek Tára 1921. évfolyam 3. számában 
megjelent 727. számú rendelet 5. bekezdése szerint 
követendő eljárásra. Vagyis: az olyan zárt boríték, 
amely a kérdéses röpirat tartalmának gyanúja 
alatt áll, vám elé állítandó.

Budapest, 1925. évi május hó 1-én.

Csomagforgalom kibővítése Lettországgal.
9.632.

Cseh-Szlovák ország, illetve Lengyelország köz
vetítésével a jövőben Lettországgal 20 kg. súlyig 
terjedő csomagok is válthatók. A 15 kg. súlyú cso
magok dija 6 fre 25 ct., a 20 kg. súlyuaké pedig 7 fre 
85. A hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifa 38. ol
dalán Lettországnál az 1. útirányban alkalmas mó
don a 3. hasábba a változást megfelelően jegyez
zék elő.

Kártérítés címén 10 kg.-on felüli súlynál min
den további 1 kg. után 2 aranyfrank utalványoz
ható.

A postahivatalok jegyezzék ezt elő a P. R. T. 
1920. évi 73. számában megjelent 8809. sz. rende
let 9. §-ánál és az 1921. évi 101. számában meg
jelent 33.101. sz. rendelet 44. pontjánál.

Budapest, 1925. évi április hó 24-én.

Üzleti papírokként feladható küldemények.
1 .010 .

A Posta Rendeletek Tára 1924. évi 26. számá
ban megjelent 4802. szánni rendelet kapcsán érte
sítem a hivatalokat, hogy a biztosítótársaságoknak 
folyó biztosításokra vonatkozó biztosítási kötvé
nyei, mivel azok aktuális jelleggel bírnák, nem ad
hatók fel üzleti papírként.

Ugyancsak nem adhatók fel üzleti papírként 
a biztosítótársaságok által kiállított és esedékes- 
biztosítási dijakról szóló dijnyuglák sem.

Jegyezzék mindezeket elő a fentidézett helyen.
Budapest, 1925. évi április hó 24-én.
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Törvénykezési bélyegek á rusítása  postam esteri 
hivatalok utján.

10.448.
A f. évi P. R. T. 9. számában megjelent 1561. 

szánni rendeletem 6. pontját oda módosítom, hogy 
mindazok az I. és II. osztályú postahivatalok, ame
lyeknek székhelyén ügyvéd lakik, kötelesek tör 
vénykezési bélyeget is tartani.

Ezenkívül indokolt kérelemre, az igazgatósá
gok más postahivatalokat is kötelezhetnek törvény
kezési bélyeg tartására.

Ez utóbbi esetben, az igazgatóságok intézke
déseikről értesítsék a m. kir. posta értékcikkrak
tárát.

Budapest, 1925. évi május hó 1-én.

Rádiókészülékek és rádióalkatrészek behoza
talánál és vámkezelésénél követendő eljárás.

ad 6.795.
1. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 

egyes rendelkezéseinek végrehajtása, valamint e 
törvénycikk életbelépése után érvényben maradó 
tilalmak és forgalmi korlátozások tárgyában ki
adott 172.700/1924. szánni pénzügyminiszteri ren
delet 1. pontja úgy intézkedik, hogy a vámtarifa 
857. száma alá tartozó rádiókészülékek és ezek 
alkatrészei a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
engedélyével hozhatók be.

Ily tárgyú folyamodványokat a kereskedelem 
ügyi miniszterhez címezve e minisztérium X. szak
osztályához kell beadni.

2. A rádiókészülékek és alkatrészek behozata
lára, forgalombahozatalára és a fizetendő illeté
kekre vonatkozó eljárást a közeljövőben kiadandó 
„Rádiórendelet“ fogja szabályozni. Addig is az 
efajta küldemények kezelése körül követendő el
járást átmenetileg az egyidejűén — a pénzügymi
niszter úrral egyetértőén — 6.795/1925. szám alatt 
kiadott „Utasításiban szabályoztam. Ennek az 
Utasításnak értelmében a behozatali engedély ki
adásánál az iparvédelmi szempontokon kívül főleg 
annak a ténynek a megállapítása játssza a főszere
pet, hogy a behozni szándékolt készülékek és al
katrészek műszaki tulajdonságaikban mennyire 
egyeznek meg a Rádiórendeletben foglalt korláto
zásokkal.

A kereskedelemügyi miniszter a behozatali 
engedélyt a behozni szándékozott rádióanyara csak 
elvben adja meg addig, inig a megejtendő műszaki 
vizsgálat meg nem állapítja, hogy a szóbanlevő 
rádióanyagok műszaki tulajdonságai nincsenek-e 
ellentétben a kiadandó Rádiórendelet határozmá-
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nyaival. Ennélfogva a megvámolás a műszaki fe
lülvizsgálattal egyidejűén hajtandó végre. A mű
szaki megvizsgálás — akár postán, akár más szál
lítóvállalat útján érkezett küldeményről van is szó 
— a in. kir. posta kísérleti állomásán (IX., Gyáli- 
út 22.) történik.

3. A készülékek és alkatrészek műszaki meg
vizsgálását, a behozatali engedély megadását, to
vábbá a megvámolást egy időszakosan működő 
bizottság végzi. A behozatali engedélyt a megtar
tott műszaki vizsgálat eredményéhez képest rövid 
úton adja meg a bizottság, s ezután nyomban meg
történik a küldemény megvámolása. Az engedély 
megtagadása esetén a behozatali engedélyhez kö
tött, de enélkiil érkezett áruknál előirt módon 
kell eljárni.

4. Az ország területén bárhova szóló rádió
anyagokat tartalmazó küldeményeknek megvá
molása átmenetileg központilag, a m. kir. posta 
központi anyagraktárában (Budapest, IX., Gyáli-út 
18.) történik és pedig a vasúton, hajón vagy postán 
érkező küldeményekre nézve egyaránt. A vasúton 
vagy hajón érkező küldemények a budapesti fő
vámhivatalhoz utalandók, ahonnan azokat a posta 
központi anyagraktárába a fővámigazgatóval 
egyetértőén kijelölt, jövedéki szempontból e célra 
alkalmas helyiségbe — mint ellenzáras magánrak
tárba — biztosíték követelése nélkül, a budapesti 
fővámhivatal felügyelete mellett raktározzák be. 
A postán érkező ilyen küldeményeket az egész or
szág területére nézve a Budapest 70. számú posta- 
hivatal gyűjti össze és adja át további eljárásra a 
posta központi anyagraktárában levő kirendeltsé
gének. A rádióanyagok megvámolása ugyanis a 
„Budapest 70. sz. postahivatal anyagraktári kiren
deltségének“ a közreműködésével történik.

5. E kirendeltség feladata a többi között
a) a fővámhivatal által a posta központi 

anyagraktárába utalt és beszállított (vasúton és 
hajón érkezett) rádióküldemények nyilvántartása 
és e küldemények elzárásánál a íővámjhivatallal 
szemben az ellenzárosi teendők végzése;

b) a postán (esetleg légipostán is) érkezett 
rádióküldeményeknek a Budapest 70. sz. posta- 
hivataltól vámkezelés végett való átvétele, nyilván
tartása és a vámkezelés közvetítése körül felme
rülő teendőknek a fennáló szabályok értelmében 
való elvégzése.

6. Utasítom ennélfogva az érdekelt belépő ki
cserélő postahivatalokat, hogy a külföldről érkező 
rádiókészülékeket és rádióalkatrészeket tartal
mazó, az ország területén bárhová szóló postai kül
deményeket és a vonatkozó szállítóleveleket „Bu-
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dapest 70 Rádió“ felirásu — egyelőre kézírással 
készített — irányítási ragjeggyel lássák el és továb
bítsák a nevezett hivatalhoz, még pedig a szállító
leveleket külön vámkötegben. A jövőre nézve in
tézkedtem, hogy az efajta csomagokat már a fel
adó lássa el megfelelő jelzéssel. A vidéki vámköz- 
vetitő postahivatalok a netalán tévesen hozzájuk 
érkező rádióanyagokat tartalmazó csomagokat ne 
vámkezeltessék, hanem a fentiek értelmében irá
nyítsák a Budapest 70. számú postahivatalhoz.

7. A Budapesten lakó címzettek részére érke
zett efajta küldemények megvámolása a címzett 
jelenlétében történik. E címzetteknek a Budapest 
70. számú postahivatal a szállítólevelet az esedé
kes postai dijak beszedése mellett a következő 
figyelmeztető felírással kézbesiti: „A csomag meg
vámolása és átvétele céljából szíveskedjék a ké
sőbb — külön értesítésben közlendő napon — az 
aláirt szállítólevéllel a posta központi anyagraktá
rában (IX., Gyáli-út 18.) személyesen megjelenni 
vagy megbízottat küldeni“. Amennyiben a külde
ményt utánvétel is terheli, a Budapest 70. számú 
postahivatal nem kézbesiti a szállítólevelet, hanem 
szükség esetén a személyazonosság kellő igazolta
tása mellett csak értesítőt, amelynek alapján a fél 
az esedékes dijak és utánvétel lefizetése mellett a 
megvámolás után a szállítólevelet a kirendeltség
nél megkapja.

8. Az 5. pontban a) és b) alatt meghatározott 
küldemények megvámolása napját a 3. pont alatt 
megnevezett bizottság jelöli ki. A Budapesten lakó 
címzetteket a megvámolásnál való részvétel céljá
ból a Budapest 70. számú postahivatal anyagrak
tári kirendeltsége értesíti „Hivatalból, portóköte
les“ levélben. Amennyiben a bizottság a behozatali 
engedélyt a műszaki felülvizsgálás eredményéhez 
képest rövid úton megadja, a jelenlevő címzett a 
küldeményt megvámolás és az esedékes vámdijak 
lefizetése után — az aláirt szállítólevél ellenében 
— legott átveszi. A Budapesten lakó címzettek 
rádióküldeményeinek vámkezelése tehát az után- 
vételes küldeményekre fentebb megállapított kivé
teltől eltekintve, általában ugyanúgy történik, mint 
a fővámhivatalba utalt egyéb postai küldemények 
kezelése s ugyanazon postai dijak számítandók is 
fel, a posta azonban az efajta küldeményeket nem 
adja át a vámhivatalnak, mivel a küldeményeknek 
a m. kir. posta központi anyagraktárában való el
raktározása a m. kir. posta felelőssége alatt történik.

9. A vidékre szóló rádió postacsomagok vám
kezelése már nem a címzett jelenlétében, hanem a 
posta közvetitésévtd történik, az e tekintetben fenn
álló szabályok szerint.

10. Egyebekben a rádióanyagok behozatalára 
és forgalombahozatalára vonatkozóan illetékes fel
világosítást ad a kereskedelemügyi minisztérium 
X. szakosztálya (postavezérigazgatóság 6. ü. o. II., 
Hunyadi János-út 3. III. cm. 38. távb. állomás 
69—12.).

Budapest, 1925. évi április hó 28-án.

Utalványszámjelzők ellenőrzöszámának válto
zása  több postahivatalnál.

10 .868 .

Tájékozásul értesítem a postahivatalokat, hogy 
a miskolci postaigazgatósági kerületből a Buda
pest kerületi postaigazgatósághoz átcsatolt posta- 
hivatalok közül az alábbiak eddigi utalványellen
őrző száma a név mellett feltüntetett számra válto
zott; és pedig: Abasár 1057, Csány 1123, Heves 
1226, Kál 1287, Kápolna 1288, Kerecsend 1304, 
Nagybátony 1382, Nagyréde 1393, Sarud 1468, 
Tar 1526, Vámosgyörk 1568.

E változást a postahivatalok az utalványjelző
számok jegyzékében a felsorolt hivataloknál vezes
sék keresztül.

Budapest, 1925. évi április hó 22-én.

Uj m agyar-csehszlovák távbeszélöviszonylatok 
megnyitása.

12.258.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén 

egyrészről Tata, másrészről Cicov (Csicsó), Mari- 
anské Lazne (Marienbad), Plana u Tachova 
(Plan), Veiké Leváry (Nagylévárd) közt a távbe
szélőforgalmat a f. é. május hó l ével megnyitom. 
Az egyszerű háromperces beszélgetés dija Cicoval 
1 aranyfrank 80 cts, Marianské Lazneval és Plana 
u Tachovaval 3 aranyfrank 10 cts, Veiké Leváry- 
val 2 aranyfrank 10 cts, amely díjtételek a min
denkori szorzószámmal szorzandók.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V. B. Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adatai
val egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi április hó 29-én.

A közérdekű és magánhasználalu tá v b e s z é l
és villam osjelzőberendezések díjszabásának 

módosítása.
11.008.

A múlt évi október hó 10-én kelt 22.990. sz. 
rendeletet ezennel hatályon kivid helyezem, s a 
közérdekű és magánhasználatú távbeszélő és vil
lamosjelzőberendezések után járó évi dijakat 1925. 
évi január hó 1-től az alábbi táblázat szerint álla
pítom meg:
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VI. TABLAZAT A FÜGGELÉKHEZ.

Közérdekű és magánhasználatú távbeszélő-és villamosjelzöberendezések után esedékes évi dijak
Érvényes 1925. január hú 1-től.
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Jövedéki kárpótlás* 
(Üzletszab. Függ. 

4. 8)
— — — 225.000 13' .000 — — —

Kapcsolási dij 
(Üzletszab. Függ. 

2. § 4. p.)
— — — — — 500 000 — —

Fenntartási dij 
(Üzletszab. Függ. 

2. § 5. p.)
— — — — 36.000 18.000

* A jövedéki kárpótlás rendeltetése, hogy legalább részben inégléiüljön az a károsodás, mely a kincstári azálla 
éri, hogy az engedélyes üzeneteinek közvetitéséie nem az állami postát, távírdát vagy távbeszélőt, hanem  saját berende
lésé t ve zi igénybe. Jövedéki kárpótlás csakis abban az esetben fizetendő, ha az illető berendezésnél különböző helysé
gekben lévő legalább két postahivatal (két távirda, távbeszélő) van éidekelve. Állam' és vasúti távirda u tán jövedéki 
kárpótlás csak akkor esedékes, ha a magánhasználatú berendezés valamelyik állomása postai és távirdai szempontból 
külön külön hivatal kézbesitökerületébe tartozik. Ilyenkor ugyanis az egyik hivatal csakis postai (225.000 K), a másik 
csakis távirdai szempontból (135 000 K) van érdekelve. 11a az állomás úgy po-tai, mint távirdai szem pontból egy hivatalhoz 
van beosztva, nem 225.0004-135.000, hanem csak 225.000 K esedékes. Budapest területén engedélyezett maganhasrnáLtu 
él közérdekű (vasutüzletl) távbeszélő berendezések azon állomá-ai után. amelyek kör- vagy idegen m agánterületen átmenő 
(telkenkivüli) vezetékbe vannak bekapcsolva, jövedéki kárpótlás fejében állomásonként évi 600.000 K fizetendő. Ha ilyen 
vezetékhez egy telekkönyvi egységet képező, összefüggő magántelken több főállomás, vagy alközpont utján több mellék- 
állomás csatlakozik, a csatlakozó főállomások, illetve mellékál omások 2ő-ig egy állomásnak, 25 ön felül pedig két állomás
nak számíttatnak.

A jelen számhoz csatolt fedőlapot a „Távbe
szélő Tarifák és TávbeszéIő-Üzletszabályzat“-ba be 
kell ragasztani.

Az igazgatóságok a kerületükben engedélyezett 
távbeszélő és villamosjelzőberendezések után 1925. 
évre járó dijat az engedélyesek értesítése mellett 
a fentiekhez képest állapítsák meg s az esetleg már 
befizetett régi és az uj dij közti különbözeiét az
1926., esetleg a következő évre járó díjba tudják be.

A díjváltozásra vonatkozó pótcikket az érde
kelt berendezések engedélyokiratára csak az enge
dély megújítása, átruházása vagy a berendezés 
megváltoztatása iránt benyújtott kérelmek tárgya
lása alkalmával kell reávezetni.

Budapest, 1925. évi április hó 10-én.

Helyesbítés a „H elységnévtárában .
7.633.

Iliász z"5 Marcaltő, Veszprém vm., pápai járás 
u. p. és u. t. Pápa.

Ihászpuszta Somogyvámos, Somogy vm., 
lengyeltóti járás, u. p. és u. t. Somogyvár. 

Budapest, 1925. évi április hó 29-én.

Helyesbítés az „Irányítási segédkönyvben.
12.681.

Az „Irányítási segédkönyvében a levélpostai 
küldemények irányítása Németalföldi Kelctindiánál. 
„14, Bp. 72/6. gyv./Benthci'in-Aimsleirdam, Bp. 
72/10. gyv./Venlo-Amsterdam“-ra, Előindiai por
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tugál gyarmatoknál pedig ,,Bp. 72/6 és 10 gyv./ 
Lisboa“-ra helyesbitendő.

Budapest, 1925. évi április hó 30-án.

Sajtóhibahelyesbités a  P o sta , Távíró és Táv
beszélő K ézitarifában,

12.025.
Utólag megállapítást nyert, hogy a P. R. T. 

1925. évi 7. számának mellékleteként megjelent 
„Posta, Táviró és Távbeszélő Kézitarifa“ uj kiadá
sának nyomásakor a 28. oldalon a Budapest— 
Ladce és Budapest—Nitra távbeszélő viszonylatok 
közötti résznek dijtételhasábja egy sorral íejebb 
csúszott, a 27. oldalon pedig a Budapest—Bardiov- 
viszonylat díjtétele helytelenül 2 fre 40 cts helyett 
2 fre 10 cts-al nyomatott.

Erre való tekintette! ezeket a díjtételeket az 
alábbiakban újból közzéteszem s felhívom a kir. 
hivatalokat, hogy a kézitarifánák készletükben 
levő példányait ennek megfelelően helyesbítsék.
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A külföldi távbeszélő- 
központ neve

,  9
Sí-£ 9  3  
^  -6 3

Seí  m  2  cd
SS«

fre cts

f s e h - S i l m k
k ö z lá rsa sá a

(Folytatás)

Budapest Bardiov (B ártfa).............. 2 40
Ládce (Lédec)................... •2 10
Leopoldov (Lipólvár). . . 2 10
Levice (Léva).................. 1 80
Liberetz (Reichenberg) 3 10
Lipt. Sv. Mikulás (Liptó-

szentmiklós ................ 2 10
Litomerice (Leitm eritz) . 3 10
Lovosice (Lobositz) . . . 3 10

n Lucenec (Losonc) ......... 2 i0

Malacky (M alacka)......... 2 10
Margecány (Margitfalva) 2 10
MarianskeLázne(Marien-

b a d ) ................................ 3 10
Mezimésti (H albslad t) . . 2 80
Michalovce( h agymihály) 2 40
Mikulasovice (N ixdoif) . 3 10
Mikulov (N ikolsburg) .  . . 2 10
Miroslav (M isslitz)......... 2 40
Mlada B oleslav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 10
Moravké B udejovice . . . . 2 40
MoravskaOstrava(Máhr.-

O strau ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 40
MoravskaTrebova(Mähr.-

Trübau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 40
Most (B rüx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 10

T Munkaeevo (M unkács). . 2 40

2 80
Nemecky Brod .............. 2 80

»5 Nitra (N yitra).................. 2 10
Budapest, 1925. évi április hó 26-án.

Forgalomköri változás.
11 . 886 .

Erk. ezentúl [XI Eh. Tarnaőrs. 
Budapest, 1925. évi április hó 25-én.

A m. kir. postaszem élyzet körében 1925. évi 
m árcius havában előfordult változások.

(A feltüntetett számok az alkalmazottak rangsor- 
számát jelentik.)

12.651.
Áthelyeztettek:
Lux Ádám főtiszt 424, Tatáról Zalaegerszegre, 

Páll Árpád segédtiszt 466, Mezőtúrról Kisvárdára, 
Szakay László segédtiszt 379, Kisvárdáról Mező
túrra, Csizmazia Sándor segédtiszt 392, Budapest
ről Kaposvárra, Ujlaky Julianna segédellenőrnő 
952, Miskolcról Debrecenbe, Kiss István I. oszt. 
altiszt 466, Barcsról Marcaliba, Takács József II. 
oszt. altiszt 2565, Esztergomból Budapestre, Deli 
József II. oszt. altiszt 3759, Kecskemétről Buda
pestre, Szabó Imre sarkadi II. oszt- altiszt 3867, 
Budapestről Kecskemétre.

Töröltetett:
Babos Aranka segédtisztnő 476.
Felmentetett:
Fábián Ferenc gyakornok 27.
Elboesátatott:
Boda Imre II. oszt. altiszt 2402.
Végkielégittettck:
Szitha Gyuláné ellenőrnő 299, özv. Malkó 

Rezsőné segédellenőrnő 920 és ifj. Fehér József
II. oszt. altiszt 3347.

N yu gd ijaz la ttak :
Hermann Mátyás I. oszt. főfelügyelő 34, 

Scháffberger Gusztáv II. oszt. főfelügyelő 79, Jéger 
Zoltán felügyelő 121, Szabados János II. oszt. fő- 
ellenőr 217, özv. Silip Ferencné főellcnőrnő 12, 
Turchányi Mária segédellenőrnő 1215, Leicht Já
nosáé szül. Házy Jolán 469, Garasits Agnes 744 és 
Kisházy Erzsébet 832, segédtisztnők, Svetitska Jó
zsef II. oszt. kezelőaltiszt 222, Takács Lajos köböl
kuli 351, Szivák Márton 530 és Lándor Lajos 536, 
I. oszt. altisztek, Demeter Elek 945, Péteríi Sámuel 
1143, Nagy Ferenc szegedi 1298, Wéber Péter 1644, 
Varga Antal dóczi 1986, Tóth Mihály 2033, Rajkó 
Mihály 2082, Pálfalvi Pál 2331, Tóth József csák- 
berényi 2625, Németh Géza 2647, Balázs János 
martonosi 2681 és Háberstok Ferenc 3587, II. oszt. 
altisztek, Uj-Tóth István gépkocsivezető 116.

Meghaltak:
Pécsük Ferenc főellenőr 72, Szabó Sándor 

dukai segédellenőr 363, Szabó Georgina főellen- 
őrnő 22, Nagy Mária kőbányai segédtisztnő 310 és 
Berta János I. oszt. altiszt 1102.

Budapest, 1925. évi április hó 29-én.

Pályázat kiadói á llásra .
Hat évi szolgálattal bird férő kiadó állást

keres. Legszívesebben a pécsi igazgatósági kerü
letbe, vagy budapesti hivatalhoz menne. Szives 
megkeresést a feltételek közlésével kér: Bechller 
Antal, Békés.

Nyom ato t t  a Budapesti  H ír lap  n y om dá jában .  Budapest. V I I I . ,  Rükk S z l lá rd -u tea  4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 23. számából.

VI. TÁBLÁZAT A FÜGGELÉKHEZ.

Közérdekű és m agánhasználatú távbeszélő-és villamosjelzőberendezések után esedékes évi dijak.
Érvényes 1925. január hó 1-től.

A fizetendő évi díj 
iellege

Ha a berendezés vonal
hossza

A berendezés által érintett 
minden egyes

A
berende

zésbe 
kapcsolt 
minden 
idegen 
helyen 

berende
zett állo
más után

Az állami támszer- 
kezetekre erősített 
berendezés minden 

100 métere után

Jegyzet0-5
Km-nél 

nem több

0-5—5
Km

5
Km-nél

több

csak postahivatal 
(ügynökség) 

vagy távírdával 
(távbeszélővel) 

egyesitett posta- 
hivatal (ügynök

ség) után

csak távirda (állami 
■vagy állami és 
magántáviratok 

kezelésére felhatal
mazott vasúti), 

illetve távbeszélő 
után

kettős egyes

vezetéknél

k o r o n a

Ellenőrzési dij 
(Üzletszab. Függ.

4. §)
60.000 150.000

az első 5 kin 
után 150.000 K, 
azután min
den további 

km után 
km-enkónt

30.000

— — — — —
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Jövedéki kárpótlás* 
(Üzletszab. Függ.

4. §)
— — — 225.000 13f.000 — — —

Kapcsolási dij 
(Üzletszab. Függ. 

2. § 4. p.)
— — — — — 600.000 — —

Fenntartási dij 
(Üzletszab. Függ.

2 . § 6 . p.)
— ■ — — — — 36.000 18.000

* A jövedéki kárpótlás rendeltetése, hogy legalább részben mégtérüljön az a károsodás, mely a kincstárt azáltal 
éri, hogy az engedélyes üzeneteinek közvetítésére nem az állami postát, távírdát vagy távbeszélőt, hanem saját berende
zését veszi igénybe. Jövedéki kárpótlás csakis abban az esetben fizetendő, ha az illető berendezésnél különböző helysé
gekben lévő legalább két postahivatal (két lávirda, távbeszélő) van érdekelve. Állam' és vasúti távirda után jövedéki 
káipótlás csak akkor esedékes, ha a magánhasználatú berendezés valamelyik állomása postai és távirdai szempontból 
külön-külön hivatal kézbesitőkerületébe tartozik. Ilyenkor ugyanis az egyik hivatal csakis postai (225.000 K), a másik 
csakis távirdai szempontból (185.000 K) van érdekelve. Ha az állomás úgy po-tai, mint távirdai szempontból egy hivatalhoz 
van beosztva, nem 22ö,000-)--135.000, hanem csak 225.000 K esedékes. Budapest területén engedélyezett maganhasznáiatu  
és közérdekű (vasutüzleti) távbeszélő berendezések azon állomásai után. amelyek köz- vagy idegen magánterületen átmenő 
(telkenk vűli) vezetékbe vannak bekapcsolva, jövedéki kárpótlás fejében állomásonként évi 600.000 K fizetendő. Ha ilyen 
vezetékhez egy telekkönyvi egységet képező, összefüggő magántelken több főállomás, vagy alközpont utján több mellék- 
állomás csatlakozik, a csatlakozó főállomások, illetve mellékállomások 26-ig egy állomásnak, 25 ön felül pedig két állomás
nak számíttatnak.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESK ED ELEM Ü GY I MINISZTER.

Budapest, 1925. KtÁlUS . 24. szám.

T A R T A L O M
Bérmientesitést jelző géplenyomatloik Brazíliáiban. 
Magángyárlmányu postatakarékpénztári befizetési lapok 

használatának eltiltása.
A hatóságoknak hitelezett távirdai és távbeszélő-dijak

beszedésié.
Vasárnap és Szent Istvámi napján visszavont és törölt: 

magánbeszélgetések díjazása.

A korlátolt szolgálatú hivatalokhoz szóló táviratok ke
zelésié.

Forgalom köd változások.
A un. Ikiir. posta betegségi biztosító intézetének 20/eln. 

1925. számú közleménye h Magyar Vörös-Kereszt „Erzsébet“ 
kórházáról.

Pályázati hirdetmény kiadói állásokra.
Pályázat kiadói állásra.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek M agyarország feltám adáséban! — Ámen.

B érm entesítést jelző géplenyomatok 
Brazíliában.

12.542
A Posta Rendeletek Tára folyó évi 14. számá

ban megjelent 729. szánni rendelet kapcsán értesí
tem a hivatalokat, hogy a brazíliai postaigazgatás 
folyó évi április hó 15-től kezdve a küldemények 
bérmentesítését a madridi Egyetemes Postaszerző
dés 13. cikk 1. pontja értelmében géplenyomatok
kal is eszközli.

A vörös színű érték lenyomatok 100, 200, 300, 
400, 500, 700 és 1000 reis-ról szólnak és a lenyo
matban olvasható „Brasil“ szó jelzi a felvevő 
országot.

Az értéklenyomat melleit hullámos vonalak 
között van feltüntetve a felvevő hivatal neve és fel
vétel keltje.

Ilynemű géplenyomatok jelenleg Rio de Ja
neiro postahivatalnál vannak alkalmazásban, foko
zatosan azonban a többi hivatalokra is kiterjesz
tetnek.

Budapest, 1925. évi május hó 1-én.

Magángyártmányu postatakarékpénztári befize
tési lapok használatának eltiltása.

13.074.
A „Borsszem Jankó“ kiadóhivatala saját 

gyártmányú befizetési lapokat osztott szét előfizetői

között, a lap előfizetési dijainak postatakarékpénz
tár útján eszközlendö befizetése céljából.

Minthogy az 1889. évi XXXIV. t.-c. értelmében 
postatakarékpénztári befizetési lapok előállítására 
kizárólag á postatakarékpénztár jogosult, figyel
meztetem a postahivatalokat, hogy nyilvánvalókig 
nem a m. kir. postatakarékpénztár állal előállított 
befizetési lapokon megkísérelt befizetések elfogadá
sát a feladásnál minden esetben tagadják meg, s a 
gyanús befizetési lapokat a feladóktól bevonva, 
jelentés kíséretében további eljárásra terjesszék 
fel a felettes igazgatóságukhoz.

Budapest, 1925. évi május hó 6-án.

A hatóságoknak hitelezett távírdái és táv
beszélő dijak beszedése.

8.441.
Az állami és törvényhatósági (községi) ható

ságok és hivatalok részére hitelezett távirdai és táv. 
beszélődijaik bjeszedését 1925. évi m ájus lw  1-étől 
kezdve >— tehát az áprilisi és korábbi hitelezett 
dijak beszedésére nézve is — az alábbiak szerint 
szabályozom:

Állami táviratok és állami beszélgetések hitelre 
való feladására jogosított állami hivataloknak (szer
veknek) hitelezett mindenféle távirdai és távbeszélő 
dijat a következő  hónap  25-éig kell beszedni.

A hitelezett dijukról kiállított nyugtát kiadni 
csak fizetés ellenében lehet.

Oly célból, hogy az érdekelt hatóságok a hite
lezett dijak kiegyenlítésére fedezetről gondoskod
hassanak, a következőképen kell el járni.

I. Budapesten. A hitelezett dijak beszedésével 
megbízott szervek a hónap 10—20 iüapjai között 
az érdekelt hatóságoknak bemutatják az előző hó
napban hitelezett dijakról kiállított nyugtát, illető
leg azt a dijak kifizetése esetén átadják.
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Ha a (hatóság (hivatal) a dijakat a nyugta be
mutatása alkalmával nem egyenlíti ki, úgy e célra 
készítendő „Értesités“-t ad le a kézbesítő (díj
beszedő közeg), amelynek tartalmaznia kell a hite
lezett dijak részletezett összegét (távirási dij, távb. 
előfizetési dij, helyi vagy helyközi beszélgetési dij 
stb.) s azt, hogy a hitelezett összeg a hónap 25-ik 
napjáig a nyugták ellenében hol fizetendő be. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést 
is, hogy abban az esetben, ha az érdekelt hatóság 
(hivatal) 25-ig díjtartozását a megjelölt helyen ki 
nem egyenlítené, akkor a dijhitelezés megszűnik s 
a távbeszélő állomás a forgalomból kizáratik.

Az „Értesités“-t lehetőleg a hivatalvezetőjének 
vagy helyettesének, illetőleg a dijak fizetésével 
megbízott tisztviselőnek kell kézbesíteni és annak 
átvételét a névaláírás és dátum jelzése mellett a 
nyugtán el kell ismertetni.

A díjbeszedéssel megbízott hivatali szerveknek 
a hitelezett dijakról kiállított nyugtával a feladó 
hatóságnál másodszor (vagy többször) megjelenni 
nem kell.

II. Vidéken. A postahivatal (központ) rövid 
utón (telefon) értesíti a feladó hatóságokat (hivata
lokat, Máv. előfizető állomásokat) az előző hónap
ban hitelezett dijak összegéről azzal, hogy a dijak 
a folyó hónap 25-éig a nyugták lellenében közvet
lenül a postahivatalnál egyenlitendők ki. A nyug
tákat tehát a vidéki postahivatalok nem küldik ki.

Ha a feladó hatóság a dij kifizetése előtt a 
dijak részletezését kívánja, akkor az érdekelt ható
ság (hivatal) megbízottja a postahivatalnál a nyug
tákba betekinthet.

H a feladó hatóság (h iva ta l) az előző hónapban  
h ite le ze tt dijakat a kö ve tkező  hónap  25-ig sem  
eggenlitené ki, akkor — agg B udapesten , m in t vi
d é k en  — (ehetöleg az adós hivatal vezetőjét vagy 
helyettesét, illetőleg a díjfizetéssel megbízott tiszt
viselőt — az illető nevének a nyugtán való feljegy
zése mellett — rövid utón .telefonon) a hátralé
kokról és e miatt a hitelezés beszüntetéséről, illetve 
a távbeszélő állomás kikapcsolásáról 26-án értesí
teni kell s ha ennek sem lenne meg a kellő foga
natja, a dijhitelezést 28-án be ke ll szün te tn i, illetve 
a T ávb . Üzl. Szab. 18. §-a a lapján  a hatóság (h iva 
tal) távbeszélő állomását a fo rga lom bó l k i  kell 
zá rn i s kizárva  kell tartani m indadd ig , mig a hite
leze tt d ija k  k i nem  eggenlitte tn ek .

E naptól kezdve tehát — a  dijak kiegyenlíté
séig — állami táviratokat csak készpénzfizetés mel
lett lehet felvenni s taz illető hatóságok (hivatalok) 
állami beszélgetést, csak a ng ilvános állomásról 
készp én zfize tés  m ellett fo lg ta th a tn a k .

E rendelet vonatkozik egyes hatóságoknál be
rendezett távirdai kirendeltségeknél (Hughes állo
más stb.) feladandó táviratokra is.

Jelen rendelet nem  érin ti a szövetségközi ala
k u la to k  (en ten te  m issiok)  távira ta it és távolsági be
szélgetéseit, amelyek továbbra is központi elszá
molásra a m. kir. pénzügyminisztérium terhére hi- 
teleztetnek. A fizetési határidő fenti .megállapítása 
nem vonatkozik a magánfeleknek hitelezett távirási 
és távbeszélő dijakra, amelyek továbbra is 8-án ese- 
dékesjeik s a fizetés nem teljesítése esetén a hitelezés

8-án megszűnik és 'az állomás a forgalomból sza
bályszerűen kizárandó.

Fentiek alapján a hivatalok a Távirdaüzleti 
Szabályok 27. §-ához 5. pontként jegyezzék be a 
következőket:

„5. A hitelre feladott állam i táviratok dijait 
és hitelezési dijat előzetes értesítés alapján a fel
adó hatóság (hivatal) a következő  hónap  25-ig köz
vetlenül a felvevő postahivatalnál egyenlíti ki. Ha 
a feladó hatóság a díjtartozását a következő hónap 
25-éig nem egyenlítené ki, akkor 26-án a feladó 
hatóságot erről értesíteni kell, 28-án pedig dijhitele
zést be kell szüntetni. Ettől a naptól kezdve mind
addig, mig a díjtartozások ki nem egyenlittetnek, 
a tartozásban lévő hatóságtól (hivataltól) állami 
táviratokat is csak a dijak (előzetes lefizetése esetén 
lehet elfogadni.“

A Távbeszélő Tarifák és Távbeszélő Üzlet- 
szabályzat 14. §-ának 2. pont utolsó bekezdése he
lyett beírandó:

„Hatóságok (hivatalok) az előfizetési és fenn
tartási dijakat az előző havi beszélgetési dijakkal 
együtt — előzetes értesítés alapján — a hónap 
25-éig közvetlenül a hitelező központnál egyenlítik 
ki. Ha a hatóság (hivatal) a dijakat, (díjtartozását) 
a hónap 25-ig nem egyenlítené ki, akkor 26-án a 
tartozásban lévő hatóságot (hivatalt) a távb. állo
más kizárásáról rövid utón értesíteni kell s ha az 
értesítésnek se.m volna eredménye, 28-án a táv
beszélő állomását a forgalomból ki kell zárni. (Lásd 
42. §. 3. pont).

A hatóságokat (hivatalokat) a díjtartozásokért 
perelni nem szabad.“

A 42. §. 3. pont bekezdéseként pedig bejegy
zendő:

A hatóságok (hivatalok) a hitelezett dijakat 
előzetes értesítés alapján a következő hónap 25-ig 
közvetlenül a hitelező központnál egyenlítik ki. Ha 
a hatóság (hivatal) a hitelezett dijakat 25-éig nem 
egyenlítené ki, akkor 26-án a tartozásban lévő ható
ságot (hivatalt) a távb. állomás kizárásáról rövid 
utón értesíteni kell s ha az értesítésnek sem volna 
eredménye, 28-án a távbeszélő állomását a forga
lomból ki kell zárni s mindaddig kizárva kell tar
tani, mig a hitelezett dijak ki nem egyenlittetnek. 
A kizárás tartania alatt a hatóság távolsági beszél
getést, csak a nyilvános állomásról, készpénzfizetés 
ellenében folytathat. (Lásd 14. §. 2. pont.).

Budapest, 1925. május hó 4-én.

Vasárnap és Szent István napján visszavont 
és tö rö l t  magánbeszélgetések díjazása.

12.285
Félreértések elkerülése végett értesítem a hi

vatalokat, hogy a vasárnap és Szt. István király 
napján visszavont és törölt távolsági magánbeszél
getésekért a 10.000 K pótdijat nem kell felszámí
tani, illetve a nyilvános állomásokon beszedett ez 
az összeg teljes egészében visszatéríthető.

A Tarifák V. C. táblázatában ugyanis ezek! a 
dijak fix összegben vannak megállapítva, s a pót- 
dijra vonatkozólag ezeknél a dijaknál semmiféle 
megjegyzés sincs.

Budapest, 1925. évi május 4.
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A korlátolt szolgálatú hivatalokhoz szóló 
táviratok kezelése.

12.628 1
Az 1924. évi P. R. T. 23. számában közzétett 

35.657/923. sz. szabályrendelet III. része szerint a 
korlátolt (L) és meghosszabbított (C/2) nappali 
szolgálatú hivatalokhoz címzett táviratokat a „Hi
vatalos megjegyzések“ rovatában „Korlátolt“ jelzés
sel kell ellátni.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy ezt a 
jelzést továbbítani is kell mindaddig, mig a közve - 
titő hivatal a táviratot a rendeltetési hivatalnak 
adja le.

A 'közvetítő hivatalok gondoskodjanak, hogy a 
„Korlátolt“ jelzésű táviratok az idézett rendeletben 
megállapított sorrendben kezeltessenek.

Budapest, 1925. évi május 4-én.

Forgalomköri változások.
i.

12.629
Dobri u. I. Rá ka.
Budapest, 1925. évi május 6.

II.
12.685 I

Debrecen Márton Kálmán-telepen postai ügy
nökség létesült. Ellenőrző hivatala Debrecen 2. Dij- 
négyszögszám: 1.388.

Budapest, 1925. évi május 4-én.

A m. kir. posta betegségi biztositó intézetének 
20 ein. 1925. számú közleménye a  Magyar 

Vörös-Kereszt „Erzsébet“ kórházáról.
20/eln.

A m. kir. posta betegségi biztositó intézete, a 
Magyar Vörös-Kereszt Egylet „Erzsébet“ kórházát 
és szanatóriumát, az intézet választmányának 1925. 
évi január hó 29-én tartott rendkívüli ülésében ho- i 
zott egyhangú határozatára, 1925. évi március hő j 
1-től kezdődően 30 évre bérbevette, illetve kezeié- | 
sébe átvette.

A pavillonrendszerben épült ezen elsőrendű 
gyógyintézet Buda egyik legszebb, kitűnő levegőjű 
pontján, az I. kerületi Győri-út, Alkotás- és Csörsz- 
utcák által határolt 8.4 katasztrális holdnyi terü
leten, a Duna-Száva-Adria vasút állomása mentén, 
gyönyörű parkban fekszik. A kórházhoz a Krisz- 
tina-téri villamos vasúti megállótól gyalog 10 
percnyi idő alatt lehet eljutni, de ugyanonnan je
lenleg omnibusz, a közel jövőben pedig már villa
mos erővel hajtott, kényelmes autóbusz fog közle
kedni.

A kórházban jelenleg a következő osztályok 
állanak a betegek rendelkezésére: sebészet, belgyó
gyászat, nőgyógyászat, urológia, továbbá orr-, 
gége- és fü l-osztá ly, ezenkívül van Röntgen-, Zan- 
der-kezelés és laboratórium.

Az intézet budapesti és azon vidéki betegei, 
akik Budapesten való kórházi kezelésre utal-

vák, ezentúl mind itt nyernek elhelyezést, kivéve, 
ha olyan betegségben szenvednek, amelynek a kór
házban osztálya még nincs, • vagy ha orvosi szem
pontok a más kórházba való beutalást kívánják.

K ó rházunkban  az ápolási, orvosi, keze lési és 
egyéb kó rh á zi kö ltségeket az in tézőbizo ttság  a kö 
ve tkező kép  állapította meg:

I. a közös kó rterm ekben
a) az alapszabály 27. §-a értelmében a m. kir. 

posta betegségi biztosító' intézetének tagja és az 
igényjogosult Családtag után az összes költségeket 
az intézet viseli;

b) a közös kórtermekbe felvett minden más 
(nem postai alkalmazott) beteg vagy közvetlenül, 
vagy az őt beutaló betegségi biztosító intézmény 
(pénztár) útján az összes kórházi és orvosi kezelési 
dijak  fejében fizet naponta 85.000 korona átalányt.

Úgy az a), mint a b) alatti beteg dietetikus, 
vagy rendes napi háromszori (reggeli, ebéd, va
csora) élelmezésben részesül s a kezelőorvos által 
a beteg kívánságára  esetleg rendelt különleges 
gyógyszerek önköltségi árán kivid a kórházban 
létéből és gyógykezeltetéséből kifolyóan semmiféle 
más költség a terhére fel nem számítható.

II. A kórházi kü lön  szobákban:
a) ha a kórházba utalt postai a lka lm a zo tt vagy 

igényjogosult családtag külön szobában való elhe
lyezést és ápolást igényel, a közös kórterem és a 
külön szobák ápolási dijai közötti különbözetet és 
Pedig:

3 és 4 ágyas külön szobában napi 45.000 ko
ronát,

2 ágyas külön szobában napi 65.000 koronát, 
ezenkívül a kórházi orvosi kezelésért összesen 
naponta 50.000 koronát tartozik he ten kén t előre a 
kórház pénztárába a sajátjából fizetni;

b) a külön szobákba felvett más középosztály
beli betegek (közalkalmazottak, kir. bírák, vasúti-, 
hajózási- és .magántisztviselők, katonatisztek, stb.) 
fizetnek ugyancsak hetenként előre:

3 és 4 ágyas külön szobában napi 130.000 ko
ronát,

2 ágyas külön szobában napi 150.000 koronát, 
ezenkívül a kórházi orvosi kezelésért összesen 
naponta 50.000 koronát.

Ennek fejében kapnak az összes kiilönszobás 
betegek: lakást, fűtést, világítást, kiszolgálást, ápo
lást, dietetikus vagy rendes, naponta négyszeri ét
kezést (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora), orvosi ke
zelést és az egészen különleges gyógyszereken kivid 
minden más gyógyszert is.

Ha a l>eteg a kórházból korábban távozik, 
mint amennyi időre a fentebbi ápolási dijakat be
fizette, az igénybe nem vett napokra eső ápolási 
és orvosi dij neki visszajár.

A zo k  a kiilönszobás betegek, a k ik  kü lönleges  
és költséges orvosi kezelésben részesü lnek  (consi
lium, operáció, laboratóriumi vizsgálat, Röntgen, 
Zander stb.) még az alábbi díjtételek külön fizeté
sére kötelesek:
a) orvosi consiliumért az abban részt

vevő orvosoknak egyenként, to
vábbá behatóbb műszeres vizsgá
latért vagy kezelésért egyenkint . 150.000 K,
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b) kisebb műtétért ..................  500.000 K, |
ennél segédkezésért vagy altatásért 50.000 K,

c) közepes m ű t é t é r t ........  1,000.000 K,
ennél segédkezésért vagy altatásért 100.000 K,

cl) nagyobb m ű té té r t ........ 2,000.000 K,
ennél segédkezésért vagy altatásért 150.000 K,

e) műtőhasználatért, kötszerekért és 
gyógyszerekért:
ldsebb műtétnél ..................  160.000 K,
közepes m ű té tn é l ........  320.000 K,
nagy .m ű té tn é l .........................   . 750.000 K,

f )  laboratóriumi vizsgálatokért, az 
esetek különféleségéhez képest

100—150—250.000 K,
g) Röntgenezésért, az esetek külön

féleségéhez képest 4000, 30.000 és 80.000 K,
h )  Zander-kezelésért, villany fényfür

dőért, diathermiás kezelésért, hő
lég és félfürdőért egyenként . . 40.000 K,

i) az egészen különleges gyógyszerek 
mindenkori önköltségi ára.

A z ápolási, orvosi és összes kórházi kö ltség ek  
a fen teb b  felsorolt d ija kb a n  bennfogla lta tnak  s 
azoknak ilyen olcsó téltelekben való megállapítása 
azt a célt szolgálja, hogy a magyar középosztály
nak mai leromlott anyagi helyzetében is lehetővé 
tegyük egészségének ápolását és visszanyerését 
olyan költségen és olyan mértékben, amint azt á 
békeidőben tehette.

önként értetődik, hogy a fentebb a)—i)  pon
tokban felsorolt dijak csak azokat a betegeket ter
helik, akik a megfelelő orvosi kezelésben téngleg  
részesittetnek és ha a beteg a posta kezelésében 
álló Vörös-Kereszt kó rh á z orvosait veszi igénybe.

A különszobás beteget nem kórházi, hanem a 
beteg saját (bejáró) orvosa is kezelheti ugyan, eh
hez azonban a kórház veze tő  főorvosának előzetes  
engedélyét kell kikérni. Ilyen esetben a beteg az 
orvosát közvetlenül fizeti s a dij megállapítása a 
betegnek s orvosainak magánügye.

III. A szanatórium i pavillonokban  
a nagyobb igényű és anyagilag tehetős betegek és 
üdülők nyernek elhelyezést, kivéve a fertőző be
tegségekben és elmebajban szenvedőket. E célra 
nagy kényelemmel berendezett külön szobák, kel
lemes erkélyek, társalgók, sétányok és kerti nyug
ágyak állanak rendelkezésre. Külön szanatóriumi 
pavilion van a szülőnők részére is.

A szanatóriumban a szobák fekvése és nagy
sága szerint a napi ár 200.000 és 230.000 korona.

A beteggel egy szobában lakó második személy 
(esetleg kisérő) függetlenül a szobák minőségétől, 
fizet naponta 140.000 koronát s mindarra jogosult, 
mint az első személy.

Ebben az összegben bennfoglaltátik naponta 
ötszöri luxusétkezés, lakás, fűtés, világítás, kiszol
gálás és ápolás. Külön kell fizetni a beteg által 
szabadon választható orvost, a gyógykezelési dija
kat, stb., továbbá a szállodaadót és az étkezésnél a 
heti étlaptól eltérő olyan külön rendeléseket, ame
lyek a kórháznak túlkiadást okoznak.

A kórház és szanatórium távbeszélő állomásai
nak számai: 40—64 és József 142;—83; a kórházi 
irodáé: 62—64.

A kórház főorvosai:
1. vezetőfőorvos és a sebészeti osztály főorvosa: 

dr. M utschenbacher Tivadar, egészségügyi főtaná
csos, egyetemi m. tanár stb. (távb.: József 66—32),

2. a belgyógyászati osztály főorvosa dr. K ere
kes László  (távb.: 186—32),

3. a nőgyógyászati osztály főorvosa: dr. W alla  
Béla (távb.: József 153—15),

4. urológiai főorvos: dr. Botzenhcirdt Ferenc  
(távb.: 185—20),

5. orr-, gége- és fiil-osztály főorvosa: dr. W ein  
Zoltán (távb.: József 3—61),

6. laboratóriumi főorvos: dr. Darányi Gyula 
egyet, m. tanár (távb.: 154-—36).

Azzal, hogy ezt a nagymultu és remélhetően 
.még nagyobb jövőjű elsőrendű kórházat a magyar 
posta részére hosszú időre sikerült biztosítani: a 
magyar posta személyzetének régi vágya teljesült 
s egyik legszebb terve vált valóra. Biztosíthatjuk 
kartársainkat, hogy uj kórházunkban az intézetnek 
minden szenvedő, beteg tagja és igényjogosult csa
ládtagja nemre, állásra és felekezetre való tekintet 
nélkül egyforma és egyenlő gondos ápolásban, or
vosi kezelésben és ellátásban fog részesülni. Ennek 
ellenében az a fontos kötelesség hárul mindnyá
junkra, hogy fogadjuk szeretetünkbe és védel
münkbe ezt a nagy kulturális alkotást, amelynek 
jótéteményére mindannyian rászorulhatunk s 
amely sok könnyet van hivatva felszántani, sok 
szenvedést megszüntetni, vagy legalább elviselhe
tővé tenni. Legyen minden postás ennek az intéz
ménynek apostolává s k ik i  a maga hatáskörében  
hasson oda, hogy a sokat szenvedett m agyar kö 
zéposztály m ás tagjai is azt m inél szám osabban  
igénybevegyék  — a saját egészségük és édes h a 
zá n k  javára.

Uj kórházunkon Isten áldása legyen.
Budapest, 1925. évi május hó 3-án.

D em én y  Károly s. k.
államtitkár,

a m. kir. posta betegs. bizt. intézetének és 
a Vörös-Kereszt-kórház postait intézőbizott

ságának elnöke.

Pályázati hirdetm ény kiadói állásokra.
i.

Az ujkceskei (Pest m.) I. oszt. postahivatal 
önálló kezelésre képes, több évi gyakorlattal biró 
férfikiadót állandó alkalmazásra keres. Járandóság 
.megegyezés szerint.

II.
Dunaszekcső II. o. pttb. hivatal a kiadó be

tegsége miatt mindhárom szakban önálló kezelés 
és számadásra képes kiadót keres állandó alkal
mazásra. Fizetés 500.000 kor., ellátás, mosás és 
ágynemű nélkül. Állás azonnal elfoglalható.

Pályázat kiadói állásra.
Mindhárom szakban jártas önálló számadás

tételre képes kiadónő állást keres. Potyondy 
Mária Aszófő, Zala m.

Nyom atott a Budapesti H írlap nyomdájában, Budapest. VIII . ,  Rükk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. MÁJUS 14. 25. szám.

T A R T A L O M
Betétdarabok és kis értékű („V“ jelű) kézi csomagok 

kezelésének változása a belföldi forgalomban.
Nagyobb alakú póslai levelezőlapok forgalomba bocsá

tása.
A feladó-vevényt pótló értesítés kiadása iránt benyújtott 

kérvény pénzügyi bélyegköteles.

A hivatalos levelezés átalányozására igényjogosullak 
névjegyzékének helyesbítése.

Forgalomköri változások.
Helyesbítés a díjövmutatóban.
A m. kir. posta jólélfi csoportjának országos gyűjtése. 
Postai alkalmazottak gyermekeinek nyaraltatása.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

B etétdarabok és kis értékű („V“ jelű) kézi 
csomagok kezelésének változása  a belföldi 

forgalomban.
6.434.

1. A P. R. T. 1924. évi 72. számában közölt 
22.824. sz. rendelet egyes viszonylatokban és csak 
az esetben engedte meg az ott részletesen körülirt 
betétdaraboknak sommás kezelését, ha ugyanazon 
rovatlappal 5-nél több ily betétdarab kerül továb
bításra.

E korlátozó rendelkezést ezennel megszünte
tem és jelen rendeletem vételétől kezdve megenge
dem, hogy a kincstári postahivatalok az egymás
közti, valamint a mozgó (kalauz) postákkal való 
forgalomban és viszont, az értéknyilvánitás nélküli, 
illetve a sommás csomagok mindenkori felső határ
értékénél (jelenleg 360.000 K) kevesebb értéknyil- 
vánitással ellátott betétdarabokat sommásan, csak 
a darabszám bejegyzésével tüntessék fel a rovatlap 
I. részének záradékában. Ezzel tehát elesik az elől- 
emlitett rendelettel rendszeresített s a szóbanforgó 
sommás betétdarabok ragszámát és feladási helyét 
feltüntető külön jegyzék kiállítása és a rovatlaphoz 
csatolása is. A sommás betétdarabok kezelése a 
jövőben tehát csak annyiban tér el a sommás cso
magok kezelésétől, hogy e betétdarabok kis terje
delmükre tekintettel nem a többi csomagok között, 
hanem mindenkor a zárlaton belül (esetleg, — ott, 
hol az ilyen küldemények száma azt szükségessé 
tenné — külön e célra igénybe vehető zsákokban)

szállítólevelükkel együtt nyernek továbbítást; to
vábbá, hogy a sommás betétek darabszámát a 
rovatlap I. részének záradékában külön fel kell 
tüntetni. Egyébként azonban e sommás betétdara- 
boknak eddigi különleges kezelése (a szállítólevél
lel való azonosítása, egyenkénti rovatolása slb.) 
megszűnik.

2. További könnyítésként azt is megengedem, 
hogy a 360.000 K-nál nagyobb értéknyilvániíással 
ellátott betétdarabokat, valamint a kis értékű („V“ 
jelű) kézi darabokat is (tehát 4,500.000 K nyilvá
nított értékhatárig) csak azok ragszáma és felvevő 
hivatalának nevével jegyezzék be a rovatlap első 
részének megfelelő felirásu hasábjaiba, mig a ren
deltetési helynek és a nyilvánított értéknek a rovat
lapba eddig kötelező feljegyzését, e küldemények
nél jövőben mellőzzék. A rovatlap első részének 
lezárási módja, illetve e kézi daraboknak a szállító
levéllel kötelező azonosítása egyébként továbbra is 
változatlanul fennáll.

3. Hangsúlyozom, hogy jelen. rendelkezésben 
foglalt kezelési egyszerűsítés csak a belföldi forga
lomban alkalmazható; továbbá, hogy a 4,500.00 K-t 
meghaladó értéknyilvánitással feladott, úgyszintén 
az aranyat, ezüstöt, platinát, drágaköveket, órát, 
ékszert és készpénzt tartalmazó betét és kézi cso
magokra e rendelkezés nem vonakozik. Ez utób
biakra még az esetben sem, ha egyébként azok 
értéknyilvánitás nélkül kerültek volna feladásra.

A postahivatalok jegyezzék elő jelen rendele- 
temet a P. R. T. 1924. évi 72. számában közölt 
22.824. sz., s annak utolsó bekezdésében hivatko
zott többi rendeleteknél is.

Budaipest, 1925. május hó 7-én.
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Nagyobb alakú postai levelezőlapok fo rg a 
lomba b o csá tá sa .

10.261.
A stockholmi postakongresszus határozatainak 

megfelelően, a postai levelezőlapok jövőben 
10.5 X 14.8 cm. nagyságban készülnek.

Az ezen nagyságban készült levelezőlapok vas
tagabb chamois szinü papiron, értékjelzés nélküli 
aratós rajzu bélyegbenyomattal kerülnek forga
lomba.

A bélyegrajz s szöveg sötétzöld szinü.
Eladási ár darabonként továbbra is 100 K 

marad.
A postahivatalok az uj kiadású levelezőlapokat 

jelenlegi készletük fogytával a többi értékcikkek 
módjára rendeljék meg az értékcikkraktárból.

Megjegyzem, hogy a külfölddel való forgalom
ban az 1925. évi október hó 1-től kezdve csupán 
az uj méretű levelezőlapok használhatók. A rende
lésnél a hivatalok tehát e körülményre legyenek 
figyelemmel. i

Budapest, 1925. április 20-án.

A feladó-vevényt pótló é r te s íté s  kiadása irán t 
benyújtott kérvény pénzügyi bélyegköteles.

6.695. .
A m. kir. pénzügyminiszter urnák folyó évi 

február hó 25-én kelt 101.599/VIII. a. 1924. sz. 
döntése szerint az elveszett feladóvevényt pótló ér
tesítés kiadása iránt a ,m. kir. postához benyújtott 
beadványokra az ill. dijj. 14. tétel t)  pontjában 
megállapított illetékmentesség nem vonatkozik az 
ilyen beadványokra, tehát folyamodók kötelesek a 
beadványi (jelenleg 20.000 K) illetéket leróni.

Erről a hivatalokat tudomásulvétel és alkal
mazkodás végett értesítem.

Budapest, 1925. május hó 7-én.

A hivatalos levelezés á ta lányozására  igény- 
jogosultak névjegyzékének helyesbítése.

13.092.
A „Határmegállapitó központ“ az alája tartozó 

összes „Határmegállapitó bizottságok“-kal és Heves 
vármegye összes alantas szerveivel együtt a hiva
talos levelezés átalányozására igényjogosultak so
rából kilépett s a határmegállapitó központ folyó 
évi április, a magyar-osztrák bizottság múlt évi 
szeptember, a magyar-jugoszláv bizottság múlt évi

november, a magyar-csehszlovák bizottság folyó 
évi május (a magyar-román bizottság egyáltalában 
nem vette igénybe), Heves vármegye pedig folyó 
évi május hó 1-től kezdve összes levélpostai kül
deményeit szabályszerűen bérmentesítve adja pos
tára. A hivatalok ennélfogva a múlt évi P. R. JT. 
51. számában közölt Névjegyzékből a múlt évi 
P. R. T. 55. számában közölt 18.926. számú ren
delettel 44. és 45. tételként felvett „Határmegállapitó 
központ“-ot és „Határmegállapitó bizottságok“-at, 
valamint ugyanezen névjegyzék XXVII. pontjából 
Heves vármegyét töröljék.

Ugyanezen névjegyzék VII. pontjának 47. té
teleként a m. kir. építési anyagraktárt Budapest, 
X. pontjának 28. tételeként á  m. kir. szabályzat
ismertető tanfolyamot Budapest és XII. pontjának 
136. tételéként a mezőtúri állami „Teleki Blanka“ 
leányközépiskolával, 137. tételeként a soproni ál
lami leánygimnáziummal, 138. tételeként a szegedi 
állami leánygimnáziummal, 139. tételeként pedig a 
nfakói állami „Csanád-vezér“ reálgimnáziummal 
kapcsolatos intemátus igazgatóságát a hivatalos le
velezés átalányozására igényjogosultak sorába fel
vettem.

A hivatalok a névjegyzéket megfelelően helyes
bítsék.

Budapest, 1925. évi május hó 7-én.

Forgalomköri változások.
i.

13.623.
Konyári—Sóstógyógyfürdő V/l,—IX/30-ig 4^^  

d>£3; X/l—IV/30-ig u. p. és u. t. Bajonta. Dij- 
négyszögszám: 1543.

Budapest, 1925. május 8-án.

II.
13.231.

Szikáncs u. p. ezentúl Hódmezővásárhely. 
Budapest, 1925. május 7-én.

Helyesbítés a dijővmutatóban.
13.576.

A „Dijővmutató a postacsomagok és távolsági 
távbeszélgetések díjazásához“ cimü segédkönyvben 
Kömlőd mellől a „gy“ betű törlendő.

Budapest, 1925. május 11-én.
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A m. kir. posta jóléti csoportjának országos 
gyűjtése.

13.765.
A folyó évi Budapesti Közlöny 28. számában 

közzétett 254.407/1924. VIII. sz. rendelet szerint, a m. 
kir. Belügyminiszter Ur őnagyméltósága a m. kir. 
posta jóléti csoportjának engedélyt adott arra, hogy 
a K eszthely  hévizén  létesítendő postás ggőggtelep, 
va lam in t a Kőszegen létesítendő postás árvaház  
felépítéséhez szükséges anyagi eszközök részbeni 
megszerzése céljából, 1925. évi május hó 1. napjá
tól számított 6 (hat) havi időtartamon át gyűjtő- 
ivekkel az egész ország területén, 1925. év folya
mán a székesfőváros polgármestere által megállapí
tandó egy napon pedig urnákkal és perselyekkel 
a székesfőváros területén pénzbeli adományokat 
gyiijthessen.

Méltányolva a jóléti csoportnak a személyzet 
érdekében eddig is kifejtett hasznos működését és 
elismerve azt a buzgalmat, amelyet a személyzet 
jóléti ügyeinek intézése körül kifejt, felhívom és 
felkérem az összes postai hatóságok vezetőit, a 
kincstári hivatalok főnökeit, a postamesteri kart 
és a postának minden egyes alkalmazottját, hogy 
a jóléti vezetősége által megindítandó gyűjtési 
munkálatokban, szervezésben és gyűjtésben vegye
nek részt, s minden erejükkel igyekezzenek oda
hatni, hogy a magyar társadalom áldozatkészsége 
ez alkalommal mennél fokozottabb mértékben ér
vényesülhessen.

Az a körülmény, hogy a m. kir. belügyminisz
ter ur itteni javaslatra kivételesen hozzájárult a 
postások országos gyűjtéséhez, legjobb bizonyítéka 
annak, hogy a jóléti csoport által kezdeményezett 
és általam felkarolt ügy nemcsak a postásság, ha-̂  
nem az ország szempontjából is fontossággal bir.

Ha mindnyájan összefogunk és munkát, fá
radságot nem kiméivé, mindent megteszünk, ami 
kartársi és hazafias kötelességünk, úgy meg vagyok 
győződve, hogy rövid időn belül meg lesz a postai 
alkalmazottaknak keszthelyhévizi gyógytelepe és 
meg lesz a kőszegi árvaház is, amely utóbbiban 
módot óhajtunk nyújtani arra, hogy a gyámol nél
kül szűkölködő és pusztulásnak kitett postás ár
vák a hazának derék polgáraivá neveltessenek és 
emellett néhány elaggott, magával tehetetlen nyug
díjas kartársunk, is menedéket találjon.

Arra kérem tehát minden jóérzésü postás kar
társamat, hogy ezen nemescélu, emberbaráti vál
lalkozásnak egész erejével álljon szolgálatába és a 
jóléti csoport által kiadandó részletes felhívás ér
telmében tegyen meg mindent a siker érdekében.

Remélem, hogy nemcsak a postai szervek ve
zetői, hanem az egész magyar postástársadalom — 
átérezve a jóléti működésének fontosságát — egy
öntetűen a nemes akció szolgálatába fog állani.

Budapest, 1925. május 9-én.

Postai alkalm azottak gyermekeinek nyaral-
tatása.
13.708.

Értesítem a személyzetet, hogy a Zsófia Orszá
gos Gyermekszanatórium Egyesülettel történt meg
állapodás alapján, a folyó évben 120 postás gyer
meknek Balatonszabadiban való nyaraltatását sike
rült biztosítani.

A megállapodás értelmében a jóléti csoport 
julius és augusztus hónapokban havonta 60—60 
postás gyermeket (felerészben fiukat, felerészben 
leányokat) fog a nevezett egyesület gyermektele
pére kiküldeni.

A nyaraltatásban mindkét nembeli 6—12 éves 
oly gyermekek vehetnek részt, akik ugyan egész
ségesek, azaz ragályos betegségben nem szenved
nek, de gyenge szervezetüknél, idegességüknél, 
vérszegénységüknél, rosszultápláltságuknál fogva 
az orvos véleménye szerint nyaralásra rá vannak 
utalva.

Felhívom az összes postai alkalmazottakat, 
és pedig úgy a kincstári, mint a nem kincstári, 
tényleges és nyugdíjas személyzetet, hogy azok, 
akik gyermekeiket a tervezett nyaralásban része- 
sittetni kívánják, ebbéli elhatározásukat előttes 
hivatalfőnöküknél (nyugdíjasok a legközelebbi hi
vatalnál), a postamesterek pedik előttes igazgatósá
guknál jelentsék be.

A jelentkezők összeírása törzslapok útján tör
ténik.

A budapesti postai hatóságok (számvevőségek, 
kér. műszaki felügyelőség) és központi hivatalok 
a szükséges törzslapokat közvetlenül a m. kir. 
postaszemélyzet jóléti csoportjától kapják.

A budapesti személyzetet illetőleg, a szülők 
állal kiállított és á  főnökség által látta,mozott törzs
lapok f. évi május hó 25-ig a felettes postaigazga
tósághoz küldendők. Az igazgatóságok viszont az 
összegyűjtött törzslapokat legkésőbb június hó 
10-ig a jóléti csoportnak küldjék meg.

A központi hivatalok hasonlóképpen junius 
hó 10-ig küldjék el az összegyűjtött törzslapokat 
a jóléti csoportnak.

A vidéki igazgatóságok, számvevőségek és kér. 
műszaki felügyelőségek személyzete részére szük
séges törzslapokkal a vidéki igazgatóságokat látjuk 
el. A vidéki hivatalok ennélfogva a szükséges
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nyomtatványokat az igazgatóságoktól kérjék és a 
kitöltött törzslapokat az igazgatóságokhoz oly idő- 
ban juttassák el, hogy azok az igazgatóságok által 
ugyancsak f. évi junius hó 10-ig a jóléti csoport
nak megküldhetők legyenek.

Hogy a jelentkezők közül elsősorban azok 
küldessenek ki, akik levegőváltozásra és jobb 
táplálkozásra legjobban rászorulnak, a jelentkezett 
gyermekeket orvosi vizsgálatnak fogjuk alávetni.

A budapesti gyermekeknél az orvosi vizsgálat 
az annakidején közlendő időben és helyen az érde
kelt postai hatóságokkal (központi hivatalokkal), 
a jóléti csoporttal és a m. kir. posta betegségi biz
tositó intézetével egyetértőleg történik.

Vidéki gyermekek ott, ahol postás orvos (a 
betegségi biztositó intézeti orvos) van, azzal, ott 
pedig, ahol ilyen nincsen, más orvossal vizsgálta- 
tandók meg. Az orvosnak a törzslap megfelelő ro
vatában véleményt kell mondania arra nézve, hogy 
a gyermeknek első- vagy másodsorban van-e 
szüksége nyaraltatásra.

A .megejtett orvosi vizsgálat és a hivatalfőnöki 
vélemény alapján a gyermekeknek egymás után 
való sorozását az illetékes kerületi igazgatóságok, 
illetve központi hivatalok vezetői eszközük.

Az igazgatóságok (központi hivatalok stb.) en
nélfogva sorszámmal ellátva küldjék a jóléti csoport
hoz a törzslapokat és pedig oly módon, hogy külön 
csoportban legyenek a julius havi és külön cso
portban az augusztusi hóra kiküldendők törzs
lapjai.

Arra nézve, hogy kiknek a gyermekei és mely 
turnusba jelöltettek ki, az érdekelt szülők annak
idején az utazás pontos idejének feltüntetése mel
lett, külön értesítést kapnák.

Mindenesetre úgy kell a gyermekeket elindí
tani, hogy az első turnusba sorozottak julius hó

1-én, a második csoportba tartozók pedig augusz
tus hó 1-én Balatonszabadiba érkezzenek és ott a 
telep vezetőségénél jelentkezzenek.

A budapesti gyermekek csoportosítása és el
indítása innen történik; a vidékieket illetőleg cél
szerű lesz, ha egy-egy vidéki igazgatóság a saját 
kerületéből kijelölt gyermekeket összegyűjti és 
megbízható vezetővel (szülővel) elindítja.

Ugyanaz az eljárás követendő a gyermekek 
visszatérésénél is.

Az érdekeltek tájékoztatása céljából közlöm, 
bogy a kiküldött gyermekeknek a szanatórium 
egyesület üdülőtelepén elsőrendű ellátásuk, felügye
letük és gondozásuk lesz, részükre naponta 5-szöri 
étkezés van biztosítva oly módon, hogy hetenkint 
5—6-szor kapnak húsételt. A gyermekek állandó 
orvosi felügyelet alatt lesznek. A szülőknek egye
dül a vasúti költséget kell megtériteniök, ami a 
budapesti gyermekeknél, az engedélyezett kedvez
mény igénybevétele mellett, oda-vissza körülbelül 
40.000 koronát fog kitenni.

Figyelmeztetem a szülőket, hogy az útiköltsé
gek semmi körülmények között nem engedhetők 
el és hogy a rend kedvéért csak az a gyermek in
dítható el, akinek szülője az oda- és visszautazás 
költségeit előre lefizette.

Felhívom a postai hatóságok és hivatalok ve
zetőit, hogy jelen rendelkezésemet' az érdekeit al
kalmazottakkal kellő időben ismertessék.

Tekintettel arra, hogy 120 gyermek nyaralla- 
tása igen nagy anyagi áldozatba kerül, elvárom, 
hogy ezt az ügyet minden hivatal és hatóság nagy 
szeretettel, körültekintéssel és gondossággal fogja 
kezelni, hogy a jövő nemzedéke az áldozatnak 
hasznát is lássa.

Budapest, 1925. évi május hó 9-én.

Nyom atott a  B udapesti H ír lap  nyom dájában , B udapest. V I I I . ,  Rökk S zilárd-u tca  4 .  — Felelős nyom davezető: Nedeczky László.
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Budapest, 1925. MÁJUS 20.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

26. szám.

T A R T
Fekbér felszámításának újraszabályozása.
Postai szállításból kizárt sajtó termek.
Positai szállításból kizárt sajtótermék.
Külföldre szóló elégtelenül bérmentesített ajánlott kül

demények diijhiánylatainak kiegyenlítése.
Figyelmeztetés a levélzsákok gondosabb kezelésére. 
Változás a légizárlatok forgalmában.
Uj magyar-jugoszláv távbeszélő-viszonylatok megnyitása. 
Személyzetiek.
Helyesbítés a „Helységnévtár“-iban.

A L O M
Felvételek a m. kir. honvéd altisztképző és nevelő in

tézetbe.
A m. kir. postatakarékpénztár 1925. április havi for

galma.
Meghívó.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra szerződés 

mellett.
Pályázati hirdetmény kiadói állásira.
Pályázatok kiadói állásra.
Kimutatás a bitszámból törölt postakiadók személyi 

adatairól.

Hiszek egy Istenben,ihiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában I — Ámen.

--------

Fekbér felszám ításának újraszabályozása

1 1.507.
A postai küldemények után esedékes fekbér 

felszámítása körül követendő egyöntetű eljárás biz
tosítása céljából alább összefoglalóan közlöm az e 
tekintetben fennálló és egyidejűén kiegészített, 
illetve módosított rendelkezéseket:

1. Minden csomagért, értéklevélért és érték- j 
dobozért, mely a postán kívül eső okból a posta
hivatalban (ügynökségnél) marad, a postai díjsza
básban meghatározott fekbért kell fizetni. Ez a dij 
magán és hivatalos küldeményekért egyformán jár.

2. N em  számit a posta fekbért:
a) arra-a napra, amelyen a küldemény a ren

deltetési postahivatalhoz beérkezett és az ezt követő 
2 hétköznapra. A beérkezés napja után esetleg kö
vetkező vasár- és ünnep (munkaszünetes) napokat 
tehát szintén fekbérmentes napoknak kell tekin
teni;

b) a poste restante címzett küldeményeknél a 
beérkezést követő egy hétre;

c) a postahivatal (ügynökség) székhelyét ké
pező község külterületére és a postahivatal (ügy
nökség) külső kézbesítő kerületébe szólóknál, ha e

helyekre nincs hetenként legalább hatszori kézbe
sítés, a beérkezést követő két hétre;

d )  oly küldeményeknél, amelyeknél a kézbe
sítés a címzett által előzőleg beszerzendő valamely 
okmány (pl. behozatali engedély, számla, helyható
sági bizonyítvány, fegyverviselési engedély stb.) 
beérkeztéig fel van függesztve: 2 hétig;

e) oly küldeményeknél, amelyekről bármely 
okból jegyzőkönyv vétetett fel, vagy bármely okból 
csak hivatalos közbenjárás mellett kézbesíthetők;

f)  oly küldeményeknél, amelyek a postahivatal 
vagy a vámhivatal hibájából hevernek.

Ha a b), c) és d) alatti esetekben a fekbérmen
tes idő utolsó napja ünnepre vagy. munkaszünetes 
napra esik, az azt követő legelső hétköznap még 
fekbérmentes napnak számítandó.

3. Ha valamely csomag kiv ite li vámkezelése 
akár a fényüzési forgalmi adó, akár a feladó bár
mely más mulasztása miatt azonnal nem lehetsé
ges, a csomag után a kiviteli vámkezelés esedékes
ségét követő 7-ik naptól kezdve az 1. pontban emlí
tett fekbért a feladó szintén fizetni tartozik.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a Posta 
Rendeletek Tára 1915. évi 95. számában közzétett 
25.927. számú rendeletnél, a Posta Rendeletek Tára 
1922. évi 86. számában közölt 33.073. számú ren
delet 5. pontjának utolsó két mondatát pedig tö
röljék.

Budapest, 1925. évi május hó 9-én,
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Postai szállításból k izá rt sajtóterm ék.
14.657.

A Párisban Dugovich Viktor szerkesztésében 
megjelenő „Köztársaság“ eimii részben magyar 
és részben francia nyelvű időszaki laptól a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a lapot a kitiltott sajtó
termékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925 május hó 16-án.

Postai szállításból k izá rt sajtóterm ék.
13.217.

A „Nemzetközi Biblia Tanulók Egyesülete“ el
nevezés alatt működő szektának Brooklynban 
(Amerikai Egyesült-Államok) megjelent: „A most 
élő emberek közül milliók sohasem halnak meg!“, 
„Világnyomoruság, miért?“, „A gyógyszer“, „A 
biblia a pokolról“, „A teremtés hat napja“, „Beszél
het az élő a halottal?“ eimii füzeteitől és „Az egy
háziak vád alatt“ eimii röpiratától a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket a 
kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925 május hó 12^én.

Külföldre szóló elégtelenül bérm entesített 
a jánlott küldemények dijhiánylatainak kiegyen

lítése.
6.586.

Elrendelem, hogy a külföldre szóló elégtelenül 
bérmentesített ajánlott küldemények dijhiánylatai
nak kiegyenlítését a kicserélő hivatalok a jövőben 
úgy mint a belföldi forgalomban esetről-esetre 
visszajelentéssel rendezzék.

Ehhez képest a hivatalok a P. R. T. 1923. évi
23. számában levő 5736. sz. rendelet 5. bekezdését 
(„A kicserélő hivatal . . .“) töröljék és Írják he
lyébe a következőket:

„A kicserélő hivatalok a dijhiánylatot esetről- 
esetre visszajelentéssel rendezik.“

Abból a célból továbbá, hogy a fentidézett ren
delettel rendszeresített eljárás a külfölddel rovato- 
lási összeköttetésben álló mozgópostákra is kiter
jeszthető legyen, a postaigazgatóságokat felhatal
mazom, hogy a külfölddel rovatolási összeköttetés
ben álló mozgóposták rovatolóit 20.000 korona 
postabélyeg ellátmánnyal szereljék fel.

A külföldre szóló bérmentetlen vagy elégtelenül 
bérmentesített ajánlott küldeményeknek a mozgó

postákban való kezelésére vonatkozóan a követke
zőket rendelem:

A rovatoló a küldeményen levő postabélyeg 
értékét s a dijhiányt, illetve az általa felragasztott 
bélyeg értékét a küldemény felvételi adataival együtt 
úti jelentésében felveszi. A mozgópostafőnökség a 
kérdéses ajánlott küldeményt felvevő hivatalhoz 
visszajelentést intéz, amelyre az érdekelt hivatal a 
dijhiány és a hiánylati jutalék összegének megfelelő 
bélyeget ragaszt és azt a visszajelentést kiállító hi
vatalhoz (ez esetben a mozgópostafőnökséghez) 
megküldi. A visszajelentés beérkeztét számon kell 
tartani. Az utijelentés alapján a mozgópostafőnök
ség a rovatoló ellátmányát azonnal ismét kiegészíti 
20.000 koronára és az összeget levonóivében el
számolja.

A rovatolók ellátmánya ugyanolyan módon és 
ugyanolyan időközökben, mint a hivatalok kézi
pénztárai megrovancsolandók és a mozgópostákat 
ellenőrző személyzet is köteles az ellátmányt felül
vizsgálni.

Ez alkalommal figyelmeztetem a hivatalokat, 
hogy a szóbanforgó rendelkezés csak ajánlott k ü l
dem ényekre  szóló és közönséges levélpostai külde
ményeket hiányos bérmentesítés címén visszajelen
teni vagy visszatartani nem szabad, (kivéve a tel
jesen bérmentetlen nyomtatványt, üzleti papírt, vagy 
árumintát, amelyek postai szállításra nem fogad
hatók el).

Budapest, 1925. évi május hó 8-án.

Figyelmeztetés a levélzsákok gondosabb 
kezelésére.

5.818.

A levélzsákok kezelésének és nyilvántartásának 
módosítása tárgyában a P. R. T. 1923. évi 55. szá
mában közzétett 19.357. sz. rendelet életbeléptetése 
óta a P. R. T. múlt évi 37. számában közölt 11.825. 
szánni rendeletem ellenére is a levélzsákok kezelése 
és nyilvántartása tekintetében ahhoz az állapothoz 
képest, amely a zsáktörzsköhyvezés fennállása alatt 
tapasztalható volt, mind nagyobb mértékű vissza
esés tapasztalható. Ez a visszaesés abban nyilvánul, 
hogy a nyilvántartásból kieső zsákok száma' nagy
mértékben emelkedik. Ennek, okát abban látom, 
hogy a postahivatalok a hozzájuk beérkező idegen 
zsákokat nem terelik vissza azonnal kiindulási hi
vatalukhoz, hanem tartalékolás céljaira vissza
tartják.
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Ennek a visszás helyzetnek az orvoslása érde
kében elrendelem, hogy a hivatalvezető, vagy he
lyettese, postamesteri hivataloknál pedig a posta
mester havonkint a hónapnak az igazgatóság által 
esetről-esetre megállapítandó napján a hivatal zsák
állományát rovancsolja meg, az oda nem tartozó 
zsákokat azonnal tereltesse vissza ahhoz a hivatal
hoz, ahonnan a zsák ered, ezenkívül a rovancsolási 
lelet 1 példányát annak a bejelentése mellett, hogy 
a feles zsákokkal mi történt, az elöttes postaigaz
gatósághoz terjessze fel.

Az igazgatóságok az első leletet abból a szem
pontból vizsgálják meg, nincsen-e a hivatalnál fe
lesleges zsák, igenlő esetben annak bevonása és a 
m. kir. posta központi anyagraktárába, illetve a 
tulajdonos hivatalhoz való terelése iránt intézked
jenek, a további leleteknél hasonlóképen járjanak 
el és amennyiben az előző leletekkel összehasonlítva 
azt tapasztalnák, hogy egyik-másik hivatal a zsá
kokat indokolatlanul tartja vissza, a hivatalvezetőt, 
illetve a postamestert vonják felelősségre.

Rendeletéin pontos betartásáról a kerületi 
postabiztosok szemleutjaik alkalmával győződjenek 
meg és tapasztalataikról a szemleiven tegyenek je
lentést.

Az igazgatóságok e jelentéseket tárgyalják és 
amennyiben szükséges, rendeletemnek a legnagyobb 
szigorúság alkalmazásával is szerezzenek érvényt.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy jelen 
rendeletemhez pontosan alkalmazkodjanak, az ide
gen zsákokat haladék nélkül küldjék vissza az 
indító postahivatalokhoz, jövőben pedig csakis saját 
zsákjaikat tartsák vissza.

Most az ország és vele kapcsolatban a m. kir. 
posta talpraállitása valamennyiünk közös ér
deke. Méltán elvárom tehát a személyzettől, hogy 
a maga részéről is minden lehetőt elkövet, hogy a 
gondjaira bízott és nagy értékeket jelentő zsákok 
kezelése körül jövőben fokozottabb gonddal jár el 
és már saját jól felfogott érdekében is minden le
hetőt elkövet, hogy ezek se el ne kallódjanak, sem 
pedig rendeltetésükkel ellenkező célokra fel ne 
használtassanak.

Budapest, 1925. évi május hó 12-én.

• Változás a légizárlatok forgalmában.
12.439. •

A lengyel postaigazgatás utólagos kérelmének 
helyt adva, Budapestről Lembergbe légiposta zár
latok nem indíttatnak s ilyenek onnan ide sem ér
keznek. Ennélfogva felhívom a hivatalokat, hogy

a Posta Rendeletek Tára folyó évi 18. számában 
közzétett 8503. sz. „A légipostaforgalom ujrafelvé- 
tele“ cimü rendeletéin 3. bekezdésében a „Lem
bergbe“ szót töröljék.

Budapest, 1925 május hó 13-án.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő-viszonylatok 
megnyitása.

13.384.
A Jugoszláviával való forgalomban f. évi május 

18-tól a következő uj távbeszélő-viszonylatok nyíl
nak meg:

magyar táv- 
izólo k zpont

A külföldi táv
beszélő központ

Beszélgetési 
arany frankok!

neve neve fre cts

Budapest Nasice 3 —
Valpovo 2 50

Pécs Növi Sad (Újvidék) 2 50
n Osijek (Eszék) 2 —
5 ) Vinkovci 2 50
>> Vukovar % 2 50

Szeged Béla Crikva (Fejér
templom) 2 50

>> Növi Becej (Török- 
becse) 2 50

»» Növi Vrbas (Ujverbász) 2 50
tt Pancevo (Pancsova) 2 50

Senta (Zenta) 2 —
Sombor (Zombor) 2 50

>> Stari Becej (Óbecse) 2 50
55 Veliki Beckerek (Nagy- 

becskerek) 2 50
>5 Velka Kikinda (Nagy- 

kikinda) 2 _
?s Vrsac (Versec) 2 50

A hivatalok jegyezzék elő e viszonylatokat a 
„Távbeszélő Tarifáik és Távbeszélő Üzletszabályzat“ 
17. oldalán levő VB) táblázatot helyettesitő füzet
ben.

Budapest, 1925. évi május hó 13-án.

Személyzetiek.
13.417.

Elneveztetett postamesterré:
a budapest-kerületi postáig, kerületében:
Majláth Irén Németcsernyéről menekült posta

mesternő Szőnyre;
a pécsi ig. kerületében:
Galgóczy István Piskiről menekült postames

ter Sellyére, özv. Horváth Gézáné szül. Patzelt Fri
derika hivatali kisegítő Kétyre, ifj. Kovács Fe-
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renené szül. Berger Katalin hivatali kisegítő Göd
rére, özv. Varga Istvánné szül. Szigli Róza hivatali 
kisegítő Csökölyre, Zódor Erzsébet hivatali kise
gítő Toponára;

a soproni ig. kerületében:

Kondor Jolán hivatali kisegítő Dákára;
a szegedi ig. kerületében:
Borbély Dávidné szül. Konkoly Lenke nyug. 

segédtisztnő Szánkra, Czékus Jánosné szül. Hor
váth Mária volt postasegédtisztnő, postaügynök Kis- 
templomtanyára.

Áthelyeztetett:
Cserna Aranka postamesternő Nakról Kapos- 

szekcsőre, Kovács Ilona postamesternő Nagyszé
násról Tiszalucra, Lekics Antal postamester Kapos- 
szekcsőrőí Nakra, özv. Szőnyi Károlyné Szőnyről 
Hercegi alvára.

Lemondott:
Berzeviczy Gyula kétyi postamester, özv. Em- 

hecht Károlyné tihanyi postamesternő, özv. Németh 
Józsefné szül. Ráth Mária baki postamesternő, No- 
vák Lajosné pázmándfalui postamesternő.

««isa-ívr

Tiszti szerződése felmondatott:
özv. Csintalan Istvánné szül. Stróbl Ida sziget- 

ujfalui postamesternőnek.

Állása alól felmentetett:
Burányi József nógrádkövesdi p. u. posta

mester.

Meghalt:
Kemény Illés koroneói és Majzik Miklós buda

pesti 68. sz. postamester.

Helyesbítés a „H elységnévtárában .
13.325.

Ötvös (^Dabronc, Zala vm„ sümegi járás 
£ • -

Fentiek a „Helységnévtár“-han, a megfelelő 
helyen előjegyzendők.

Budapest, 1925 május 13.

Felvételek a  m. kir. honvéd altisztképző és 
nevelő in tézetbe.

13.846.
A négy évfolyamos jutási ni. kir. honvéd 

altisztképző és nevelő intézet első évfolyamában 
folyó évi szeptember hó l ével 154 teljesen dijmen-

' tes és teljesen ingyenes ellátást nyújtó, államköit- 
| séges hely kerül betöltésre.

Pályázhat minden magyar állampolgár, aki 
! 14-ik életévét már betöltötte, de 18-ik életévét még 

nem haladta túl s legalább 6 elemi osztályt, vagy a 
középiskola első osztályát elvégezte.

Pályázati határidő folyó évi julius hó 31-e. Bő
vebb felvilágosítást a .„Pályázati Hirdetmény“ 
nyújt, mely a „Honvédségi Közlöny“ és a „Buda
pesti Közlönyében jelent meg és az alispáni, fő
szolgabírói, polgármesteri (városi előljárósági) hi
vatalokban megtekinthető, vagy a jutási m. kir. al
tisztképző és nevelő-intézet parancsnokságánál díjta
lanul, — postán küldve pedig a portóköltségek elő
zetes beküldése mellett, — kapható.

Budapest, 1925 május hó 13-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1925. április 
havi forgalma.

3.485.
A takaréküzletágban a betétek összege 

1.282,802.580 koronával haladta túl a visszafizeté
sek összegét. A betétek állománya ezzel 
58.711,452.966 koronát tett ki. A betevők száma e 
hóban 44-gyel apadt és összes számuk a hó végén 
1,240.716.

A csekk és clearing üzletágban a betétek ösz- 
szege 75.721,249.115 koronával múlta felül a vissza
fizetések összegét. A csekkbetétek állománya 1925. 
évi április hó végén 1,820.354,526.051 koronát tett 
ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 
259-cel szaporodott és a fennálló számlák száma a 
hó végén 52.315 volt.

A magyar királyi postatakarékpénztár havi 
összforgalma a két üzletágban 1,051.720 tétel s 
8,700.841,494.215 korona, összes betéteink állo
mánya pedig a hó végén 1,879.065,979.017 korona 
volt.

Az értékpapirüzletágban 1925. évi április hó 
végéig kiállíttatott 271.470 járadékkönyvecske, for
galomban volt a hó végén 105.631 darab. A felek 
részére vásároltatott és elküldetett e hő végéig
2.182,238.532 korona névértékű különféle érték
papír. Az intézet értékpapirállománya különféle ér
tékpapírokban és záloglevelekben 347,189.390 ko
rona névértékűt tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti cso
portjának forgalma volt e hóban 61.622 darab uj 
zálogfelvétel 11.146,380.000 korona kölcsönnel és 
46.597 drb zálogkiváltás 7.170,721.000 korona kői-
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csönvisszafizetéssel. A zálogálladék 1925. évi április 
hó végén 170.611 darab volt, a zálogkölcsöntőke 
álladéka 36.637,376.000 koronát telt.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes ár-

I

verésre 4223, kényszerárverésre pedig 180 drb kü
lönféle zálogtárgy került. A befolyt vételár 
467.952.400 korona volt.

Budapest, 1925 május hó.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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Viss 4.9 gyalog* íj

* A gyalogküldönejátatot az érdekelt község elöljárósága három évig díjmentesen tartja fenn.
A lajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és eikolcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), illetve 

nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925. évi junius hó IC-ig niuj- 
tandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Meghívó
:i Magyar Királyi Postamesterek és Postamesteri 
Alkalmazottak Országos Nyugdijegyesiiletének Bu
dapesten, a Postatisztviselők Országos Kaszinójának 
üléstermében (VII., Rákóczi-út 30. sz.) 1925. évi 
junius hó 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor meg
tartandó

ötvenhatodik közgyűlésére.
NAPIREND:

1. Elnöki megnyitó.
2. A z igazgatóság és választmány jelentése az 

egyesület 1924. évi működéséről, az 1924. év i záró

számadás előterjesztése és a felügyelőbizottság jelen
tésének előterjesztése a felmentés megadása iránt.

3. Az 1925. évi költségelőirányzat.
4. Az alapszabályok egyes rendelkezéseinek 

esetleges módosítása.
5. A közgyűlés hatáskörébe utalt felebbezések.
6. A postamesteri internátus céljára vásárolt 

házvétel bejelentése, a közgyűlés hozzájárulása vé
gett.

7. A postamesteri internátus fejlesztésére ren
dezendő országos sorsjáték bejelentése, a közgyűlés 
jóváhagyása végett.
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8. A felügyelőbizotlsági elnök, két rendes és 
két póttag megválasztása egy évre.

9. Indítványok.*
Budapest, 1925. évi május hó 5-én.

Kovács Lajos sík. Parragi József sk.
elnök. üv. titkár.

* Az indítványokat a közgyűlés előtt legalább 
nyolc nappal az elnökségnél Írásban kell benyúj
tani. Az egyesületi tagok jogaikat meghatalmazott 
utján is gyakorolhatják, egy jelenlévő tag legfeljebb 
két tagot képviselhet.

Pályázati hirdetmény kiadói állásra.
Nagykóny II. osztályú távbeszélővel egyesitett 

postahivatal állandó alkalmazásra, teljesen szak

képzett, a havi számadásokat egyedül elvégezni 
képes kiadónőt keres. Fizetés mosás és ágynemű 
nélkül havonként 500.000 korona, az üzemi juta
lék és bélyegpercent fele, valamint teljes ellátás.

Pályázatok kiadói á llásra .
i.

Gyakorlott kiadónő állást keres junius 1-re, 
esetleg azonnali belépésre. Szives megkeresést 
Hornyik Ella, Ibrány, Szabolcsmegye címre kér.

II.
Mindhárom szakban jártas kiadónő junius 

1-re alkalmazást vállal. Megkereséseket fizetés meg
jelölésével Pál f f  y  né , Baja, Jókai-út 16 címre kér.

Kimutatás a  létszámból tö rö lt postakiadók személyi adatairól.

Posta-
A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzésigazgatósági
kerület n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Debrecen
Fejes Margit 

férjezett
P. Nagy Árpádné

Kiadó Nagykároly
E9t>

Debrecen
postaigazgatóság Állásától lemondott

Sopron Bietler Irma *
Szentgoi thard 

1905
•Szentgottbárd Fél éven túl nem vállalt 

alkalmazást

75 Haug Klemen'in
•

Dég
1898 Dég »

* 77 Hórka Antónia 75
Márku-Ualva

1896 Sárvár 17

75 Kákossy hrzsébet; 8
Vasvár
1896 Rum Áliásái ól

önkéni lemondott

8 Özv. Riesz Lajosné 51
Örkény 

1 8 8 1
Koron czó Postamesterré 

neveztetett ki

« Taiabér Ilona 75
Szombathely

1900 Szombathely

1

Fél éven túl nem vállalt 
alkalmazást

Budapesti
kerületi Utassy Miklós 55

/
Jászapáti

1867 Heves Füzesabonyi posta
mesterré neveztetett ki

N yom atott a  Budapesti H írlap  nyom d ájáb an . B udapest. V I II .,  Rökk S zilárd -u tca  4. — Felelős nyom davezető: Nedeczky László,
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RENDELETEK TÁKA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
Budapest, 1925. MÁJUS 22. 27. szám.« POSTA RÉSZÉRE.

KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

T A R T
A Belgiumiban megjelenő hírlapok- és folyóiratokra 

előfizetések elfogadhatóik.
Tértivevény-kiflzöUési értesítés cimü nyomtatványok 

egyesilése.
Változások a nemzetközi csomagtarifában.
Mozgópostakocsik sorozatának megváltozása.
A budapesti távbeszélő-hálózatiban kötelező évi 600 

beszélgetési dij beszedésének módosítása.

A L O M
Forgalíomiköri változások.

5. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra szerződés 
mellett.

Tiiísztviselők, valamint tisztviselőnők nyaraltatási és 
üdültetési akciója.

A Belgiumban megjelenő hírlapok és folyó
ira tokra  előfizetések elfogadhatók.

12.444.
Értesítem a hivatalokat, hogy a Belgiumban 

megjelenő hírlapokra és folyóiratokra a folyó évi 
julius hó 1-től előfizetések elfogadhatók.

A Belgiumban megjelenő és a posta útján elő- i 
fizetett hírlapok és folyóiratok előfizetési árára nézve 
a fentmegjelölt időponttól kezdődő hatállyal a kö
vetkező átszámítási kulcsot állapítom meg:

1 belga frank =  3620 K.
Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Posta Rendele

tek Tani 1924. évi 74. számában megjelent 31.861. 
sz. rendeletnél.

Budapest, 1925 május hó 11-én.

Tértivevény-kifizetési é rte s íté s  cimü nyom tat
ványok egyesítése.

ad 5.040.
Az 1924. évben Stockholmban megtartott 

nemzetközi postakongresszus, — amelynek határo
zatai 1925. évi október hó 1-én lépnek életbe —< 
többek között a tértivevény és kifizetési értesítés 
egyesítését, illetve e két nyomtatványnak célszerű
ségi okokból közös címmel és szöveggel leendő ki
adását mondotta ki.

Ennek megfelelően az eddigi 171. sz. kifizetési 
értesítés és a 691. sz. tértivevény cimü nyomtatvá
nyokat 1925. évi október hó 1-vel a forgalomból ki
vonom és helyettük „Tértivevény-kifizetési értesítés“ 
közös címmel, magyar-francia szövegű, 171. szá
mot viselő egységes nyomtatványt rendszeresítek, 
melyet szükséghez képest valamennyi postahivatal 
a szokásos módon máris megrendelhet a központi 
anyagraktárból.

Azok a potahivatalok, melyeknek a most meg
szüntetett 171. és 691. sz. nyomtatványokból még 
készlet áll rendelkezésükre, azokat 1924. évi szep

tember hó 30-ig, úgy bel-, mint külföldi forgalom
ban akadálytalanul felhasználhatják eredeti cél
jaikra. E határidő elteltével azonban az esetleg még 
fennmaradó készleteket bizonylatpár kíséretében 
(„forgalomból kivont nyomtatvány“ tartalomjel
zéssel) a m. kir. posta központi anyagraktárába 
(nyomtatványosztály) kell beszállítani, mert térti
vevény, avagy kifizetési értesítésként 1925. évi ok
tóber hó 1-től kezdve úgy a bel-, mint külföldi vi
szonylatban már csak az uj, egységes 171. sz. 
nyomtatványt szabad használni.

A nyomtatványokban beállott ezen változást 
jegyezzék elő a postahivatalok a  P. R. T. 1909. évi
29. számában közölt nyomtatványjegyzék megfelelő 
tételeinél.

Budapest, 1925 május 15-én.

Változások a  nemzetközi csom agtarifában.
9.180.

A hivatalok a nemzetközi csomagtarifában az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

a)  26. oldal: Chile, az 1. útirányban az 1 kg. 
súlyú csomag dija 3.55 frank, az 5 kg. súlyúé 
4.85 fr.

b) 29. oldal: Egyesült-Államok (amerikai) a 
hivatalok az 1. hasábban „I. Az amerikai állami 
posta utján“ után „Ideértve“ szó elé tegyenek ,,a)“, 
a 4. sorból a „Philippi (Fülöp) szigetek“ szavakat 
töröljék, a bekezdés végén Tabernilla után uj sorba 
Írják be ,,b) Philippi (Fülöp) szigetek“, a 2. ha
sábba „Ausztria, Német“ útirányt, a 3. illetve 4. 
hasábban a következő súly, illetve súlydij adatokat:

„1 kg. 3.95, 2 kg. 5.45, 3 kg. 6.95, 4 kg. 8.40, 
5 kg. 9.90, 6 kg. 12.65, 7 kg. 14.15, 8 kg. 15.60, 
9 kg. 17.05, 10 kg. 18.55 fr.“

c) 35. oldal: Kanada, az A) 1. útiránynál az 5. 
hasábba írják be 500, a 6. hasábba 50, a 8. ha
sábba 25.



138 27. szám.

d) 37. oldal: Kolombia, az 1. hasábban b) alatt 
törlendő „és Narino“ szavak, a b )  1. útirányban a
4. hasábban a súlydijak 1 kg. 3.55, 5 kg. 4.95, 10 
kg. 7.95; a 7. hasábba 4 f. helyett 3 f., az 1. ha
sábba folytatólag Írják be ,,c) Narino tartományba“, 
a 2. hasábba „Ausztria vagy Gsehszí., Német, Pana
mán át“ a 3. illetve 4. hasábba a következő súly
adatokat, illetve súlydijakat: 1 kg. 4.35, 5 kg. 5.95, 
10 kg. 9.35 fr., az 5., 6. és 8. hasábba tegyenek 
„—“, a 7. hasábba „3 f“, a 9. hasábba pedig az 
1 kg. súlyú csomagra vonatkozólag a következő 
megjegyzést „Ausztrián át 10 ct-al kevesebb“.

Az a) pont második sorában b) után Írják be 
„és c)“, a b) 2. útirány (Olaszország) előtt jegyzet
ként tüntessék ki az 1. hasábban „Narino tarto
mányba is“.

e) A z  Olaszországba szóló csomagok hiányos 
csomagolása miatt állandóan nehézségek merülnek 
fel. A felvevő hivatalok a feladókat a tarifa 44. ol
dalán Olaszországnál, a 9. hasábba foglalt, a cso
magolásra vonatkozó rendelkezésekre figyelmez
tessék. Ugyanitt a 9. hasábban a 3. bekezdés után 
pótlólag írják be: „A csomagokat tartósan át kell 
kötni és ólomzárral vagy viaszpecséttel lezárni“. 
A hiányos csomagolású csomagokat az érdekelt 
kicserélő hivatal a felvevő hivatal terhére fogja 
újból átcsomagolni.

f )  59. oldal: Nagybritannia, a P. R. T. folyó 
évi 4. számával kiadott betétlap 2. oldalán jegyez
zék elő, hogy a csak vasúti állomásokra hamburgi 
vagy brémai szállitúk utján feladható csomagok 
köbtartalma 5 kg. súlyig 65 dm.3 (nem 25 dm.3), 
minden további 5 kg. után még további 30 dm.3 
lehet.

g) A külfölddel utánvételes csomagforgálom a 
legtöbb oly országgal fennáll, mellyel utalványok 
is válthatók. A hivatalok azért a tarifa alább meg
jelölt helyein az illető országnál a 9. hasábba Írják
be „U tánvétel.................  K "  szavakat, a pontok
helyére azt az összeget Írják, mely az alábbiakban 
az ország neve után áll és amely e forgalomban az 
utánvételi összeg határa; és pedig: 20. oldal: Algír
4.000. 000; 21. oidal: Ausztria 10,000.000; 22. oldal: 
Belgium 4,000.000; 27. oldal: Cseh-Szlovákország
6.000. 000, Danzig 10,000.000; 28. oldal: Dánország
15.000. 000; 30. oldal: Észtország 2,000.000; 31. ol
dal: Franciaország 4,000.000; 38. oldal: Lettország 
100 dollár; 42. oldal: Németalföld 15,000.000; 43. 
oldal: Németország 10,000.000; 44. oldal: Norvég- 
ország 15,000.000; 52. oldal: Svájc 15,000.000,
Svédország 15,000.000 korona. A 28. oldalon 
Dánországnál, a 44. oldalon Norvégországnál és 
az 52. oldalon Svájcnál a 9. hasábban az „Után
vétel“ szó után a következő „20.000 K-ig, után
vételi jutalék 500 K-ként 5 K“ szavakat töröl
jék. Az utánvételre vonatkozó adatokat a nem
zetközi közönséges csomagok szállítási feltételei
nél a harmadik hasábban a következő országoknál 
is jegyezzék elő: 57. oldal: Belgium 1. útirány 
(Svájcon át) 4,000.000, Dánország 15,000.000; 60. 
oldal: Norvégország 15,000.000; 62. oldal: Svájc és 
Svédország 15,000.000 korona. A 19. oldalon „Ma
gyarázat a „Jegyzet“-ben használt rövidítésekhez“

és az 57. oldalon a „Szállítási feltételek“ hasáb fej
részében a jelenlegi adatok után Írják be magyará
zatként „U tánvétel.................K“ — „A csomagok
.................  K utánvétellel terhelhetők“.

h) A magyar-osztrák postaegyezmény alapján 
a 21. oldalon Ausztriánál a 9. hasábba a következőt 
írják be:

„A címzetthez intézett levelet bármely csomag
ban el lehet helyezni.

Az értéknyilvánitás nélkül feladott csomagok
nak a súlyát egész és fél kg.-okban kell jelezni. Az 
500 g.-on aluli súlyrészt teljes 500 g.-nak kell szá
mítani.

A madridi csomagpostai szerződésben meg
állapított tilalmaktól eltérően postacsomagokban 
szállítható tárgyakat illetően 1. a P. R. T. 1925. évi 
4. számában megjelent 1130. sz. rendelettel közzé
tett magyar-osztrák egyezmény foganatosító sza
bályzatának 6. cikkét“.

Budapest, 1925. évi május hó 18-án.

Mozgópostakocsik sorozatának m egváltozása.
14.799.

A m. kir. posta tulajdonát képező, (két kocsi
ból egyesített 4 és 5 tengelyű, eddig ,,Fa“-val meg
jelölt kocsik sorozatát „Fe“-re, a forgóalvázas 4 
tengelyű s eddig ,,F““-val jelzett kocsik sorozatát 
pedig ,,Fa“-ra változtatom meg.

A 2 és 3 tengelyű kocsik sorozatának megjelö
lésére az „F“-jelzés változatlanul megmarad.

Budapest, 1925 május 15-én.

A budapesti távbeszelö-hálózatban kötelező 
évi 600 beszélgetési dij beszedésének módo

sítása.
8 .866 .

A tényleges hívások és az egy évre kötelező 
legalább 600 hívás dija közti különbözetnek egy
szerre való évvégi beszedését sok eőlfizető sérelmes
nek tartotta s a beszedés a posta szempontjából is 
károsnak bizonyult.

A Távbeszélő Tarifák és Üzletszabályzat II. A) 
Táblázatának erre vonatkozó rendelkezését ennél
fogva odamódositom, hogy az évi 600 hívás ugyan 
'kötelező marad, de az ennek megfelelő dijat nem 
az eddigi eljárás szerint évvégi leszámolás utján, 
hanem havonta szedik be. Az előfizetők ehhez ké
pest mindaddig, ómig hívásaik száma a naptári cv 
első napjától számítva a 600-at el nem éri, legalább 
50 hivás mindenkori diját (Budapesten és Újpesten 
jelenleg 100.000 koronát) tartoznak megfizetni azok
ban a hónapokban, amelyekben hívásaik száma az 
50-et meg nem haladja s a tényleges hívásoknak 
megfelelő dijat akkor, ha a hívások egy havi száma 
az 50-et túlhaladja. Abban a hónapban, amikor v 
naptári év első napjától számított hívások száma a 
660-at elérte, a posta az előfizetővel leszámol, az 
esetleges többletet az előfizető javára beszámítja s a 
későbbi hónapokban már csak a tényleges hívások
nak megfelelő dijat szedi. Ha a hívások száma 
a 600-at egész éven át sem érte volna el, a leszámo-



27. szám 139

lás az év végén történik s az esetleges többletet a 
következő év első hónapjának számláján Írják jóvá.

A fenti rendelkezés f. évi junius hó 1-ével lép 
életbe. Ehhez képest a díjbeszedő hivatal a f. évi 
január— m ájusi időszakról jun ius  hónapban az ed
digi eljárás szerint leszámol. A leszámolásnál 250 
kötelező hívás vétetik alapul, vagyis mindazok az 
előfizetők ,akik a fenti időszakban ennél a számnál 
kevesebbet hívtak, a jkülönbözetet megfizetni tar
toznak. Junius hó 1-től kezdődőleg az előfizetők már 
az uj rendszer szerint fizetnek s a leszámolás is az 
uj rendszert szerint történik. A közbenső, illetve év
végi leszámolásnál ugyanis ebben az időszakban 
ugyancsak a minimális 600 hívást veszik alapul s 
ebbe a számba a  január—májusi időszakra eső 
hívások számát beszámítják, valamint betudják 
azokat az öszegeket, amelyeket az előfizető /erre 
az időszakra az esetleges kiegészítései együtt 
fizetett. így a kétszer történő leszámolás mellett a 
í. évben is érintetlenül marad az az elv. hogy egy 
állomás után egy évre legalább 600 hívás dija fize
tendő.

Félreértés elkerülése végett megjegyzem, hogy 
azokra, akikre a beszélgetési minimum a tarifa sze
rint nem vonatkozik, ez az intézkedés sem ter
jed ki.

Budapest, 1925. évi május hó 16-án.

Forgalomköri változások.
i.

13.417.
Csév ezentúl IXI Eh. Dorog. Dijnégyszög- 

szám: 21. _
Halmaj ezentúl I
Kazár ezentúl 1X1 Eh. Kisterenye. Dijnégy- 

szögszám: 169.
Kéthalom ezentúl IXI Eh. Dévaványa. Dij- 

négyszögszám: 862.

K isteni plomtanya ezentúl
Leányvár ezentúl IXI Eh. Dorog. Dijnégy- 

szögszám: 21.
Sukoró ezentúl IS I Eh. Velence. Dijnégy- 

szögszám: 37.
Budapest, 1925. május 7-én.

II.
14.423.

Alsócsatár u. p. ezentúl Németkeresztes.
Felsőcsatár postai ügynökség ideiglenesen szü

netel; u. p. ezentúl Németkeresztes.
Kisnarda u. p. ezentúl Torony.
Nagyjapláni major u. p. ezentúl Német

keresztes.
Nagynarda u. p. ezentúl Torony.
Budapest, 1925. évi május hó 15-én.

5. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.
(L. a P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040 sz. rendeletet.)

Kiállító hivatal Az igazolójegy Az igazolójegy
(és ország) száma klkllilisiiiik kelle tulajdonosa

Milano,
Olaszország 21842 1324. IV. 25.

De Garli Ada di 
Francesco

Modena,
Olaszország 744 1924. XI. 21. Grisi Giovanni

Palermo,
Olaszország 26275 1925. 11. 23.

Morello Antonio 
iu  Giacomo

Róma,
Olaszország 32915 „ IV. 2.

Evaristo Fontana 
tu Emauuele

Linarer (Jaeng), 
Spanyolország

Madrid,
Spanyolország

A. 33967 

A. 35435

„ 11. 1 1 . 

„ 1. 3.

César Cano Munoz

Venancio Blázquez 
Velázquez

Valencia,
Spanyolország A.33327 ,  1-9- Jósé Cruz

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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* A szállítás költségeit a jelzett összegen felül a község fedezi
A sajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), illetve 

nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925. évi junius hó 12-ig nyúj
tandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1 . számában.
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Tisztviselők, valamint tisztv iselőnők nyaral- 
ta tá s i és üdültetési akciója.

14.977.
A Rendeletek Tárának f. évi 20. számában 

közzétett .11.147. számú rendelet kapcsán a tiszt
viselők és tisztviselőnők, valamint azotk család
tagjainak nyaraltatását és üdültetését illetőleg 
egyelőre a következőket közlöm:

1 A szentendrei szigeten az üdültetés nőtiszt- 
viselők részére a tavalyi keretek között fog esz
közöltetni. A jóléti csoport az élelmezést a f. év-* 
ben is házikezelésben fogja megoldani és a gon
dosan elkészített kiadós és változatos házikosztra 
nagy súlyt fog helyezni. Az ellátás reggeli, ebéd 
és vacsorából fog állni. A teljes ellátás lakással 
együtt előreláthatólag naipi 30—35.000 koronába 
fog kerülni, mely összeg az üdülés megkezdé
sekor egy összegben a telep gondnokánál lefize
tendő.

Az érdekelt női alkalmazottak előzetes tájé
koztatása céljából közlöm, hogy a beutalás két 
heti turnusokban, mindig hétfőtől az ezt követő 
második hétfőig tart. A beutaltaknak az üdülő
telepre (szigetre) való szállítása, valamint vissza- 
hozlatala mindig csoportosan, vezető kíséreté 
mellett történik.

A nyaralóknak mindennemű kényelméről 
gondoskodva van, úgy hogy azoknak, akik kikül
detésben részesülnek, esetleg egy kis tollas párnán, 
valamint egyéni szükségleteik kielégítésére szol
gáló eszközökön (kefén, fogkefén, fürdőruhán) 
kivid egyebet nem kell magúikkal .vinniük.

2. Balatonalmádiban, — minthogy nőtisztvi- 
viselők üdültetése elsősorban a szentendrei szi
geten van biztositva —, 4—5 turnusban férfitiszt
viselők, 1 esetleg két turnusban pedig nőtisztvi
selők számára kívánom az üdültetést lehetővé 
tenni. Az akció folyó első évben még csak sze
rényebb keretek között fog lebonyolittatni, még 
pedig az üdülőtelep felső villájában  egyelőre 6 
szoba fog a beutaltak rendelkezésére állani.

Amennyiben a munkálatok idejekorán befe
jezést nyernek, az alsó v illában  2 egy szoba 
konyhából és 1 két szoba konyhából álló lakás 
állhat tisztviselők és családtagjaik rendelkezésére.

Az idén .a felső villában lakók a reggelit és 
uzsonnát később megállapítandó méltányos áron 
a telep ideiglenes gondnokánál fogják . kapni, 
ebéd és vacsora pedig a szembenlévő Zsák-féle 
vendéglőben van biztositva.

Ebéd és vacsora ára a mostani árviszonyokat 
szem1 előtt tartva, a vendéglő tulajdonosával 
egyetértőleg napi 45.000 koronában állapíttatott 
meg, mely összegért 3 fogásos ebéd és 2 fogásos 
vacsora jár.

Az alsó villában lakók vagy a lakáshoz tar
tozó külön konyhában főznek, vagy ők is igénybe 
vehetik a Zsák-féle vendéglőt, mely a villától egy 
percnyi távolságra van.

Úgy a felső, mint az alsó villában elhelyezett 
üdülők csekély liakbért tartoznak fizetni abból a 
célból, hogy abból az épület tatarozásig fentartási 
és adó költségei fedezetet nyerjenek.

Az üdülőknek mindennemű kényelméről itt 
is gondoskodva van.

3. K eszthelyhévizen  az üdültetés nagyjában a 
múlt évi keretek közt történik.

Az üdülők elhelyezése a folyó évben is a m. 
kir. postaaltisztek: otthonában biztosíttatott. Az
altiszti egyesülettel történt megállapodás értelmé
ben a kiküldendő tisztviselők és tisztviselőnők, 
esetleg azok családtagjai részére az egész fürdő 
idény alatt 12—15 ágyhely áll rendelkezésre. Az 
otthonban a szoba és a n'api ellátás (reggeli, ebéd 
és vacsora) diját illetőleg a tárgyalások még fo 
lyamatban vannak. Igyekezni fogunk, hogy az el
látást illetőleg minél kedvezőbb megoldást talál
junk és hogy a múltban! felmerült panaszoknak 
eleje vétessék.

Az üdültetési akciók folyó évi jun ius hó 1-vel 
veszik kezdetüket.

Felhívom ennélfogvai a férfi- és nőtisztvise 
löket (dijnokokat), hogy mindazok, akik a fent 
felsorolt üdültetési akciók valamelyikében részt 
venni Óhajtanak, ebbeli kérelmüket a posta jóléti 
csoportjához nyújtsák be. A kérvény szolgálati 
utón juttatandó a jóléti csoporthoz. Tehát hiva
talfőnökük által különösen abból a szempontból 
láttamozandó és véleményezendő, hogy kérelmező 
az üdülésre, illetve a gyógykezelésre mily mérték
ben van ráutalva és hogy szolgálati szempontból 
mikor nélkülözhető legkönnyebben.

Az érdekeltek a beutalás időpontjáról annak 
idején névre szóló Írásbeli értesítést fognak kapni.

Amidőn a folyó évi üdültetési és nyaraltatási 
akcióik tervét a fentiekben közlöm, egyben értesí
tem a személyzetet, hogy minden egyes akciót 
illetőleg a „Postás Jólét“ folyó évi május hó fo
lyamán megjelenő száma az ellátást és a napi 
költségeket és az összes tudni valókat magában- 
foglaló részletes tájékoztatót fog közölni.

Budapest, 1925. május 19-én.
N yom atott a  B udapesti H írlap  n y o m d ájáb an . Budapest. V I I I . ,  R ökk Szilárd -u tca  4. Felelős nyom davezető: Nedeczky László.
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Budapest, 1925. MÁJUS 28. 28. szám.

T A R T
Újabb lólgiposllaforgaloni berendezése Budapest és Bécs 

között.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Szomszédos országokkal fennálló közvetlen rovatolások

nál használt nyomtatványok változása.

Hiszek egy Istenben,' hiszek egy hazában, iv'.w 3 
Hiszek egy isteni őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában 1 — Amen.

Újabb légipostaforgalom berendezése 
Budapest és Bécs között.

14.9-14.
A Posta Rendeleiek Tára ifolvó évi 18. és 20. 

számában megjelent 8503. és 10.427. számú rendc- 
leteim (kapcsán értesítem a hivatalokat, hogy a 
folyó évi május hó 20-tól kezdve Budapest és 
Bécs között a légiforgalom a „Magyar Légiforgalmi 
Részvénytársaság“ útján is megindult.

A légipostaforgalomra megállapított általános 
feltételek, szabályok és díjszabás mellett tehát légi
posta küldemények az említett társaság utján is to
vábbíthatók.

E társaságnak a mátyásföldi repülőtérről na
ponként hétfő kivételével 5.40-kor induló repülő
gépei Becsbe szóló levélzárlatokat továbbítanak. 
Ellenkező irányban a repülőgépek vasárnap kivé
telével naponként 17 óra 40 perckor érkeznek a 
mátyásföldi repülőtérre.

Budapest, 1925. május hó 20-án.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
15.214.

Gábor Andornak Wienben „Ama“ kiadásában 
megjelent „Mert szégyen élni s nem kiáltani“ cimii 
versfüzetétől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a versfüzetet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi május hó 23-án.

A L O M
Uj levélrovatlap rendszeresítése a nemzetközi forga

lomban.
A magyar mozgó- és kalauzposták, valamint azon vasút

vonalak jegyzéke, melyeken posllla- vagy vasúti közeg köz
vetíti a postát. i

Uj magyar-osztrák távbeszélő Viszonylatok megnyitása.

Szom szédos országokkal fennálló közvetlen 
rovatolásoknál használt nyomtatványok 

változása.
14.468.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az alább 
felsorolt s a szomszédos államokkal fenntartott 

közvetlen rovatolási viszonylatban eddig használat
ban volt nyomtatványok, részben változott beosz
tással és az eddigi magyar-német szövegezés helyett 
magyar-francia szövegezéssel kerülnek forgalomba. 
Ilyenek: a 462. sz. Csomag- és pénzrovatlap. E 
rovatlapot jövőben Ausztriával és Cseh-Szlovákor- 
szuggal való közvetlen rovatolásnál kell használni;

a 464. sz. Egyesitett rovatlap, melyet egyelőre 
Ausztriával való forgalomban használunk;

a 466. sz. Köteglap Magyarországból Ausz
triába, Cseh-Szlovákországba szóló csomagokhoz;

a 467. sz. Köteglap álmenő és harmadik or
szágba címzett csomagokhoz;

a 471. sz. Érkezési jegyzék;
az 531. sz. Csomag- és pénzrovatlap Romániá

val és az S. H. S. királysággal (Jugoszláviával) való 
közvetlen forgalom céljaira';

az 532. sz. Csomag- és pénzrovatlap negyed- 
íves alakban, s végül

az 536. sz. Érkező lajstrom. (Eddigi neve In- 
ditó-érkező lajstrom volt.)

A most felsorolt nyomtatványokat csak az 
egyes, a nyomtatványon is megnevezett szomszédos 
országokkal közvetlen rovatolási összeköttetésben 
álló mozgó- (kalauz) posták és hivatalok használ
ják és rendelhetik.
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Ugyanez alkalommal arról is értesítem a posta- 
hivatalokat, hogy a változott viszonyokra való te
kintettel az alább felsorolt nyomtatványokat egy
idejűleg a forgalomból '[kivontam:

461. sz. Rovatlap (Ausztriával és Boszniával 
való forgalomban);

491. sz. Rovatlap (Boszniával való forgalom
ban) ;

511. sz. Pénzrovatlap (Németországba);
530. sz. Csomagrovatlap (Amerikai Egyesült- 

Államokba) és végül a
643. sz. Visszajelentés elégtelen csomagolásról, 

magyar-francia szövegezéssel.
Azok a postahivatalok, melyek ezekből a for

galomból kivont nyomtatványokból még készlet 
felett rendelkeznének, e készleteket „forgalomból 
kivont nyomtatványok“ tartalomjelzéssel, bizonylat
pár kíséretében haladéktalanul szállítsák be a m. 
kir. posta központi anyagraktárába (nyomtatvány
osztály).

A postahivatalok a fenti változásokat a 
P. R. T. 1909. évi 29. számában közölt nyomtat
ványjegyzéken vezessék keresztül.

Budapest, 1925. évi május hó 22-én.

Uj levélrovatlap rendszeresítése  a nemzetközi 
forgalomban.

14.204.
Az 1924. évi stockholmi postakongresszus a 

nemzetközi forgalomban uj levélrovatlap és aján
lott levéljegyzék mintát rendszeresített.

Ennek alapján, bár használatuk csak 1925. 
évi október hó 1-től lesz kötelező, a nemzetközi 
forgalom céljaira már most két uj, magyar-francia 
szövegű nyomtatványt rendszeresítek, u. m. a nem
zetközi levélrovatlapot (40. sz. nyomtatvány) és a 
külön jegyzéket (43. sz. nyomtatvány). Ugyané 
naptól kezdve az eddigi 39., 40. és 41. szánni, kü
lönböző nagyságú levélrovatlap, nemkülönben a 
43. sz. ajánlott küldemények jegyzéke c. nyomtat
ványokat forgalmon kívül helyezem; e határidőig 
azonban ezek a nyomtatványok akadálytalanul 
használhatók és a készlet elfogytáig ezeket kell 
használni. i 1 t

Az uj nyomtatványok mindegyikének csak az 
előoldalán vannak rovatok s azok csak egyféle 
nagyságban kerülnek forgalomba. A nemzetközi 
rovatlap egyes rovatainak kitöltésénél az érdekelt 
hivatalok figyelmét a következőkre hívom fel:

A rovatlap 6 egymástól vastagabb határvonal
lal elválasztott és római sorszámmal jelzett rész
ből áll.

Azt a  körülmény1!, hogy a zárlat express kül
deményeket is tartalmaz, a rovatlap I. részén, az 
„express“ bélyegző alkalmazásával jelezzük.

A zárlat folyószámát (tengerentúli szállítás
nál), a zárlatot vivő hajó nevét (ha ismeretes) s a 
zárlat útirányát a rovatlap II. részében kell jelezni. 
E rész utolsó sorában a rovatlaphoz tartozó levél
zsákok, illetve levélcsomagok darabszámút kell fel
tüntetni. A rovatlap e bejegyzéséből lehet tehát 
megállapítani, hogy a zárlat tulajdonképen hány 
darabból (levélzsák vagy levélcsomagból) áll, bele
értve természetesen az üres zsákokat tartalmazó 
zsákokat is.

A rovatlap III. részében az ajánlott küldemé
nyeket tartalmazó zsákok és levélkölegek darab
számút kell külön-külön felvenni. Ha ugyanazon 
rovatlappal 20-nál több egyenként rovatolt ajánlott 
küldemény nyer továbbítást (20 darabig 1. később 
az V. résznél), úgy azok minden további 60—60 
darabjáról a 43. sz. nyomtatványon külön jegyzé
ket kell összeállítani. Az egy-egy rovatlaphoz tar
tozó kíilönjegyzékek darabszámút szintén e rovat- 
lap III. részében kell nyilvántartani. Ugyanezen 
rész következő rovata a zárlatban elhelyezett aján
lott küldemények összdarabszámát van hivatva 
feltüntetni. Ha a zárlatban ajánlott küldemény 
nincs, e körülményt a „Néant“ francia  szócskának 
(=  üres) e rovatba történt bejegyzésével jelezzük. 
A következő két rovat az értékküldeményeket (ér
téklevelek és dobozok) tartalmazó zsákok és cso
magok darabszámúnak külön-külön bejegyzésére, 
imig a III. rész utolsó rovata a zárlattal továbbított 
értékküldemények összdarabszálmának nyilvántar
tására szolgál.

A rovatlap IV. része a zsáknyilvántartás. Itt 
kell tehát feltüntetni külön-külön, a megfelelő fel
írást viselő rovatban a szóbanforgó zárlat készíté
séhez felhasznált és az inditó hivatal tulajdonát 
képező zsákok, illetve a rendeltetési hivatal tulaj
donát képező s oda üresen visszaküldött zsákok 
darabszámát is.

Ugyancsak a IV. részben, annak üresen álló 
két utolsó sorában kell bejegyezni valamely idegen 
igazgatás tulajdonát képező s a zárlatban üresen 
elhelyezett zsákok darabszámát is, megjegyezvén, 
hogy az melyik igazgatást illeti.

Az ajánlott küldeményeket, \— amennyiben a 
címzett igazgatással a sommás rovatolás bevezetve 
nincs, — a feladási hely és ragszám feltüntetésével 
az V. részbe kell beimi. Ha azonban az egyenként 
rovatolandó ajánlott küldemények száma 20-at 
meghalad, a többlet rovatolására „külön jegyzék“-et 
(43. sz. nyomtatvány) kell használni, melybe az
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eddig 30 helyett, 60 ajánlott küldeményt lehet 
jegyzékelni.

A rovatlap VI. részébe ,a zárlatban elhelyezett 
egyéb zárlatokat kell, azok felvevő és rendeltetési 
hivatala, valamint darabszáma szerint részletezve 
bevezetni.

A szóbanforgó uj nyomtatványokat csak a 
nemzetközi kicserélő hivatalok rendelhetik, ame
lyek a forgalom arányában szükséges készletek 
megrendeléséről a szokott módon és idejében gon
doskodjanak.

A postahivatalok a változást a P. R. T. 1909. 
évi 29. számában megjelent nyomtatváíiynyilván- 
tart'ás megfelelő tételeinél jegyezzék elő.

Budapest, 1925. május 22-én.

A magyar mozgó- és kalauzposták, valamint 
azon vasútvonalak jegyzéke, melyeken posta

vagy vasúti közeg közvetíti a  postát.
14.798.

F. évi június hó 5-től kezdve a következő 
mozgó- és kalauzposlák  fognak közlekedni:

A m o z g ó- v a g y  k a l a u z p o s t a

je
lle

ge

neve és száma vezetésével megbízott 
hivatal neve

mely postaigazgatósághoz 
(kirendeltséghez) tartozik

M. Budapest—Parkan-Nana 2 Budapest keleti púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi
» „ —Szeged 3 „ nyug. „ »

,  -  .  4 n » » » »
» „ — Curtici 5 „ keleti „ n

„ —Békéscsaba 6 » * V W »
n „ —Nagykanizsa 7 » V JJ JJ

, -  8 » » » »
n „ —Hidasnémeti 10 » n n y> »
K. Nyiregyliáza—Szerencs 12 Nyíregyháza 1 Debrecen
M. Budapest—Bruckneudorf 13 Budapest keleti púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi
» „ —Hegyeshalom 14 v » n » * »
n „ —Episcopia Bihor 15 » n » v n
K. „ —Szolnok 16 ;; » » » » i
M. „ —Subotica 17 n y> íj »
n „ —Kelebia 18 » n » » »
» „ —Debrecen—Cop 19 » nyug. „ »
» „ — „ —Szerencs 20 n » » » „

K. „ —Salgótarján 21 „ keleti „ , »
» „ —Somoskőújfalu 22 n » » » „

M. Nagykanizsa—Sopron 23 Nagykanizsa 2 Pécs
» , -  .  24 » »

K. Péc9—Barcs 25 Pécs 2
» Nagykanizsa—Pécs 26 Nagykanizsa 2 jy

K. Békéscsaba—Szeged 27 Békéscsaba 2 Szeged
» Szeged—Gyula 28 Szeged 2

M. Budapest—Gyékényes 29 Budapest keleti púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi
» Budapest—Magyarbóly 31 n » v » »
» n » 32 » » V  » »

„ —Sátoraljaújhely 33 » v n » w
M. Budapest—Sátoraljaújhely 34 v » » v »
» „ —Subotica 36 » » n » yj
n „ —Komárom 39 V  »  »  » »

K. Miskolc—Bánréve 41 Miskolc 2 Miskolci pigazg. kirend.
M. Nagykanizsa-Ujdombóvár-Kiskunlialas 44 Nagykanizsa 2 Pécs
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A m o z g ó -  v a g y  k a l a u z p o s t a

(Dbn
neve és száma

vezetésével megbízott mely postaigazgatósághoz
r<55

hivatal neve (kirendeltséghez) tartozik

K. Budapest—Szob 46 Budapest nyug. púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi
33 Miskolc—Mezőcsát 50 Miskolc 2 Miskolci pigazg. kirend.

M. Budapest—Szentgotthárd 58 Budapesti kel. púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi

1 59 B —Szombathely 54 33 77 73 77 77 '
K. Győr—Sopron 57 Győr 2 Sopron
33 , -  „ 58 33 33
73 Kisújszállás—Kisterenye 78 Kisújszállás Budapesti kerületi
y> Székesfehérvár—Komárom 80 Székesfehérvár 2 33
» „ —Celldömölk 82 33 33
33 Zalaegerszeg—Celldömölk 83 Zalaegerszeg Pécs

84 77 73
, —Bédics 84/1 77 33

K. Szolnok—Hatvan 100 Szolnok 2 Budapesti kerületi
» „ —Hódmezővásárhely 102 77 33
n Nyíregyháza—Záhony—Mátészalka—
37 Nyíregyháza 115* Nyíregyháza 1 Debrecen
33 Debrecen—Tiszalök 118 Debrecen 2 33
33 Szeged—Mezőhegyes—Elek 123 Szeged 2 Szeged

!  » „ 124 33 33
33 Bátaszék—Sárbogárd 135 Szelcszárd Pécs
33 Budapest— „ —Baja 136 Budapest keleti púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi
J? Miskolc—Hidasnémeti 142 Miskolc 2 Miskolci pigazg. kirend.

!  ? ? Budapest—Lajosmizse—Kecskemét 152 Budapest nyug. púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi
33 Gyöngyös—Ujszász—-Szolnok 158 Gyöngyös Budapesti kerületi
33 Barcs—Balatonszentgyörgy 159 Barcs 1 Pécs
33 Békéscsaba—Kötegyán—Gyoma 164 Békéscsaba 2 Szeged
? J Miskolc—Tornanádaslra 165 Miskolc 2 Miskolci pigazg. kirend.

i  » Debrecen—Füzesabony 168 Debrecen 2 Debrecen

1  J ? Szombathely—Oroszvár 176 Szombathely 2 Sopron
» Esztergom-Füzitő 178 Esztergom Budapesti kerületi
33 Budapest— Kiskunfélegyháza 180 Budapest nyug. púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi
33 „  — Ráckeve 184 „  keleti „ 33

33 Rákospalota—Újpest— Vác 190 „  nyug. n 33

V Vác— Romhány 192 Vác Budapesti kerületi
33 Kecskemét— Tiszaug 194 Kecskemét 33

33 Mezőtúr— Orosháza 196/1 Mezőtúr Szeged
33 Orosháza— Battonya 196/11 Orosháza 33

j  » Keszthely—Ukk 197 Keszthely Pécs
» Kecskemét—Fülöpszállás 200 Kecskemét Budapesti kerületi
» Kisújszállás— Dévaványa 202 Kisújszállás 33

33 Debrecen— Nagyiéta 204 Debrecen 2 Debrecen
» „  — Nyirábrány 206 77 33

Ujdombóvár— Komló 208 Ujdombóvár Pécs
73 Zalaegerszeg—Zalalövő 210 s - Zalaegerszeg 33

77 Sárospatak—Zemplénagárd 212 Sátoraljaújhely Miskolci pigazg. kirendelts.
73 Szombathely—Búcsú 214 Szombathely 2 Sopron

Csak menet közlekedik.
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A m o z g ó -  v a g y  k a l a u z p o s t a

0
bß0 neve és száma

i

vezetésével megbízott mely postaigazgatósághoz
S0•r_s hivatal neve (kirendeltséghez) tartozik

K. Budapest -Esztergom 218 Budapest nyug. púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi
» Füzesabony—Polgár 220 Eger 1 Budapesti kerületi
» Baja—Gara 222 Baja Szeged
* Keszthely—Tűrje 224 Keszthely Pécs

Ujdombóvár—Veszprém 226 Ujdombóvár »
» Pécs—Dráva-Sztára—Zaláta 228 Pécs 2

Kaposvár—Fonyód 230 Kaposvár »
» Karcag—Tiszafüred 232 Karcag Budapesti kerületi
» Balassagyarmat—Aszód 236/1 Balassagyarmat »
J) „ — Ipolytarnóc 236/11 »
» Nyíregyháza—Polgár 238 Nyíregyháza 1 Debrecen
}} Paks—Adonypusztaszabolcs 241 Paks Pécs
33 Szombathely — Rum 252 Szombathely 2 Sopron
33 Szolnok—Kiskunfélegyháza 260 Szolnok 2 Budapesti kerületi
33 Sopron—Celldömölk 264 Sopron 1 Sopron
33 Kaposvár— Siófok 270 Kaposvár Pécs
33 Püspökladány— Szeghalom 278 Püspökladány Debrecen
33 Székesfehérvár— Bicske 280/1. Székesfehérvár 2 Budapesti kerületi
33 „ — Sárbogárd 280/11. » » •
33 Vésztő—Körösnagyharsány 292 Békéscsaba 2 Szeged
33 Püspökladány—Biliarkeresztes 298 Püspökladány Debrecen
33 „ —Debrecen 299 » »
» ' Szombathely—Kőszeg—Sárvár 311/1. Szombathely 2 Sopron
33 Zalaegerszeg—Sárvár 311/11. Zalaegerszeg Pécs
3? Pápa—Bánhida 314 Pápa Sopron
•> Kunszentmiklós—Dunapataj 316 Budapest kel. púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi
33 Győr—Veszprém 318 Győr 2 Sopron
33 Bácsalmás—Csikéria és Baja Szeged33 Bácsalmás—Katymár 322
33 Pápa—Csorna 326 Pápa Sopron
33 Nyíregyháza—Vásárosnamény 336 Nyíregyháza 1 Debrecen
33 Mohács—Villány 337 Mohács 1 Pécs
33 „ — „ 338 » »
33 Mátészalka—Ágerdőinajor 342 Nyíregyháza 1 Debrecen
33 Kaposvár—Szigetvár 344 Kaposvár Pécs
33 „ —Barcs 346 » n
33 Bánréve—Ózd 347 Miskolc 2 Miskolci pigazg. kirendelts.
13 Budapest—Miskolc 350 Budapest kel. púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi
, ,  , • Nyíregyháza—Dombrád 356 Nyíregyháza 1 Debrecen
, , Körmend—Dávidháza—Kotormány 366 Körmend Sopron
„ Nyíregyháza—Csenger 374 Nyíregyháza 1 Debrecen
„ Eger—Putnok 378 Eger 1 Budapesti kerületi
„ Szombathely—Kőszeg 380 Szombathely 2 Sopron
33 Vác—Balassagyarmat 392 Vác Budapesti kerületi
33 Budapest—Keszthely 394 Budapest kel. púi. mpfőn. Budapest székesfővárosi
33 Szerencs—Hidasnémeti 398 Szerencs Miskolci pigazg. kirendelts.



146 28. szám.

A m o z g ó -  v a g y  k a l a u z p o s t a

<Dbß<D neve és száma vezetésével megbízott mely postaigazgatósághoz
© hivatal neve (kirendeltséghez) tartozik

K. Barcs—Siklós 413 Barcs 1 Pécs
Debrecen—Nagykereki 422 Debrecen 2 Debrecen
Pécs—Bátaszék—Szeged 428 Pécs 2 Pécs
Debrecen—Nyírbátor 430 Debrecen 2 Debrecen

V Nyíregyháza—Balsa 432 Nyíregyháza 1 »
Orosháza—Kiskunfélegyháza 446 Orosháza Szeged
Baja—Hercegszántó 448 Baja »

>? Kisvárda—Nyirbakta 452 Kisvárda Debrecen
Kalocsa—Kiskőrös 457 Kalocsa Budapesti kerületi

» ,  — ■ ,  458 # JJ

y> Pécs—Berentend 464 Pécs 2 Pécs
Csomag
szállító Budapest—Debrecen Budapest kel. púi. ntpfőn. Budapesti székesfővárosi

Jegyzet. A felsorolt mozgó- és katauzposták elnevezése menetre értendő, az elnevezések ford to lt forrendje adja 
a térti m enet nevét.

P ostaközeg  levél-, illetve egyesített zárlatokat 
és csomagpostát a következő vonalakon közvetít: 

budapest—kerepest, 
budapest—szentendrei, 
veresegyháza—gödöllői,
vámosgyörk—gyöngyösi, 
füzesabony—egri, 
zalaszentiván—zalaegerszegi, 
jutás—veszprémi,
Veszprém— alsóörsi, 
balatonszentgyörgy—keszthelyi, 
békésföldvár—békési, 
mezőtu r- —turkevei, 
hódmezővásárhely—magyarcsanádi, 
miskolc—diósgyőri.
V asúti közeg  levél-, illetve egyesített zárlatok 

és csomagok közvetítésével az alábbi vasútvonalak 
posta forgo Imát. bonyolítja le:

kisterenye—mátranovák—homokterenyei,
harci ka—ormospusztai,
fcaba—nádudvari,
kisnyír,—kerekegyházai,
cegléd—'kupái-—kovácsmajori,
tokod—annavölgyi bánya—sárisápi,
könnend—pinkamindszenti,
nagykálló—nyíradonyi,
szeged—vedresházai,
szeged—nagyszéksósi,

kisszénás—kondorosi,
békéscsaba—mezőkovácsházai vonalon.
Budapest, 1925. évi május hó 25-én.

Uj m agyar-osztrák távbeszélő viszonylatok
megnyitása.

13.823.
Az osztrák igazgatással egyetértőén a folyó évi 

junius hó 1-vel a következő uj magyar-osztrák táv
beszélőviszonylatok forgalmát megnyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a minden
kori szorzószáimmal szorzandók.

A magyar táv
beszélő központ 

neve

A külföldi táv
beszélő központ 

neve

Beszélgetési díj 
ar. lrankokban 

frc cts

Ercsi* Wien 2 45
Kecskéd Wien 2 45
Mezőlak Wien 2 20
Sopron Oberwarth (Felsőőr) 1 85
Szeged Grlaz 3 10
Szeged Linz a 75
Szeged* Salzburg 4 —

* Hétköznapokon 9—19 óráig, (L. C/2. szolgálatú hiva
taloknál 9 órától a hivatalos idő végéig) csak sürgős vagy 
igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 19—9 óráig 
— úgyszintén vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás 
nélkül — bármilyen minőségű beszélgetés váltható.

A kir. hivatalok 'a P. R. Tára 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V. B. Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonyatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. május hó 23-án.

N yom ato tt a Budapesti H írlap  nyom d ájáb an . B udapest. V III .,  Rökk S z ilá rd -u tca  4. — Felelős nyom davezető: N edeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR K1R.

KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI

r
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. MÄJUS 29. 29. szám.

T A R T A L O M
Változás a belföldi csomagok dijában és a házhoz- 

kézbesitlési dijakban.

I’oshautalványforgalom felvétele Nagybritanniával. 

Ciinezetlen nyomtatványok szétosztásának rendszere

sítése.

Változás a nemzetközi csomagtarifában.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatok meg

nyitása.

Helyesbitiéi» a ,,Hcdyaágnévtáir“-ban.

Helyesbítés a „Dijövmutafó“-ban.

Élelmiszereket (L. P. R. T. 1923. évi 49. szám) 
tartalmazó csomagokért, ha azok nem terjedelmesek:

I—II.
díjöv
0 - 5 0

k m .

III.
dijöv
6 0 - 1 0 0

km .

IV.
dijöv
100-150

k m .

V.
dijöv

150-200
k m

VI—VII 
dijöv

‘200 k m -e n  
felü l

k o r o i a

1 kg-ig 4000 4000 4000 4000 4000
1 -  5 „ 4500 5000 6000 7000 9000
5 -1 0  ff 5000 7000 9000 12000 18000

10—15 „ 6000 9000 13500 18000 27000
15-20  „ 8000 12000 18000 24000 36000

A házhozkézbesitési dijak az alábbiak szerint 
változnak:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Amen.

Változás a belföldi csomagok dijában és a 
házhozkézbesitési dijakban.

14.942.
A Posta Rendeletek Tára 1924. évi 76. számá

ban közölt 34.111. szánni rendelet kapcsán értesí
tem a postahivatalokat, hogy a belföldre szóló cso
magok sulydiját és a házhozkézbesitési dijakat 
folyó évi június hó 1 -töl kezdve az alábbiak szerint 
állapítom meg:

Nem terjedelmes csomagokért:
I—11.
dijöv

0 - 5 0
km .

III.
dijöv

5 0 - 1 0 0
k m .

IV.
dijöv

1 0 0 - 1 5 0
k m .

V.
dijöv

150 -  200 
k m .

VI—VII.
dijöv

2 0 0  k m -e n  
f e lü l

k o r o n a

1 kg-ig 4000 4000 4000 4000 4000
1 -  5 „ 5000 6000 7000 8000 10000
5 -1 0  „ 6000 8000 11000 14000 20000

10—15 „ 7500 12000 16500 21000 30000
1 5 -2 0  „ 10000 16000 22000 28000 40000

A hatóságok, hivatalok által kivételesen feladható
csomagokér (L. P. R. T. 1922. i:vi 60. szám.)

20—25 kg-ig 12500 20000 27500 35000 50000
25—30 „ 15000 24000 33000 42000 60000
30—35 „ 17500 28000 38500 49000 70000
35—40 „ 20000 32000 44000 56000 80000
4 0 -4 5  ff 22500 36000 49500 63000 90000
45—50 „ 25000 40000 55000 70000 100000

a) Budapesten érlékdobozok és 
1 kg.-ná'í nem súlyosabb csomagok

után ..................................  1500 K
1—10 kg. súlyú csomagok lilán . . . 3000 „

10—20 „ „ „ „ . . . 4000 „
20—50 „ „ „ „ . . . 5000 „

b) Vidéken értékdobozok és 
1 kg.-nát nem súlyosabb csomagok

után ..................................  1000 K
1—10 kg. súlyú csomagok után . . . 2500 „

10—20 „ „ „ „ . . . 3000 „
20—50 „ „ „ „ . . . 4000 „

A csatolt fedőlap segítségével a hivatalok a 
Posta, Táviró és Távbeszélő Kézitarifa adatait meg
felelően helyesbítsék.

A rendeletet jegyezzék elő a P. R. T. 1924. évi 
76. számában megjelent 34.111. számú rendelet 1. 
4. pontjánál és az ugyanazon évi 38. számban meg
jelent 13.460. számú rendelet 15. §. 6. pontjánál.

Budapest, 1925. évi május hó 24-én.
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Postautalványforgalom felvétele 
Nagybritanniával.

14,435.
Nagybritanniával, beleértve Észak-Irorszá- 

got,1) a csatorna szigeteit és a Man szigetét, a 
mindkétirányu közönséges és távirati) postautal
ványforgalom, valamint a  magyar-brit — tehát 
csak az innen odla irányuló >— közvetített posta- 
u tál vány forgalom (1. alább a 20. pontot) a folyó 
évi június hó 1-vel az alábbi feliételek mellett 
megnyílik.

I. Közönséges postautalványok.
1. A Nagybritanniába szóló postautalványokat 

a budapesti m. kir. posta utalványkicserélő hiva
tala, a Magyarországba szólókat pedig ia londoni 
postautalványkicserélő hivatal (Money Order 
Office of Exchange at London) fogja közvetíteni.
(Jegyzékrendszerü utalványforgalam.)

2. A postautalványok felvételével egyelőre 
csupán la kincstári hivatalokat és a távírdával 
egyesitett, valamint táviratok közvetítésére felha
talmazott posta-távbeszélő hivatalokat bizom .meg.

Közönséges postautalványok Nagybritanniának 
bármely helyére küldhetők.

3. Az egy-egy postautalvánnyal küldhető leg
nagyobb összeg Magyarországból Nagybritanniába 
20 font sterling. Ellenkező irányban 7,000.000 ma
gyar korona.

Penny vagy magyar korona törtrésze nem 
utalványozható.

Ha az utalványra befizetendő összeg 4,000.000 
magyar koronát meghalad, az utalványt csakis a 
Magyar Nemzeti Bank bankosztályának előzetes 
engedélyezése és záradékolása után lehet fel
venni. Az engedély megszerzésére nézve a P. R. 
Tára 1924. évi 61. számában közzétett 22.426. sz. 
rendelet 5-ik bekezdésében előirt eljárás köve
tendő.

4. A Magyarországon feladott utalványok át
számítása a font sterlingnek a postahivatalokhoz 
intézett római számmal ellátott központi köröz- 
vény-táviratokban közölt árfolyama alapján tör
ténik.

1 Észak-Irország alatt értjük Írországnak az 
ír  szabad államhoz nem  tartozó részét, mely az An
trim, Armagh, Derry Down, Fermanagh és Tyrone 
grófságokból áll. E grófságokban fekvő főbb 
postahivatalok ia következők:
Armagh Coleraine Enniskillen Newry
Ballymena Gookstown Lisburn Omagh
Banbridge Downpatrick Londonderry Portadown 
Belfast Dungannon Lurgan Porlrush

i....... i Strabane.

A feladó által feladni kívánt font sterling, shil
ling és penny összeget (1 angol font sterling [£] 
=  20 angol shilling [s]; 1 angol shilling =  12 penny 
[d]) a hivatal mágia számítja át .magyar koronákra. 
Például: 5 £  16 s 7 d átszámítása a május 13-iki
IV. sz. központi körözvény-táviratban közölt ár
folyam szerint (1 £  =  357.000 K) következőkép 
történik:

5 £  =  357.000 X 5 =  1,785.000 K 
1G s =357.000 : 20=17.850 X l 6 =  285.600 K 
7 d =  17.850:12= 1.487.5X 7 =  10.412.5 K

összesen: 2,081.012 50 f
A fdlérösszegek elhagyására nézve a P. R. Tára 

1924. évi 32. és 59. számában közzétett 5.803. és 
11.720. sz. rendeletekben közölt határozmányok az 
irányadók.

Az utalványokat iá külföldi bevételi naplóban 
koronaértékben kell elszámolni s a feladóvevényt 
is erről az összegről kell kiállítani.

5. Az utalványozási dij:
750.000 koronáig . . 7.500 korona

1,500.000 koronáig . . 15.000 korona
1,500.000 koronán felül az utalványra befizetett 
összeg minden 1,500.000 koronája, vagy ennek tö
redéke után 7.500 korona.

6. A postautalványokat sárgfaszinii (nemzet
közi) űrlapon — az űrlap nyomtatott szövegének 
megfelelően —a cimzett nevére kell kiállítani. Kü
lönös gondot fordítson a feladó arra, hogy a cim
zett nevét, lakását (házszám, utca), mely a rendel
tetési hely elé Írandó, továbbá a rendeltetési helyet 
tisztán, olvashatóan, minden kétséget kizáró mó
don árja ki. Saját nevét a feladó ia szelvényre elől 
írja s köteles, hacsak lehetséges, úgy a saját, »mint 
a cimzett teljes vezeték- és kereszt- vagy személy
nevét (vagy legalább is egy kereszt- vagy személy
név kezdőbetűjét), amennyiben pedig a feladó, 
vagy a cimzett, illetve mind a kettő cég vagy társu 
lat, azoknak pontos nevét és cirnét megadni. Mind
azonáltal, ha a kereszt- vagy személynév, vagy pe
dig azok kezdőbetűje nem adható meg, az utal
ványt a feladó veszélyére  mégis fel lehet venni. Ily 
esetben a postahivatal az utalvány felső szélére 
Írja rá piros tintával a következő megjegyzést: 
„feladó veszélyére“. Ugyanezt a megjegyzést a 
postahivatal a feladóvevényre is jegyezze fel.

írásbeli közleményekre az utalvány szelvénye 
nem használható, mert a kiállított postautalványo
kat a posta nem küldi el Nagybritanniába.

7. A Nagybritanniába szóló közönséges és az 
alábbi III. fejezetben felsorolt országokba szóló 
„közvetített“ utalványok a P. R. Tára 1922. évi 39. 
számában közzétett II. ad 12.712. számú rendelet
ben tárgyalt Északamerikai Egyesült-Államokba,
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valamint azok gyarmataiba szóló utalványokkal 
együtt közös boríték alatt közönséges levélként a 
ni. kir. posta u talványkicserélő  hivatalához B uda
pestre kü ldendők  a következő címen: „A m. kir.
posta utalványkicserélő hivatala Budapest“.

A m. kir. postahivatalok gondosan ügyeljenek 
arra, hogy az ily postautalványok az indításnál 
egyéb postautalványok közé pe keveredjenek. 
E végből:

a) Az ellenjegyző (postamester) gondosan vizs
gálja meg, nincsenek-e a külföldre szóló postautal
ványok között olyanok, amelyek a  fenti első be
kezdésben említett országokba szólnak. Ezeket az 
ellenjegyzés befejeztével a m. kir. posta utalvány
kicserélő hivatalához címzett közös borítékba kell 
tenni és szabályszerűen továbbítani.

b) mozgó- és kalauzposták az ajánláshoz kö
tött postautalványok szétosztásánál ügyeljenek arra, 
nehogy oly utalvány, amely a fentiek értelmében 
boríték alatt a m. kir. posta utalványkicserélő hi
vatalához küldendő, nyitva a rendeltetési helyre 
küldessék. Ha tehát nyitva továbbított utalványok 
közt oly postautalványt találnak, amely a 7. pont 
első bekezdésében felsorolt országok (gyarmatok) 
valamelyikébe szól, ezt helyezzék borítékba és 
küldjék a m. kir. posta utalványkicserélő hivatalá
hoz, tíz es'etet pedig főnökségük (elöljáró hivata
luk) útján jelentsék tie;

c) a m. kir. posta utalványkicserélő hivatala 
az általa közvetítendő azokról az utalványokról, 
amelyek a felvévőhivatal s esetleg mozgó- és ka- 
lauzposták hibájából csak iá rendeltetési ország 
postája útján kerülnek szabályszerű kezelés alá, 
vezessen állandó nyilvántartást s ebből havonként 
küldjön kivonatot a hibás felvcvőhivatalok elöljáró 
igazgatóságához.

A. posta- és távirdaigazgatőságok a  m. kir. 
posta utalványkicserélő hivatalától, valamint a 
mozgóposta (kalauzposta) főnökségektől beérkező 
kimutatások alapján járjanak el a hibás közegek 
ellen.

8. Az utalvány feladója a szabályszerű dij le
fizetése ellenében kifizetési értesítést is kérhet.

A kifizetési értesítésért járó dijat postabélye- 
ge'kben kell leróni. A posta bélyeget azonban nem 
szabad lebetüzni, hanem a felvevő azt „Avis de 
payement“ szavakkal átírja.

A kifizetési értesítésért járó dijat, minthogy az 
nem készpénzben való elszámolás tárgya, az utal
ványbevételi naplóba bejegyezni neun kell, hanem 
az „Észrevétel“ rovatba kell „Kif. ért.“ jelzéssel 
megjelölni, hogy kifizetési értesítés kéretett. (Lásd 
1’. R. T. 1924. évi 59. számában megjelent 20.542. 
számú rendelet 4. pontját.)

A feladásnál a kifizetési értesítést a postahiva
talok csatolják az utalványhoz s azzal együtt küld
jék cl boríték alatt a m. kir. posta utalványkicserélő 
hivatalának, mely azt a brit postaigazgatáshoz to
vábbítja.

Viszont a Niagybritanniában feladott utalvá
nyokról kért s a m. kir. posta utalványkicserélő 
hivatala útján a rendeltetési hivatalhoz érkeeztt ki
fizetési értesítéseket a hivatalok szabályszerű kitöl
tés és záradékolás után közvetlenül az azokon már 
•megadott címre továbbítsák.

A postahivatalok gondoskodjanak, hogy a 171. 
szánni nyomtatványból (Térti vevény, Kifizetési ér
tesítés) kellő készletük legyen.

9. A Nagybrilanniából Magyarországba szóló 
postautalványok jegyzéke alapján a m. kir. posta 
utalvány kicserélő hivatala díjmentesen belföldi 
postautalványt állít ki s azt küldi meg a címzett
nek. Ezeket az utalványokat a nevezett kicserélő
hivatal megkülönböztetésül az Északamerikai 
Egyesült-Államokból Magyarországba szóló utalvá
nyoktól „Anyol u ta lvá n y“ jelzésű bélyegzővel fogja 
ellátni. ^

10. A N'agybritanniába szóló és onnan eredő 
utalványok a feladásukat követő hónaptól számí
tott 12 hónapig érvényesek.

A mvn kézbesíthető Nagybrilanniából Magyar- 
országba szóló postautalványokat, mihelyt kézbe- 
sithetetlenségük meg van állapítva és utánküldés- 
nek helye nincsen, az ok megnevezése mellett, a m. 
kir. posta utalványkicserélő hivatalához kell visz- 
szaküldeni, mely ezen utalványokat a visszafizetett, 
illetőleg elévült utalványok legközelebbi jegyzé
kébe felveszi s ezen utalványok összegét a feladó 
kezéhez való visszafizetésre Nagybritannia posta
igazgatásának rendelkezésére bocsátja.

11. Címzett lakásváltoztatása esetében a posta
utalványok Magyarország területén belül bárhova 
utánküldhetők.

A Nagybrilanniából eredő utalványok mind
azon külföldi államokba is utánküldhetők, melyek
kel Magyarországnak utalványforgalma van.

Ezen utalványok külföldre való utánkiildésére 
nézve a hivatalok a következőképen járjanak el:

Az utánküldő postahivatal a m. kir. posta utal
ványkicserélő hivatala által kiállított, Nagybritan- 
niából eredő (utánküldendő) utalványt nyugtázva 
kiadásban elszámolja (a kifizetési naplóba be
jegyzi). Az elszámolt utalvány helyébe uj közön
séges — vagy a címzett kívánságára, — amennyi
ben az illető állammal távirati utalványforgaknunk 
is van, i— távirati utalványt állít ki, oly módon, 
hogy az eredeti utalvány összegéből az uj 
utalványért járó dijakat (utalvány, űrlap, utalvá-
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nyozásii és esetleg távirási dij) levonja s á fenn
maradó összeget átszámítja az illető ország pén
zére az utánküldés napján érvényben levő s a ró
mai számmal ellátott központi körözvény-távira- 
tokban közölt árfolyam alapján. Úgy a kitizetési, 
mint á bevételi utalványnaplóban az illető tétel- 
számra kölcsönösen hivatkozni kell a jegyzetro
vatban.

Az uj postautalvány szelvényén és illetve — 
távirati utalvánnyal való utánküldés esetében — a 
fedezeti lapon és az utalványtáviratban feladóként 
a nagybritanniai (utá'nküldendő) utalvány feladó
ját és ennek neve után az utalvány eredeti feladási 
helyét kell kitenni, a nyugtázott és kiadásban el
számolt eredeti (a m. kir. posta utalványkicserélő 
hivatala által kiállított és „Angol utalvány“ jelzésű 
bélyegzővel ellátott) utalványra pedig az utánküldő 
hivatal a következő példa szerinti megjegyzést Írja: 
„Utánküldöttem 100 francia frankot Párisba, le
vonás 7.700 K.“

Azok a postautalványok, melyeknek címzettjei 
címük hátrahagyása nélkül távoztak el, vagy ame
lyeknek címzettjei külföldre utaztak anélkül, hogy 
a címükre esetleg érkező utalványok utánküldését 
Írásban kérték volna, a fenti 10. pont értelmében, 
mint kézbesithetetlenek kezelendők s a m. kir. 
posta utalványkicserélő hivatalához Budapestre 
visszaküldendők. ,

12. A tudakozványok a m. kir. posta utalvány- 
kicserélö hivatalához Budapéstre küldendők, mely 
a londoni kicserélő hivataltól kér felvilágosítást.

Elveszett utalványok helyébe kiállított másod
latokért dij nem jár.

Amennyiben a feladó írásbeli kérelmére a fel
adó vagy címzett nevére vonatkozó tévedés helyes
bítése válnék szükségessé, vagy amennyiben az 
utalvány összege a feladónak visszafizetendő, a hi
vatal haladéktalanul forduljon a feladó kérelmével 
a m. kir. posta utalványkicserélő hivatalához. 
Egyáltalában mindennetnü kérelmet, kérdést vagy 
értesítést, mely a Nagybritanniába szóló vagy on
nan eredő postautalványokra vonatkozik, — akár 
a feladótól, akár ia címzettől érkezik az be — a m. 
kir. posta utalványkicserélő hivatalához kell in
tézni, illetőleg továbbítani. Az utalványok kiállítása, 
kézbesítése stb. körül felmerült kétely esetén, annak 
eloszlatására a hivatalok közvetlenül és haladék
talanul szintén a m. kir. posta utalványkicserélő 
hivatalához forduljanak.

Egyebekben a belföldi, illetve a nemzetközi 
forgalomban váltott utalványokra érvényes szabá
lyok a Nagybritanniába szóló, illetve onnan eredő 
utalványokra is alkalmazandók.

II. Távirati utalványok.

Távirati utalványok Nagybritanniának bár
mely helyére (1. a jelen rendelet bevezető részét) 
és azonkívül ír  szabad állam ba is küldhetők.

13. Egy-egy távirati utalvánnyal küldhető leg
nagyobb összegre nézve a fenti 3. pontban a kö
zönséges postautalványokra előirt rendelkezések 
az irányadók.

14. A távirati utalványért a szabályszerű utal- 
ványdijon felül még a táviratért járó (utalvány- 
távirat) távirási dijakat, fedezeti lap és távirati űr
lap árát s az esetleges külön kikötések (kifizetési 
értesítés, sürgősség stb.) járó dijakat kell beszedni.

15. Az utalványtáviratot a felvevő postahivatal 
francia  nyelven és brit pénzértékben (livre sterling, 
shilling, penny) állítja ki a nemzetközi forgalom
ban használt minta szerint (1. Postai Tarifák és 
Postaüzleti Szabályzat III. Bész III. Szakasz, 67. §. 
Távirati utalványok 8. pont1), mégis azzal a kü
lönbséggel, hogy ha a címzett nő, a „Madame“ 
(asszony) szó helyett „Mrs“, a „Mademoiselle“ 
(kisasszony) szó helyett pedig „Miss“ megjelölést 
kell alkalmazni, kivéve, amidőn a rangnak, cím
nek, hivatali állásnak vagy hivatásnak kitétele a 
cinizett személyiségét világosan feltünteti. Ily eset
ben fenti „Mrs vagy „Miss“ megjelölés felesleges.

A címzett vagy címzettek neve és teljes címe 
a közönséges postautalványokra előirt szabályok 
szerint jelölendő meg.

A feladó és címzett nem nevezhető meg lövi- 
ditéssel vagy bejelentett rövidített címmel. Ha tehát 
a feladó a keresztnevet, vagy pedig annak kezdő
betűit nem tudja megadni, a távirati utalványt a 
közönséges postautalványoktól eltérően m ég a fe l
adó veszélyére sem lehet felvenni.

A távirati utalvány feladója az utalvány
távirathoz a címzett részére rövid közleményt is 
fűzhet, melyért szavanként a rendes távirási dija
kat fizeti.

16. A hivatalok különösen ügyeljenek arra, 
hogy az utalvány-táviratot nem  a m . kir. posta  
utálvángkicserélő hivatalához, hanem  a brit ren
deltetési h iva ta lhoz cím ezzék, tekintet nélkül arra, 
vájjon a rendeltetési postahivatal neve a távirda- 
hivatalok jegyzékében (Nomenclature) előforul-e, 
vagy sem.

Ila  az utalványtávirat nem  Londonba, hanem  
valam ely m ás helyre szól, ágy a bevezető  részben  
a hivatalos m egjegyzések rovatába ,,voie Londrcs“ 
jelzést kell írni.

J) A P. R. T. 1909. évi 60. számában közzétett
13.406. sz. rendelet 9. pontja értelmében a b) pont 
alatti mintában a „pour“ szó a távirat szövegéből 
törlendő.
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Az utalvány táviratokat azoknak a vidéki hi
vataloknak is, .melyek külfölddel közvetlen távirda- 
összeköttetéssel rendelkeznék, kivétel nélkül mind 
a budapesti központi távírda hivatalhoz kell irányí
taniuk, mely azoknak Londonba való továbbításá
ról gondoskodik.

A Nagybritanniából Magyarországba szóló táv
irati utalványok távirata (az utalványtávirat), mely
nek alapján a távirati utalvány összege a címzett
nek kifizetendő, közvetlenül a rendeltetési hivatal
hoz érkezik.

17. A felvevő postahivatal az utalványtávirat 
kiállításával egyidejűleg fedeze ti lapot is dilit ki, 
meli)et azonban nem  a rendeltetési brit postahiva
talhoz, hanem borítékban ajánlva a m. kir. posta  
utalványkicserélő h ivatalához kell küldeni.

18. A Nagybritanniából érkezett utalvány táv
iratokhoz fedezeti lapot a budapesti m. kir. utal
ványkicserélő hivatal állít ki, a Londonból hozzá 
érkezett átutaló jegyzékbe „Advised by Telegraph“ 
alatt bevezetett távirati utalványok alapján. A m. 
kir. posta utalványkicserélő hivatala a 'kiállított 
fedezeti lápot haladék nélkül borítékban ajánlva 
küldi meg a rendeltetési hivatal illetékes poslaigaz- 
galőságának, mely azt a hivataloktól hozzá felter
jesztett utalványtávirathoz csatolja és azzal össze
hasonlítja. Amennyiben az utalványtávirat és ia fe
dezeti lap összege között eltérés .mutatkozik, az 
igazgatóság az eltérést a m. kir. postautalványok 
kieserélőhivatala utján rendezi.

Az igazgatóság, ha hozzá a fedezeti lap nenn ér
keznék meg, azt a in. kir. posta utalványkicserélő 
hivatalánál reklamálja meg.

A hivatalok tehát a Nagybritanniából érkezett 
s kifizetett távirati utalványokat fedezeti lap nélkül 
terjesszék fel a P. R. Tára 59. számában közzétett 
20.542. szánni rendelet 20. pontjában előirt módon 
az illetékes postaigazgatóságukhoz.

19. Egyéb tekintetben a távirati utalványoknál 
a közönséges postautalványokra fent előirt rendel
kezések követendők s az azokkal kapcsolatban kül
dött táviratoknál a felsorolt rendelkezéseken kívül 
a „Távirdaüzleti Szabályok“ az irányadók.

III. Közvetített postautalványok.

20. A brit postaigazgatás közvetítésével közön
séges postautalványok küldhetők az összes brit 
gyarmatokba vagy brit protektorátus alatt álló ál
lamokba és még a következő országokba:

ír szabad állam
Argentina
Bolivia
Chile
Costa-Rica

Ecuador 1
Mexiko (Mexico)
Palestina (Palestine)
Salvador
Siam
Uruguay
Ivina (China) és
Japán.

Távirati u ta lványok nem  közvetíthetők.

21. A közvetített postautalványoknál is ugyan
azok a dijak és feltételek irányadók, illetőleg 
ugyanazok a rendelkezések követendők, melyek a 
közönséges postautalványokra nézve fent elő van
nak ifva. Nagybritanniából Magyarországba közve
tített postautalványok nelm érkeznek. A közvetített 
utalványok után azonban a brit igazgatás közve
títési dijat szed, melyet az utalványnak Londonból 
való továbbításakor az utalvány összegéből levon.

Különösen figyeljenek a postahivatalok a köz
vetített utalványoknál arra, hogy a közvetítendő 
utalvány cím zettjének nevét és cím ét, ideértve a 
rendeltetési hely és ország nevét, a lehető legpon
tosabban adják meg.

Amennyiben a hivataloknak a brit gyarma
tokra s a fent felsorolt országokra, vagy általában 
a közvetített postautalványokra nézve bárminemű 
felvilágosításra van szükségük, forduljanak Írásban, 
vagy amennyiben erre sürgős szükség van, távbe
szélőn közvetlenül a in. kir. posta utalványkicserélő 
hivatalához. (Telefonszám 79—13.)

E rendeletemmel a  Posta-Távirda és Táv
beszélő Szabályrendeletek Gyűjteménye III. Rész 
VI. fejezet (Nemzetközi szolgálat) VII. szakaszának 
802. száma alatt „Postautalványforgalom Nagybri- 
tanniával és Irlanddal“ cím alatt közzétett, a P. R. 
Tára 1885. évi 34. szálmában közzétett 26.044/1885, 
•a P. R. Tárat 1907. évi 12. számában közzétett 
7783. és végül a P. R. Tára 1900. évi 7. számában 
közzétett 1130. szánni rendeleteimet hatályon ki
vid helyezem.

Budapest, 1925. május hó 24-én.

Cimezetlen nyomtatványok szétosztásának 
rendszeresítése.

11.173.
Az alábbi feltételek betartása mellett kisérlet- 

képen  megengedem, hogy a kincstári postahivata
lok, rendeletem megjelenésétől kezdve, bármely 
belföldi, tehát postamesteri hivatal székhelyén  is 
található egyének, cégek sfb. csoportjai között le
endő szétosztásra, tömeges nyomtatványküldemé
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nyékét cimezetlen példányokban is 50%-os díjmér
séklés mellett elfogadjanak feladásra:

1. Ezen rendelettel biztosi lőtt kedvezmények 
csak azokat a feladókat illetik meg, akik egy és 
ugyanazon alkalommal legalább 500 drb, bár kü
lönböző rendeltetési helyre szóló, szétosztásra 
szánt, cimezetlen nyomtatványküldeményt adnak 
postára.

2. A szétosztásra szánt nyomtatványküldemé- 
nyékét egyenként megcímezni nem kell, hanem 
azoknak egy-egy rendeltetési helyen szétosztani kí
vánt példányait rendeltetési helyenként egybecso
magolva, burkolattal és fedőlappal ellátott nyom- 
tatványkötegben kell postára adni.

A feladási postahivatal székhelyén való szét
osztásra szánt cimezetlen nyomtatványokat azonban 
burkolás nélküli kötegekben is fel lehet adni.

3. A szétosztásra szánt nyomtatványküldemé
nyek példányonkénti súlya, valamint az, hogy 
egy-egy rendeltetési helyre szóló nyomtatvány- 
kötegben a cimezetlen nyomtatványok hány példá
nyát helyezi el a feladó, korlátozva nincs. E köte- 
gek összeállítását illetőleg csak azt kell meg
jegyezni, hogy az egyes ilyen nyomtatványkötegek 
súlya a 2 kg-ot meg nem haladhatja. Továbbá, 
bogy a szétosztásra szánt nyomtatványt abban az 
alakban kell a megfelelő rendeltetési helyre szóló 
kötegben elhelyezni, amily alakban a feladó azo
kat a küldeményeket az érdekeltek kezéhez jut
tatni kívánja.

A posta tehát e nyomtatványoknak sem hajto
gatását, sem pedig külön borítékba elhelyezését 
nem vállalja.

4. Ha valamely rendeltetési hivatalhoz 40-nél 
több cimezetlen nyomtatványt küld a feladó szét
osztás céljából, azok számbavételének megkönnyí
tése, illetve a feladó által bevallott darabszám 
könnyebb ellenőrizhetése céljából, az ugyanazon 
kötegben elhelyezett nyomtatványokat 20 darabon
ként, közbehelyezett papírszalaggal vagy más 
egyéb módon egymástól el kell különíteni.

5. A szétosztásra szánt nyomtatványkötegek 
külső burkolatára a feladó a kötegel átfogó zsineg 
alá a következő felírással ellátott fedőlapot köteles 
elhelyezni:

Szétosztásra szánt c im ezetlen  nyom ta tvány
k ü ld e m én y  .................... -ro.

Ebiben a kötegben elhelyezett.................darab
nyomtaványt kérem az o t ta n i .................   között
szétosztani.“

(Keltezés és a feladó cég, vállalat nedves bé
lyegzőlenyomata; nyomtatott fedőlapnál a nedves 
bélyegzőlenyomat el is maradhat.)

A feladó tehát a fedőlapon rendelkezik az
iránt, hogy a rendeltetési hivatal a beérkező példá
nyokat egyenként, az ottani lakosok milyen érde
keltségi csoportja között (pl. valamennyi nyílt üz
letben, valamennyi háztartásban, vagy valamely 
megnevezett iparágat űzők között, vagy pl. gyűjtő- 
iveknél az összes házmesterek között, stb. stb.) 
ossza szét.

6. Hírlapoknak és folyóiratoknak, továbbá po
litikai, vagy vallásos tartalmú röpiratoknak, vala
mint általában a postai szállításból bármely címen 
kizárt nyomtatványoknak ezúton való szállítását 
és kézbesítését a posta nem vállalja. Hasonlóképen 
vissza kell utasítani az olyan cimezetlen nyomtat
ványokat tartalmazó kötegek felvételét is, melynek 
fedőlapjára irt rendelkezésével a feladó nyomtat
ványainak az utcai járókelők, vagy valamely, eset
leg több közhivatal alkalmazottai közötti szétosztá
sát kívánná a rendeltetési postahivataltól. Nem vál- 
lalkozhatik továbá a posta egyes címzettek szemé
lyi vagy vagyoni állapotának nyomozásával, vagy 
általában kérdezősködéssel járó felkutatására sem. 
(így pl. az ,,összes háztulajdonosok“-nak címzett 
nyomtatványokat szétosztásra azért nem lehet el
fogadni, mert a háztulajdonosok felkutatása külön 
teendőt róna a kézbesitő közegekre, stb.)

Az. olyan cimezetlen nyomtatványok, melyek 
az itt szabályozott módtól eltérőleg közös boríték
ban vagy közös szalag alatt, akár a postahivatalok 
valamelyikéhez, akár pedig a postaalkalmazottak 
valamelyikének egyéni címére érkeznének (1. P. 
Sz. Gy. III. R. 9.517. sz. alatt közölt rendeletet is), 
szintén nem kézbesíthetők.

Az ilyen nyomtatványokat beérkezésük esetén 
a címzett postahivatal értéktelen nyomtatványok 
módjára kezelje.

7. A szétosztásra szánt cimezetlen nyomtatvány- 
küldeményeket ott, hol több kincstári postahivatal 
működik, a pályaudvari postahivatalnál, Budapes
ten a Budapest 62. és 72. sz. postahivataloknál, 
mindenkor az e célra kijelölt tisztviselő kezeihez 
lehet feladni. A helyi szétosztásra szánt ilyen kül
deményeket azonban vidéken a kézbesítő posta- 
hivatalnál, Budapesten azonban ezeket is a 72. sz. 
postánál kell feladni.

A kötegek feladása jegyzék kíséretében törté
nik, amely jegyzéket a feladó a következő rovatok
kal, illetve adatokkal köteles összeállítani: 1. fel
adás napja, 2. a nyomtatványkötegek száma, 3. a 
nyomtatványkötegek rendeltetési helye, 4. az azok
ban elhelyezett cimzellen nyomtatványok darab
száma, 5. kötegenként megállapított viteldij, 6. jegy
zet, 7. a feladó nevének (cégnek) aláírása.
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A feladójegyzékhez a szétosztásra szánt nyom
tatványok egy mintapéldányát is köteles a feladó 
mellékelni. A feladás alkalmával a felvevő tiszt
viselő a mintadarab és az egyes kötegeli ellenőrző 
mérlegelésével megállapítja, hogy a feladásra ke
rülő egyes kötegek fedőlapján a nyomtatvány da
rabszám helyesen van-e feltüntetve s azután a fel
adójegyzék és a kótegfedőlapok adatainak össze
hasonlítása után kötegenként kiszámítja az esedé
kes bérmentesítési dijat, a jegyzék dijrovalát ösz- 
szegezi s azt, készpénzben szedett nyomtatvány 
bérmentesítési dijak módjára, a bárcalajslromban, 
a feladójegyzék s a mintapéldány csatolása mellett 
elszámolja. A feladójegyzéket a felvevő tisztviselő 
kézjegyével és a hely és kelti bélyegzővel is köte
les ellátni.

Azt a körülményt, hogy a cimezetlen nyomtat
ványokért járó bérmentésitési dijat a feladó le
fizette, s e dijat a felvevő postahivatal elszámolta 
a „készpénzzel bérmentesítve“ bélyegző lenyomatá
nak avagy „Bérmentesítési dij készpénzben elszá
molva“ megjegyzés alkalmazásával köteles a fel
vevő alkalmazott az egyes kötegek fedőlapján je
lezni és e megjegyzést kézjegyével hitelesíteni.

8. A felvevő tisztviselőnek jogában áll, sőt 
amennyiben a kincstár érdekeinek védelme azt 
szükségessé tenné, köteles is az egyes kötegeket 
felnyitni és azok tartalmát és darabszámát szemé
lyesen ellenőrizni. Ugyanebből a célból e kötegeket 
csak a nyomtatványokra előirt módon kell bur
kolni, de lezárni nem szabad.

9. A cimezetlen és szétosztásra szánt nyomtat
ványküldemények feladásánál nyomtatvány da ra
bonként, az azonos súlyú egyéb nyomtatványokra 
megállapított rendes bérmentesítési dij felét kell 
fizetni (50%-os díjkedvezmény).

10. A postai bérmentesítési dijakat átalány 
alakjában fizető állami és egyéb hivatalok és ha
tóságok az általuk szétosztás céljából esetleg pos
tára adott hatósági hirdetéseket avagy közléseket 
tartalmazó cimezetlen nyomtatványküldemények 
kedvezményes diját szintén kötelesek esetről-eselre 
készpénzben a feladás alkalmával lefizetni. E kiil- 
deményfajra tehát az átalányozási rendszer ki nem 
terjed.

11. E nyomtatványokat sem a feladásnál, sem 
pedig az érkezésnél egyenként, hely és kelti bé
lyegzőlenyomattal ellátni nem kell. Ellenben a 
példányokat tartalmazó kötegfedőlapon úgy az in
dító, mint az érkeztető postahivatal köteles a hely 
és keleti-bélyegzőlenyomatot alkalmazni.

12. A posta a szétosztás céljából átvett nyom
tatványküldeményeket a legrövidebb időn belül

igyekszik rendeltetési helyükre juttatni s olt kézbe
síteni. Fenntartja azonban magának a jogot, hogy 
azokat szükség esetén a kevésbé túlterhelt mene
tekkel továbbítsa, illetve a kevésbé terhes kézbe
sítő indítások alkalmával kézbesittesse címzettjeik
nek. A továbbítás és kézbesítés tekintetében tehát 
feladók kikötéseket nem tehetnek.

13. A beérkezett nyomtatványkötegeket a ren
deltetési hely kézbesítő hivatala ugyanazzal a gon
dossággal köteles kezelni, mint a közönséges levél
postai küldeményeket, s azok tartalmát oly módon 
kézbesíti, hogy az egyes példányokat, a feladó ren
delkezéseit figyelembe véve, a kézbesítők között 
azok bemondása szerinti arányban oszlja szét. kéz
besítésre.

A nyomtatványkötegek fedőlapján megneve
zett érdekeltségi köröknek a rendeltetési hivatal 
külterületén lakó tagjai részére a posta csak a 
fennálló 'lehetőségek határain belül köteles a cime
zetlen nyomtatványküldeményeket kézbesíteni. (Pl. 
ha az illető fiókbérlő, vagy beküld, illetve szemé
lyesen bejár a postájáért a hivatalba stb.)

A kézbesítés mikéntjét a hivatalvezető (posta
mester), illetve az ezzel megbízott tisztviselő álta
lában a helyi viszonyok figyelembe vételével köte
les berendezni és ellenőrizni, amennyiben azok tö
mege a kézbesítés rendesí menetét a többi levélpos
tai anyag hátrányára befolyásolná, e küldemények 
több napra elosztva is kézbesíthetők az igényjogo
sultaknak. Ugyancsak nevezettek kötelesek arra is 
gondolni, hogy a hivatal esetleg érdekelt fiókbérlői 
részére az őket érdeklő nyomtatványküldemény 
példányok kiosztassanak. Az egy-egy kézbesitőkör 
részére szétosztás végett átadott nyomtatványok 
darabszámát esetről-eselre a legegyszerűbb módon 
a kézbesítők és az ellenőrzőtisztviselők helyi isme
rete és bemondása alapján kell megállapitani. A 
kézbesítő hivatalok a cimezetlen nyomtatványkül
deményeket tartalmazó kötegek fedőlapjait, azok 
beérkezését követő hó végéig, esetleges felszólam
lás elintézhetése céljából őrizzék meg. E határidő 
elteltével e fedőlapokat selejtpapirként kell kezelni.

14. Amennyiben a feladó által valamely posta- 
hivatalnak szétosztás céljából küldött cimezetlen 
nyomtatványból nem állana a kellő darabszám 
rendelkezésre, s a feladó által megjelölt érdekelt
ségi kör ottani összes tagjai a szóban forgó nyom
tatvánnyal elláthatók nem volnának, a hiányzó 
példányok beszerzésére, avagy pótlására a hivatal 
nem kötelezhető.

Ha pedig a fedőlapon megjelölt érdekeltségi 
kör összes tagjainak ellátása után feles példányok 
maradnak a kézbesitőhivatalnál, amennyiben a
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feladó erre nézve előre intézkedik, azokat a rokon
szakma egyes címzettjei között kell szétosztani. 
(Pl. az eredetileg csak pékek részére szánt nyom
tatványok feles példányait ez esetben pl. a cukrá
szok, vagy lisztkereskedők stb. között lehetne szét
osztani). Ilyen rendelkezés hiányában a fenmaradó 
példányokat értéktelen nyomtatványok módjára 
kelt kezelni.

15. Gimezetlen, szétoszlásra szánt nyomtat
ványküldeményeket után- vagy visszaküldeni nem 
kell. Ilyen küldeményekért dij- vagy kártérítésnek 
semmiféle címen helye nincs.

16. Az érkeztető postahivatal minden esetben 
köteles meggyőződni, hogy a kötegben befutott 
nyomtatványok darabszáma egyezik-e a köteg fe
dőlapján feltüntetett darabszámmal. A darabszám- 
ban mutatkozó, 10-nél nagyobb eltérést az eredeti 
fedőlap csatolása mellett a felvevőhivatalnak pos
tafordultával köteles visszajelenteni. Az érkeztető 
postahivatal darabszám megállapítása ellen sem a 
felvevőhivatal, sem a feladó kifogást nem emelhet, 
s amennyiben a feladóhivatal számadásából azt ál
lapítaná meg, hogy a feladásnál a bérmentesítési 
dijat helytelenül számította volna fel, a hiányzó 
díjrészt a feladótól pótlólag beszedi és azt posta
bélyegben a visszajelentésre felragasztja. A 20°/o-os 
hiánylati jutalék ilyen esetekben fel nem számít
ható.

17. A budapesti címzettek közötti szétosztás 
céljából vidéken feladni szándékozott cimezetlen 
nyomtatványokat tartalmazó kötegeket a Budapest 
741. szánni hivatalhoz kell címezni, illetve irányí
tani; azoknak a különböző budapesti kézbesitő- 
hivatalok közötti arányos szétosztásáról a gyakor
lati tapasztalatok figyelembe vételével a Budapest 
741. számú hivatal gondoskodik.

18. A kincstári postahivatalok kötelesek a 
most bevezetett uj küldeményfaj kezelésénél és 
kézbesítésénél szerzett tapasztalataikról előttes 
igazgatóságukhoz folyó évi november hó 30-ig je
lentést tenni. Nevezetesen jelenteniük kell, hogy a 
feladók mily mérvben vették azt igénybe, továbbá, 
vájjon az uj küldeményfaj bevezetésével a postát 
érte-e lényegesebb tarifális veszteség, azaz a kész
pénzzel bérmentesített tömeges nyomtatványok 
feladásánál a múlttal szemben mutatkozik-e és 
mily %-os visszaesés. Amennyiben pedig a gyakor
lat e kérdésnek a jelenlegitől eltérő szabályozását 
lenné kívánatossá, arra nézve is tegyenek javas
latot, melyeket az igazgatóságok saját véleményük
kel kiegészítve terjesszenek fel hozzám.

Budapest, 1925. évi május hó 24-én.

Változás a  nemzetközi csom agtarifában.
15.251.

Értesítem a hivatalokat, hogy az Amerikai 
Egyesült-Államokba szóló — Svájcon át « „Mes 
sageries Anglo-Suisses“ utján szállítandó — nem
zetközi közönséges csomagok súlydija f. é. junius 
hó 1-ével megváltozik.

I őröljék ennélfogva a hivatalok a Nemzetközi 
Csomagtarifa 74. oldalán az ,,A ) Sú lyd ij“ alatti táb
lázatot és ragasszák fölébe az idemellékelt fedő
lapot.

Budapest, 1925. évi május hó 27-én.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélő viszony
latok megnyitása.

15.136.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 

következő uj távbeszélőviszonylatokban a forgal
mat a folyó évi junius hó 1-vel megnyitom:

Az aranyfrancban feltüntetett dijak a minden-
kori szorzószámmal szorzandók.

A magyar láv- A külföldi táv- Beszélgetési dij
beszélő központ beszélő központ ar. frankokban

neve neve irc cts

Berettyóújfalu Kosice (Kassa) 2 10
Mezőlak Bratislava (Pozsony) 2 40
Tapolca Bratislava (Pozsony) 2 40

5 J Kosice (Kassa) 2 80

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V. B) Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adatai
val egészítsék ki.

Budapest, 1925 május hó 26-án.

Helyesbítés a „Helységnévtárában.
I 15.106.

Martfű o  Tiszaföldvár, Jász-Nagy kunszol nos, 
vm., tiszai alsó járás p. u., ±

Fentiek a „Helységnévtár“-ban pótlólag be
jegyzendők.

Budapest, 1925 május hó 25-én.

Helyesbítés a „Dijövmutató“ -ban.
i 15.270.

A „Dijővmutató a postacsomagok és távolsági 
távbeszélgetések díjazásához“ cimii segédkönyvben 
Balatonkiliti mellől a „k“ betű törlendő.

Budapest, 1925 május hó 26-án.

N yom atott a Budapesti H ír la p  nyom dájában, B udapest, V i l i . ,  Klikk S z llárd -u tea  4. Felelős nyom davezető: Nedeczky Lászl



Fedőlap a P. R. T. 1925. évi 29. számában megjelent 15.251 sz. rendelethez.

\

Az állam neve
A c s o m a g s ú l y a

Az állam neve
A c s o m a g s li y »

G-700
kgig

10
kgig

12
kgig

15
kgig

G-700
kgig

10
kgig

12
kgig

15
kgig

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
Fr ct Fr ct Fr ct Fr ct Fr ct Fr ct Fr ct Fr ct

Alabama........................... 15 35 18 35 20 90 23 90 Nebraska........................ 1G 35 19 eg 22 90 26 40
Alaska Terr. (Juneau, Sitka Nevada ............................ 23 10 28 60 33 90 39 90

és Wrangel helyekre) 29 60 36 95 43 90 50 40 New Hampshire . . . . 12 60 14 60 16 90 18 G5
Arizona........................... 23 10 28 60 33 90 39 90 New Jersey (állam):
A rk an sas....................... 1« 35 19 60 22 90 26 40 er) New Jersey City, \

California....................... 23 10 28 60 33 90 39 90 Hoboken, Bayonne > 8 60 9 60 10 90 11 90
Carolina........................... 14 85 17 60 19 90 22 90 Weehawken . . .1
Colorado........................... 19 10 22 60 25 90 30 40 b) többi helyek . . . 12 35 14 10 16 40 18 40
Columbia Distr.................. 12 60 14 60 16 90 18 65 New M ex ico ................... 21 GO 27 10 32 90 36 90
Connecticut....................... 12 35 14 10 16 40 18 40 New York (állam):
D a k o ta ........................... 17 10 20 60 24 90 28 15 a) New York City,
D e la w a re ....................... 12 35 14 10 16 40 18 40 Bronx, Pelham, 8 60 9 60 10 90 11 90
F lo r id a ........................... 15 85 19 10 22 40 26 15 Brooklyn, Long Island ’
Georgia........................... 15 35 18 35 20 90 23 90 City, Staten Island
Idaho ................................ 23 10 28 60 33 90 39 90 b) többi helyek . . . 12 35 14 60 16 90 18 65
I l l in o is ........................... . O h io ................................. 13 35 15 35 17 65 19 651 14 85 17 60 19 90 22 90Indiana........................... ( Oklakoma Terr................... 17 10 20 60 24 90 28 15
Indian Terr....................... 17 10 20 60 24 90 28 15 Oregon ............................ 23 10 28 60 33 90 39 90
J o w a ................................ 85 19 10 22 40 26 15 Pennsylvania................... 12 35 14 60 16 90 18 65
K a n sa s ........................... 16 35 19 60 22 90 26 40 Rhode Island ................... 12 35 14 10 16 40 18 40
K en tu ck y ....................... 14 35 17 10 19 65 22 40 Tennessee........................ 15 35 18 a5 20 90 23 90
Louisiania....................... 16 35 19 60 22 90 26 40 Texas ................................ 10 22 60 26 90 30 10
Maine................................. U tah ................................. 21 60 27 10 32 90 90

1 12 60 14 60 16 90 18 65M aryland.......................i Vermont............................ 12 60 14 60 16 90 18 65
Massachusetts.................. 12 35 14 10 16 40 18 40 Virginia ............................ 14 10 16 10 18 40 20 40
Michigan ....................... 14 35 17 10 19 65 22 40 Washington Terr. . . . 23 10 28 60 33 90 39 90
Minnesota....................... 16 35 19 60 22 90 26 40 Wisconsin........................ 15 85 18 35 20 90 23 90
M issisippi......................., 15 85 19 10 22 40 26 15 W ynom ig........................ 10 22 60 26 90 30 40
Missouri........................... J Terjedelmes csomagokért:
Montana............................ 21 60 27 10 82 90 36 90 50%-kai több





Melléklet a P. R. T. 1925. évi 29. számából.

A kézitarifa adatainak helyesbítése a kővetkező fedőlapok utján történik:
I. számú fedőlap.

K t i l d e  ni é n y f a j  és  s u l y f o k o z a t

Értéknyilvánitás nélkül feladott 
csomagok sulydija

1. és II. | III. | IV. | V. | Vl.es VII.
60 km. ISO-100 kin. | 190-150 km. tlII-ÍIKk km.'ÍOO Lm. Ifi

d í j ö v b e n

A)

Nem terjedelmes 
csomagért

1
1— 5 
5 -1 0  

10—15 
15—20

&X)

>>

4000
5000
6000
7500

10000

4000
6000
8000

12000
16000

4000
7000

11000
16500
22000

4000
8000

14000
21000
28000

4000
10001’
20000
30000
40000

Hatóságok, hivatalok által 
kivételesen feladható 

csomagért
(L. P. lí. T. 1922. évi 66 sz.)

20—25
25-30
30—35
35-40
40—45
45—50

CG

a
a
cS

t-i

b£>
O

-iá

125C0
15000
17500
20000
22500
25000

20000
24000
28000
32000
36000
40000

27500
33000
38500
44000
49500
55000

35000
42000
49000
56000
63000
70000

50000
60000
70000
80000
90000

100000

B )
Élelmiszereket (1. P. R. T.

1923. évi 49. számát) 
tartalmazó csomagokért, ha 
azok nem terjedelmesek:

1
1— 5 
6—10 

10—15 
15—20

4000
4500
5000
6000
8000

4000
5000
7000
9000

12000

4000
6000
9000

13500
18000

4000
7000

12000
18000
24000

4000
9000

18000
27000
36000

II. sz. fedőlap.
6. U é t z  h o z  k é z b e s í t é s i  < t i j .  Csomagok és értékdobozok h á z lio z k é z -  

b e s ité s e é r t

a )  B u d a p e s t e n  értókdobozok és 1 kg-nál nem súlyosabb csomagok után 1500 K
1—10 k g - ig .....................................................................  3000 „

10—20 k g - ig .....................................................................  4000 „
20—50 k g - ig .....................................................................  5000 „

b) v i d é k e n  értékdobozok és 1 kg-nál nem súlyosabb csomagok után 1000 „
1—10 k g - ig .....................................................................  2500 „

10—20 k g - ig ..............................................  . . . .  3000 „
20—50 k g - ig .....................................................................  4000 „





155

RENDELETEK TÁRA
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. MÁJUS 30. 30. szám.

A MAGYAR KIR.
K I A D J A  A M A G Y A R  KI R Á L Y I

T A R T A L O M
Svájcba szóló közönséges nemzetközi csomagok dijánaik 

változása.
A Szerb-Horvál-Szlovén királyságból eredő levélpostai 

küldemények díjszabása.
A postai be- és kifizetéseknél elfogadható pénznemek 

darabszámúnak korlátozása, továbbá .'tömeges készpénzfel- 
adásnál pénzjiegyzók használatának kötelezővé tétele.

Személyzetiek.

Helyesbítés.

Forgalomköri változások.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi 

adatairól.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Svájcba szóló közönséges nemzetközi csomagok 
dijának változása.

14.834.
A Svájcba szóló közönséges nemzetközi cso

magok dija több tekintetben megváltozott. A vál
tozás július hó 1-én lép életbe. Jelzett napon a 
hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifa 71. oldalán 
a XII. táblázat 2. hasábjában a 15—20 kg-os 
Svájcba szóló csomagok súlydíját az alábbiak sze
rint helvesbitsék:

1. táv. fókozat változatlan
2. „ „ 5 fr 60 ct
3. „ „ változatlan
4. „ „ 8 fr 40 ct.

A B )  Értékdíj hasábok után új 6. és 7. rova
tot nyissanak, a 6. roVat fejébe Írják be: „Nyilvá
nított érték“, alatta folytatólag „300, 500, 600, 900, 
1000, 1200, 1500 fr-ig“, a 7. rovat fejébe Írják be 
„Dij Svájcba“, alája pedig folytatólagosan „25, 40, 
50, 55, 60, 70, 75 ct“, ezek után pedig mind a két 
hasábban megfelelő helyen „minden további 500
fr után m ég........10 ct, azonkívül minden további
300 fr után még . . . .  5 ct“. Az 5. hasáb fejrovatá
ban „Dij“ szó alá Írják be „Svájcon át“.

Budapest, 1925. évi május hó 25-én.

A Szerb-Horvát-Szlovén királyságból eredő 
levélpostai küldemények díjszabása.

15.828.
Értesítem a hivatalokat, hogy a Szerb-Hor

vát-Szlovén királyságból (eredő levélpostai külde
mények díjszabása f. évi június hó l ével az 
alábbiakban módosul:

Nyomtatvány, üzleti papír és áruminta
50 g -k é n t ..............................50 para

Áruminták legkisebb dija . . . 100 „
Ajánlási d i j .............................. 300 „
Express d i j .............................. 600 „
A többi díjtétel nem változik.
Beszedendő portó ezentúl is minden hiányzó 

10 párá ért 333 korona.
Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. f. é.

7. számában »megjelent 3454. sz. rendelettel kiadott 
kimutatás megfelelő rovatában.

Budapest, 1925. évi május hó 28-án.

A postai be- és kifizetéseknél elfogadható 
pénznemek darabszám ának korlátozása,továbbá 
tömeges készpénzfeladásnál pénzjegyzék hasz

nálatának kötelezővé té te le.
6.635.

A postai készpénzforgalom előnyösebb lebo- 
nyolithatása céljából a következőket rendelem:

1. A postahivatalok, valamint a postai okmá
nyok alapján különböző dijakat, tartozásokat 
(utánvételeket, postai megbízásokat stb.) beszedő 
postai kézbesítők egy és ugyanazon féltől, egy és 
ugyanazon alkalommal a jelenleg forgalomban
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lévő államjegyekből a következő mennyiséget tar
toznak rendes kezelés közben elfogadni:

a) 100 (egyszáz) koronás és ennél kisebb ér- 
tfékü állámjegyekből legfeljebb 100 darabot;

b) 5000 (ötezer) koronás és ennél kisebb (de 
100 K-nál nagyobb) értékű államjegyekből legfel
jebb 500 darabot;

c) 25.000 (huszonötezer) koronás s ennél ki
sebb (de 5000 K-nál nagyobb) értékű állam jegyek
ből legfeljebb 1000 darabot;

d )  a 25.000 koronánál nagyobb értékű állam- 
jegyeket pedig korlátlan mennyiségben kötelesek 
a postai hivatalok és szervek befizetéseknél el
fogadni.

Amennyiben a befizetők valamelyike ragasz
kodnék áhhoz. hogy a posta kisebb értékű állam- 
jegy címletekből a most megállapított darabszám- 

’ nál navvobb mennyiséget is elfogadjon befizetés
ként, a postahivatalok olyan időpontot jelölnek ki 
az ilyen feladó részére, amikor az átvétel a posta
forgalom és a közönség hátránya nélkül lehet
séges.

2. Egy és ugyanazon fél egy és ugyanazon 
alkalommal szintén nem köteles az előbbi pont
ban részletesen felsorolt államjegyekből az ott 
meghatározott mennyiséget meghaladó darabszá- 
.mot elfogadni a kifizetést teljesítő postai alkal
mazottól.

3. A pénzkezelők biztonságának fokozása, 
nemkülönben a közönség, illetve a postai alkal
mazottak anyagi károsodásának lehető megelő
zése céljából megengedem, hogy úgy a kincstári, 
mint a postamesteri hivatalok e rendeletem vé
tele után utalványt és postatakarékpénztári (csekk) 
befizetési lapokat egyszerre nagyobb mennyiség
ben, vagy nagy pénzösszeget többféle pénznemben 
befizető felektől a következő esetekben u. n. 
„pénzjegyzék“ kötelező kiállítását .megkíván
hassák:

a) ha egy és ugyanazon feladó, egy és ugyan
azon tisztviselőnél egyszerre 5-nél több utalványt, 
vagy postatakarékpénztári (csekk) befizetési lapot 
ad fel;

6J ha egyszerre, az egy utalványon feladható 
maximális összegnél nagyobb pénzösszeget (jelen
leg 15 millió K) s végül

c) ha ennél kevesebb összeget, de 5-nél több
féle pénznemben hoz.

4. A pénz jegyzék, hogy céljának megfelelhes
sen, a következő adatokat kell, hogy tartalmazza:

a) a feladni szándékolt postautalványok vagy 
postatakarékpénztári (csekk) befizetési lapoknak

egymás alá irt, összeg szerinti felsorolását és
összegezését;

b) a befizetésekre szánt pénznemek darab- 
szám és összeg szerinti felsorolását és összegezését, 
s végül

c> a befizető cég vagy egyén nevét (névalá
írását) .
Utalvány-részletezés: 
Pl. 12,344.014 K 

2,356.000 „ 
498.000 „ 

5,312.200 „ 
20,510.214 „

Pénz-részletezés:
10/1,000.000 =  10,000.000 K 
6/ 500.000 =  3,00.0000 „

25/ 100.000 — 2,500.000 „
100/ 50.000 =  5,000.000 „

1/  10.000 =  10.000 „
apró = ______ 214 „
összesen 20,510.214 K

Kis és Nagy gőzfavágók.
VII., Aréna-út 15.

5. A nagyobb forgalmú kincstári postahivata
loknak megengedem, hogy ilyen pénzjegyzék űr
lapot, — esetleg sokszorosítás útján, — házilag is 
előállítsanak és készletben tartsanak. Ez űrlapokat 
a kezelő osztályok kívánatra díjmentesen kötele
sek a közönség részére kiszolgáltatni. Azt sem 
lehet azonban kifogásolni, ha a feladók valame
lyike otthonról hozott pápirszeleten, tetszőleges 
sorrendben állítja össze a feladni szándékolt pénz- 
küldemények és pénznemek csoportosító jegy
zékét.

6. A pénzjegyzék kiállítását megtagadó feladó 
részére a felvevő postahivatal a nap kevésbé for
galmas szakában jelöli ki azt az időpontot, amikor 
a küldeményt annak darabszámára és a hozott 
pénznemek különféleségére és összegére való te
kintet nélkül elfogadja. Ez esetben a pénzjegyzéket 
a felvétel folyamán a felvevő postaalkalmazott kö
teles összeállítani.

7. A felvevő p o s taial k a 1 mázott és a feladók kö
zött a pénznemek elfogadása, nemkülönben a 
pénzjegyzék kiállítása körül esetleg felmerülő né
zeteltérést a hivatalvezető (postamester) a fél 
iránti előzékenység szem előtt tartásával nyomban 
rendezni s a feladót kellő felvilágosítással ellátni 
tartozik.

8. Hivatalok, hatóságok, cégek és magánosok 
részéről csoportos feladójegyzékkel (konsignatió- 
val) történő feladásnál, a pénzjegyzéken csupán a 
pénznemek darabszámának és összegének felsoro
lását lehet megkívánni. Ez a pénzrészletezés ma
gán a csoportos feladási jegyzéken is történhetik, 
amely esetben külön pénzjegyzék kiállítása feles
leges.

9. A pénzjegyzékeket naponkint feladási sor
rendben kell kötegelni s a felszólamlások elintéz-
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hetese céljából az illető osztálynál 30 napig meg kell 
őrizni.

Elvárom a személyzettől, hogy rendeletéin al
kalmazásánál a közönséggel szemben kellő udva
riasságot fog tanúsítani.

Jegyezzék elő ezt a rendeletemet a Postai Ta
rifák és Postaüzleti Szabályzat I. rész 12. §-ának
11., illetve a P. T. Sz. Gy. VII. részében a 10. f. sz. 
rendeletnél.

Budapest, 1925. évi május hó 25-én.

Személyzetiek.
15.124.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1925. évi 
április havában előfordult változások. (A feltünte
tett számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik.)

Áthelyeztettek:
Polgár Gyula felügyelő 395, Hatvanból Szol

nokra, Pereld Sándor II. oszt. tiszt 31, Kis- 
várdáról Debrecenbe, Vojíek László műszaki 
segédtiszt 40, Győrből Budapestre, Kovács Imre 
csécsényi II. oszt. altiszt 1237, Szolnokról Buda
pestre, Novák Anrdás II. oszt. altiszt 2528, Mis
kolcról Sátoraljaújhelyre.

Átminősíttetett:
Bukovics Gyula II. oszt. csoportvezető 22. II. 

oszt. altisztté 3663/a.
Visszavétetett:
Cseri Balázs II. oszt. altiszt 3027/a.
Felmentetett:
Horváth Tibor gyakornok 147.
Elbocsájtatott:
Gottschling Nándor segédtiszt 579, Nagy 

Ádám II. oszt. altiszt 3378 és Böröcz János 
I. oszt. csoportvezető.

Végkiclégit tettek:
Vogler János 482 és Nagy János 489 

segédtisztek, Lingsch Lászlóné főellenőrnő 50, 
PoIIák Paula ellenőrnő 32, Bisitz Károlyné 
198, özv. Hlatky Gyuláné 430, Szűcs Mi 
hályné szül. Boór Ilona 938 és özv. Borhy Kál
mánná 1147 segédellenőrnők, Kutas Júlia 918, 
Brósz Ida 1340 és Gottl Ferencné szül. Holzinger 
Mária 1459 (volt 290) segédtisztnők.

Nyugdíjazta ttak:
Mihályka Gábor 37 és Szegő Sándor II. 

oszt. főfelügyelők, Kustyán Lajos ellenőr 247, 
Nagy Józsa Kálmánná főellenőrnő 27, Bisitz

Erzsébet 208, Lorencz Vilma 543, Tóbiás 
Anna 678 és Pörje Istvánná 1247 segédellenőrnők, 
Szigeti Elvira 838 és Lorberer Hermin 857 segéd
tisztnők, Szaszák Bertalan 100 és Palitz János 415 
II. oszt. szakaltisztek, Kurucz István 238, Mészáros 
Lajos kiskomáromi 386, Keszthelyi Kálmán 554, 
Sajni József 1003 és Terzits István 1169 I. oszt. 
altisztek, Törő Mihály 261, Lünk János 464, Dür- 
gonics György 529, Ihász István 862, Balog Pál 
1405, Borsodi Péter 1468/a, Kapocs Mihály 1852 és 
Zsarnóczay József 3446 II. oszt. altisztek, Molnár 
József agárdi I. oszt. vonalfelvigyázó, Borbély 
Mihály II. oszt. vonalfelvigyázó.

Meghaltak:
Németh József felügyelő 18, Bányai György 

II. oszt. főellenőr 208, Ács József műszaki ellenőr 
2, Lokczán Ilona segédellenőrnő 1098 és Nagy Já
nos pacséri II. oszt. oltiszt 474.

Budapest, 1925. évi május 22-én.

Helyesbítés.
ad 12.629.

A Rendeletek Tára folyó évi 24. számában 
fenti szám alatt közölt forgalomköri változás he
lyesen: Dobri u. t. Páka (Zala vm.),

Budapest, 1925. évi május 23-án.

Fcrgalomkiiri változások.
I.

j  14.272.
Abod kk. Borsod vm., edelényi j. u. t. ezentúl 

Szendrő.
Büdöskutpúszta Abod, Borsod vm., ede

lényi j., u. t. ezentúl Szendrő.
Dövény u. t. ezentúl Ragály.
Irota kk. Borsod vm., edelényi j., u. t. ezentúl 

Szendrő.
Kutfejerdészlak Szögliget, Abauj vm., tor

nai j., u. t. ezentúl Bodvaszilas.
Királykut Abod, Borsod vm., edelényi j., 

u. t. ezentúl Szendrő.
Lak u. t. ezentúl Szendrő.
Meszes kk. Borsod vfen., edelényi j., u. t. ezen

túl Szendrő.
Szakácsi kk. Borsod vm., edelényi j., u. t. 

ezentúl Szendrő.
Szin kk. Abauj-Torna vm., tornai j., ezentúl ]_*
Budapest, 1925. évi május 19-én.

II.
15.576.

Csencsiberekmajor u. t. ezentúl Szentpéterfa.
Szentpéterfa ezentúl ©£3
Tamásmajor u. t. ezentúl Szentpéterfa.
Budapest, 1925 május hó 26-án.
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Kimutatás a  létszámból tö rö lt postakiadók személyi adatairól.

Posta
igazgatós ági 

kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Sopron Lovász Margit Kiadó Rábatamási 
l t  98

Sopioni igazg. 
számvevőség

Fél éven túl nem vállalt 
alkalmazást

Péhm Nándorné 
sz iletet.t

Szijjáitó Erzsébet
»

Nagvlózs
1895 Felsöoszkó Felsőoszkói posta- 

mesterié neveztetett ki

W
Wo dl Andrá-né 

született
Schmidt Erzsébet

7>
Lukácsháza

1898 Sopron 1 Fél éven túl nem vállalt 
alkalmazást

N yom atott a  B udapesti H írlap  ' n y o m d á jáb an . B udapest. V I II ..  R ökk S zilárd-u tca 4. -  FelelOs oyomdavezetfi: Nedeczky LászlO,
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI
Budapest, 1925. 1UNIUS 2.

T A R T A L O M
Lefoglalandó sajtótermék.
A postautalványok és szállítólevelek szelvényein, vala

mint a postatakarékpénztárt befizetési lapokon magánköz
lemény alkalmazásának és az értéklevelekben ilyen közle
mény elhelyezésének újból való engedélyezése.

Elveszett bélyegző.

Sürgős csomagforgalom a Szerb-Horvát-Szlovén király
Sággal.

Uj magyar-német távbeszélő viszonylatok megnyitása.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Amen.

Lefoglalandó sajtótermék.
16.111.

A ^budapesti kir. büntelőtörvényszék vizsgáló- 
Lirája folyó évi május (hó 31-én kelt B. 7296/25. 
számú végzésével ti Hungária hirlapnyomda r.-t. 
nyomdájában előállított „Az Újság“ című időszaki 
lap 1925. évi május hó 31-én Budapesten megjelent 
122. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó lapszám 
netán postán szétküldött példányait ne szállítsák és 
ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. büntetőtör
vényszék vizsgálóbirájához küldjék be.

Budapest, 1925. évi május hó 31-én.

A postautalványok és szállítólevelek szelvé
nyein, valamint a postatakarékpénztári befi
zetési lapokon magánközlemény alkalmazásá
nak és az értéklevelekben ilyen közlemény 

elhelyezésének újból való engedélyezése.
i 12.801.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a posta- 
utalványok és postai szállítólevelek szelvényeire, 
valamint a m. kir. postatakarékpénztár befizetési 
lapjainak értesítő lapjaira — ez utóbbiakra az elő
irt díj lerovása1 mellett — magánközlemény ismét 
korlátozás nélkül irható. Ugyancsak korlátozás nél
kül újból helyezhető el magánközlemény vagy sajtó
termék az értéklevelekben.

Félreértések elkerülése végett figyelmeztetem a 
hivatalokat, hogy értékdobozban, úgy mint azelőtt,

ezután sem helyezhető el Írásbeli közlemény vagy 
sajtótermék.

Jelen rendeletemmel a Posta Rendeletek Tára 
1921. évi 27. és 31. számában közzétett 8074. és 
11.041 számú rendeleteimet hatályon kiviil helye
zem. Ezenkívül e rendelctemet jegyezzék elő a hiva
talok a Posta Rendeletek Tára, 1921. évi 93. szá
mában közzétett 33.400. számú rendeleiemnél s 
továbbá töröljék az 1922. évi 41. számban közzétett 
13.606. szánni rendeletem ötödik bekezdésének 4. 
és 5. sorában az „úgy“, valamint a „mint az írás
beli közlemények és sajtótermékek“ szavakat. E 
törlések után a bekezdés második része tehát igy 
fog hangzani: „mikor is a felvevő postahivatal az 
ellenőrzést a kiviteli tilalmak szempontjából —- 
ugv mint az eddig is történt — gyakorolja („Posta 
Rendeletek Tára“ 1919. évi 70., az 1920. évi 59. és 
1921. évi 27. száma).

Budapest, 1925. évi május hó 28-án.

Elveszett bélyegző.
15.000.

A jászárokszállási postahivatal „C“ albetüs, 
betétszámos hely és kelti bélyegzője elveszett. Addig, 
mig nevezett hivatal az elveszett bélyegző helyett uj 
bélyegzőt kap — amely „D“ albetüvél lesz ellátva, 
— a szolgálatot „A“ és „B“ albetüs kél darab bé
lyegzővel látja el.

Felhívom a hivatalokat, hogy abban az eset
ben, ha esetleg az említett „C“ albetüs bélyegző
lenyomattal ellátott bármily küldemény vagy ok
mány kezelésük alá kerül, azt a tényállás bejelen
tése mellett előttes igazgatóságukhoz terjesszék fel.

Budaplest, 1925. évi május hó 29-én.
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Sürgős csomagforgalom a Szerb-Horvát- 
Szlovén királysággal.

15.111.
A Szerb-Horvát-Szlovén királysággal való for

galomban folyó évi junius hó 15-től kezdve sürgős 
csomagok is válthatók.

A hivatalok a nemzetközi csomagtarifa 53. ol
dalán a Szerb-Horvát-Szlovén királyságnál a 9. 
hasábba Írják be a következő adatokat:

„S de csak 5 kg súlyig és a kiterjedés egy 
irányban sem haladhatja meg a  60 cm-t. A sürgős 
csomag dija: 1 kg súlyúé 2 fr. 65 cts, 5 kg súlyúé 
3 fr 25 cts, terjedelmes kezelés esetén 1 kg súlyúé 
3 fr 05 cts, 5 kg súlyúé 3 fr 75 cts és azonkívül az
express-dij.“

Budapest, 1925. évi május hó 28-án.

Uj magyar-német távbeszélöviszonylatok 
megnyitása.

14.735.
A német postaigazgatással egyetértőén egyrész

ről Halberstadt, másrészről Budapest, Kiskunhalas, 
Nagykőrös, Szentes közt a távbeszélőforgalmat a 
folyó évi junius hó 6-ával megnyitom. Az egyszerű 
háromperces beszélgetés dija Budapesttel 6 arany
frank, Nagykőrössel 6 aranyfrank 30 cts, Kiskun
halassal és Szentessel 6 aranyfrank 60 cts, amely 
díjtételek a mindenkori szorzószámmal szorzandók. 
A kir. hivatalok a P- R. T. 1924. évi 76. számának 
mellékleteként megjelent „V. B./Külföldi forgalom“ 
díjtáblázatot az uj viszonylatok adataival egészít
sék ki.

Budapest, 1925. évi május hó 29-én.

N yom atott a  B ud ap esti Hírlap n y o m d á jáb an . B udapest. V i l i . ,  Rökk S z ilárd -u tca  4. Felelős nyom davezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR, POSTA RÉSZÉRE.

KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.
Budapest, 1925. JUNIUS 10. 32. szám.

T A R T A L O M
Csomagok súlyhatárának felemelése 10 kg.-ra a ma

gyar-angol forgalomban.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások a nemzetközi csomaglarifában.
Távirati utalványforgalom Ausztriával.
Uj magyar-német távbeszélő-viszonylatok megnyitása. 
Uj magyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok megnyitása. 

Sajtóhiba-helyesbítés.
M. kir. posta központi számvevőségének átköltözése., i

Személyzetiek.

Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetmény.

A m. kir. postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíj egyesülete $ltal rendezett „Universal“ tárgy- 
sorsjátékra vonatkozó hirdetményeknek a postahivatalok
ban való díjtalan kifüggesztése.

Pályázatok kiadói állásra.

H iszek  egy Istenben, hiszek egy hazában, 
H iszek  egy isten i őrök igazságban,
H iszek  M agyarország feltám adásában I — Amen.

Csomagok súlyhatárának felemelése 10 kg-ra 
a magyar-angol forgalomban.

14.668.
Értesítem a hivatalokat, hogy a magyar—angol 

forgalomban váltható csomagok súlyhatárát 1925. 
június hó 15-től kezdve 10 kg.-ra emelem fel.

A magyar—angol viszonylatban az 5—10 kg.-os 
csomagok egyelőre a Pótfüzet 42. oldalán levő 
Nagybritannia-i 3. útirány mellett vehetők fel és 
értük 6 frank 25 centime súlydij fizetendő. Az ér- 
téknyilvánitás maximuma és az értékdij annyi, 
mint az 5 kg.-ig terjedő csomagoknál. Az 5—10 
kg.-os csomagok expressz kézbesítését Nagybritan- 
nia nem vállalja, úgyszintén terjedelmes csomagok 
sem küldhetők ilyen súlytételben.

Az 5—10 kg.-os értéknyilvánitás nélküli cso
magok elveszése, csonkulása vagy kifosztása eseté
ben fizethető kártérítés 40 aranyfranknál nem lehet 
több.

A kicserélő postahivatalokat figyelmeztetem, 
hogy a Nagybritanniából eredő és Magyarországba 
szóló csomagoknál a magyar igazgatás a szabály
szerű 90 centimeös végdijat igényli.

Felhívom a hivatalokat, hogy a fentiek alapján 
a Pótfüzet 42. oldalán a Nagybritannia-i, 3. út
iránynál írják be a következőket: 3. rovatba 10; 
4. rovatba 6.25; az 5., 6., 7. és 8. rovatba pedig

az ismétlés jelét; a 9. rovatba pedig az olt levő „E“ 
betű mellé, „de csak 5 kg. súly maximumig“.

Budapest, 1925. évi junius hó 6-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
16.691.

A budapesti kir. büntetötörvényszék vizsgáló- 
lurája folyó évi junius hó 7-én kelt B. 7593. számú 
Végzésével a „Népszava“ című napilap folyó évi 
junius hó 7Jén megjelent 126. számának lefoglalá
sát rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó lap
szám netán postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
büntetőtörvényszék vizsgálóbirájához küldjék be.

Budapest, 1925. évi junius hó 7-én.

Változások a nemzetközi csomagtarifában.
16.082.

A hivatalok a nemzetközi csomagtarifában az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

21. oldal, Aranypart: a 2. és 3. útirányon az
1 kg-os csomag súlydíja 4.20; illetőleg 4.30 fr-ra
emelendő.

23. oldal, Belga Kongó: az a) 3. útirány a
2.—8. hasábokban törlendő.

47. oldal, Pitcairn szigetek: új súlydíjak:
1. útkóny 2. útirány

1*) kg-ig 3.10*) fr. 3.20*) fr.
3 ; 4.80 „ 4.90 „
5 „ 610 „ 6.20 „

* Ausztrián át 10 ct mai kevesebb.“
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Ugyanott a 9. hasábban „105 cm; 54 dm3“ he
lyett írandó: „A csomagok hossza és körfogata 
együttesen legfeljebb 121 c,m lehet. — Ezt a méretet 
meghaladó, de hosszban és kerületben együttvéve 
182 cm.-nél nem nagyobb méretű csomagok díj-
szabása:

1. útirány 2. útirány
1*) kg-ig 5.10*) fr. 5 20*) fr.
3 „ 6.80 „ 6.90 „
5 „ 8.50 >„ 8.60 „

* Ausztrián át 10 ct-mal kevesebb.“
49. oldal, Samoa szigetek: a 9. hasábban a

méretekre vonatkozó megjegyzés után bejegy
zendő: „Ezt a méretet meghaladó — de hosszban 
és kerületben együttvéve 182 cm-nél nem nagyobb 
— méretű csomagok díjszabása:

1. útirány 2. útirány
1*; kg-ig 6.10*) fr. 6.20*) fr.
3 „ 8.30 „ 8.40 „
5 „ 10.50 „ 10.60 „

* Ausztrián át 10 ct-mal kevesebb.“
50. oldal, Siam: ,,c) Összes helyekre“ alatt az 

1. hasábban levő jegyzet („A következődtől „dí
jakéig) törlendő.

50. oldal, Sierra Leone: 1. és 2. útirányon az 
1 kg súlyú csomag súlydíja 4.20; illetőleg 4.30 fr.-ra 
emelendő.

53. oldal, Tanganyika terület: az 1. hasábban
a) b ) és c) helyett: b) c) és d )  írandó s a régi a) 
pont elé — legelső helyre — beírandó az 1. ha
sábba: a) Az összes helyekre; a 2.-ba: Ausztria,
Olasz, Egyptom; a 3.-ba: 1, 3, 5; a 4.-be: 4.95, 6.20, 
6.85; a 7. hasábba pedig: 3/f. A 9. hasáb 1. sorá
ban „a), b) c )“ helyett: b), c), d )  írandó.

54. oldal, Tonga szigetek: a 9. hasábba Írandó: 
„Fennti méreteket meghaladó — de hosszban és ke
rületben együttvéve 182 cm.-nél nem nagyobb •—• 
méretű csomagok súlydíja:

1. útirány 2. útirány
1*) kg-ig 6.70*) fr. 6.80*) fr.
3 „ 8.80 „ 8.90 „
5 „ 10.90 „ 11.00 „

* Ausztrián át 10 ct-mal kevesebb.“
55. oldal, Uj Zeeland: a 9. hasábba írandó: 

Fennti méreteket meghaladó, de hosszban és kerü
letben együttvéve 182 cm-nél nem nagyobb méretű 
csomagok súlydíja:

1. útinány 2. útirány
1*) kg-ig 6.10*) fr. 6.20*) fr.
3 „ 8.30 „ 8.40 „
5 „ 10.50 „ 10.60 „

* Ausztrián át 10 ct-mal kevesebb.“
Budapest, 1925. évi május hó 30-án.

Távirati utal vényforgalom Ausztriával.

7.306.
Félreértések elkerülése végett értesítem a hi

vatalokat, hogy a magyar-osztrák mindkét irányú 
ütalványforgalom, mely a P. R- T. 1924. évi 66. 
számában közzétett 23.959. sz. rendelet értelmében 
1924. évi október hó 10-vel ismét felvétetett, a tá v
irati uta lványokra is vonatkozik.

Ennélfogva a hivatalok jegyezzék elő e rende
letéin et a P- R. T.-ban közzétett fentemlitett rende- 
letemnél s a „Posta, Táviró és Távbeszélő Kézi- 
tarifa“ 8. oldalán „Utalványforgalom a következő 
államokkal van“ cim alatt a „Jegyzet* rovatban 
Ausztriánál írják be e megjegyzést: „Táv.“

Budapest. 1925. május 30-án.

Uj magyar-német távbeszélő-viszonylatok 
m egnyitása.

16.175.
A német postaigazgatással egyetértőén egyrész

ről Birkenwerder (Bez. Potsdam), másrészről Bu
dapest, Kiskunhalas, Nagykőrös, Szentes közt a 
távbeszélőforgalmat a folyó évi junius hó 15-ével 
megnyitom. Az egyszerű háromperces beszélgetés 
dija Budapesttel 6 aranyfrank, Nagykőrössel 6 
aranyfrank 30 cts., Kiskunhalassal lés Szentessel 6 
aranyfrank 60 cts., amely díjtételek a mindenkori 
szorzószámmal szorzandók. A kir. hivatalok a P. 
R. T. 1924. évi 76. számának mellékleteként meg
jelent „V. B. Külföldi forgalom“ díjtáblázatot az uj 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi junius hó 5-én.

Uj m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok 
megnyitása.

15.603.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén Buda

pest és Ebreichsdorf, valamint öriszentpéter és 
Wien közt a távbeszélőforgalmat a folyó évi junius 
hó 15-ével megnyitom.

Az egyszerű háromperces beszélgetés dija az 
első viszonylatban 2 aranyfrank 45 cts., a második
ban 2 aranyfrank 20 cts., amely díjtételek a min
denkori szorzószámmal szorzandók.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. 
számának mellékleteként megjelent „V. B. Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adatai
val egészítsék ki.

Budapest, 1925. junius hó 5-én.
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Sajtóhiba-helyesbítés.
16.048.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. évi 28. szá
mában közzétett 13.823. számú rendelet szövegé
ben a  Szeged—Linz távbeszélő-viszonylatnál a Sze
ged szó után a jelet pótlólag írják be, mert 
a jegyzetben közölt szolgálati korlátozás ebben a 
viszonylatban is érvényben van.

Budapest, 1925. junius hó 4.
' '_______ I

M. kir. posta központi számvevőségének 
átköltözése.

16.332.
A m. kir. posta központi számvevősége az V. 

kér., Akadémia-utca 12. sz. alól az Akadémia-utca
10. sz. bázba költözött.

Felhívom az igazgatóságokat és hivatalokat, 
hogy a központi számvevőséghez küldendő levele
ket és havi számadásokat ezentúl a fent megjelölt 
uj címmel lássák el.

Budapest, 1925. junius hó 8.

Személyzetiek.
15.952.

Kineveztetett postamesterré:
a budapest-keriileii postaigazgatóság kerü le té 

ben:
Beretz Klára Gizella, hivatali kisegítő Duna- 

almáisra, Zádori Józsefné, sz. Roch Jolán, posta
kiadónő Galgagutára;

a pécsi postaigazgatóság kerületében:
Mészáros Józsefné, sz. Perényi Matild hiv. kis, 

h. pm. Fürgéd pu-ra, Paulay Margit postakiadónő 
Zombára.

Áthelyeztetett:
Szép Anna postamesternő Bakonynánáról 

Bakra.
Lemondott:
özv. Paulay Kornélné, sz. Vlaszák Mária zom- 

bai postamesternő.
A szolgálatból kizáratott:
Kohautek Lajos mátranovákbányatelepi posta

mester.
Meghalt:
Bartos Ilona dunaalmási postamesternő, Ko- 

dor Károly királd pu-i postamester és Moldoványi 
Ilona tardi postamesternő.

Forgalomköri változások.
i.

15.952.
A Nagycigánd-i postahivatal elnevezése Nagy- 

és Kiscigánd községek egyesítése folytán „Ci- 
gánd“-ra változott meg.

Tisztaberek kk., Szatmár vm., szatmárnémeti 
j., ezentúl 1X1. Eh. Gacsály. Díjnégy szögszám: 
3.048.

Budapest, 1925. május 29.
II

15.746.
Dencsháza 1925. évi junius hó 1-től kezdődő

iig IX l. Eh. Szigetvár.
Budapest, 1925. május hó 28-án.

III.
15.997.

Gyopárosfürdő Orosháza, Békés vm.,
orosházai j., VI/1-től IX/15-ig G^d), . Díj -
négyszögszám: 552.

Budapest, 1925. évi junius hó 5-én.

Pályázati hirdetmény.
15.950.

A m. kir. posta központi anyagraktára és ké- 
szülékjavitómühelye (Budapest, IX., Gyálu-út 20.) 
folyó évi szeptember hó folyamán 8 bentlakó és 
8 kintlakó műszerész tanoncot vesz fel.

A felvétel egy évi próbaidőre történik, mely, 
ha a tanonc azt sikeresen tölti el, a három  évben 
megállapított tanidőbe beszámittatik. A próbaév - 
ben belül a meg nem felelő tanone bármikor el
bocsátható.

A bentlakó tanoncok a javítóműhely mellett 
létesített tanonc-otthonban nyernek elhelyezést, a 
kintlakók pedig családjuknál laknak

A bentlakó tanoncok, felügyeletért, továbbá 
ellátásért — mely utóbbi magában foglalja az élel
mezést, mosást, fűtést, világítást, fürdőt, betegség 
esetén orvosi kezelést és esetleg szükséges kórházi 
ápolást — előzetes havi részletekben — egy évre 
240 aranykoronát fizetnek.

A kintlakó tanoncok — kiknek ellátásáról 
teljesen1 a szülők (gyámok) gondoskodnak .— elő
zetes negyedévi részletekben egy évre 24 arany
koronát fize tnek  a m űhelyben fe lhaszná lt anya
gokért.

A m . kir. posta vezérigazgatósága fentartja  
m agának a jogot, hogy m ind a bentlakó , m ind
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pedig a k in tla kó  tanoncokért fizetendő dijat a vi
szonyok változásával em elhesse vagy c sö kken t
hesse.

Díjmentességben vagy díjkedvezményben1 a 
tanoncok nem részesülhetnek.

Tanoncul felvehető, aki a közép, — vagy a 
polgári iskolának legalább négy osztályát sikerrel 
elvégezte, élete 16. évét 1925. szeptember 1-ével 
még nem tölti be és korának megfelelő, kifejlett 
— ép testalkattal bir. A tanoncokat a feltételeknek 
megfelelő folyamodók közül a m. kir. postavezér
igazgatóság jelöli ki.

A felvételt kérő folyamodvány bélyegmentes 
s a folyamodó által sajátlkezüleg Írandó. A folya
modványhoz csatolni kell:

a) a születési anyakönyvi kivonatot,
b) az utolsó iskolai bizonyítványt,
c) a kornak megfelelő, kifejlett, — ép — 

egészséges testalkatot igazoló hatósági orvosi 
bizonyítványt,

d) az ujraoltás megtörténtéről szóló bizony
latot,

e) a szülő, vagy gyám beleegyezését tartal
mazó nyilatkozatot, melyben kifejezendő annak 
kötelezettsége is, hogy folyamodó — a szabályzat
ban megállapított eseteket kivéve — a tanidő tel
jes tartamát bevégzi.

A felvételt kérő folyamodványban megemlí
tendő, hogy a folyamodó mint bentlakó, vagy mint 
kintlakó kéri felvételét.

Bentlakó tanoncul csak vidékiek, kintlakóul 
rendszerint a helybeliek közül csak az vehető fel, 
aki Budapesten szüleinél (gyámjánál) lakik.

A tanoncul kijelölt folyamodók szülőjével 
(gyámjával) a javítóműhely tanoncszerződést köt.

A tanoncok a kereskedelemügyi m. kir. m i
niszter úr 1912. évi szeptember hó 11-én kelt 
65.493. számú rendeletével rendszeresített m. kir. 
posta műszerésztanonciskolájába kötelesek járni.

A tanoncok tanszereket, u. m. könyveket, 
rajztáblát, vonalzót és rajzeszközöket ingyen kap
nak, papír, festék és egyéb fogyasztási anyag be
szerzésére pedig a m. kir. postától megfelelő ösz- 
szegü irószerátalányt kaphatnak megfelelő maga
viselet és kellő előhaladás esetén.

A tanonciskola tantervét, a tanoncotthon házi
rendjét és a szülő vagy gyám által aláírandó és 
a folyamodványhoz csatolandó nyilatkozat mintá

ját az érdeklődők a m. kir. postavezérigazgatóság 
segédhivatalában, a kerületi m. kir. postaigazgatósá
goknál, a m. kir. posta műszaki felügyelőségeinél 
és a központi anyagraktár és kélszülékjávitó mű
helynél díjtalanul megkaphatják. A három  éves 
tanoncidő eltöltése és a tanonciskola sikeres elvég
zése után a ta n oncok  m üszerészsegédekké szaba- 
ditta tnak fel, a k ik  kö zü l a m . kir. posta csak azo
ka t a lka lm azza  állandó jelleggel, k ik  az egyéves  
műszerészsegéd továbbképző  tanfolyam ot sikerrel 
végzik el.

A folyamodványok a fentemlitett mellékletek
kel felszerelve, legkésőbb folyó évi julius hó 
20-áig a m. kir. postavezérigazgatósághoz címezve, 
a m. kir. posta központi anyagraktára és készü- 
lékjavitóműhelyéhez (Budapest, IX., Gyáli-ut 20.) 
nyújtandók be.

Budapest, 1925. évi junius hó 4-én.

A m. kir. postam esterek  és postam esteri 
alkalm azottak o rszágos nyugdijegyesülete által 
rendezett „U niversal“ tá rgyso rsjá ték ra  vonat
kozó hirdetményeknek a postahivatalokban 

való díjtalan kifüggesztése.
15.846.

A magyar királyi postamesterek és postames
teri alkalmazottak országos nyugdijegyesülete 
pénzügyminiszter ur engedélyével „Universal“ 
tárgysorsjátékot rendez a postamesteri internátus 
és az elaggott postamesterek otthonának létesítése 
céljaira.

Megengedtem nevezett egyesületnek, hogy az 
emlitett tárgysorsjátékra vonatkozó hirdetményeket 
az összes, tehát kincstári és postamesteri hivatalok
ban egyaránt, díjtalanul kifüggesztethesse.

A hirdetményeket nevezett egyesület küldi meg 
közvetlenül a postahivataloknak.

A hivatalok iá megérkezett hirdetéseket a kö
zönség részére fenntartott hivatalos helyiségekben 
szembeötlő helyen függesszék ki.

Budapest, 1925. évi junius hő 5-én.

Pályázatok kiadói állásra,
i.

Szerény igényű, gyakorlott női kiadó, ki m ár
többször helyettesített, julius 1-től helyettesnek 
ajánlkozik. Leginkább Heves vagy Borsod me
gyékbe menne. Cim: Posta Kerecsend.

II.
Gyakorlott kiadónő azonnali belépésre állást 

keres. Szives megkeresést: Hornyik Ella, Ibrány, 
Szabolcs megye címre kér.

Nyom atott a  B udapesti H írlap  nyom dájában . B udapest. V I I I . ,  K ekk S zilárd-u tca  4. — Felelős nyom davezető: Nedeczky L ászló .
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Budapest, 1925. JUNEUS 13. 33. szám.

T A R T
Uj kiadású kincstári váltóürlapok forgalomba bocsátása. 
A Törökországgal való légii postaforgalom felfüggesztése. 
Változások a légizárlatok forgalmában.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában 1 — Amen.

Uj kiadású kincstári váltóürlapok forgalomba 
bocsátása.

16.291.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a pénz

ügyminiszter úr 71.414/925—VIII. a) számú ren
deletével a jelenleg forgalomban lévő bélyegkép
pel ellátott kincstári váltóürlapok rajzának meg
változtatása következtében új váltóürlapok forga
lomba bocsátását határozta el.

Az újabb kibocsátású bélyegképpel ellátott 
kincstári váltóürlapokat magyar szöveggel, az 
eddigi 5000. 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000,
35.000, 40.000, 45.000 és 50.000 K érték jelzések - 
kel, az 1923. év október hónapjában forgalomba 
bocsátott és a készlet kiárusításáig forgalomban 
is maradó bélyegképpel ellátott kincstári váltó
ürlapok alaknagyságában és azok vizjegyes papi
rosán, ugyancsak széljegyzet nélkül állítják elő.

Az újabb kibocsátású váltóürlapok azonban a 
régiekétől teljesen eltérő guilloche-rajzu, kékes
szürke szinii dessin alnyomattal, magyaros diszil- 
ményes rajzu, fekete szinti értékvignetta-képpel és 
az eddigitől eltérő szövegbetükkel vannak ellátva 
és az alnyomal középrészén, valamint az értékvig
netta rajzának közepén Magyarország kiscímere 
látható, az értékjelzés pedig a vignetta felső ré
szén, a díszítmények közötti mezőben kellős vona
lak között van elhelyezve.

Az új kibocsátású váltóürlapokat csak a meg
lévő készletek felhasználása után fogja az érték
cikkraktár kiszolgáltatni.

Budapest, 1925. évi junius hó 6-án.

A L O M
Változás a nemzetközi csoniagüarifúban.
A Budapest—Zürich közti távbeszélő forgalom megnyitása. 

Uj szolgálatok bevezetése a távbeszélőnél.

A Törökországgal való légipostaforgalom 
felfüggesztése.

15.511.
Értesítem a hivatalokat, hogy Törökország

gal a további intézkedésig a légiposta-forgalom föl
függesztetett.

Ennélfogva a hivatalok jegyezzék elő e ren- 
deletemet a Posta Rendeletek Tára folyó évi 18. 
számában közzétett 8503. szánni „A légipostáim.
galom ujrafelvétcle“ cimii rendel etemnél.

Budapest, 1925. évi junius hó 3-án.

Változások a légizárlatok forgalm ában.
15.762.

Értesítem a hivatalokat, hogy a svájci igazga
tás kívánságára az österreichische Luftverkehrs 
A.-G. útján Lausanne Gare és Geneve 1 svájci hi
vataloknak is indítunk légipostazárlatokat.

Ellenkező irányiban a felsorolt helyekről szin
tén érkeznek a Budapest 42. számú hivatalhoz 
eimzett légipostazárlatok.

E rendeletemet a hivatalok jegyezzék elő a 
P. R. Tára folyó évi számában közzétett 10.427/ 
1925. számú „A légipostaforgalom újrafelvétele“ 
cimii rendeletemnél.

Budapest, 1925. évi junius hó 3-án.

Változás a nemzetközi csom agtarifában.
16.429.

A hivatalok a nemzetközi csomagtarifát az 
alábbiak szerint helyesbítsék:

29. oldal, Egye.süH-Államok: II. b) alatt a 4. 
hasábban a súlydíjak 4.70, 6.40, illetőleg 7.80 fr.-ra 
emelendők. (Ez a változás a folyó hő 3-iki köz 
ponti körözvénvben már megjelent.)
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42. odalon a Nagybritannia stb.-nél beragasz
tott — a folyó évi P. R. T. 4. számában 16.632/24. 
számú rendelettel megjelent fedőlapon az 1. hasáb
ban: „Az Agence Continentale............“ bekezdés
elé írják: „I. M agánszállitási vállalatok á lján“, 
ugyanott az említett rendelettel 3., 4., 5. és 6-ra 
változtatott útirányok ismét 1., 2., 3. és 4. útirá
nyokra helyesbítendők s az 1. útiránnyal egyenlő 
.magasságban az 1. hasábba leírandó: „II. Brit
postahiva ta lok útján“, mig a 3. és 4. hasábokba 
felveendő a II. 1., 2. és 3. útiránynál a 10 kg.-os 
sú ly fo ko za t és pedig az 1. útirányon 6.25 fr.; a 2. 
és 3. útirányon pedig egyenkint 7.15 fr. súlydíjjal.

Budapest, 1925. évi június hó 6-án.

A Budapest— Zürich közti távbeszélöforgaiom 
megnyitása.

16.956.
Az osztrák és svájcil igazgatóságokkal egyet

értőén a Budapest—Zürich közti távbeszélőforga
lom a folyó évi junius hó 10-én megnyílott. Beszél 
getések csak 19 és 8 óra közti időben folytathatók. 
Az egyszerű háromperces beszélgetési egység díja 
6 aranyfrank 35 cts. amely a mindenkori szorzó
számmal szorzandó. Sürgős beszélgetések három
szoros díjért, valamint 21 és 6 óra közt éjjeli bérelt 
beszélgetések az egyszerű beszélgetés díjának felé
ért válthatók.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tarifák és Táv
beszélő Üzletszab. „V. B) Külföldi forgalom“ díj
táblázatát helyettesítő füzetet az új viszonylat ada
taival egészítsék ki.

Budapest, 1925. junius hó 10-én.

Uj szolgálatok bevezetése a  távbeszélőnél
5.988.

A távbeszélőt használó közönség érdekében, 
valamint kezelési és egyéb okok miatt a belföldi 
távbeszélőnél folyó évi julius hó 1-től kezdődőkig 
az alábbi változásokat léptetem életbe:

I. B érelt távolsági beszélgetések  engedélyezése 
úgy a nappali, m int az é jje li forgalom ban.

Egymással közvetlen  összeköttetésben álló 
központok előre megnevezett távbeszélő állomásai 
között naponta, vagy a hét előre megjelölt két nap
ján meghatározott időben folytatandó távolsági 
beszélgetésekre bérlet köthető. A naponkénti be
szélgetésre kötött bérletből a vasárnapok kihagy- 
hatók.

A bérlet időtartama oszthatatlanul 1 hónap s 
hónapról-hónapra hallgatólag megújul, hacsak a 
bérlő vagy a posta részéről a bérleti idő lejárta

előtt 8 nappal fel nem mondják. A bérleti időszak 
a hó első napján kezdődik, közbenső napoktól 
kezdve bérlet nem köthető.

A bérelt összeköttetés időpontját a hivó és hi
vott központ postahivatala közös egyetértéssel álla
pítják meg. A két hivatal a bérelt beszélgetéseket 
úgy osztja be, hogy két-két bérelt beszélgetés le
bonyolítása között az összeköttetés a  nem bérelt 
beszélgetések céljaira legalább 10 percnyi időtar
tamra szabad maradjon. Ennek a szempontnak a 
figyelembe vételével a bérlő által meghatározott 
időt el kel fogadni, ha azt más bérlők még nem 
foglalták le.

A központok az összeköttetést naponta, illetve 
a hét megjelölt két napján a bérleti nyilatkozat
ban meghatározott időpontban a folyamaiban lévő 
beszélgetés befejezése s az esetleg előjegyzett sür
gős állami!, azonnali (L. lent III. pontot.), vagy 
igen sürgős (rapid) magánbeszélgetés lebonyolí
tása után hivatalból létesítik.

A bérelt beszélgetés időtartamának minimuma 
nappal (8—21-ig) 3 perc, éjjel (21—8-ig) 6 perc, 
maximuma nappal 6, éjjel 12 perc. A maximum ke
retében azonban csak hárommal osztható időegysé
gek bérelhetők (nappal 3, 6, éjjel 6, 9, 12 perc). 
A ki nem használt időtartam egy későbbi beszél
getés javára be nem számítható, de a bérlő kí
vánhatja, hogy az összeköttetést a bérelt időtarta
mon át akkor is tartsák fenn, ha a hivott állomás 
nemi jelentkezik. A 3 perces bérelt beszélgetés a 
bérelt időegységen túl legfeljebb még egy egység
gel meghosszabbítható, ha más előjegyzés bejelent
ve nincs. A meghosszabbított időegységért ilyenkor 
nappal a sürgős, éjjel az egyszerű  beszélgetés díja 
jár, melyet egy külön kiállított távbeszélőjegy alap
ján kell az előfizető terhére írni. A meghosszabbí
tásról az érkezésnél természetesen tömblap is álli 
tan dó ki .

A bérlet díja egy hóra a nappali forgalomban 
(8—21-ig) harm inc  darab 1, illetve 2 egységes 
sürgős beszélgetés teljes díja; az éjjeli (21—8-ig) 
forgalomban harm inc  darab 2, 3 vagy 4 egységes 
egyszerű beszélgetés díjának a fele, tekintet nélkül 
arra, hogy a hónapnak tényleg hány napja van. 
A vasárnapok kihagyása esetén ezek a napok a 
harminc napból levonásba jönnek. Heti két beszél
getés bérlése esetén a havi bérleti díj megállapí
tásánál csak a kijelölt napok jönnek számításba. 
(Egyik hónapban 8, másikban 9). A havi díj a 
bérleti időszak kezdő napján előre és egy összeg
ben fizetendő. Díjtérités csakis abban az esetben 
jár, ha a beszélgetés a kitűzött időben műszaki 
vagy szolgálati hiba miatt nem jöhetett létre. A
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hívolt állomás nem jelentkezese, vagy n beszélgetés 
lemondása a díj alól nem mentesít. A díjtérités 
összege minden egyes létre nem jött beszélgetésért: 
a havi bérleti összegnek egy darab beszélgetésre 
eső része.

A bérletre vonatkozó írásbeli megkeresést 
Budapesten a II. szánni (József) távbeszélő köz
ponthoz, vidéken pedig ahhoz a postahivatalhoz 
kell intézni, amelyhez az előfizető állomása kap
csolva van.

Ha a hivatal a bérletet elfogadja, a bérlő bé
lyegköteles nyilatkozatot ir alá s az esedékes bér
leti díjat egy összegben előre lefizeti. Kincstári 
hivatalok a bejelentett bérletet saját hatáskörükben 
az érdekelt hivott távbszélő központtal történt 
megállapodás után elfogadhatják, postamesteri 
hivatalok és ügynökségek a bejelentést engedélye
zés végeit véleményes jelentéssel előttes igazgató
ságukhoz terjesztik fel. A nyilatkozat másolata a 
hivott állomás központjának nyilvántartás és meg
őrzés végett megküldendő.

A nyilatkozat szövegét a hivatalok kézírással 
az alábbi minta szerint készítsék:

KŐTELEZŐ NYILATKOZAT.
1.

............... postahivatal a ................. sz. táv

beszélő előfizetőnek naponta a vJdm ápX t°TéSij?ii 
hetenként kétszer . . . .  n és . . . .  n . . . .  óra 
. . . p e rc k o r...............egységnyi időtartamra táv
beszélő összeköttetést bocsát rendelkezésére, hogy
azon a ............sz. előfizetővel úgynevezett bérelt
beszélgetést folytathasson.

2.

Ezzel szemben a lu líro tt...............sz. előfizető
kötelezi magát, hogy a mindenkor érvényes tarifa 
szerinti havi bérleti djat minden hó első napján 
előre és egy összegben megfizeti.

3.
A bérlet időtartama oszthatatlanul egy hónap 

és hónapról-hónapra hallgatólag megújul, hacsak 
azt a bérlő vagy a ml kir posta a bérleti idő le
járta előtt 8 nappal fel nem mondja.

4.
A bérlet 19 . . é v i ................. hó 1-én veszi

kezdetét.
5.

Bérlő tudomásul veszi, hogy az egyes beszél
getések folyamata alatt ki nem használt időtartam 
egy ‘későbbi beszélgetés javára be nem tudható és 
díjvisszatérítésre sem ad igényt. Üzemzavarok esc

tén azonban, vagy ha a beszélgetés szolgálati hiba 
miatt nem jött létre, minden egyes elmaradt be
szélgetés díja, vagyis a havi bérleti díjból egy drb 
beszélgetésre eső rész a bérlőnek visszajár, illetve 
a következő havi bérleti díjból levonásba jön.

6 .

Egyébként minden olyan ügyben, mely egy
felől a mi kir. posta, másfelől a bérlő között a 
távbeszélő igénybevételéből folyólag felmerül, a 
kérdés elbírálásánál a Távbeszélő Üzletszabláyzat 
rendelkezés irányadó.

7.
Per esetén, amennyiben a törvény kizárólagos

ságot meg nem állapit, a bérlő aláveti magát a 
budapesti központi kir. járásbíróság, ha pedig a 
per törvényszék hatáskörébe tartozik, a budapesti 
kir. törvényszék illetékességének.

8 .

Jelen kötelező nyilatkozat két példányban ál
líttatott ki. A bérlő költségén pénzügyi bélyeggel
szabályszerűen felszerelt egyik példány a ............
hivatalnál őriztetik, másik, bélyegtelen példány 
pedig alulírott bérlőnek kiadatott.

............1 9 ...............hó . . -én.
Előttünk: Aláirás:

mint tanú.

mint tanú.
A befizetett bérleti díjakat a hivatal nyilvános 

állomásánál vezetett távbeszélőnaplóban az aznap 
folytatott beszélgetések díjai között egy tétel alatt 
kell elszámolni. (Pl. nappali bérlet II/l.—II/28-ig. 
4 vasárnap kihagyásával, Szolnok 135. Bp. 35—17. 
közötti nap 1 egységre 2,184.000 K). A hivatalok 
a bérelt beszélgetéseket egyébként ugyanúgy kezelik, 
mint a többi beszélgetéseket, csak a távbeszélő
jegyre, illetve az érkezési tömblapra Írják rá a 
„Bérlet“ szót. Hó végén a távbeszélőjegyeket össze 
kell kötni s a távibeszélőnaplóhoz csatolva a havi 
számadással együtt fel kell terjeszteni a felettes 
igazgatósághoz.

A bérlet egy havi érkezési tömblapjait á  hivott 
központ postahivatala a hivó központ igazgatósá
gának távbeszélő ügyosztálya címére küldje. Az 
igazgatóság ugyanis a bérleti díj elszámolásának 
ellenőrzését ezek alapján végzi. Díjtérités esetén a 
visszatérítendő összeget a távbeszélőnapló 20-ik 
hasábjában a következő bérleti időszak díjából kell 
levonásba hozni. [Pl. nappali bérlet III/^—II1/31-ig
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Szolnok 135. Bp. 35—17. között napi 1 egységre a 
11/2, 11/16, 11/20-án léire nem jött beszélgetés díjá
nak levonásával s 5 vasárnap kihagyásával
2.100.000 K (18. hasáb), 252.000 K (20. hasáb),
1.848.000 K (21. hasáb).] Az igazgatóság a díj- 
léritést a hozzáküldött tömblapok alapján ellen
őrzi. A bérlet megszüntetése esetén az utolsó hó
ban netán szükséges visszatérítéseket a levonó ív
ben kell elszámolni.

II. A zonnali beszélgetések rendszeresítése.
Egymással közvetlen  összeköttetésben álló 

központok között u. n. azonnali beszélgetések is 
válthatók. Az azonnali beszélgetést a folyamatban 
lévő beszélgetés befejezése után azonnal kapcsol
ják, tekintet nélkül arra, hogy az illető viszonylat
ban milyen rangsorozatu beszélgetés következik.

Díja az igen sürgős (rapid) beszélgetés díjá
nak kétszerese (az egyszerű beszélgetés díjának 
tizennyolcszorosa). Ha az azonnali beszélgetés a 
bejelentéstől számitott 10 percen belül le nem bo
nyolítható, azért — amennyiben a fél vissza nem 
vonja — csak az ,,igen sürgős“ beszélgetés díját 
(az egyszerű beszélgetés díjának kilencszerese) kell 
a fél terhére felszámítani. Ha pedig a beszélgetés 
30 percen belül sem nyer lebonyolítást, csak a 
,,sürgős“ beszélgetés díja esedékes.

Az azonnali beszélgetés jelzésére az ,,a zo n 
nali“ szó szolgál, mely a sürgős beszélgetések fel
vételére használt távbeszélőjegyre és az érkezési 
tömblapra is ráírandó. A távbeszélőnaplóban, az 
összesítő kimutatásban, a statisztikában az azon
nali beszélgetéseket külön kell kimutatni. A hiva
talok gondoskodjanak, hogy a bejelentés legkésőbb 
2 perc alatt a beszélgetést lebonyolító .munkahely
hez jusson. Ha azonnali beszélgetés vár lebonyolí
tásra, a 3 perces magán, illetve 6 perces állami 
beszélgetés meg nem hosszabbítható. A Kezelési és 
Számadástéleli Utasítás 4. §. 4. pontjának utolsó 
mondatában foglalt rendelkezés azonban ebben az 
esetben is betartandó.

fii. Telefonüzenetek rendszeresítése.
A távbeszélőközpont egyelőre kisérjetkép el

vállalja, hogy egyrészt a budapesti előfizetők közt 
a budapesti helyi forgalomban, másrészt a buda
pesti és vidéki előfizetők közti kölcsönös távolsági 
forgalomban üzeneteket közvetítsen. E szerint a 
vidéki központok egymás között üzeneteket nem 
közvetíthetnek.

Nyilvános jellegű helyiségben' bekapcsolt és 
magánosok által bérelt, bárki által igénybe vehető 
nyilvános állomásról, valamint postahivatali nyil
vános állomásról üzenet nem közvetíthető.

Telefonüzenet szükségessé válhatik pl. a h e ly i  
forgalomban:

1. Ha a hivott állomás állandóan foglalt vagy 
nem jelentkezik s a hivó nem várhat tovább, vagy 
nem akar a további felhívásokra időt fordítani.

2. Ha az előfizetőnek több állomás részére azo
nos tartalmú (körözvényszerü) közlendője van s a 
többszöri bemondással nem akar időt veszíteni s 
főleg nem akarja a saját berendezését hosszú ideig 
lefoglalva tartani stb.

A távolsági forgalom ban:
1. Ha a vidéki vagy a budapesti előfizető nem 

akarja megvárni, mig a budapesti, illetve vidéki 
összeköttetést meghozzák s a bejelentésre okot adó 
ügy különben sem igényel kölcsönös megbeszélést.

2. Ila a várt összeköttetést létesítik, de a be
szélgetés le nem folytatható, mert a hivott állomás 
nem jelentkezik, a távolsági forgalomban mással 
beszél stb. Ilyenkor ugyanis a hivó félnek az össze
köttetés féldíját a szabályszerű visszavonási díj 
címén úgyis meg kell fizetnie s az újbóli bejelentés 
az újrakezdődő várakozás miatt esetleg már nem 
vezethetne célhoz.

Az üzenet bemondása céljából a központtól a 
távolsági forgalomban is az , ,ü zenet közveti tő“ A 
kell kérni. Ennek jelentkezésére az előfizető be
mondja a „Telefonüzenet“ szót, továbbá saját állo
másának számát, saját nevét (cégét) és annak az 
állomásnak a számát és előfizetője nevét (cégét), 
amelynek az üzenetet közvetíteni kell s végül ma
gát az üzenetet. Az előfizető ezenkívül kijelölheti, 
hogy az üzenet bemondását, a hivatal szolgálati 
idején belül, mely két időpontban kíséreljék meg 
s kívánhatja azt is, hogy az üzenetet táviratlapon 
express levélként kézbesítsék, ha az távbeszélőn 
nem közvetíthető. (Pl. Telefonüzenet 33—60-tól 
Nagy Károly, 15,-17 Kiss Miklós vagy Pécs 195 
Bányai Péter részére. Bemondás megkísértendő 12 
és 2 órakor.) Távolsági összeköttetés kapcsolása
kor, ha a központ a hivott állomás nem jelentke
zését közli, az esetleg kívánt üzenetközvetítőt 
ugyanily alakbán kell kérni.

Az üzenet csak magyar szövegű lehet. Az ál
lam érdekeit veszélyeztető, törvénybe és közrendbe 
ütköző, vagy erkölcsi szempontból kifogás alá eső 
üzenetet a m. kir. posta nem közvetít. Nem fogadja 
el az üzenetet akkor sem, ha az előfizető saját ál
lomásként más állomás számát .mondja be, mini 
amelyikről beszél. A felelősség megállapítása s 
esetleges visszaélések megakadályozása végett a 
bemondott és tényleg beszélő szám azonossága 
szigorúan ellenőriztetik.
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A bemondott üzenetet az üzenetközvetítő fel
jegyzi s a megjelölt állomásnak «a h e ly i forgalom- 
hun legrövidebb idő alatt hemondja, illetve annak 
bemondását 1 órán belül az óra efcő és második 
leiében, — illetve a kikötött két időpontban — 
megkísérli. Az üzenet bemondása ne.n késhet azért, 
mert a megjelölt állomás állandóan foglalt. A köz
pont gondoskodik, hogy ilyen esetben az üzenet
közvetítő elsősorban kapjon az állomással össze
köttetést.

Az 1 órán belül, — illetve a kikötött két idő
pontban — nem közvetíthető üzeneteket a helyi for
galomban az ok megemlítése mellett telefonon visz- 
szajelentik az üzenetet bejelentő állomásnak, ha
csak az előfizető nem kötötte ki, hogy üzenetét ex
press levélként kézbesítsék. A visszajelentés be
mondását ugyancsak egg órán belül az óra első és 
második felében kísérlik meg. A visszajelentés 
után az üzeneteket 48 óráig még nyilvántartják 
abból a célból, hogy az utánuk érdeklődő előfize
tőknek még bemondhatok legyenek. Ilyen érdek
lődés szükségessé válhat pL akkor, ha az előfizető 
az állomást befogadó helyiségből huzamosabb 
időre eltávozott, vagy ha állomása hosszabb ideig 
rossz volt stb. A telefontitoktartás érdekében a 
központ ilyenkor még fokozottabb gondot fordít 
arra, hogy a bemondott és tényleg beszélő állomás 
számának azonosításával az üzenet tényleg a ki
jelölt állomásnak mondassák be. Ha az előfizető
nek több állomása van (lakásban, üzletben), az 
egyik állomásnak szóló üzenetet a másik állomás 
érdeklődésére ez utóbbi állomásnak csak akkor 
lehet bemondani, ha az előfizető erre vonatkozó 
kívánságát a központnak Írásban bejelenti.

Az állomás nemjelenfkezése esetén az üzenet
közvetítő hivatalból intézkedik az állomás meg
vizsgálása s az esetleges üzemzavar megszüntetése 
iránt.

A távolsági forgalom ban  az üzenetközvetítő á 
távolsági összeköttetést a saját állomása részére 
előjegyezteti, az összlekötettés létesítése után az 
üzenetet közvetlenül a hivott előfizetőnek be
mondja. Ha az üzenet a távolsági összeköttetés 
üzemzavara miatt nem továbbítható, ezt a körül
ményt a megbízást adó előfizetőnek távbeszélőn 
bejelenti. Ha azonban az üzenet azért nem volt 
közvetíthető, mert a hivott állomás nem jelentke
zik, a hivó központ üzenetközvetítője az üzenetet 
a hivott központ üzenetközvetítőjének mondja be 
s ha ai közvetítés 1 órán belül, >— illetve a kijelölt 
két időpontban — innét se sikerülne, az üzenetet 
táviratlapra írva hivatalból express levélben ki- 
kézbesitik. Ugyanígy történik a közvetítés abban

az esetben is, ha a hivó  fé l  akkor kéri a hivott köz
pont üzenetközvetítőjét; amikor a hívott központ 
jelentkezett, de a hívott állomás nem felelt.

Az üzenetközvetítés dija üzenetenként és 20 
szavanként a ' bm lapesti helyi forgalom ban  egy 
helyi hívás kétszeres díja (a, számtálógép ezenfelül 
az üzenetközvetítővel kért összeköttetést is szám
lálja s igy az üzenet közvetítése 20 szóig végered 
ményben három hívás díjába kerül). Körözvény- 
szerü közvetítésnél természetesen annyi közvetítési 
dijat számítanak, ahány állomást a bemondásra a 
megbízó előfizető kijelöl. Express-kézbesités kikö
tése esetén e díjakon felül még a mindenkori ex
press-díj ,is esedékes.

A közvetítési díj vissza nem téríthető. Ha az 
üzenetet bármi okból nem lehet közvetíteni, a dij 
a yisszajelentésért jár.

A távolsági forgalom ban  a hivó központnál 
bejelentett üzenetek a felek kívánságához képest 
lehetnék nem sürgősek, sürgősek, igen sürgősek és 
azonnalink, azokat tehát időtartamukhoz képest 
ilyen beszélgetések gyanánt díjazzák és kezelik. 
K ülön közvetítési d ij nincs és az ü zen etn ek  express 
levélkén t esetleg szükségessé váló kézbesítése  a 
belső kézbesítő területen díjtalan. A beszélgetési 
díj visszatérítésére a rendes szabályok irányadók.

A m. kir. posta nem vállal anyagi felelősséget 
s nem ad kártérítést azokért a károkért, amelyek 
az üzenet elveszése, késedelmes vagy téves bemon 
dása következtében származhatnak.

Az üzenet felvételét a vidéki hivatalok a be
jelen tő  munkahellyel (rendezővel) végeztessék. 
Külön munkahely erre a célra csak ott rendszere
síthető, ahol naponta legalább 50 közvetítést kér
nek. Budapesten a közvetítésre oly munkahely lé
tesítendő, amellyel1 kért összeköttetéseket a szám
láló berendezés számolja. A kapcsolókezelő köteles 
az üzenetközvetítőt kérő állomás számát a közve
títő munkahelynek bemondani, hogy ez a szám az 
előfizető által bemondott számmal azonosítható le
gyen. A távolsági forgalomban ez az azonosítás 
nem szükséges akkor, ha a távolsági összeköttetés 
létesítése után a hivó központ előfizetője a hivott 
központ közvetítőjét kéri. Nagyobb (multipliká- 
ciós) központoknál, ahol a kapcsolókezelő nem 
tudja a hívó állomás számát első rátekintésre meg
állapítani, a munkahely és lámpa (annunciátor) 
számot kell bemondani s az üzenetközvetítő munka
helyet olyan előjegyzéssel kell ellátni, amelyből a 
hivó állomás száma ezeknek az adatoknak alapján 
könnyen megállapítható. Ugyanebben az előjegy
zésben kell nyilvántartani azokat az állomásokat
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is, amelyeknek bemondhatok azok az üzenetek, 
melyek az előfizetőnek más állomása részére ér
keztek.

Az üzeneteket a bu d a p esti helyi forgalom ban  
a „Kézbesítendő távirat“ cimü űrlapra (780. sz. 
nyomtatvány) kell feljegyezni.

A bejelentés adatai (a bejelentő állomás száma, 
neve, a bejelentés ideje, a kijelölt állomás száma, 
neve, a kijelölt idő, express kézbesítés, a besze
dendő díj stb.) részben a „Felvette“ rovatokba, 
részben a cim helyére Írandók.

Bemondás, illetve visszajelentés után ennek 
adatait a „Továbbította“ rovatokba kell Írni (be
mondva 10 ó. 15 p., visszajelentve 21 ó. 10 p., utó
lagos érdeklődésre bemondva 19 ó. 20 p„ express 
kézbesítésre bemondva 18 ó. 15 p. stb.).

Express kézbesítés kikötése esetén az üzenet
közvetítő megállapítja a kijelölt állomás előfizető
jének pontos cimét s az üzenetet ezzel, valamint a 
inegbizó előfizető állomásának megnevezésével ki
egészítve (15—30. sz. távbeszélő állomásról üze
nik) a ciin szerint illetékes táviratkézbesitő hivatal
nak mondja be. A bemondott üzenetet itt ugyan
csak kézbesítendő távirati űrlapra Írják, melyet 
„Telefonüzenet“ megjelöléssel ellátva express levél
ként kézbesítenek.

A távolsági forgalom ban  az üzenetfelvételre 
szintén a kézbesítendő távirati űrlapokat kell fel
használói, de ezeken kívül ki kell állítani a táv
beszélőjegyet, illetve az érkezési tömblapot is. Az 
üzenet bemondása után a távirati űrlap a távbe
szélőjegyhez, illetve tömblaphoz csatolandó. Ha a 
hivott állomás neon jelentkezése miatt az üzenetnek 
express levélként való kézbesítése válik szüksé
gessé, az eljárás a fentivel azonos, vagyis az üze
netet vidéken is külön  távirati űrlapon kell kézbe
síteni. Az eredeti felvételi űrlap .a tömblapnál 
marad.

A helyi közvetítés díjának beszedése a buda
pesti hálózatban a rendes havi alap- és beszélge
tési dijak számláján kü lön  té te l alatt történik.

Az elszámolás alapjául a következő  hó első  
napján  a díjbeszedő hivatalhoz átküldött s folyó 
szám szerint rendezett távirati űrlapok szolgálnak. 
Az elszámolás után az űrlapok a díjbeszedő hivatal 
irattárában 15 hónapig megőrzendők.

A távolsági forgalomban váltott üzenetek el
számolási szempontból is rendés beszélgetésekként 
kezelendőik, azzal a különbséggel mégis, hogy előre 
bejelentett üzenetnél a távbeszélőjegyre a tulajdon
kénem hívón: az üzenetközvetítőn kívül elkülöní

tett helyen a díjért felelős állomás száma is fel
jegyzendő.

Amennyiben a postamesteri hivataloknak, 
ügynökségeknek a fentiek tekintetében esetleg va
lami felvilágosításra lenne szükségük, forduljanak 
azért kevésbé forgalmas időben telefon utján a 
legközelebbi kincstári hivatalhoz.

IV. Ébresztőszolgálat rendszeresítése.
A budapesti távbeszélőhálózatban a központ 

egyelőre kisérlet'képen elvállalja, hogy előfizetői 
állomásoknak meghatározott pontos időben felkel
tés vagy figyelmeztetés céljából becsengessen. Ilyen 
megbízást az előfizetők legfeljebb 48 órára kizáró
lag csak arra az állomásra adhatnak, amelyről a 
megbízást bejelentik. Nyilvános jellegű helyiségben 
berendezett és postahivatali vagy előfizetői nyilvá
nos állomásról ilyen megbízást bejelenteni nem 
lehet. _

A megbízás bejelentése céljából a központtól 
az „Ébresztő-bejelentő“-t kell kérni. Ennek jelent
kezésére az előfizető bemondja állomásának szá
mát és a megbízást (itt 35—73, kérőm állomásomat 
ma 3 óra 30 perckor felcsengetni). Az ébresztő
bejelentő a bemondott szám azonosságát ellenőrzi 
s a megbízást csak abban az esetben fogadja el, 
ha a bemondott és tényleg beszélő szám megegye
zik. Ha a kitűzött idő elérkezik, a bejelentő az 
előfizetőt huzamosabb ideig tartó csengetéssel fel
hívja és jelentkezés esetén őt a megbízásra figyel
mezteti (itt központ, megbízott, hogy 3 óra 30 perc
kor felcsengessem). A csengetéssel a megbízás telje
sítve van, az előfizető jelentkezése tehát nem fel
tétlenül szükséges. Az állomás elfoglaltsága esetén 
a központ gondoskodik arról, hogy az ébresztő
bejelentő a folyamatban lévő beszélgetés befejezése 
után azonnal kapjon összeköttetést.

A megbízás díja egy helyi hívás mindenkori 
díja és ezenkívül a számlálógép az ébresztő-beje
lentővel kért összeköttetést is számolja. Díjvissza
térítés nincs. Az előfizető akkor is köteles a meg
bízás díját megfizetni, ha üzemzavar vagy egyéb 
okok miatt csengetést nem kapott. A magyar kir. 
posta nem ad kártérítést azokért a károkért, ame
lyek a csengetés elmaradása, késedelme vagy téves 
becsengetés miatt származhatnak.

A központok ezt a szolgálatot az üzenetközve
títésre rendszeresített munkahellyel végeztessék. A 
megbízások egy, erre a célra felfektetett füzetben 
jegyzendők elő s a díjak külön tétel alatt az alap 
és beszélgetési díjak számláján szedendők be.

Budapest, 1925. február hó 25-én.

Nyomatott a Budapesti l i ir lo p  nyom d ájáb an , Budapest, V i l i . ,  Rokk fczilárd-uica 4. ie le ló s nyom davezető: Nedeczky László.
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T A R T A L O M
Távirda és távbeszélő statisztikai adatgyűjtés.

Uj miagyar-j ugo szláv távbeszélő viszonylatok 'megnyitása. 
Debrecen ős Püspökladány bevonása a magyar-német 

tá vbe szélőfo rgalomba.
Változások a Táviló Tarifák-ban.

Forgalomköri változások.
Pályázat kiadói állásra.

Pályázat hivatali kisegítő állásra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki 

mellett.
állásra, szerződés

H iszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
H iszek egy isten i őrök igazságban,
H iszek M agyarország feltám adásában! — Amen.

Távírda és távbeszélő  statisztikai adatgyűjtés.
23.507/1924.

A távirda és távbeszélő statisztikai adatgyűj
tést szabályozó eddig megjelent összes rendeleteket 
hatályon kívül helyezem s 1925. évi jú liu s hó 1-től 
kezdve a következőket rendelem:

A) A távírdánál.
A távirdaszolgálat terén háromféle adatgyűjtés 

készül: I. adatgyűjtés a forgalomról; II. adatgyűj
tés a jövedéki bevételekről; III. adatgyűjtés a nem
zetközi leszámoláshoz.

I. A datgyű jtés a forgalomról.
A forgalomról a távírdával vagy táviratközve- 

titéssel megbízott, távbeszélővel egyesített posta- 
hivatalok, továbbá minden állami és magántávira
tok kezelésére felhatalmazott vasúti távirda az 
újonnan rendszeresített 1.183. sz. nyomtatványon 
évenként kétszer — és pedig mindig m árcius és 
augusztus h ó n apok  8—14. napjain, 7—7 napon át 
gyűjtik az adatokat. Az adatgyűjtés mindenkor 0 
órakor kezdődik, a  hetedik napon 24 órakor vég
ződik. A statisztikai nyomtatvány nyújt felvilágo
sítást arra nézve, hogy miről és hogyan kell ada
tokat gyűjteni. Az adatgyűjtésre tájékoztatóul szol
gáljanak még az alábbiak.

A forgalmi statisztika a feladási, érkezési és 
átm enő  forgalomhoz képest három részből áll:

1. A fe lado tt táviratok statisztikája a számiv 
alapján készül. Az adatgyűjtés ideje alatt, a nyom

tatvány rovatainak megfelelően, darab és sorszám 
szerint a hivatalnál feladott minden táviratot — te
hát az utánküldendőket (Fs) is — fel kell venni 
aszerint, amint azok a belföldre, a nyomtatványon 
felsorolt szomszédos országokba, vagy egyéb kül
földre szólnak és aszerint, amint a táviratok díj
mentesek vagy díjkötelesek.

A díjm entes táviratok darabszámánál kiváló 
gondot kell fordítani arra, hogy a kizáróan távirda 
szolgálati és egyéb szolgálati (postai, közérdekű) 
táviratok külön-külön rovatba vétessenek fel asze
rint, amint azok a belföldre, a nyomtatványon fel
sorolt szomszédos országokba vagy egyéb kül
földre szólnak.

A díjköteles táviratok között kell kimutatni a 
fizetett szolgálati táviratokat és értesítéseket (St) is 
és kiváló gondot kell fordítani úgy ezeknek, mint 
a kedvezménlyes díjú [táviratlevél (TI), hírlap, ká
bel, rádiólevél (RÍ)] táviratok darabszámainak 
pontos kimutatására is.

Magától értetődik, hogy a kedvezményes díjú 
kábeltáviratok és rádiólevelek csak az „E gyéb  kü l
földre“ feladott táviratok között fordulhatnak elő.

Ki kell mutatni, hogy a díjköteles táviratok
ban milyen és hány mellékmiivelet (D., Rp., stb.) 
fordult elő. Ha több mellékmiivelet együttesen for
dul elő (D. Rp.), azokat a mellékmüveletek rova
taiba külön-külön kell felvenni. A mellékmüvele
tek között kell kimutatni azt is, hogy előzetes en
gedély alapján (Üzletszab. 19. §.) hány darab táv
iratot adtak fel telefonon, valamint hány táviraton 
volt kikötve a vezetéken (Fii.) való továbbítás.

2. Az érkezett táviratok adatait a ,,V eze ték  és 
Kiadási J e g yző kö n yv“ -bö\, illetőleg az érkezett
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táviratok előjegyzéséből kell összegyűjteni. Az ér
kezett táviratok rovatában az adatgyűjtés ideje 
alatt a postahivatalhoz (vasúti távírdához) k é zb e 
sítés céljából érkezett táviratok darabszámát kell 
kimutatni, tekintet nélkül arra, hogy a kézbesítés 
céljából érkezett táviratok díjmentesek-e, avagy díj
kötelesek, — elkülönítve azonban aszerint, amint 
a belföldön, a nyomtatványon felsorolt szomszédos 
országokban vagy egyéb külföldön adattak fel.

Ki kell mulatni azt is, hogy a kézbesítés céljá
ból érkezett táviratok közül az Üzletszab. 49. §-a, 
illetőleg „ T ele fo n “ jelzés alapján hány darab táv
irat kézbesittetett telefonon.

3. Az átm enő  táviratok forgalmát az átmenő 
lapok alapján kell kimutatni.

Minden közvetitőhivatal az adatgyűjtés ta r
tanra alatt kimutatja a belfö ldről belföldre, a bel
földről kü lfö ldre , a külföldről belföldre és k ü lfö ld 
ről kü lfö ldre  közvetített táviratok darabszámát.

A március hó 8—14. és augusztus 8—14. nap
jain 7—7 napon át gyűjtött forgalmi adatok együt
tes összegének 26-tal való szorzata adja meg a nap
tári egész évi forgalom eredményét. Az évi ered
ményt az augusztus havi adatgyűjtés befejezése 
után nyomban meg kell állapítani és he kell je
gyezni a nyomtatványba.

A távirdakirendeltségek és magántávirdák sta
tisztikáját az ellenőrző (közvetítő) postahivatal ké
szíti el.

Az időszakos  (fürdői) postahivatalok augusz
tus 8—14. között gyűjtik a forgalmi adatokat s a 
7 napi eredményt annyival szorozzák meg, ahány 
hétig az időszakos hivatal üzemben van.

Az időleges (alkalmi) hivatalok forgalmi adat
gyűjtését az illetékes postaigazgatóság szabályozza.

II. A datgyű jtés a jövedéki bevételekről.
A távírdával vagy táviratközvetitéssel meg

bízott, távbeszélővel egyesitett postahivatalok a jö
vedéki bevételekről havonként gyűjtik az adatokat. 
(Az állami és magántáviratok kezelésére felhatal
mazott vasúti távírdák jövedéki adatokat nem gyűj
tenek.)

A jövedéki bevételekről az adatgyűjtés az ál
lami költségvetési évnek megfelelően jú lius hó 1-től 
a kö vetkező  év junius hó 30-ig történik.

Az adatgyűjtés céljaira a- postahivatalok bár
mely selejtezett nyomtatványból készített külön 
nyilvántartáson 1925. július hó 1-től kezdve min
den hónap utolsó napján a Szá.miv, illetőleg a 
Pénztárszámadás Jezárása után feljegyzik:

a) a Számiv 1. és 2. pénzhasábjainak együttes 
összegét (távirási dijak);

b) a Számiv 2. pénzhasábjában (hitelezett ál
lami és magántáviratok) könyvelt táviratok darab
száma és a mindenkori hitelezési dij szorzatából 
eredő összeget (hitelezési dijak);

c) a felek részére a hitelezett díjakról a hónap 
végén kiállított nyugtákból, a telefonon feladott 
és telefonon leadott táviratok közvetítési díját;

d) a Bárcalajstromban elszámolt egyéb távír
dái bevételeket (távirati címek, különleges kézbe
sítés nyilvántartási dija, dijnyugtaátalány stb.), a 
címzettől portójegy ellenében beszedett távirdai 
díjakat (cimkiegészités, utánküldési dij stb. lásd 
H. P. U. 5. §. 1. pont);

e) a Pénztárszámadás 7. rovatán kiadásként 
elszámolt küldöncdíjak összegét.

A külön nyilvántartás adatait junius hó végé
vel le kell zárni s az előző év julius hó 1-től junius 
hó végéig gyűjtött adatokat, mint évi eredményt 
kell a rendszeresített 1.183. sz. nyomtatványba be
jegyezni.

A távirdai kirendeltségek és magántávirdák 
jövedéki adatait az ellenőrző (közvetítő) posta- 
hivatal állítja össze és saját adatai közé veszi fel.

Az időszakos (fürdői) postahivatalok a jöve
déki adatgyűjtést a hivatal üzemének megszűnése 
napján zárják le.

Az időleges (alkalmi) hivatalok jövedéki adat 
gyűjtését az illetékes postaigazgatóság szabályozza.

Az 1.183. sz. nyomtatványon készített forgalmi 
és jövedéki statisztikát minden év augusztus hó 
20-ig közvetlenül a „Postavezérigazgatóság 2. ügy
osztálya, statisztikai csoport, Budapest“ címre 
ajánlott levélben kell beküldeni. (Az időszakos és 
alkalmi hivatalok a hivatal bezárása alkalmával 
ugyanezen címre küldik be.)

III. A d a tgyű jtés a nem zetközi leszám oláshoz.
A nemzetközi leszámoláshoz szükséges adato

kat kizárólag csak azok a hivatalok gyűjtik, a m e
lyek valam ely k ü lfö ld i  hivatallal közve tlenü l leve
leznek  (kicserélő hivatalok).

Az adatgyűjtés céljaira a 804. sz. nyomtatvány 
szolgál, amelyből a szükségletet a kicserélő hiva
talok a m. kir. posta központi anyagraktárától 
nyomban rendeljék meg.

M agyarországból Ausztriába osztrák, C seh
országba cseh, J ugoszláviába jugoszláv, Rom ániába  
román vezetéken  továbbított, vagy viszont A u sz
triából, Csehországból, J ug ószláv iából és R om ániá
ból M agyarországba szóló bármely vezetéken  vett 
táviratok adatait a gyüjtőlapba felvenn i nem  kell, 
mert e táviratok n em  esnek leszámolás alá.

A Magyarországból Németországba és Magyar
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országból Lengyelországba bármely vezetéken to
vábbított táviratok nemzetközi leszámolás alá es
nek. Ellenben a N ém etországból Magyarországba 
érkezett táviratokról leszám olási adatokat gyű jten i 
nem  kell.

Minden .más, a forgalmi statisztikában „Egyéb  
kü lfö ld “ rovaton felvett táviratforgalom, továbbá 
minden, bármely országból, bárm ely  országba Ma
gyarország közvetítésével átfutó, átm enő  távirat
forgalom nemzetközi leszámolás alá esik.

A kicserélő hivatalok minden hónap 1-én min
den ország számára, amellyel közvetlen távirdai 
összeköttetésben vannak, veze tékenkén t, illetőleg 
rádió-összeköttetésenként egy-egy gyüjtőlapot (804. 
számú nyomtatvány) készítenek, külön a továbbí
tott és külön az érkezett anyagról. A gyiijtőlapokra 
az illető ország hivatalos nevét és a vezeték szá
mát pontosan fel kell Írni.

Jól megjegyzendő, hogy a nemzetközi leszá
molás alá eső külföldre továbbított, vagy a nemzet
közi leszámolás alá eső külföldről érkezett távira
tokról a leszámolás céljaira szükséges adatokat az 
a kicserélő  hivatal veszi fel, amely a táviratokat 
valamely külföldi hivatalnak közvetlenül adta, 
vagy valamely külföldi hivataltól közvetlenül 
kapta. (Pl. a Nagykanizsán feladott, vagy vala
melyik belföldi hivataltól Nagykanizsára irányított 
Milánóba szóló táviratot Nagykanizsa csak akkor 
veszi fel az Ausztria részére előkészített gyűjtő- 
lapba, ha valamely ok (pl. vonalzavar) miatt a 
gráci vezetéken Grácnak továbbította. Ha a kérdé
ses táviratot a rendes irányítási útján Budapestnek 
adta át, akkor azt nem Nagykanizsa, hanem Buda
pest veszi fel a gyűjtőlapba.)

A gyüjtőlapba naponként és egyenként be kell 
jegyezni a leszámolás alá eső táviratok adatait, úgy, 
amint azt a gyüjtőlap (804. sz. nyomtatvány) fej
rovatai előírják. A „Jegyzet“ rovatba a díjazásnál 
jelentőséggel biró összes körülményeket be kell je
gyezni. Ilyenek: az útirány jelzése, az országnak
esetleges területi alfelosztása, illetve övszáma (pl. 
Egyptom); Rp., D., az Európán kívüli viszonyla
toknál a Te. stb. K ülön csoportban  kell kimutatni 
a leszámolás alá eső kedvezményes díjú távárato
kat, a „Jegyzet“ rovatba bejegyezve a díjkedvez
mény alapját képező jelzést (pl. Hirlaptáviratok- 
nál: „Presse“, Kábeltáviratoknál: „LCD, LCO,
LCF“, Rádióleveleknél: „R1.“ stb.)

Az adatgyűjtés mikéntjére szolgáljanak tájé
koztatóul a következő példák:

a) Magyarországon feladott és Német- vagy 
Lengyelországba szóló távirat adatait a budapesti 
kicserélő hivatal, ha a táviratot a közvetlen buda

pest—berlini (breslaui), illetőleg a budapest— 
varsói távirdavezetéken továbbította, a budapest— 
berlini vagy breslaui, illetve budapest—varsói ve
zeték részére előkészilett (továbbítás) gyüjtőlapba 
veszi fel. Ha azonban a közvetlen távirdavezeték 
zavara miatt a táviratot pl. a prágai vezetéken kel
lett továbbítania, akkor a távirat adatait a prágai 
vezteték részére előkészített (továbbítás) gyüjtő
lapba veszi fel.

A Németországban vagy Lengyelországban 
feladott, Magyarországba szóló távirat adatait, ha 
a távirat a közvetlen lntrlin (Breslau)—budapesti, 
illetőleg a varsó—budapesti távirdavezetéken érke
zik, a budapesti kicserélő hivatal egyáltalán nem 
veszi fel, minthogy a végdíjakról leszámolás nin
csen. Ezek a táviratok akkor sem vétetnek fel a 
leszámolásba, ha a táviratok a közvetlen vezeték 
zavara miatt pl. a wieni vezetéken Wien közvetíté
sével érkeznek, mert az átmeneti díjat a feladó or
szág fizeti, illetve számolja el, végdíjat pedig mi 
nem kapunk.

b) Magyarországból Franciaországba vagy vi
szont szóló táviratok adatait a budapesti kicserélő 
hivatal, ha a táviratot Wien közvetítésével adta 
vagy kapta, az Ausztria részére előkészített (továb
bítás, illetve érkezés) gyüjtőlapba jegyzi fel; ha 
azonban a távirat közvetlenül (rádió útján) továb- 
bittatott vagy érkezett, akkor a Franciaország ré
szére készített (továbbítás, illetve érkezés) gyüjtő
lapba jegyzi fel az adatokat;

c) ha Ausztriából Romániába szóló távirat 
valamely okból Wien—Győr—Budapest—Temes
vár (Timisoara)-—Bukarest úton megy, akkor ezt 
a táviratot Győr az Ausztriából érkezett, Budapest 
pedig a Romániába továbbított táviratok gyűjtő- 
lapjába veszi fel.

A nemzetközi leszámolás céljait szolgáló 
gyűjtőlapokba bejegyzett minden egyes adatot ok
mányaim kell. E célból:

a) a nk. leszámolás alá eső külföldre továbbí
tott táviratnál, •— ha a távirat magánál a kicserélő 
hivatalnál adatott fel, •— a pénztári (kassza) távirat 
fejm ásolatát, ha pedig a távirat valamely más bel
földi hivatalnál adatott fel, az eredeti álm enőlapot 
kell csatolni. Pl. Budapesten feladott Milánóba 
szóló táviratról a budapesti kicserélő hivatal fej
másolatot készít s azt csatolja a gyüjtőlaphoz; a 
Kecskeméten feladott Milánóba szóló táviratnál 
pedig a távirat budapesti átmenő lapját csatolja;

b) a nk. leszámolás alá eső érkezett táviratok
ról vezetett gyüjtőlaphoz, — ha a távirat a külföld
del közvetlen összeköttetésben lévő magyar kiese-
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rélöhivatal táviratkézbesitő kerületébe szól, a táv
irat vevényét, — ha pedig a távirat valamely más 
hazai hivatalhoz szól, az á tm en ő la p o t kell csatolni. 
Pl. Párisból Budapestre szóló táviratnál a távirat- 
vevényt, — Párisból Kiskőrösre szóló táviratnál 
pedig a budapesti átmenőlapot kell csatolni annak 
a vezetéknek a gyüjtőlapjához, amely vezetéken 
Budapest a táviratot közvetlenül kapta.

A gépkezelőknek, (vevén yk itö ltő kn ek ) kü lönös  
nagy gondot ke ll forditaniok arra , hogy a vevénye- 
ken a veze ték  számát, a fe la d á si helyet, a távirat 
pénztári szám át, a szószám ot, a keltet, az út
irányt és a m ellékm üvele tek  jelzését pontosan, 
tisztán és olvashatóan jeg yezzék  fel.

c) Külföldről eredő és külföldre szóló leszá
molás alá eső átmenő táviratot a vidéki kicserélő
hivatalok az érkezésről vezetett gyiijtőlaphoz csa
tolják; ha a hivatal e táviratot közvetlenül külföld
nek továbbítja, az érkezési gyiijtőlaphoz csatolt át
menőlap pótlására a továbbításról vezetett gyűjtő- 
laphoz az átmenőlap fejmásolatát kell csatolni.

A budapesti kicserélőhivatal a továbbításhoz 
fejmásolatot nem készít, hanem a továbbítási ada
tok igazolására az érkezési gyiijtőlaphoz csatolt 
átmenő táviratokat — úgy mint eddig is — továb
bítási adatok (vezetékek) szerint is csoportosítva 
csatolja a számadáshoz.

A hónap utolsó napján a gyüjtőlapokat egyen
ként le kell zárni s a hozzájuk tartozó mellékletek
kel együtt a következő hónap  S-ig „A M. kir. Posta  
K özponti Számvevősége, B u d a p est“ címre fe l kell 
terjeszteni.

A budapesti központi távirdahivatal a rádión 
továbbított vagy rádión vett táviratok darab- és 
szószámát — országonként csoportosítva — kü lö n  
előjegyzést vezet a rádióstatisztika céljaira.

B)A távbeszélőnél.
A távbeszélőnél az adatgyűjtés ugyanoly cso

portokra (I., II., III.) tagozódik, mint a távírdánál.
I. A forgalom gyűjtésére ugyancsak az 1.183. 

számú nyomtatvány szolgál, amelynek beosztása, 
illetve szövege kimerítő tájékoztatást ad a kitöl
tésre. Az egész beosztás különben a régi összesítő 
kimutatásból (904. sz. nyomtatvány) van kihasítva 
s igy az egész adatgyűjtés nem jelent mást, mint 
évenként kétszer egy-egy heti feljegyzését azoknak 
az adatoknak, amelyeket a hivatalok eddig min
dennap felvettek. Uj adat a kimutatásban a fizetett, 
valamint az előfizetési díj fejében váltott helyi be
szélgetések száma, mely utóbbit naponta valamely 
használatból kivont nyomtatványon úgy kell meg
állapítani, hogy a kezelő minden egyes helyi kap

II. A távbeszélő egész évi bevételét a junius hó 
30-án végződött költségvetési év díjnyilvántartási 
jegyzékeinek, illetve összesítő kimutatásainak havi 
végösszegei adják.

III. A nemzetközi leszámoláshoz szükséges 
adatokat kizárólag csak azok a hivatalok gyűjtik, 
amelyek valamely külföldi hivatallal közvetlen táv
beszélő összeköttetésben állanak. Az adatgyűjtés az 
eddigi eljárás szerint a jelenlegi nyomtatványon 
(930. sz. Registre) történik. (L. Kezelési és Szám- 
adástételi utasítás 11. §.)

Az időszaki és időleges hivatalok adatgyűjté
sére ugyanazok a rendelkezések irányadók, mint a 
távírdánál.

A régi 1.183. számú, továbbá a  távírda és táv
beszélő statitsztikai adatgyűjtésnél eddig használt 
s a jelen rendeletben nem említett összes nyomtat
ványokat a forgalomból kivonom.

Az 1925. évi fo rga lm i sta tisztiká t kivételesen a 
f. é. aug. havában  7 napon át gyű jtendő  adatoknak  
52-vel való szorza ta  adja, mig a jö ved ék i bevételek
ről 1925 jul. 1-től havonta  készített sta tisztika  csak 
az 1926. évi k im u ta tá sb a  veendő fel.

Budapest, 1925. junius hó 9-én.

csolás létesitésekor egy függélyes vonást húz s eze
ket a vonásokat azután naponta összeadja.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

i.
16.860.

A jugoszláv postaigazgatással egyetértőén egy
részről Budapest, másrészről Brcko és India közt, 
továbbá Nagyharsány és Osijek (Eszék) közt a 
távbeszélőforgalmat a folyó évi július hó 1-vel meg 
nyitom. Az egyszerű háromperces beszélgetés dija 
Brckoval és Indiával 3 aranyfrank, Nagyharsány- 
nyal 2 aranyfrank, amely díjtételek a mindenkori 
szorzószámmal szorzandók.

A kir. hivatalok a Távb. Tar. és Távb. Uzlet- 
szab. ,,V. B./Külföldi forgalom“ cimü dijtábláza- 
tát helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészitsék ki.

Budapest, 1925 junius hó 13-án.

II.
17.024.

A jugoszláv postaigazgatással létesített meg
állapodás alapján egyrészről Budapest, másrészről 
Backa Topola (Bácstopolya) és Petrovaradin (Pé- 
tervárad), továbá Szeged és Petrovaradin (Péter-



34. szám. 175

várad) közt a távbeszélőforgalom a folyó évi 
junius 11-én megnyílott. Az egyszerű háromperces 
beszélgetés dija. a Budapest—Barka Topola és Sze
ged—Petrovaradin viszonylatokban 2 aranyfrank 
50 cts, a Budapest—Petrovaradin viszonylatban 3 
aranyfrank, amely dijtételjek a mindenkori szorzó
számmal szorZandók.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tarifák és Táv
beszélő Üzletszabályzat „V. B./Külföldi forgalom“ 
díjtáblázatát helyettesitő füzetet az uj viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi junius hó 13-án.

Debrecen és Püspökladány bevonása 
a  magyar-német távbeszélöforgalomba.

16.632.
A távbeszélőforgalom egyfelől Debrecen és 

Püspökladány, másfelől pedig azok között a német 
városok között, amelyekkel Budapest beszélhet, a 
budapesti viszonylatokéval azonos feltételek mel
lett folyó évi junius hó 20-án megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés dija 
mindegyik viszonylatban úgy Debrecenből, mint 
Püspökladányból 60 cts-mal több, mint Budapestről.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Távbeszélő 
Tarifák és Távb. Uzletszah. „V. B./Külföldi for
galom“ táblázatát helyettesítő füzetben.

Budapest, 1925 junius hó 11-én.

Változások a Táviró Tarifák-ban.

14.969.
A kir. postahivatalok a P. B. T. 1925. évi 22. 

számának mellékleteként megjelent „Táviró Ta
rifákéban a következő változásokat vezessék ke
resztül:

A 13. oldalon Egyptomhál „via France T. S. 
F. I. öv díjtétele 1.30 frs“-ról 1.25 frs-ra helyes
bítendő.

A 13. oldalon Délnyugat-Afrikánál via Eas
tern díjtétele 2.50 frs-ról 2.77 frs-ra helyesbítendő.

A 23. oldalon St Croix és St Thomas szigetek
nél az első hasábban a nevek elé ^  jelzés, a meg
jegyzés rovatában pedig „LCD angol, dán“ kitétel 
Írandó.

A 25. oldalon Guyanánál (angol) Alhyma, 
Mackenzie City, Wismar és Rockstone helynevek 
és díjtételei törlendők s helyébe az I. sz. fedőlap 
ragasztandó.

A 29. oldalon a Syriai államszövetség és Nagy 
Libanon államnál az I. hasábban a rendeltetési 
ország teljes neve törlendő és helyébe „Syria 
(Syrie)“ Írandó.

Budapest, 1925. évi junius hó 2-án.

Forgalomköri változások.

i.
16436.

Füzfőpuszta u. p. ezentúl Vörösberény-gyár
telep. •

Királyszentistván u. p. ezentúl Vörösberény-
gyártelep.

Litér u. p. ezentúl Vörösberény-gyártelep. 
Vörösberény kk„ Veszprém vm„ veszprémi 

járás, u. p. ezentú l is Balatonalmádi.
Vörösberény-gyártelep ^  Vörösberény, 1925. 

május hó 11-től Díjnégyszögszám: 260.
Budapest, 1925. évi junius hó 9-én.

II.
15.725.

Bököd nk„ Komárom vm., gesztesi járás, u. t. 
helyesen Dad.

Budapest, 1925. évi junius hó 9-én.

III.
15.879.

Alsóutaspuszta, Felsőutaspuszta és Kisrét- 
puszta u. t. ezentúl Pétervására, u. p. ezentúl 
Zabar.

Budapest, 1925. évi junius hó 9-én.

Pályázat kiadói á llásra .

Kiadói igazolvánnyal is ellátott, a pénzkeze
lésben jártas segédtisztjelölt, aki 9 évig kincstári 
hivatalnál teljesített szolgálatot, postamesteri hiva
talnál alkalmazást keres. Szives megkereséseket 
Rossner Gézáné szül. Wladyka Gizella, Budapest, 
Gizella-út 49. címre kér.

Pályázat hivatali kisegítő á llá sra .

Kezelés minden ágában gyakorlott hivatali 
kisegítő azonnali belépésre állást keres. Legszíve
sebben a budapesti kér. postaigazgatóság alá tar
tozó hivatalhoz menne. Szives megkeresést Brazo- 
vay Mária, Budapest, 1. kér., Enyedi-utca 8., fsz. 6. 
cimre kér.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátke2üleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), illetve 
nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az L rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925. évi julius hó 7-ig nyúj
tandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

N yom atott a  Budapest! H írlap  n y o m d á já b a n . Budapest. V III .,  Rökk S z ilá rd -u tca  4. — Felelős nyom davezető: N edeczky László.



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 34. számához.

I. sz. fedőlap.

Akyma, Mackenzie Qjty,
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI  

Budapest, 1925. JUNIUS 20. Ä POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

35. szám.

T A R T
Címadományozás.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
A m. kir. igazságügymimiszlernek 25.800/1925. I. M. 

számú rendeleté.
A külföldi hírlapok és folyóiratok előfizetésére meg

állapított átszámítási kulcsok.
A kiilkcTeskcdelmi statisztikai adatgyűjtésire vonatkozó 

rendelkezések kiegészítése.
Raktári előjegyzés vezetésének megszüntetése.
Az „Az Újság“ cimü napilap kiadóhivatala címére szóló 

postautalványok és befizetési lapok akadálytalan felvétele.

A L O M
A hivatalos levelezés átalányozására igényjogosultak 

névjegyzékének helyesbítése.

A Budapest székesfővárosi postaigazgatóság átköltözése.
Saj tóhibahelyesbitések.
Forgalomköri változás.
A m. kir. postamesterék és postamesteri alkalmazottak 

országos nyugdijegyesülete által rendezett jótékonycélú 
s o r s j á t é k  sorsjegyeinek a postaszeimélyzet által való áru
sítása.

Pályázati hirdetmény kiadói állásra.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában 1 — Amen.

Címadományozás.
17.245.

A Főméltóságu Kormányzó Úr Schaden Frigyes 
posta-műszaki főigazgatónak nyugdíjazása alkal
mából a helyettes államtitkári címet adomá
nyozta.

Budapest. 1925. évi június hó 16-án.

Postai szállításból k izárt sajtóterm ékek.

17.533.
A Berlinben a „Buchhandlung Vorwärts“ ki

adásában megjelent Franz Diederich: „Marx Beve- 
rier“ című, a „Verlag der Jugendintemationale“ 
kiadásában megjelent „Rosa Luxemburg: Briefe
aus dem Gefängnis“ című és az „E. Laub’schc Ver
lagsbuchhandlung G. m. b. H.“ kiadásában meg
jelent „Rosa Luxemburg: Briefe an Karl und
Luise Kautsky“ című müvektől a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a műveket a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi junius hó 16-án.

Am. kir. igazságügyminiszternek 25 .800/1925 . 
I. M. számú rendelete

a polgári eljárásban irányadó értékhatárok megálla
pítása tárgyában

16.991.
A polgári eljárás és az igazságügyi szervezet 

módosításáról szóló 1925 : VIII. t.-c. (Ppn.) 55. 
§-ában, valamint 60. íj ának 1„ 2. és utolsó bekez
désében kapott .felhatalmazások alapján a követke
zőket rendelem:

Végrehajtási eljárási rendelkezések.
5. §. A végrehajtási eljárásról szóló 1881 :LX. 

törvénycikkben (Vht.), valamint a módosítása és 
kiegészítése tárgyában alkotott 1908:XLI. törvény
cikkben (Vhn.) értékhatárul megállapított össze
gek helyett a következő összegek állapíttatnak meg:

4. a köz- és magánalkalmazottak fizetéséből, 
nyugdíjából vagy egyél) szolgálati járandóságából 
végrehajtás alól mentes összeg tekintetében — 
amennyiben az 1918:XXII. törvénycikk, valamint 
a 136.193/1918. P. M. (I. K. XXVII. évf. 564. 1.) és 
a 88.505/1924. P. M. (Budapesti Közlöny 1924. évi 
136. sz.) sz. rendelet a végrehajtást nem zárja ki:

a) a Vhn. 6. §-ának 1. bekezdésében kétezer 
korona helyett huszonnégymillió korona;

b) a Vhn. 7. §-ának 1. bekezdésében ezerkét
száz korona helyett tizenkétmillió korona;
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c) a Vhn. 8. §-ában ezerkétszáz korona helyett 
tizenkétmillió korona;

d) a Vhn. 9. §-ának utolsó bekezdésében 
ezerkétszáz korona helyett tizenkétmillió korona;

e) a Vhn. 11. §-ának 1. bekezdésében kétezer 
korona helyett huszonnégymillió korona;

f)  a Vhn. 12. §-ának 1., 2. és 3. bekezdésében 
öt korona helyett hatvanezer korona;

g) a Vhn. 13. §-ának utolsóelőtti bekezdésé
ben ezerkétszáz korona helyett tizenkétmillió 
korona.

6. §. Az előbbi §. 4. pontjában meghatározott 
járandóságokra a jelen rendelet életbelépte előtt 
biztosítási végrehajtás utján szerzett jogokat, 
amennyiben a jelen rendelettel ellenkeznek, a 
végrehajtást szenvedő kérelmére hatályon kívül 
kell helyezni. Ellenben érintetlenül maradnak azok 
a jogok, amelyeket ezekre a járandóságokra a jelen 
rendelet életbelépte előtt engedmény vagy más jog
ügylet által, vagy kielégítési végrehajtás útján az 
eddigi szabályoknak megfelelően érvényesen sze
reztek.

Záró rendelkezés.

8. §. Ez a rendelet 1925. évi junius hó 1. nap
ján lép életbe.

Életbeléptével hatályukat vesztik:
az 1282/1916. M. E. számú rendelet a köz- 

és magánalkalmazásban levő egyének háborús 
pótlékainak végrehajtás alóli mentessége tárgyá
ban (I. K. XXV. k. 145. 1.),

a 10.418/1922. M. E. számú rendelet a köz- 
és magánalkalmazottak fizetésére, nyugdijára vagy 
egyéb szolgálati járandóságára vezetett végrehajtás 
alól mentesített legkisebb összegek felemeléséről 
szóló 5051/1917. M. E. számú rendelet módosítása 
tárgyában (L. K. XXXI. k. 625. 1.).

Budapest, 1925. évi május hó 27. napján.

Dr. Pesthy Pál s. k., 
m. kir. igazságügyminiszter.

A folyó évi Budapesti Közlöny 119. számában 
közzétett és itt csak kivonatosan közölt 25.800/1925.
I. M. számú rendeletet tudomásulvétel végett köz
löm azzal, hogy ennek kapcsán az 1922. évi P. R. 
T. 100. számában közzétett 41.412. számú rendele
tet hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1925. évi junius hó 16-án.

A külföldi hírlapok és folyóiratok előfizeté
sére m egállapított átszám ítási kulcsok.

17.722.
A külföldön megjelenő és a posta útján elő

fizetett hírlapok és folyóiratok előfizetési árára 
nézve azonnali hatállyal a következő átszámítási 
kulcsokat állapítom meg:
1 új birodalmi márka (neue Reichsmark) 17.200 K
1 svájci f r a n k ......................................  14.200 „
1 hollandi f o r i n t .................................  29.200 „
1 dán k o r o n a ......................................  13.600
1 belga f r a n k ......................................  3.600 „

Jelen rendeletet jegyezzék elő a hivatalok P. R. 
T. 1924. évi 74. számában megjelent 31.861. sz.. 
Valamint a P. R. T. folyó évi 27. számában meg
jelent 12.444. sz. rendeleteknél.

Budapest, 1925. junius hó 17-én.

A külkereskedelmi statisz tikai adatgyűjtésre  
vonatkozó rendelkezések kiegészítése.

10.083.
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés tár

gyában a P. R. T. folyó évi 1. számában közzétett 
29.432. sz. rendelet 6. §. 8. pontja kapcsán felmerült 
kétségek eloszlatása végett közlöm, hogy egyidejűén 
Madott több csomagról közös (kék színű, zöld 
sávval ellátott) kiviteli előjegyzési árunyilatkozatot 
is lehet kiállítani. Ehhez képest e pont szövege 
megfelelő kiegészítés után a következő lesz:

„Az előjegyzési eljárásban vámkezelt csomag
ról a feladó statisztikai célra kék szinü, zöld sávval 
ellátott u. n. „Kiviteli előjegyzési árunyilatkozat‘--ot 
állít ki.

Egyidejűén egy címzett részére feladott tö b b  
csomagról is lehet közös „Kiviteli előjegyzési áru- 
nyilatkozaf‘-ot kiállítani, amelyre azonban ebben 
az esetben rá kell írnia a feladónak, hogy hány 
darab és milyen ragszámu csomagra vonatkozik. 
A statisztika céljára szolgáló külön postai vámáru- 
nyilatkozat csatolása ilyen esetben elmarad, 
ehelyett a kiléptető postahivatal ezt a „Kiviteli elő
jegyzési árunyilatkozat“‘-ot tartja vissza.

A postára adás előtt kivitelben vámkezelt m a
gyarországi származású csomagokról a félnek a
6. §. 1. pontjában említett postai vámárunyilatko
zatot kell kiállítania. Ha azonban ilyen esetben a 
fél tévedésből másfajta statisztikai árunyilatkoza
tot állítana ki, am elyet a vám hivatal megelőzően  
hivatalos bélyegzőjével m ár ellátott, a postahivata
lok az ilyen árunyilatkozatot ne kifogásolják, ha
nem postai vámárunyilatkozat helyett fogadják el.“
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A 12. §. 1. pontjához áj bekezdés gyanánt 
a következőket kell beírni: „Ha a vámhivatal a 
postai vámárunyilatkozaton vagy más statisztikai 
árunyilatkozaton a statisztikai illeték lerovására 
szolgáló postabélyegeket saját hivatali bélyegzőjé
vel érvényteleníti, a felvevő postahivataloknak a 
statisztikai illetéket ilyen esetben a feladóval újból 
lerovatniok nem szabad“.

Budapest, 1925. évi junius hó 18-án.

Raktári előjegyzés vezetésének megszüntetése.
13.227.

Munka és papirmegtakaritás céljából a mozgó- 
és kalauzpostahivatalokat a S. K. U. 256. pontjá
ban elrendelt „Raktári előjegyzés“ vezetése alól 
e rendeletéin megjelenésétől kezdve felmentem.

A postahivatalok jegyezzék elő ezen rendele- 
temet a P. T. Sz. Rend. Gy. III. r. 300 folyószám 
alatt közölt rendeletnél.

Budapest, 1925. junius hó 11-én.

Az „Az Újság“ cimü napilap kiadóhivatala 
címére szóló postautalványok és befizetési 

lapok akadálytalan felvétele.
17.782.

Tudomásomra jutott, hogy egyes hivatalok az
„Az Újság“ című napilap kiadóhivatala címére 
szóló postautalványok felvételét arra való hivatko
zással, hogy e lap megjelenése betiltatott, meg
tagadták. Tekintettel arra, hogy az említett lap 
megjelenésének betiltása nem jelentette egyúttal a 
lapkiadóvállalatnak a megszüntetését s különben 
ís a lap imég eddig be nem folyt követeléseinek be
fizetéséről és ugyanezen a címen ugyancsak az 
„Az Újság Lapkiadó R.-T.“ által kiadott s be nem 
tiltott „Mindent Tudok“ című hetilapra történő 
előfizetésekről is van szó, felhívom a hivatalokat, 
hogy az „Az Újság“ napilap kiadóhivatala, vagy 
az „Az Újság Lapkiadó R.-T.“, vagy végül a „Min
dent Tudok Az Újság Hetilapja“ címre szóló posta- 
utalványokat és befizetési lapokat akadálytalanul 
vegyék fel.

Budapest, 1925. évi junius hó 18-án.

A hivatalos levelezés átalányozására igény- 
jogosultak névjegyzékének helyesbítése.

17.115.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté

rium összes alárendelt hatóságaival, hivatalaival és 
szerveivel együtt és a m. kir. kőszénbányahivatal,

Komló, a hivatalos levelezés átalányozására igény- 
jogosultak sorából a f. é. junius hó 30-ával kilép 
s a f. é. julius hó 1-étő'l kezdve összes levélpostai 
küldeményeit szabályszerűen bérmentesítve fogja 
postára adni. A hivatalok ennélfogva a m. é. P. R. 
T. 51. számában 17.516. sz. a. közölt Névjegyzék 
XII. pontját 1—139. tételeivel együtt és VII. pont
jának 14. tételét töröljék.

Budapest, 1925. évi junius hó 16-án.

A Budapest székesfővárosi postaigazgatóság 
átköltözése.

16.952.
Értesítem a hivatalokat, hogy a Budapest szé

kesfővárosi postaigazgatóság a budapesti főposta 
épületéből a budai új postapalotába (L, Várfok
utca 20.) költözött át.

A délutáni ügyeletes tisztviselő telefonszáma: 
József 5—19.

Budapest, 1925. évi junius hó 15-én.

* Sajtóhiba helyesbítések.
17.999.

A P. R. T. folyó évi 29. és 33. számába be
csúszott sajtóhibákat a hivatalok az alábbiak sze
rint helyesbítsék:

1. A P. R. T. folyó évi 29. számában meg
jelent 14.435. sz. rendeletnél (Postaulalványforga- 
lom felvétele Nagybritanniával II. rész Távirati 
utalványok) 18. pont 3. bekezdés 3. sorában a „P. 
R. Tára“ és „59. számában“ szavak közé Írják be 
az „1924. évi“ szavakat.

2. A P. R. T. folyó évi 31. száimában a 12.801. 
sz. rendelet 3. bekezdés 2. sorában 8.074. szám 
8.075. számra helyesbitendő.

3. A P. R. T. folyó évi 33. számában meg
jelent 15.762. sz. rendelet (Változások a légizárla
tok forgalmában) 3. bekezdésének 2. sorában „P. 
R. Tára folyó évi“ és „számában“ szavak közé 
szúrják be a „20“ számot.

Budapest, 1925. junius hó 19-én.

Forgalomköri változás.
17.066.

Belmajor ^  Siómaros, Belmajor Balaton- 
szabadi, Jóreménypuszta Siómaros, Külmajor 
^  Siómaros, Siómaros kk., valamennyi Veszprém 
vm., enyingi j., u. p. helyesen: Balatonszabadi.

A „Helységnévtár“ a fentiek alapján meg
felelően helyesbitendő.

Budapest, 1925. évi junius hó 13-án.
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A m. kir. postam esterek é3 postam este ri a lkal
m azottak  országos nyugdijegyesülete által 
rendeze tt jótékonycélu so rs já té k  sorsjegyeinek 

a  postaszem élyzet által való e lárusitása.
15.845.

A m. kir. postamesterek és postamesteri alkal
mazottak országos nyugdijegyesületének kérelmére 
megengedem, hogy az egyesület által a postames
teri internátus és az elaggott postamesterek ottho
nának megvalósítása érdekében rendezendő „Uni
versal“ jótékonycélu sorsjáték sorsjegyeit a kézbe
sítési kőrútjukat végző kézbesítők kivételével, az 
egész postai személyzet árusíthassa. A kézbesítők 
a sorsjegyek eladásával csak a szolgálatukon kívül 
eső időben foglalkozhatnak.

A postahivatalok az egyesületet ebben a tevé
kenységében leghathatósabban támogassák s in
tézkedjenek, hogy a sorsjegyeket a hivatali pénz

tárak és az egyes felvételi osztályok is árusítsák. 
A személyzetet felhívom, hogy a cél érdekében a 
sorsjegyek elhelyezése körül a szolgálat zavartalan 
menetének veszélyeztetése nélkül a legmesszebb
menő tevékenységet fejtse ki.

Az egyesület az eladók részére minden egyes 
sorsjegy után 1000 korona jutalékot biztosit, amely 
az elszámoláskor hozható levonásiba.

A szükséges felvilágosítások és útbaigazítások 
ügyében a postahivatalok közvetlenül tárgyaljanak 
az egyesülettel.

Budapest, 1925. évi junius hó 18-án.

Pályázati hirdetmény kiadói á llá sra .
Gyönk postahivatal a kezelés minden ágában 

jártas feltétlenül jó távirász kiadót keres fix fizetés
sel, julius elsejével való felvételre. Ebédet a posta
mesternél kap az üzemi jutalék ellenében..

Nyom atott a Budapesti Hírlap nyomdájában. Budapest. VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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A MAGYAR KIR.
KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI
Budapest, 1925. JUNIUS 25. Ä POSTA RÉSZÉRE.

KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

36. szám.

T Á R T Á L  O M
A vallás- és közoktatásügyi m inisztérium nak a hivatalos 

levelezés átalányozásából való kilépésével kapcsolatos intéz
kedés. 1 ! '  .* T * ! ; ®

A M agyarországi Szociálista M unkáspárt lap jakén t változó 
cimek a la tt k iadott időszaki sajtóterm ékek megjelenésének 
és terjesztéséinek eltiltása.

A postai szállításból k izárt sajtóterm ékek ny ilván tartá
sának helyesbítése.

V áltozás a  nem zetközi csom agtarifában.
V áltozás a mozgó- és kalauzposták jegyzékében.
Elveszett vonalfelvigyázói bélyegző.
Uj m agyar—csehszlovák távbeszélő viszonylatok m eg

nyitása.

Változások a Táviró Tarifák-ban.
A m. kir. posta takarékpénztár 1925. m ájus havi forgalma.
A Balatoni Társaság álta l k ibocsátott propaganda sors

jegyek árusítása a postah ivatalokban  és a sorsjegyek d íja
zására  vonatkozólag a postahivatalok figyelmeztetése.

A postaszemélyzet lé tszám ának  apasztásával kapcsolatban 
a kivált alkalm azottak ipari kiképzése, foglalkoztatása és 

elhelyezése.
Pályázat kiadói á llásra .

K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadók személyi ada
tairól.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában 1 — Amen.

A vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 
a hivatalos levelezés átalányozásából való 

kilépésével kapcsolatos intézkedés.
17.569.

A folyó évi P. R. T. 35. sz. közölt 17.115. számú 
rendelétem kapcsán a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrral egyetértve a hivatalokat a követke
zőkről értesítem, illetve a hivataloknak a követke
zőket rendelem:

1. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium az 
alája tartozó összes hatóságokat, hivatalokat és 
szerveket kötelezte, hogy hivatalos levélpostai kül
deményeiket folyó évi julius 1 -je, tehát a rendes 
díjazásra való áttérés után is csak hitelesített pos
tai feladókönyvek használata mellett adják fel.

2. Mindezen hatóságok, hivatalok és ‘szervek 
háromféle postai feladókönyvet fognak használni, 
u. m. a közönséges hivatalos, a „Portóköteles“ le
vélpostai és a könyvelt küldemények részére. Az 
egyes feladókönyvekbe a küldeményeket elegyesen 
bevezetni nem szabad s amennyiben ilyen eset elő
fordulna, az illetékes postahivatal azokat feladónak

szétválasztás és a megfelelő postai feladókönyvbe 
való bevezetés végett adja vissza.

3. Utasítom a postahivatalokat, hogy az emlí
tett szervek által rendes használatú postabélyegek
kel ellátott hivatalos levélpostai küldemények át
vételét a feladókönyv megfelelő hasábjában alá
írással és a hely- és kelti bélyegző lenyomatának 
alkalmazásával ismerjék el, a könyvelt küldemé
nyeknél pedig a ragszámot illetve a felvevő napló 
tételszámát jegyezzék be.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet az elől- 
emlitett rendeletnél.

Budapest, 1925. junius hó 20-án.

A Magyarországi Szocialista M unkáspárt lap
jaként változó cimek a la tt k iadott időszaki 
sajtóterm ék megjelenésének és te rjesz tésének  

e ltiltása .
17.998.

A belügyminiszter űr a Budapesten a Magyar- 
országi Szociálista Munkáspárt lapjaként hetenként 
változó és pedig „A Munkás“, „Szocialista“, „A 
Harc“, „Előre“ és „Szikra“ cimek alatt kiadott 
időszaki sajtótermék további megjelenését és ter
jesztését eltiltotta. Felhivom ennélfogva a kir. pos
tahivatalokat, hogy a szóbanforgó sajtótermék ne
tán postára kerülő példányait ne szállítsák és ne
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kézbesítsék, hanem azokat a budapesti m. kir. ál- 
lamrendőrség főkapitányságához küldjék be.

Megjegyzem, bogy a szóbanlevő sajtótermék 
részére kifejezetten előfizetésekről szóló postautal
ványokat és csekkbefizetéseket fölvenni tilos.

Budapest, 1925. junius hó 19-én.

A postai száilitásból k izárt sajtóterm ékek 
nyilvántartásának helyesbítése.

16.288.
A postahivatalok a Wienben megjelenő „A 

Jövő“, „Bécsi Magyar Újság“, „Értesítő“, „Ifjú
munkás Internationale“, „Proletár“, „Uj Világ“, 
„Vasárnap“, „Vörös Újság“ és „Wiener Ungarische 
Zeitung“ cimii, postai szállításból kizárt időszaki 
sajtótermékeket nyilvántartásukból töröljék, mert 
ezek a belügyminiszter úr közlése szerint időközben 
megszűntek.

Budapest, 1925. junius hó 20-án.

Változás a nemzetközi csom agtarifában,
16.349.

A hivatalok a nemzetközi csomagtarifát az 
alábbiak szerint helyesbítsék:

20. oldal: Abessinia, 1. útiránynál a 7. hasáb
ban lévő adat 4 f-rej helyesbítendő.

25. oldal: Brit India, 1. útiránynál az 5., 6. 
és 8. hasábokban „—“ helyett beírandó: 3.000, 50, 
illetőleg 25.

28. oldal: Délafrikai Unió-nál, úgyszintén
Délnyugatafriká-nál az 1. útirány súlydíjai: (1 kg) 
2.50 fr (Ausztrián át 2.40 fr); (2 kg) 4.40 fr; (3 kg) 
5.40 fr; (4 kg) 6.40 fr; (5 kg) 7.40 fr.

42. oldal: Nagybritánnia stb.-nél a II. 4. út
iránynál bejegyzendő a 3. hasábba: 10 (kg); a 4. 
hasábba pedig 6.90 (fr).

46. oldal: Perzsia, a) alatt első útirányként 
beírandó a 2. hasábba: Ausztria vagy Csehszl., 
Német; a 3-ikba: 1, alája: 5; a 4-ikbe: 2.55
(Ausztrián át: 2.45), alája: 3.65; az 5-ikbe: } 1000*; 
a 6-ikba: 50; a 7-ikbe: 2 f; a 8. hasábba pedig: 25.

Ugyanott a 9. hasábban a 3., 4. és 5. sorban 
lévő * jegyzet helyett beírandó: ,,* Bender-Abbas, 
Buschir-, Lingah- és Mahommerah-ba szóló, érték - 
nyilvánitással ellátott csomagok „Poste restante“ 
címzendők; az Abadan-ba, Ahwaz-ba és Arabistan 
egyéb helyeire szóló értéknyilvánitással ellátott 
csomagok „Poste restante Mahommerah“ —, a 
Lar-ba és a Kirmán-kerület helyeire szólók pedig 
„Poste restante Buschir (Perse)“ címzendők.
Sistan, Khoracan (Kerman) és Yezd kerületekbe 
szóló csomagok csak Bombay-ig mehetnek érték
nyilvánitással“.

53. oldal: Tanganyika-terület-nél a 9. hasábba 
a jelenlegi adatok elé beírandó: a) 125 cm; 50 dm3

Az alábbi helyeken, ú. m.: 33. oldal, Görög
ország 1. és 2. — ; 38. oldal: Liberia —•; 42. oldal: 
Nagybritánnia II., 1., 2. és 4. —; 43. oldal: Nica- 

'  ragua 1. —; 46. oldal: Perzsia b) 2. és c) 2. —;
50. oldal: Seychelles-szigetek 3. útiránynál az. 5. 
hasábban lévő } jelek kiterjesztendők annyira, 
hogy az utólag hozzáírt súlyfokozatokat is befog
lalják, mert ezekre is vonatkoznak az 5., 6., 7. és
8. hasábok adatai.

60. oldal: Németalföld-nél a 3. hasáb 2. sorá
ban a P. R. T. f. é. 22. számában közzétett 11.719. 
sz. rendelettel betoldott szöveg végéből törlendők 
a következők: „és amelyeknek súlya nem éri el az 
500 g-ot,“; ugyanazon hasábban a régi szöveg 
2. — 5. sorában törlendő „de csak o ly . . .“-tói 
,, .. . 500 g-t meghaladóig.

52. oldal: Svájc-nál — f.é. ju liiis hó 1-ével —■ 
az 1 és 5 kg-os csomagok súlydíja az 1. útirány
ban 0.90 és 1.70 fr-ra —, a 2. útirányban pedig 
1.30, illetőleg 2.20 fr-ra helyesbítendő.

Budapesten, 1925. évi junius hó 20-án.

Változás a mozgó- és kalauzposták jegyzé
kében.
18.130.

A Posta Rendeletek Tára folyó évi 28. számá
ban megjelent 14.798. sz. rendeletem kapcsán érte
sítem a hivatalokat, hogy f. évi junius hó 26-tól 
Kisújszállástól Pusztatarkony—Abádszalókig a „Kis
újszállás—P uszta tarkony— Abádszalók  77“ számú 
kalauzposta ismét forgalomba helyeztetett. Vezeté
sével a kisújszállási postahivatal bízatott meg.

Budapest, 1925. évi junius hó 20-án.

E lveszett vonalfelvigyázói bélyegző
17.814.

Értesítem a hivatalokat, hogy Cserei Imre a 
Debrecen 1. sz. postahivatalhoz beosztott távirda- 
vonalfelvigyázó „M. kir. távirda vonalfelvigyázó 
864“ feliratú bélyegzőjét Debrecen—Csapókért— 
Pallagmajor állomások között elvesztette.

A fenti bélyezgőlenyomattal netalán beérkező 
beadványokat terjesszék fel a hivatalok a m. kir. 
posta debreceni műszaki felügyelőségéhez.

Budapest, 1925. évi junius hó 21-én. ,

Uj magyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

17.251.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 

folyó évi július hó 1-vel a következő új magyar— 
csehszlovák távbeszélőviszonylatokban a forgalmat 
megnyitom.
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Az aranyfrankban feltüntetett dijak a min
denkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar táv
b e sz ó ló  központ

A csehszlovák Beszélgetési dii 
távbeszélő központ ar. frankokban

neve neve frc ctg
Balassagyarmat Rim. Sobota

(Rimaszombat) 1 80
Budapest Cinobana (Szinóbánya) 2 10

ss Hnusta (Nyustya) 2 10
ss Hohe (Holies) 2 10
s s Lovinobana (Lónyabánya) 2 10
Sí Poltar (Poltár) 2 10
i  ? 

SS

Trencin (Trencsén) 
Trencianské-Teplice

2 10

(Trencsénteplic) 2 10
Debrecen Cinobana (Szinóbánya) 2 10

SS Kezmarok (Késmárk) 2 40
5 s Rim. Sobota

(Rimaszombat) 2 10
Eger Rim. Sobota

(Rimaszombat) 2 10
Gyöngyös Rim. Sobota

Győr
(Rimaszombat) 

Kezmarok (Késmárk)
1
2

80
70

Hatvan Rim. Sobota
(Rimaszombat) 2 10

Kisvárda Preáov (Eperjes) 2 40
Makó Michalovce (Nagymihály) 2 70
Mátészalka Rim. Sobota

(Rimaszombat) 2 10
Miskolc Cinobana (Szinóbánya) 2 10

„ Humenné (Homnona) 2 40
55
55

Kezmarok (Késmárk) 
Rim. Sobota

2 40

(Rimaszombat) 2 10
Sí PreSov (Eperjes) 2 40

Nyíregyháza Kezmarok (Késmárk) 2 40
Sí Mich a lo vce (Nagyrn ibály) 2 40
SS Presov (Eperjes) 2 40

Salgótarján Rim. Sobota
(Rimaszombat) 1 80

Sátoraljaújhely Mihalovce (Nagymihály) 2 10
SS Vranovna SÍ. (Varannó) 1 80

Szeged Banska Bystrica (Beszterce-
bánya) 2 70

55 KeZmarek (Késmárk) 2 70
Szolnok Rim. Sobota

(Rimaszombat) 2 10
Tárcái Bratislava (Pozsony) 2 40

A kir. hivatalok a Távb. Tar. és Távb Üzlet-
szab. „V. ß l Külföldi forgalr.m“ díjtáblázatát he
lyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival a 
csatolt fedőlap beragasztása útján egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi június hó 20-án.

Változások a Táviró Tarifák-ban.
16.740.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. évi 22. szá
mának mellékleteként megjelent „Táviró Tarifáid
ban a következő változásokat vezessék keresztül:

A 10. oldalon Törökországnál uj „5“ jegyzet
ként a következők írandók: „El Aziz, Diarbekir,
Ourfa és Van helyekre csak az ottani belföldi nyel

veken szerkesztett táviratok küldhetők, idegen 
nyelvű táviratok nem fogadhatók el“.

A 14. oldalon Madeira szódija „via Lissabon- 
Madére v. via Emden Madöre“ 1.52-ről 1.48-ra he
lyesbítendő.

. A 15. oldalon Tanganyika területnél új .,3“ 
jegyzetként a következő írandó: „Kasanga hivatal
hoz a táviratok Kigoma-ból két hetenkint postával 
nyernek továbbítást“.

A 16. oldalon Amerikánál a bevezető részben 
foglalt szöveg folytatásaként a következő írandó: 
„A Western Union kábeltársaság kívánságára a via 
Western Union“ átjelzéssel feladott táviratok be
vezető részében az átjelzés „via W. U.“ rövidítés
sel jelölendő meg“.

A 16—22. és 26. oldalaikon a „Szolgálati kor
látozások“ rovatában lévő valamennyi =  D =  jel
zés után „**“ jel teendő és jegyzetként a következő 
írandó: „Via Havre Ccanmercial =  D =  táviratok 
küldhetők“. Ennek kapcsán a 26. oldalon Perunál 
és Urugaynál a „**“ megjelölés törlendő.

A 21. oldalon Costa Ricánál, Guatemalánál, 
Honduras köztársaságnál, Mexiconál, Nicaraguanal 
és St. Andrews Islandnál uj „3“ jegyzetként a kö
vetkezők Írandók: „ =  D =  táviratok via Italo ra
dio küldhetők ". Ugyanezen az oldalon Panama 
alatt Bocas del Toronál az „1“ jegyzet valamint az 
„1“ jegyzet szövege törlendő.

A 22. oldalon Jamaikánál, Kubánál és a Kis 
Antillák itt felsorolt hivatalainál áj „2“ jegyzetként 
a következők írandók: „ =  D =  táviratok via Italo 
radio küldhetők“.

A 23»—25. oldalakon a „Szolgálati korlátozá
sok“ rovatában lévő valamennyi =  D =  jelzés 
mellé „**“ jel teendő és jegyzetként a következők 
Írandók: „Via Havre Commercial és via Italo Radio 
— D =  táviratok küldhetők“.

A 24. és 25. oldalon Argentínánál, Bolíviánál, 
Brazíliánál, Chilinél, Columbiánál a és Ecua
dornál a „ t“ megjelölések valamint a jegyzetekben

és „ t“ jegyzetek szövegei törlendők.
A 26. oldalon Guyanánál (francia), Paraguay- 

nál, Uruguaynál és Venezuelánál új „6“ jegyzet
ként írandó: =  D =  táviratok via Italo Radio
küldhetők“.

A 30. oldalon a „3“‘ jegyzet úgyszintén a 31— 
34. oldalakon a „2“ jegyzet szövegében „via észak
atlanti kábelek“ után zárójelben a következő 
írandó: „(via Havre-Commercial kivételével)“.

A 25. oldalon Guyanánál (angol) a rendelte
tési ország hasábban Akyma és Mackenzie City 
helynevek közé a díjtételek változatlanul hagyása 
mellett „Apoteri“ helység írandó.

A 32. oldalon Marquises szigeteknél az első 
hasábban „Atuona (via Honolulu-Papetee radio)“ 
megjelölés fölé külön sorban Írandó „Atuona“ a 
következő díjtételekkel: via északatlanti kábelek és 
via London Marconi Vancouver 7.45 frs. és via 
Transradio Vancouver 7.17 frs.

A 36., 37. és 38. oldalakon az Északamerikai 
Egyesült-Államoknál a liirlaptáviratok  díjtételei az 
összes utakon a csatolt I., II. és III. sz. fedőlapok 
felhasználásával az alant közölt díjtételekkel he 
lyetlesitendők.
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Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

R e n d e lte té s i ország

U t i r a n y

Megjegyzés
via

Italo—Radio
via

itadio —France
via

Transradio via Radio— 
Varsovie

via Anglo, via 
Commercial, via 

Western Union, via 
imperial, via P <| 6s 
via London JIareon

szódíj aranyfrankokban
fre cts . fre cts fre cts fre cts fre cts

Alabama . . . . . . __ 7 0 6 9 5 79-5 — 76 83-5
Alaska, via Seattle — — — — — — 1 — — — —

Alaska, via Ashcroft
A r i z o n a .................... ---• 8 5 — 84-5 — 95-5 — 84-5 — 98-5
Arkansas .................... — 7 5 — 7 4 ‘5 — 87-5 — 7 9 7 5 — 88-5
California . . . . — 8 5 — 84-5 — 95-5 — 84-5 — 98-5
C a ro l in a .................... — 7 0 — 6 9 ‘5 — 79-5 — 76 — 83-5 f
Colorado . . . . — 7 5 — 74 '5 — 87-5 — 79-75 — 88-5
Columbia (District) . — 6 5 — 64-5 — 71-5 — 72-25 — 78-5
Connecticut . . . — 6 5 64-5 — 63-5 — 68-5 — 78-5
Dakotah . . . . ■ — 7 5 — 74-5 — 87-5 — 79-75 — 88-5
Delaware . . . , — 6 5 — 64-5 — 71-5 — 72-25 — 78-5
Florida:

Key-Wes't . . . — 8 5 — 84-5 — 95.5 — 84-5 — 98-5
Pensacola . . . — 7 0 — 69-5 — 79-5 — 76 — 83-5
Többi hivatal . . — 7 5 — 7 4 ’5 — 87-5 — 79-75 — 88-5

G e o r g ia .................... — 7 0 — 69-5 — 79-5 — 76 — 83-5
Idaho ......................... — 8 5 — 84-5 — 9 5 '5 — 84-5 — 98-5
I l l i n o i s .................... — 7 0 — 69-5 — 79-5 — 76 — 83-5
I n d i a n a .................... — 7 0 — 69-5 — 79-5 — 76 — 83-5
Jowa . . . . . . — 7 5 — 74-5 87-5 — — — 88-5
Jowa:

Burlington, Chin-
ton, Cedar Rapids,
Davenport, Du-
buque, Fort Madi-
son, Keokuk, Mus-
c a t i n e .................... — — — — — — — 76 — —
Többi hivatal . . — — — — — — — 79-75 — —

K a n s a s .................... — 7 5 — 74-5 — 87-5 — 79-75 — 88-5
Kentucky . . . . — 7 0 — 69-5 — 79-5 — 76 — 83-5
Louisiana: it

New-Orleans . . — 7 0 — 69-5 — 79-5 — — — 83-5
Többi hivatal . . — 7 5 — ' 74-5 — 87-5 — — — 88-5

Louisiana:
New-Orleans, Gretna __ __ __• __ _ — __ 76 _ __
Többi hivatal . . __ __ __ __ — — __ 79-75 __ __

Maine .................... — 6 5 — 64-5 — 63-5 — 68"5 — 78-5
Maryland . . . . — 6 5 — 64-5 — 71-5 — 72-25 — 78-5
Massachusetts : . .
Boston . . . . . — 6 0 — 59-5 — 63-5 — 68-5 — 7 3 5

Többi hivatal . . — 6 5 — 64 '5 — 63-5 — 68-5 — 78-5
Michigan . . . . — 7 0 — 69-5 — 79-5 — 76 — 83-5
Minnesota:

Duiutri. Minneapolis
S.t. Paul, South St.
Paul, S:. Paul rtock
Yards, Winona . . — 70 — 69-5 --- • 79-5 — 76 — 83-5
Többi hivatal . . — 75 — 74-5 — 87-5 — 79.75 — 88-5
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Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámnial szorzandók.
U t i r á n y

Rendeltetési ország
via

Italo—Radio
via

Radio—France
via

Transradio
via Radio — 

Varsó vie

Tit hfli, vli 
(tsimlal, us 

Ktslrrn Fnlon. via 
Imperial, via PI) is 
via London Hanui

Megjegyzés

szódij aranyfrankokban
fre C .t8 fre cts fre cts fre cts fre ets

M issisipi.................... — 70 — 69'5 79-5 — 76 — 83-5

Missouri:
St. Louis . . . . — 70 — 69-5 79-5 — 76 ' ---- 83-5
Többi hivatal . . — 75 — 74-5 — 87-5 — 7975 — 88-5

M ontana.................... — 75 — 74-5 __ 87-5 ____ 79-75 _ 88-5
Nebraska . . . . — 75 — 745 — 87-5 — 79-75 — 88-5
Newada . . . . — 85 — 84-5 — 95-5 — 84-5 — 98-5
New-Hampshire . . 

New-Jersey:

65 64-5 63-5 68-5 78-5

Hoboken, Jersey
City, Union Hill . — 65 — 64-5 — 63-5 — 68-5 — 78-5
Többi hivatal . . 65 — 64-5 — 71-5 — 72-25 — 78-5

New-Mexico . . . — 75 — 74-5 — 87 5 — 79-75 — 88-5

New-York:
New-York (City) 
l é s  mindama hiva
talok, melyek ne
vénél a Nomencla
ture 2. hasábjában
a „Tarif de New-
York City“ meg-
jegyzés áll . . . — 60 — 59-5 — 63-5 — 68-5 __ 735
Többi hivalal . . — 65 — 64-5 71-5 — 7225 — 78-5

O h i o .............................. 70 __ 69-5 79-5 _ 76 83-5
Oklahoma . . . . — 75 — 74-5 — 87-5 79-75 ___ 88-5
O r eg o n , ........................ — 85 — 84-5 95-5 — 84-5 — 98-5
Pennsylvania . . . — 65 — 64-5 71-5 72-25 — 78-5
Rhode Island . . . — 65 — 64-5 — 635 68-5 — 78-5
Tennesee . . . . — 70 — 69"5 — 79-5 — 76 — 83-5
Texas .............................. — 75 — 74-5 87-5 79-75 __ 88.5
U t a h ............................... — 85 — 84-5 95-5 84-5 __ 98-5
Verm ont.................... — 65 — 64-5 — 63-5 — 68-5 — 78-5
Virginia .................... — 70 — 69-5 — 79-5 76 — 83-5
Washington . . . — 85 :---- 84-5 95-5 84-5 — 98-5
Wisconsin . . . . — 70 — 69-5 79-5 76 — 83-5
Wyoming . . . .  

Budapest, 1925. évi jun

75

ius hó 15

74-5

-én.

87-5 79-75 88-5

A m. kir. postatakarékpénztár 1925. május 
havi forgalma.

4.155.
A takaréküzletágban a betétek összege 

5,713.281.748 koronával haladta túl a visszafizeté
sek összegét. A betétek állománya ezzel

64,424.734.714 koronát tett ki. A betevők száma e 
hóban 464-gyel szaporodott és összes számuk e hó 
végén 1,241.180.

A csekk és clearing üzletágban a betétek ösz- 
szegét 75,193.453.823 koronával múlta felül a visz- 
szafizetések összege. A csekkbetétek állománya
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1925. évi május hó végén 1,745.161.072.228 koro
nát tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e 
hóban 144-gyel szaporodott és a fennálló számlák 
száma a hó végén 52.459 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,141.293 tétel s 
10,056.307.895.918 korona, összes betéteink állo
mánya pedig a hó végén 1,809.585.806.942 ko
rona volt.

Az értékpapír üzletágban 1925. évi május hó 
végéig kiállíttatott 271.470 járadékkönyvecske, for
galomban volt a hó végén 105.473 darab. Az inté
zet értékpapír állománya különféle értékpapírok
ban és záloglevelekben 354.865.746 korona név- 
értéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti cso
portjának forgalma volt e hóban 84.829 darab uj 
zálogfelvétel 17,685.430.000 korona kölcsönnel és 
54.687 darab zálogkiváltás 9,265.905.000 korona 
kölcsönvisszafizetéssel. A zálogálladék 1925 május 
hó végén 200.753 darab volt, a zálogkölcsöntőke 
álíadéka 45,056.901.939 koronát tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes ár
verésre 4.160, kényszerárverésre pedig 701 darab 
különféle zálogtárgy került. A befolyt vételár 
596.910.700 korona volt. ,

Budapest, 1925. évi .május hó 18-án.

A Balatoni Társaság á lta l k ibocsátott propa
ganda sorsjegyek á ru s ítá s a  a  postahivatalok
ban és a sorsjegyek d íjazásá ra  vonatkozólag 

a  postahivatalok figyelm eztetése.

17.144.
A Balatoni-Társaság kérelmére megengedem, 

hogy a társaság által kibocsátott nyereményszelvé- 
nyes propaganda levelezőlapokat (sorsjegyeket) a 
postahivatalok, az egyes felvételi osztályok és a 
postahivatalok hivatali pénztárai a hivatalos óra 
alatt árusíthassák. Figyelmeztetem azonban á pos
tahivatalokat, hogy ezen sorsjegyek árusítása a 
szolgálat rendes menetét nem zavarhatja. A levél
hordók a sorsjegyek elárusitásával nem foglalkoz
hatnak s igy ezzel nem bízhatók meg.

Az elárusítandó sorsjegyeket, a megfelelő fel
világosító hirdetményekkel és az darusításhoz 
esetleg szükséges nyomtatványokkal együtt, a tár 
saság fogja szétosztani s a leszámolásokat az érde
kelt postahivatalokkal ugyancsak a társaság köz
vetlenül fogja végezni.

A társaság ;az eladott sorsjegyek után postai 
jóléti célokra 10%-ot ajánlott fel, mely összeg

rendeltetéséről a leszámolás után fogok intézkedni.
A sorsjegy elválasztható függelékét képesleve

lezőlap képezi. Minthogy pedig a levelezőlap és 
szelvénye (a sorsjegy) együttes hosszúsága a leve
lezőlap méretére megengedett 15 cm-t meghaladja, 
(17 és V* cm.) a szelvénnyel egybefüggő levelező
lap postai díjazás szempontjából már a közönséges 
levél dija alá esik. Felhívom ezért a postahivatalo
kat, hogy erre a körülményre a vevőközönséget 
figyelmeztessék. Ha pedig ilyen szelvénnyel egybe
függő levelezőlapok érkeznének kézbesítésre, azok 
díjazását a hivatalok gondosan vizsgálják felül s 
az esetleg hiányzó díjnak szabályszerű portóként 
való kirovásáról és beszedéséről gondoskodjanak.

Budapest, 1925. évi junius hó 18-án.

A postaszem élyzet létszám ának apasztásávai 
kapcsolatban a  kivált alkalm azottak ipari 

kiképzése, foglalkoztatása és elhelyezése.

18.025.
Már eddig is gondoskodás történt arra nézve, 

hogy a postaszemélyzet létszámának apasztásávai 
kapcsolatban, a tényleges szolgálatból kivált alkal
mazottak a postaszemélyzet jóléti szövetkezetének 
ipari csoportja keretében berendezett háziipari tan
folyamokon szakszerű, díjmentes kiképzésben ré
szesüljenek és vagy az ipari műhelyekben, vagy ön
álló ipari munkával, a megélhetésüket biztositó 
foglalkozáshoz jussanak.

Gondoskodni kell azonban arról is, hogy 
azok a B. listások és nyugdíjasok, akik egészségi 
vagy egyéb okokból ipari munkára kevésbé alkal
masak, más munkakörben helyezkedhessenek el.

Ez okból örömmel járulok hozzá a postasze
mélyzet jóléti csoportjának azon tervéhez, hogy ke
belében elhelyezőt létesít, amely a munkaalkalmak 
felkutatására egyrészt a nagyobb intézményekkel, 
az ipari1 és kereskedelmi élet központjaival keres 
kapcsolatot, másrészt a postaszemélyzet meleg ér
deklődésére és hathatós segítségére óhajt támasz
kodni azoknak a kartársaknak érdekében, akik 
rajtuk kiviil eső okokból, tisztán a létszáma pasztas 
állaimgazdasági érdekein nyugvó kényszerűségből 
váltak ki a szolgálatból és akik joggal elvárhatják, 
hogy szerencsésebb helyzetben lévő kartársaik meg
értő szeretettel karolják fel ügyüket és még a leg
kisebb községben is gondosan figyelő és kutató őr
szemként siessenek segítségükre a mindennapi ke
nyérért folytatott nehéz küzdelmükben.

A postaszemélyzet hagyományos kartársi 
együttérzéséhez és minden nemes ügyben megnyi-
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■átkozó segítő készségéhez fordulok tehát, amikor 
& inra kérem a postás társadalom minden egyes tag

ját, hogy lelkes szeretettel karol ják fel ezt az ügyet 
s tegyék magukévá, hogy az élet minden viszony
latában, bárhol kínálkozó és komolyan figyele.mbe- 
vehető munkaalkalmat felkutatva, közöljék ezt a 
m. kir. postaszemélyzet jóléti csoportjának elhelye
zőjével (Budapest, IV., Petőfi Sándor-utca 17. III. 
em.), mely a bejelentett munkaalkalmai előjegy
zésbe veszi és az ajánlkozó egyéniségének és ké 
pességeinek megfelelő elhelyezést közvetíti.

Bár a munkaalkalom mineműségére nézve kö
zelebbi megjelölést vagy irányítást alig lehet adni, 
mégis megemlítem, hogy véleményem szerint a női 
alkalmazottak elsősorban mint házvezetőnők, gyér 
mekkisérők, nevelőnők, gyermek kertésznők, tár
salgónők, betegápolónők, fogadóhölgyek, gépiró- 
nők, távbeszélő kezelőnők, továbbá üzletekben mint 
pénztárosnők, kiszolgálók és könyvelők gazdasá
gokban mint kulcsárnők, községekben mint írno
kok, azonkívül mint ipari munkaerők nyerhetné
nek foglalkozást, amire kellő rátermettséggel előre
láthatólag többen fognak jelentkezni.

t A férfi alkalmazottakat illetőleg mindennemű 
irodai foglalkozáson kívül, szó lehetne gyárakban 
vagy üzemekben .munk'afelügyelőkről, pénzintéze
tekben, bankokban, stb. pénztárosokról, ellenzáro
sokról, irodavezetőkről, stb. stb.

Kérem a személyzetet, hogy az elhelyezőt ezen 
humanitárius munkájában odaadóan támogassa, a 
B. listás és fiatalabb nyugdíjas kartársak figyelmét 
pedig ;az elhelyezőre hívja fel azzal, hogy a felaján
lott segítséget vegyék igénybe és alkalmazásra akár 
szóval, akár Írásban jelentkezzenek.

Budapest, 1925. évi junius hó 19-én.

Pályázat kiadói állásra.
A Tiszat'öldvár-Ószöllői IV. oszt. uj, még meg 

nem nyílt postahivatal helyettes postamestere férfi 
kiadót keres, ki a vizsgákra előkészítené. Ajánlatok 
tiszaföldvári postahivatalhoz küldendők.

Minden szakban jártas férfikiadó azonnali be
lépésre alkalmazást keres Győr- vagy Sopron- 
megyében. Megkereséseket „Kiadó Mosonszenljá- 
nos“ címre kér.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági

kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Budapest
székesfőváros Götter Frigyes Kiadó Nagvsink

1902 Budapest 500 Hűtlen pénzkezelés —

Pécs Babits Máiia Berzence
1902 Beizence Hűtlen pénzkezelés —  V

Szeged Dabis Eszi er J» Gvoma
1890 Gyoma Eey évig nem 

vállalt alkalmazást —

N yom atott a B udapesti H írlap  nyom dájában . B udapest. V i l i . ,  Rökk S zilárd -u tca  4. — Felelős nyom davezető: Nedeczky László.
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Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzó
számmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő 
központ

A csehszlovák távbeszélő-' 
központ neve

Beszélgetési 
dij arany
frankokban

neve
tre cts

Balassagyarmat Rim. Sobol a (Rimaszombat i 80
Budapest Cinobana (Szinóhánya) 2 10

Hnusta (Nyustya) 2 10
V Holié (Hohes) 2 10
„ Lovinobaűa (Lónyabánya) 2 10

• Poltar (Poltái) 2 10
Trenéin (Trencsén) 2 10

J» Trenéianské-Teplice
(Trencsénteplic) 2 10

Debrecen C'nobana (Szinóbánya) 2 10
Kezmarok (Késmárk) 2 40
Rím. Sobota (Rimaszombat) 2 10

Eger 2 10
Gyöngyös JJ J» 1 80
Győr Kezmarok (Késmárk) 2 70
Hatvan R e  Sobota (Rimaszombal) 2 10
Kisvárda Presov (Eperjes) 2 40
Makó Michalovce (Nagymihály) 2 70
Mátészalka Rím. Sobota (Rimaszombat) 2 10
Miskolc Cinobana (Szinóbánya) 2 10

» Humenné (Homonna) 2 40
Kezmarok (Késmárk) 2 40

JJ Rím. Sobota (Rimaszombat) 2 10
íj Presov (Eperjes) 2 40

Nyíregyháza Kezmarok (Ké-márk) 2 40
JJ Michalovce iNagymibály) 2 40

Presov (Eperjes) 2 40
Salgótarján Rim. Sobota (Rimaszombat) 1 80
Sátoraljaújhely Michalovce (Nagymihály) 2 10

Vranovna SÍ. (Varannó) 1 80
Szeged Baüska bystiica 

(Besztercebánya) 2 70
JJ Keímarok (Késmárk) 2 70

Szolnok Rim. Sobota (Rimaszombat) 2 10
Tárcái Bratislava (Pozsony) 2 40
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Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

Rendeltetési ország

U t i  r á n y

via
Italo—Radio

via
Radio —France

via
Transradio via Radio— 

Varsovie

tii Anglo, tli 
Commminl. tii 

Western Union, til 
Imperial, til P l| As 
til London Hirtoni

Megjegyzés

szódíj aranyfrankokban
frc cts | 'Ire | cts frc | cts frc | cts frc cts

Alabama ..............
Alaska, via Seattle

— 70 — G9-5 — 79'5 — 76 — 83-5

t s
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aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandők.
U t i r a n y

R en d e lte té si o rszág
via

Italo—Radio
via

Radio—France
via

Transradio
via Radio— 
Varsovie

via Anglo, via 
I'ommmial, via 

Western I nion. via 
Imperial, via KQ h 
via London flartoni

Megjegyzés

szódíj aranyfrankokban
fre cts fre cts fre cts fre cts fre cts

Alaska, via Ashcroft __
84-5A r iz o n a ..................... _ 8 5 — 95-5 — 84-5 — 98-5

A rkansas..................... __ 75 — 74-5 — 87-5 — 7 9 7 5 88-5
California . . . . — 85 — 84-5 9 5 5 — 84-5 — 98-5
C a ro lin a ..................... — 70 — 69-5 — 79-5 — 76 — 83-5
Colorado . . . . — 75 — 74-5 87-5 — 79-75 — 88-5
Columbia (District) . — 65 — 64-5 — 71-5 — 7 2 2 5 78-5
Connecticut . . . — 65 — 64-5 6 3 5 — 68-5 — 78-5
Dakotah . . . . • — 75 — 7 4 5 87-5 7 9 7 5 88-5
Delaware . . . . — 65 — 64-5 71-5 — 7225 78-5
Florida:

Key-West . . . 85 _ 84-5 95.5 84-5 98-5
Pensacola . . . — 70 — 69-5 79-5 76 — 83-5
Többi hivatal . . — 75 — 74-5 87-5 79-75 — 88-5

G e o rg ia ................... — 70 — 69-5 79-5 — 76 — 83-5
Id a h o ........................ — 85 — 84-5 95-5 84-5 — 98-5
I l l i n o i s ................... — 70 — 69-5 79-5 76 — 83-5
I n d ia n a ................... — 70 — 69-5 79-5 76 — 83-5
Jowa . ................... — 75 — 74-5 87*5 — — 88-5
Jowa:

Burlington, Chin- 
ton, Cedar Rapids, 
Davenport, Du
buque, Fort Madi
son, Keokuk, Mus
catine ...................

•
76

Többi hivatal . . — — — — — — — 79-75 — —
K a n s a s ................... — 75 — 74-5 — 87-5 79-75 88-5
Kentucky . . . . — 70 — 69-5 795 — 76 — 83-5
Louisiana: 

New-Orleans . . 70 69-5 79-5 ___ 83-5
Többi hivatal . . — 75 — 745 87-5 — — 88-5

Louisiana: 
New-Orleans, Gretna 76
Többi hivatal . . — — — __ — — __ 79-75 __ __

Maine ................... — 65 — 64-5 — 63-5 — 68-5 — 78-5
Maryland . . . . — 65 — 645 — 71-5 — 72-25 78-5
Massachusetts : . . 
B o s t o n ................... 60 59-5 63-5 68-5 735

Többi hivatal . . — 65 — 64-5 63-5 68-5 — 78-5
Michigan . . . . — 70 — 69-5 79-5 76 — 83-5
Minnesota:

Duluth, Minneapolis, 
St. Paul, South St. 
Paul, St. Paul Stock 
Yards, Winona . . 70 69-5 79-5 76 83-5
Többi hivatal . . — 75 — 745 87-5 79.75 88-5



\
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Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.
U t i r i  ii y

Rendeltetési ország
viaItalo—Radio viaRadio—France viaTransradio via Radio — Varsovie

via Anglo, via foinmereul. fia Western Inion, via Imperial, via FQ és via London Hnrroni
Megjegyzés

szódi j aranyfrankokban
fre cts fre cts fre cts fre cts 1 fre ets

M issisipi................... — 70 — 69-5 — 79-5 76 — 83-5

Missouri:
St. Louis . . . . — 70 — 69-5 — 79-5 — 76 — 83-5
Többi hivatal . . — 75 — 74-5 — 87-5 — 7 9 '7 5 — 88-5

M ontana................... — 75 _ 74-5 __ 87-5 __ 7 9 7 5 __ 88-5
Nebraska . . . . — 75 — 74-5 — 87-5 — 79-75 -- i 88-5
Newada . . . . — 85 — 84-5 — 95-5 — 84-5 — 98-5
New-Hampshire . . — 65 -- . 64-5 — 63 '5 — 68-5 — 78-5

New-Jersey: 
Hoboken, Jersey
City, Union Hill . — 65 — 64-5 — 63-5 — 68-5 — 78-5
Többi hivatal . . 65 — 64-5 — 71-5 — 7 2 2 5 — 78-5

New-Mexico . . . 

New-York:
*

75 — 74-5 — 87 5 — 79-75 — 88-5

New-York (City) 
lés mindama hiva
talok, melyek ne
vénél a Nomencla
ture 2. hasábjában 
a „Tarif de New- 
York City“ meg-
jegyzés áll . . . — 60 — 59-5 — 63-5 68-5 — 7 3 5
Többi hivatal . . — 65 — 64-5 — 71-5 — 7 2 2 5 — 78-5

O h i o ........................ 70 __ 69-5 79-5 __ 76 __ 83-5
Oklahoma . . . . — 75 — 74-5 — 87-5 — 79-75 — 88-5
O r e g o n ................... — 85 — 84-5 95-5 — 84-5 — 98-5
Pennsylvania . . . — 65 — 6 4 '5 - 71-5 7 2 2 5 — 78-5
Rhode Island . . . — 65 — 64-5 — 63 5 68-5 — 78-5
Tennesee . . . . — 70 — 69-5 79-5 76 — 83-5
Texas ........................ — 75 — 74-5 87-5 — 79-75 — 88 .5
U t a h ........................ — 85 — 84-5 — 95-5 — 84-5 — 98-5
V erm ont................... — 65 — 64-5 63-5 68-5 — 78-5
V irg in ia ................... — 70 — 69-5 ■■■■ — 79-5 7 6 — 83-5
Washington . . . — 85 — 84-5 — 95-5 84-5 — 98-5
Wisconsin . . . . — 70 — 69-5 — 79-5 76 --- _ 8 3 5
Wyoming . . . . 75 ■■ 74-5 -- — 87-5 — 79-75 — 88-5
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RENDELETEK TÁRA
A MAfiYAR KIR. | | | | j  ROSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A  M A G Y A R  K I R Á L Y I  H Ü i  KERESKEDELEM ÜGYI MINISZTER.
Budapest, 1925. JUNIUS 27. 37. szám.

T A R T A L O M
K. alnyomaIu napi al- és főjegyíókek, valamint som- 

mázatok forgalomból kivonása.
Figyelmeztetés a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

alá rendelt hatóságoknak levélátalányozási rendszerből 
való kilépése tárgyában.

H iszek  egy Istenben, h iszek  egy hazában, 
H iszek  egy isteni örök igazságban,
H iszek  Magyarország feltám adásában! — Amen.

K. alnyomatu napi a l- és  föjegyzékek, va la 
mint sommázatok forgalomból kivonása.

18.406.
A P. R. T. 1924. évi 21. számában 5665. sz. a. 

az állami kölcsönelőlegnek postatakarékpénztári 
befizetési lapok utján való befizetése tárgyában kö
zölt 16.772/1924. számú postatakarékpénztári ren
deletre hivatkozva, amely a postatakarékpénztár 
által az összes postahivatalokkal külön is közölte- 
tett, értesíte,mi a postahivatalokat, hogy a m. kir. 
pénzügyminisztérium a takarékkoronában való 
számítást, folyó évi julius hó 1-től kezdődőleg be
szünteti.

Ennek folytán a közvetítő postahivatalok jú
lius hó 1-től kezdve állami kölcsönelőleg befizeté
seket csak papirkoronában fogadhatnak el és szá
molhatnak el. Az ilyen befizetések július 1-től 
kezdve továbbra is K. flnyomatu befizetési lapok
kal történnek ugyan, azonban többé nem a K. al- 
nyomatu napi al- és főjegyzékeken, valamint som
mázatokon, hanem a rendes zöld na p i al- és fő 
jeg yzékeken , valam int som m ázatokon a többi csekk  
befize tésekkel együtt szám olandók el.

Amennyiben az állami kölcsöntartozásaikat 
befizetni óhajtó felek kitöltött K. alnyonnatu be
fizetési lapokkal jelentkeznének, a hivatalok azo
kat akadálytalanul fogadják el, de a rendes keres
kedelmi befizetési lapok módjára kezeljék. A K.

Figyelmeztetés az F. W. Stopper amsterdami kikos által 
szétküldött hólabdarendszerü eladásra vonatkozó szelvénye
ket tartalmazó zárt levelek kezelése tárgyában.

Sajtóhiba helyesbítés.
A temetési segélyek ujahb felemelése.

befizetési lapoknál tehát a szorzószám alkalmazá
sának s igy értékkülönbözet felszámításának helye 
nincs.

Minden félreértésnek elejét veendő, utasítom 
a hivatalokat, hogy a készletükben levő K. alnyo
matu napi al- és fő  jegyzékeke t, va lam in t som m áza
tokat július hó 30-án az utolsó indítással bizony
latpár kíséretében küldjék be a m. kir. Postataka
rékpénztár gazdászati hivatala címére. A boríté
kon alkalmazzák „Forgalomból kivont postataka
rékpénztári nyomtatványok“ megjelölést.

E változást a hivatalok a fentemlitett rendelet
nél jegyezzék elő.

Budapest, 1925. június hó 27-én.

Figyelm eztetés a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium alá rendelt hatóságoknak a 
levélátalányozási rendszerből való kilépése 

tárgyában.
18.583.

A P. R. T. f. évi 36. számában közölt 17.569. 
sz. rendelet kapcsán felhivatn a postahivatalok 
figyelmét, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter ur a postai feladókönyvek használatát 
csak a fenhatósága alá tartozó állami hatóságokra, 
hivatalokra és szervekre nézve tette kötelezővé. 
Ennélfogva a hivatalok az említett rendelet 1. pont
jában „az alája tartozó összes“ szavak után írják 
be az „állam i“ szót, a pont végéhez pedig pótlólag 
jegyezzék be a következőket: „A nem állami (fe
lekezeti) hatóságok, hivatalok és szervek nem kö- 

| telesek postai feladókönyvet használni, annak hasz-
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nálata tetszésüktől függ.“ Ugyanezen rendelet 2. 
pontjában „Mindezen“ után jegyezzék be: „ál
lam i".

Budapest, 1925. junius 27.

Figyelm eztetés az F. W. Stopper amsterdami 
lakos által szétküldött hólabdaréndszerü el
adásra vonatkozó szelvényeket tartalmazó 

zárt levelek kezelése tárgyában.
14.209.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy újab
ban F. W. Stopper amsterdami lakos zárt levelek
ben hólabdaréndszerü árusításra vonatkozó szel
vényeket küld szét. A postahivatalok az ilyen tar
talom gyanújában álló zárt leveleket a P. R. 
T. 1912. évi 18. számában megjelent 19.353. sz. 
rendelet értelmében kezeljék.

Megjegyzem, hogy a nevezett Amsterdamon 
kivül Hollandia (Nederland) más helyein is (Zand- 
voort, Haarlem stb.) ad fel efféle küldeményeket.

Budapest, 1925. évi június hó 23-án.

Sajtóhiba helyesbítés.
ad 17.533.

A P. R. T. folyó évi 35. számában megjelent 
17.533. sz. rendelet 2. és 3. sorába „Marx Beverier“ 
helyett „Marx Brevier“ Írandó.

Budapest, 1925. június 23.

A tem etési segélyek  újabb felem elése.
18.693.

A folyó évi Rendeletek Tárának 17. számában 
közzétett 9143. számú rendelet kapcsán értesítem 
a személyzetet, hogy a m. kir. posta személyzet 
jóléti csoportjának temetési vállalata által nyúj
tandó segélyeket 1925. évi július hó 1-től továbhi 
intézkedésig, — a feleségnek és az özvegyi nyug
dijat élvező özvegynek elhalálozása esetén ugyan
olyan összegben állapítom meg, mint a megfelelő 
csoportba tartozó alkalmazott, illetve nyugdíjas 
családfő után.

Ennek megfelelően a feleségnek és özvegyi 
nyugdijat élvező özvegynek elhalálozása esetén

az a) csoportban . . . 1,300.000
b) „ . . . 1,200.000
c) „ . . .  1,100.000
d) „ . . .  1,000.000 korona

temetési segélyben részesülnek azok a hátramara
dottak, akik az eltemettetésről gondoskodtak.

Felhívom a postai hatóságokat, hivatalokat és 
a személyzetet, hogy jelen rendelkezésemet a f. évi 
Rendeletek Tárának 17. számában közzétett 9143. 
számú rendeletnél jegyezzék elő, illetve azt meg
felelően helyesbítsék.

Budapest, 1925 június 23-án.

*W'it* &4
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI
Budapest, 1925. JULIUS 3.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

38. szám.

T A R T
Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
A régebbi kiadású (feladóvevény-szelvény nélküli) bel

földi utalványiirlap érvényességi idejének újabb meghosz- 
szabbitása.

Légi postaforgalom kölcsönös megnyitása Budapest— 
Prága között.

A Budapestre szóló közönséges levélpostai küldemé
nyek feldolgozása.

Figyelmeztetés a magyar-olasz utalványforgalomra nézve.
Változás a nemzetközi csomagtarifában.

A L O M
Uj magyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok megiuyitása. 
Változások a Táviró-Tarifákban.
A m. kir. postaszemélyzet körében 15)25. évi május 

havában előfordult változások.
Forgalomköri változások.
Helyesbítés.
Sajtóhibaigazitás.
Pályázati hirdetmény kiadói állásra.
Pályázat kiadói állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi 

adatairól.

Hiszek egy Istenben, hiszek e g y  hazában, 
H iszek egy isten i örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltám adásában) — Ámen.

Lefoglalandó sajtóterm ék.

19.119.
#•

A szegedi kir. törvényszék vizsgálóbirája f. évi 
junius hó 26-án kelt B. 4.805. szánni végzésével a 
Szegeden, a Koroknay-féle nyomdában (Templom
tér 3.) nyomtatott „Színház és Társaság“ című 
hetilap 1925. évi junius hó 15-én és 22-én meg
jelent 24. és 25. számainak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóban lévő lap
számok netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a szegedi kir. 
törvényszék vizsgálóbirájához küldjék be.

Budapest, 1925. évi junius hó 30-án.

Postai szállításból k izá it sajtóterm ékek.

19.094.
A Moszkvában megjelenő „Batrak“ cí.mű 

orosz nyelvű napilaptól és a Charkovban meg
jelenő „Proletár“ című ukrán nyelvű folyóirattól 
a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket a 
kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi junius hó 30-án.

A régebbi kiadású (feladóvevény-szelvény 
nélküli) belfö di utalványürlap érvényességi 

idejének újabb m eghosszabbítása.
ad 179.

Hivatkozással a P. B. T. 1925. évi 7. számá
ban megjelent 179. sz. rendeletimre, értesítem a 
hivatalokat, hogy a régebbi kiadású feladóvevény
szelvény nélküli belföldi utalványürlapok érvé
nyességi határidejét, — a rendelkezésre álló nagy 
készletekre való tekintettel, — további két hó
napra, tehát 1925. év augusztus hő 31-ig bezárólag 
meghosszabbítom.

E határidő elteltével esetleg még felhasználat
lanul maradó készleteket a postahivatalok foglalják 
kimutatásba, s azok ellenértékét a kimutatás és a 
felhasználatlan utalványürlapok csatolása .mellett 
szeptember havi levonóivükben számolják el.

Értékcikkárusitók és magánfelek esetleges 
készleteiket szintén csak 1925. évi augusztus hó 
31-ig cserélhetik be forgalomképes, szelvényes 
utalványürlapokra a postahivataloknál.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a fenn 
hivatkozott rendeletemnél.

Budapest, 1925. évi julius hó 1-én.

Légi postaforgalom  kölcsönös m egnyitása 
Budapest— Prága között.

18.701.
A P. R. T. folyó évi 18. számában közzétett 

8503. sz. rendeletem kapcsán értesítem a hivatalo
kat, hogy a Francia-Román Légiforgalmi Rész-
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vénytársaság útján a légi postaforgalom Buda
pest—Prága között a folyó évi julius hó 1-től 
kezdve kölcsönösen megindult.

E forgalomban azonban nem az egész cseh
szlovák köztársaság, hanem csak a szorosan vett 
Csehország területére szóló légi postaküldemé
nyek adhatók fel.

A Prágába szóló levélzárlatok naponkint 
vasárnap kivételével 14 óra 15 perckor az említett 
társaságnak Mátyásföldről induló repülőgépeivel 
továbbittatnak.

Ellenkező irányban a Budapest 42. számú 
hivatalhoz címzett légi postazárlatok érkeznek.

Budapest, 1925. évi julius hó 1-én.

A Budapestre szóló közönséges levélpostai 
küldemények feldolgozása.

13.099.
Folyó évi julius hó 1-től a Budapest IV. köz- 

igazgatási kerületében kézbesítendő levélpostai 
anyagot a budapesti 741. számú hivatal kézbesíti.

Ugyané naptól kezdve a budapesti 641. számú 
levólkézbesitő hivatal a budapesti 62. számú hiva
talba olvad.

Eme változás folytán a Budapestre szóló kö
zönséges levélpostai anyag a következőleg irá
nyítandó:
az I. és II. kerület a budapesti 2. számú hivatalhoz,
a III. » ,, „ a. „
a IV. VII. VIII. és IX. kér. a „ 741.
az V. és VI. kerület a „ 62. „ „ és
a X. kerület (Rákosfalva, Kőbánya, Tisztviselőtelep) a 
budapesti 10. számú hivatalhoz.

Ugyancsak folyó évi junius hó 30-ával meg
szűnt a budapesti 2. és 56. számú hivataloknál a 
levélpostai expressküldemények kézbesítése. A Bu
dapestre szóló levélpostai expressküldemények 
ehhez képest folyó évi julius hó 1-től a következőleg 
irányitandók:
a III. kerület a budapesti 3. szánni hivatalhoz, 
a X. „ (Rákosfalva, Kőbánya, Tisztviselőtelep) 
a budapesti 10. számú hivatalhoz,

a többi kerület pedig mind a budapesti köz
ponti távirdahivatalhoz.

Ezzel kapcsolatban a Budapestre szóló közön
séges levélpostai küldemények feldolgozására vo
natkozóan az alábbiakat rendelem:

1. A II , III. és IV. osztályú postamesteri hiva
talok és az ügynökségek a Budapestre szóló levele
zést a többi anyagtól különítsék el és azt egybe 
kötegelve „Budapest“ feliratú levélkötegben továb
bítsák a rendelkezésre álló rovatolási úton.

2. Az I. osztályú postamesteri és a vidéki 
kincstári postahivatalok a Budapestre szóló levél
postai anyagot az egyes közigazgatási kerületek sze
rint részletesen és pontosan dolgozzák fel és az 
anyagot a kézbesítő hivatal nevét és az illető köz- 
igazgatásti kerület számát feltüntető levélkötegben 
továbbítsák. (Pl.: Bp. 2—I. kér, Bp. 62. V. kér.)

Ha valamelyik közigazgatási kerület számára 
5-nél több küldemény fordulna elő, a küldemények 
a P. T. Sz. Gy. III. részének 306. fsz. a. közzétett

17.318—1888. számú rendeletben előírtak szerint 
külön kötegbe foglalva tovübbitandók.

A 2. pont alatt említett hivatalok az előirt 
mennyiségnél kevesebb küldeményt, továbbá az oly 
küldeményt, melynek pontos irányítása tekinteté
ben kétely merül fel, valamint a Budapesten szé
kelő hatóságoknak és hivataloknak szóló közönsé
ges levélpostai küldeményeket

a) az esetben, ha a budapesti anyag továbbítá
sára felhasznált zárlat mozgó- vagy kalauzposta 
útján nyer továbbítást, „Budapest vegyes“ feliratú 
külön kötegben;

b) ha pedig vasúti menet útján állna fenn ro
vatolási összeköttetés, az esetben, ha a zárlat Bu
dapest 72, vagy Budapest 741. részére van oimezve, 
„Budapest 741“, ha pedig Budapest 62. részére in- 
dittatík, „Budapest 62. kézbesítő“ feliratú külön 
kötegben tartoznak továbbítani.

3. A vidéki mozgó- és kalauzposták a feldolgo
zást illetőleg a 2. pont alatt foglaltak szerint jár
nak el.

Megjegyzem még, hogy a helyes irányításért az 
indító hivatal, mozgó-kalauzposta, illetve az az al
kalmazott felelős, aki a kötegjelző szerint a beosz
tást végezte.

4. A Budapestre közlekedő mozgó- és kalauz
posták tartoznak a hozzájuk beérkezett és az 1. 
pont alatt felsorolt hivataloktól, ügynökségektől 
eredő „Budapest“ feliratú kötegeket, valamint a 2. 
és 3. pontok alatt felsorolt hivataloktól és menetek
től eredő „Budapest vegyes“ című levélkötegeket 
felbontani és a berendezett rovatolásoknak és a ré
szükre kiadott irányítási kimutatásoknak megfe
lelően részletesen és pontosan feldolgozni. Utóbbi 
menetek a kötegékbe felvett anyag helyes beosz
tását ellenőrizzék és az észlelt eltéréseket szabály
szerűen jelentsék.

A leadó szolgálat könnyítése és gyorsítása ér
dekében minden küldemény oda irányítandó, ahová 
az címezve van.

A „Budapest székesfőváros területének posta 
kézbesítési beosztása“ című segédkönyv birtokában 
az indító hivatalok, továbbá a mozgó- és kalauz - 
posták a Budapestre szóló levélpostai anyagot rész
letesen feldolgozhatják. Ha valamelyik (részletes 
feldolgozásra kötelezett) hivatal ily segédkönyvvel 
nem rendelkeznék, azt előttes igazgatósága utján a 
Budapest székesfővárosi postaigazgatóságtól hala- 
tdék nélkül kérje.

Nyomatékosan figyelmeztetem a hivatalokat 
(ügynökségeket), hogy a szóban levő levelezés pon
tos irányítására a fentiek szem előtt tartása mellett 
fokozott gondot fordítsanak.

Budapest, 1925. évi junius hó 30-án.

Figyelmeztetés a magyar-olasz utalványfor
galomra nézve.

17.093.
Gyakran előfordul, hogy egyes hivatalok 

Olaszországba szóló 1000 lírán felüli összegről ki
állított utalványt is felvesznek.

A Posta Rendeletek Tára folyó évi 3. számá-
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ban közzétett 30.211. szánni rendelet kapcsán 
figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy Magyar- 
országból Olaszországba egy utalvánnyal legfeljebb 
1000 lira küldhető.

A hivatalok ügyeljenek a rendelet pontos be
tartására.

Budapest, 1925. évi június hó 26-án.

Változás a nemzetközi csomagtarifában.

18.785.
A hivatalok a nemzetközi csomagtarifát az 

alábbiak szerint helyesbitsék:
23. oldal: Belga Kongó, a), 2. útiránynál a 2— 

8. hasábokban minden adat törlendő.
26. oldal: Chile, 2. útirány, 1 kg.-os csomag 

súlydija: 4.55 (Fr.), 5 kg.-ősé: 6.45 (Fr.); a 9. ha
sábban a terjedelmes csomagok súlydijai az 1. út
irányban (1 kg.) 4.95 (Fr.), illetőleg (5 kg.) 6.90 
(Fr.)-ra helyesbitendők.

42. oldal: Nagybritánnia stb., II. 2. útiránynál 
a 10 kg. súlyú csomag dija 6.45 fr.-ra javítandó; a 
II. 3. útiránynál a 10 kg. súlyú csomagokra vonat
kozó adatok a 3. és 4. hasábban törlendők.

53. oldal: Tanganyika terület, a)  alatti súly
dijak 4.75, 6.— és 6.65 Fr.^a helyesbitendők.

54. oldal: Timor, 1. útiránynál a 2. hasábban 
„Németalföld, India“ helyett: „Németalföldi India“ 
Írandó; ugyanott a súlydij (1 kg.) 3.25 (fr.), (5 kg.) 
4.75 (fr.)-ra javítandó.

58. oldal: Franciaország nál a 3. hasábban II.
2. a) alatti díjtételek 4 Fr. 30 ct., illetőleg 6 Fr. 45 
ct.-ra helyesbitendők.

69. oldal: VI. sz. Táblázat-nál (Luxemburg) a 
súlydijak a következők szerint javítandók:

Súly Nem terjedelmes Terjedelmes
10—15 kg.-ig 6 Fr. 70 ct. 9 Fr. 10 ct.
15—20 „ 10 „ 05 „ 13 „ 70 „

Budapest, 1925. évi junius hó 27-én.

Uj magyar-osztrák távbeszélöviszonylatok 
megnyitása.

18.576.
Az osztrák postaigazgatósággal egyetértőén a 

következő uj magyar-osztrák távbeszélőviszonyla
tokban a forgalmat a folyó évi julius hó 1-vel meg
nyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori 
szorzószámmal szorzandók.

A. m agyar táv- A külföldi táv- Beszélgetési
beszélő központ beszélő központ ar. frankok]

neve neve í'rc cts

Budapest Badgastein* 3 35
11 Innsbruck 3 35
11 Klagenfurt 3 10
11

Sopron
Villach
Ebenfurt, valamint Neufeld 

a. d. Leitha (Lajtaujfalu)

3 10

fiókközvetitő hivatal 1 50
Szarvas Wien* 2 85
Szeged Innsbruck * 4 —

>> Klagenfurt* 3 75
Villach* 3 75

* Hétköznapokon 9—19 óráig (L, C/2 szolgálati hivata
loknál 9 órától a hivatalos idő végéig) csak sürgős vagy 
igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 19—9 óráig 
— úgyszintén vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás 
nélkül — bármilyen minőségű beszélgetés váltható.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. ,,V. B. Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő és ,a P. R. T. 1924. évi 76. számának 
mellékleteként megjelent füzetet az uj viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925 junius hó 28-án.

Változások a Táviró-Tarifákban.

18.524.
A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. évi 22. számá

nak mellékleteként megjelent „Táviró Tarifákéban 
a következő változásokat vezessék keresztül:

A 13. oldalon Egyptomnál „2.“ megjegyzés
ként a következők írandók: „Táviratok via Italo- 
Radio is küldhetők ugyanazzal a szódíjjal, mint via 
Eastern“.

A 29. oldalon Palestinánál és Syriánál „3.“ 
megjegyzésként a következő írandó: „Táviratok via 
Itailo-Radio is küldhetők ugyanazzal a szódíjjal, 
mint via France TSF“.

Budapest, 1925. évi junius hó 28-án.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1925. évi 
május havában előfordult változások.

(A feltüntetett számok az alkalmazottak rangsor- 
számát jelentik.)

16.682.
Áthelyeztettek:

Borossay Imre dr. főtiszt 428, Kőszegről Sop
ronba, Földes Sándor I. oszt. tiszt 88/a, Debrecen-
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bői Nyíregyházára, Balázs Pál segédellenőr 114, 
Zalaegerszegről Kaposvárra, Fábik Dezső segéd
tiszt 222, Püspökladányból Nyíregyházára, Martits 
Béla segédtiszt 303, Debrecenből Püspökladányba, 
Revillák Mária segédtisztnő 768, Bonyhádról Ka,-1 
posvárra, Bernáth Olga Segédtisztnő 989, Debre
cenből Nyíregyházára, Rusznyák János gépkocsi- 
vezető 163, Budapestről Szegedre.

A tényleges szolgálatba visszavétettek:
Kuharik Bertalan felügyelő 468 és Seitter An

tal ellenőr 396.

Átminősíttetett:
Virág Józsdf II. oszt. csoportvezető 5-—II. oszt. 

altisztté 2609/a.

Felmenttettek:

Vutsák János II. o. tiszt 73, Vankovics Mihály 
II. oszt. tiszt 150 és Mérész Szilveszter műsz. se
gédtiszt 75.

Lemondott:
Sümegi József főkocsis 54.

Elbocsáttattak:
Gál Antal segédellenőr 591, Pintér Lajos se

gédtiszt 534, Vörös Jenő I. oszt. altiszt 1255 és 
Tubicsák János II. oszt. altiszt 2783.

Végkielégittettek:
Wegroszta Pál I. oszt. tiszt 70, Ehrengruber 

Géza ellenőr 342, Majorovics Ignác segédellenőr 
201, Orosz H. Imréné szül. Gradwohl Laura fő- 
elienőrnő 5, Ridéli Sámuelné 249 és özv. Gegő’ 
Dávidné 327 ellenőrnők, Bikich Béláné 192, 
Fleischmann Szidónia 411, özv. Tóth Nándorné 
533, Sztanó Istvánná sziiL Csinger Adrienne 586, 
Vimmer Zsigmondné 618, Hegedűs Dezsőné 657, 
Polya Berta 812, özv. Csorba Béláné 933 és Gritt- 
ner Gyuláné (azelőtt Leszczinszki K.-né) 1008 se- 
gédellenőrnők, Putzkaller Aladárné 239., Stoklász 
Mátyásné 329, Mayer Lászlóné szül. Balásy Klára 
484, Skultéty Emma 498, Szádeczky Sarolta 692, 
Szabó Gyuláné 739, Réz Rezsőné szül. Pottornyay 
Amália 772, Schuller Ernőné 808, Varga Lajosné 
839, Fehér Margit 917, Dobó Ilona 1016, Bobory 
Józsefné 1023/b és Kiss Mihályné 1186 segédtiszt
nők, Baracsi István I. oszt. altiszt 986, Mágori La
jos 2995 és Kiss Ferenc kenderes! 3596 II. oszt. 
altisztek.

Nyugdijaztattak:
Radoychich Oszkár 114, Kónya Vince 149 és 

Stern Ede 160 II. oszt. főfelügyelők, Niederhoífer

Jenő II. oszt. főellenőr 165, Markovics János II. 
oszt. műszaki főellenőr 2, Strähle János segédtiszt 
281, Antók Mária 30 és Heilmann Mária 47 fő- 
ellenőrnők, Schmidt Karolin 33, Németh Irma 55, 
Luczai Sándorné 73 és Günther Jakabné 302 el
lenőrnők, dr. Seibert Sándorné szül. Münzberg Gi
zella 715 és Varga Sándorné szül. Virágh Adél 967 
segédellenőrnők, Völker Mátyás 81, Pintér János 
kismartoni 173, Szilágyi István 201, Kapronczai 
János 226, Orgován Mihály 356 és Győri Ferenc 
368 II. oszt. szakaltisztek, Varga András köböl- 
kuti 19, Kovács János pálfai 497, Kubatov J. Géza 
794, Fehér Pál 894, Korom Zsigmond 1053 és Lip- 
ták G. János 1223 I. oszt. altisztek, Mészáros Ist
ván tatai 232, Kovács János dunapataji 550, Hor
váth István szanyi 574, vitéz Kiss Antal 2883, 
Franczia István 3416 és Németh József farmosi 3528 
II. oszt. altisztek, Halász György II. oszt. vonal- 
mester 43 és Kolonics Antal gépkocsivezető 21.

Meghaltak:
Kisfaludy Elemér dr. igazgató 59 és Szmolyán 

Ferenc II. oszt. főellenőr 80.
Budapest, 1925. évi junius hó 23-án.

Forgalomköri változások.
i.

16.715.
Karolamajor (Fenjárópuszta) r \  Meszes, Bor

sod vm., edelényi j., u. t. Szalonna.
Köbölkút tanya, Martonyi, Borsod vm., ede

lényi j., u. t. Szalonna.
Lak kk., Borsod vm. edelényi j., u. t. Edelény.
Martonyi kk., Borsod vm., edelényi j., u. t. 

Szalonna.
Meszes kk., Borsod vm., edelényi j., u. t. 

Szalonna.
Szalonna kk., Borsod vm., edelényi j., £.
Szögliget kk., Abauj-Torna .vm., bodvaszilasi 

j., u. t. Bodvaszilas.
Budapest, 1925. évi junius hó 24-én.

II.
17.258.

Sokorópátka kk., Győr vm., sokoróaljai j., 
ezentúl:IX IEh. Gichathaloon pu. Díj Q  száma: 411.

Budapest, 1925. évi junius hó 24-én.

III.
17.390.

Heréd kk., Nógrád vm., sziráki j., ezentúl: G3©
Kistamota r> Nagykökényes, Nógrád vm., 

sziráki j., u. t. ezentúl: Heréd.
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Malomsáppuszta Heréd, Nógrád vm,, szi
láid j., u. t. ezentúl: Heréd.

Nagykökényes kk., Nógrád vm., sziráki j., u. t. 
ezentúl: Heréd.

Nagytamota r \  Nagykökényes, Nógrád vm., 
sziráki j., u. t. ezentúl: Heréd.

Ürgéspuszta Nagykökényes, Nógrád vm., 
sziráki j., u. t. ezentúl: Heréd.

Budapest, 1925. évi június hó 27-én.

IV.

17.668.
Badacsonyhableány Badacsonytomaj, Zala 

vm. tapolcai j., 1925. VI. 16-tól X. 31-ig:
Budapest, 1925. évi junius hó 24-én.

V.
18.050.

1925. évi Julius hó 1-től:

Daruvár rs  Jágónak, Baranya vm., hegyháti j., 
u. p. Vásárosdomhó.

Gerényes kk., Baranya vm., hegyháti j., u. p. 
Vásárosdomhó.

Hábpiíszta r~\ Gerényes, Baranya vm., hegy
háti j., u. p. Vásárosdomhó.

Jágónak kk., Baranya vm., hegyháti j., u. p. 
Vásárosdomhó.

Margitmajor Jágónalk, Baranya vm., hegy
háti j., u. p. Vásárosdomhó.

Tarrös kk., Baranya vm., hegyháti j., u. p. 
Vásárosdomhó.

Vásárosdomhó kk., Baranya vm., hegyháti j.,

Budapest, 1925. évi junius hó 24-én.

VI. '
18.051.

Vörösberény nk., Veszprém vm., veszprémi j., 
ezentúl: P

Füzfőpuszta Vörösberény, Veszt)rém vm.,
veszprémi j., u. t. ezentúl Vörö'sberény-gyártelep.

Budapest, 1925. évi junius hó 24-én.

VII.
16.071.

Dénesdmajor Hosszupereszteg, Vas vm., sár
sárvári j., u. t. Bögöte.

Kisgecsenymajor r \  Hosszupereszteg, Vas vm., 
sárvári j., u,t, Bögöte.

Nagygecsenymajor Hosszupereszteg, Vas 
vm., sárvári j., u. t. Bögöte.

Szajkimalom r~\ Hosszupereszteg, Vas vm., 
sárvári j., u. t. Bögöte.

Budapest, 1925. évi junius hó 24-’én.

Helyesbítés.

16.071.
A P. R. T. m. évi 63. számában közölt 

forgalomköri változásoknál „Alsómajor Bögöte, 
Vas vm., sárvári j., u. t. Bögöte“ helyett tévesen 
„Alsómajor rs  Rohonc, Vas vm. u. t. Bögöte“ sze
repel.

A használatban levő segédkönyvek ennélfogva 
megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1925. évi junius hó 24-én.

Sajtóhibaigazitás.
ad 18.405.

A f. hó 1-én kelt központi körözvény kapcsán 
felihivom a hivatalokat, hogy a K alnyomatú napi 
al- és főjegyzékek, valamint sommázatok forga
lomból kivonásáról a P. R. ,T. f. évi 37. számában 
megjelent 18.405. sz. rendelet utolsóelőtti bekezdé
sének harmadik sorában a „július hó 30-án“ sza
vakat „junius hó 30-án“-ra javítsák.

Budapest 1925. évi Julius hó 1-én.

Pályázati hirdetmény kiadói állásra.
i.

Mezőlak postahivatal augusztus elsejei be
lépésre telefont, távírdát önállóan kezelő, szerény, 
szorgalmas férfikiadót keres. Ajánlatokat feltéte
lekkel postahivatal Mezőlak címre kér.

II.
Felsőireg postahivatal (Tolna vm.) mindhá

rom szakban teljesen jártas kiadót keres. Ajánla
tokat feltételekkel Kádas postamester Felsőireg 
címre kér.

Pályázat kiadói állásra.
Kiadónő augusztus elsejére (esetleg azon- 

na'lra is) alkalmazást keres. Szives megkereséseiket 
„Kiadónő Deveoser“ címre kér.



196 38. szám.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

Posta
igazgatósági

kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Budapesti
keiüleii

C-eh
Hedvig Kiadó Gyalár

1898 Her cég1 alva Tarnas; entmiklósi posta
mesterré neveztetett ki

n
Gulyás
János n

Jászkarajenő
1897 Szolnok 1 Kocséri portamesterré 

neveztetett ki

Debrecen Kugle r 
Mária 7>

Drávatamási
1892 Budapest 600 Portame-stené nevez

tetett ki

n
Nyéki
Ilona •

Arad
1905 Oros Fél év óta nem vállalt 

alkalmazást

Miskolci
kirendeltség

Oncsák
Gyula "

Jászkisér 
N 1894 Tiszanána Girin esi postamesterré 

neveztetett ki

Jákim
Margit » »

Un g vár 
1886 Bélapátfalva Több mint fél év ó'a 

nem vállalt alkalmazást

n
Skutta
Alice I»

Ma-ileffka,
Surjaw

Oro-zország
1903

Mezőkövesd n  n

Zafír
Julianna -

Felsőzsolca
1891 Miskolc 1 n  n

Pécs Varga
Ferenc *

Mesztegnvő
1884 Mesztegnyő n  »

n
Morvay

Jolán »1
Szaporca

1881
Pécs, müsz. fel. •n n

V
Marton
Mária Ti

Bánffy Hunyad 
1887 Bonyhád n  n

Vyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában. Budapest. V III., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky L á B Z ló .
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A MAGYAR KIR
K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. JULIUS II. 39. szám.

T A R T
Kortmányzói elhatározás a föpost «mesteri cim resid- 

szeresitéséröl.
A. m. kir. pénzügyminiszternek 1925. évi 4.402/P. M. 

számú rendeleté az illetményeiknek, ellátási dijaknak stb. 
papirkoa-onúkban való számfejtése és elszámolása tárgyában. 

A miskolci postaigazgatósági kirendeltség megszünite-
tósc.

Danzi'gba szóló postai küldemények díjazása.
A Svájcból érkezett postautalványok összegének 100-zal 

való oszthatósága.
Figyelmeztetés a hírlapok és folyóiratok gondos keze

lése tárgyában.

A L O M
Változások a m. kir. posita központi anyagraktárában.
Az Ujszász—Wien közti távbeszélőforgalom megnyitása.
Uj magyar-csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.
6 . Kimutatás elveszett igazolójegyekről.
Pályázati hirdetmény kiadói állásra.
Pályázat kiadói állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postaikiadók, kiadójelöl

tek és hivatali kisegítők személyi adatairól.
Kimutatás a létszámba visszavett postakiadó személyi 

adatairól.

késsé váló illetményeket, ellátási díjakat, Valamint 
minden rendszeres és nem redszeres járandósá
got, amelyek az 1924/25. költségvetési évben arany
korona értékben voltak megállapítva, az 1925. évi 
ju lius hó 1-jétől kezdve  papirkoronákban kell 
számfejteni, utalványozni és elszámolni és pedig 
olyképen, hogy az 1924/25. költségvetési évre arany
korona értékben megállapított és utalványozott 
illetményeket, ellátásit díjakat stb. 1 aranykorona 
■ 17.000 pnpirkorona átszámítási kulcsosai kell

papirkoronákra átszámítani.
Az illetményeket, ellátási dijakat stb. ter

helő levonásokat (általános kereseti adó, nyugdíj
járulék stb.) is papirkoronákban kell teljesíteni.

A már kiadott utalványokat (csekkeket) nem 
kell helyesbíteni, de az azok alapján történt kifize
tések elszámolását is papirkorona értékben kell 
eszközölni.

A Pénzintézeti Központ által nyújtott tiszt
viselői kölcsönök törlesztési részleteit ugyancsak 
az említett átszámítási kulcs melleit szintén papir
koronákban kell levonná.;

Budapest, 1925. évi julius hó 8-án.
Dr. B úd János s. k.,

m. kir. pénzügyminiszter.

Felhívom a m. kir. postának utalványozási 
joggal felruházott hatóságait és az érdekelt postai 
számvevőségeket, hogy a m. kir. pénzügyminisz-

H iszek egy Istenben, h iszek egy hazában, 

H iszek egy isteni őrök igazságban,

H iszek Magyarország feltám adásában! — Ámen.

Kormányzói elhatározás a föpostamesteri cim 
rendszeresítéséről.

19.869.
»A m. kir. kereskedelemügyi miniszter előter

jesztésére a magyar postamesteri kar legkiválóbbjai 
részére »főpostam esteri« címet rendszeresítek. A 
címmel kitüntetettek a »nagyságos« megszólításra 
tarthatnak igényt, más jogosultság a címmel egy
bekötve nincs.

Budapesten, 1925. évi julius hó 2. napján.
H orthy  s. k.«

W alkó  Lajos s. k.

A m. kir. pénzügyminiszternek 1925. évi 
4.402/P. M. számú rendelete 

az illetményeknek, ellátási dijaknak stb. papirkoro
nákban való számfejtése és elszámolása tárgyában.

20 114.
Az 1925/26. évi állami költségvetés papirko

rona értékben állíttatván egybe, az 1925. évi ju lius  
hó 1-jétől kezdödőleg vagy azt követőleg esedé-
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ter ur közölt rendeletének végrehajtása iránt ha
ladéktalanul intézkedjenek.

Budapest, 1925. évi julius hó 9-én.

A miskolci postaigazgatósági kirendeltség 
megszüntetése.

19.421. 1
A miskolci postaigazgatósági kirendeltséget 

folyó évi junius hó 30-ával megszüntettem. A 
kirendeltség eddigi teendőit folyó évi julius hó 
1-től kezdve a debreceni postaigazgatóság végzik 

Budapest, 1925. évű julius hó 8-án.

Danzigba szóló postai küldemények díjazása.
18.251.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a Dan
zigba szóló küldemények díjazásánál nagyobb gon
dossággal járjanak el. A danzigi postaigazgatás 
átirata szerint ugyanis a Magyarországból eredő 
küldemények jelentékeny része úgy van díjazva, 
mintha Danzig még mindig a német birodalomhoz 
tartoznék1 és igy az oda szóló küldemények a német 
kedvezményes díjak alá esnének, noha Danzig 
önálló postaigazgatás és igy az oda szóló küldemé
nyek az egyéb külföldre érvényes díjszabás szerint 
bérmentesitendők.

Budapest, 1925. évi julius hó 3-án.

A Svájcból érkezett postautalványok össze
gének 100-zal való oszthatósága.

' 17.510.
Értesítem a hivatalokat, hogy a Svájcból eredő 

Magyarországba szóló postautalványok a folyó évi 
junius hó 10. óta 100-zal osztható magyar korona
összegről állíttatnak ki.

Budapest, 1925. évi julius hó 8-án.

Figyelmeztetés a hírlapok és folyóiratok gon
dos kezelése tárgyában.

14.280.
Utóbbi időben igen gyakran merülnek fel pa

naszok a Budapesten megjelenő hírlapok és folyó
iratok késedelmes kézbesítése és elveszése miatt.

Különösen az értékesebb szépirodalmi lapok 
kiadóhivatalai szólalnak fel amiatt, hogy a postára 
adott lappéldányok nem érkeznek meg a címzet
tekhez) és a pótlószámok küldése folytán nagy 
anyagi károkat szenvednek.

Az ily panaszok következtében elrendelt meg
figyelésék ntagy tömege úgy a felvevő postahivata
loknál, mint a mozgópostáknál a kezelés rendes 
menetét térzékenyen hátráltatja. Ezenfelül azonban 
a postaintézetet is érzékeny erkölcsi veszteség fe
nyegeti azáltal, ha a közönségnek a postára adott 
közönséges levélpostai küldemények hűséges keze
lésébe vetett bizalma megrendül.

Teljes nyomatékkial utasítom ennélfogva a 
postahivatalokat, hogy a hírlapokat és folyóirato
kat gondosan kezeljék és késedelem nélkül kéz
besítsék. A szállított hírlapoknak a szalag alól 
kivétele, olvasása, vagy, ami több Ízben előfordult, 
kikölcsönzése másoknak, szigorúan tilos. A hiva
talok az egyes címzettek részére járó lappéldá
nyok, különösen folyóiratok beérkezését, ameny- 
nyíre csak lehetséges, kísérjék figyelemmel é!s 
amennyiben azt veszik észre, hogy azok közül 
egyesek elmaradnak, az esetet haladéktalanul je
lentsék vissza a budapesti 72. sz. hivatalnak.

Tekintettel azokra a nagy érdekekre, amelyék 
a hírlapok és folyóiratok gondos kezeléséhez és 
kézbesítéséhez fűződnék, a posta minden alkal
mazottjától elvárom, hogy teendőit ezen a téren 
is a legnagyobb lelkiismeretességgel végezze. A 
rendeletemhez nem alkalmazkodók ellen kényte
len lennék a legszigorúbban eljárni.

Budapest, 1925. évi julius hó 2-án.

Változások a m. kir. posta központi anyag
raktárában.

8.949.
Értesítem a postahivatalokat, hogy jövőben a 

m. kir. posta központi anyagraktára forgalomban 
lévő értékes nyomtatványokat (pénzeslevélbori- 
tékok, stb.) nem kezel. Ilyeneket a hivatalók jövő
ben csakis a m. kir posta központi értékcikkrak
tárából rendeljenek.

Egyben közlöm, hogy a régi készletek felhasz
nálása céljából a m. kir. posta központi értékcikk- 
raktára 10 filléres pénzügyi bélyeg lenyomattal 
ellátott közönséges és utánvételes szállítóleveleket 
fog kiadni, amelyekre a pénzügyi bélyegilleték 
kiegészítése céljából 100 K-s ragasztatott.

E szállítóleveleket a postahivatalok ne ki
fogásolják.

Ezzel kapcsolatban értesítem a postahivata
lokat, hogy a m. kir. posta központi anyagraktá
rának „VI. értéknyomtatványok raktára“ megszű
nik, a jelenlegi VIE, VIII., IX., X., XI. és XII. 
számú raktárak a jövőben VI., VIE, VIII., IX., X. 
és XI. számmal fognak megjelöltetni.
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Jegyezzék ezt elő a postahivatalok a P. Sz. 
Gy. VI. része II. kiadásának 64. fólyószáma alatt 
közzétett 14.579/1911. számú rendelet 2. §-ánál. 

Budapest, 1925. évi julius hó 4-é!n.

Az Ujszász-Wien közti távbeszélő-forgalom 
megnyitása.

1 19.467.
Az osztrák igazgatással egyetértőén Ujszász 

és Wien közt a távbeszélőforgalmat a folyó évi 
julius hó 11-ével a Budapesten túl fekvő helyekre 
érvényben levő időbeli korlátozással megnyitom. 
Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 2 arany
frank 85 cts, amely díjtétel a mindenkori szorzó
számmal szorzandó.

A kir. hivatalok a »Távb. Tar. és Távb. Üzlet
szab. V. B. Külföldi forgalom« díjtáblázatát helyet
tesítő füzetet az uj viszonylat adataival egészít
sék ki.

Budapest, 1925. évi julius hó 3-án.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélöviszonylatok 
megnyitása. .

19.324.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 

folyó évi julius hó 11-ével a következő uj magyar- 
csehszlovák távbeszélőviszonylatok forgalmát meg
nyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett díjak a min
denkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar táv A csehszlovák Beszélgetési dii
beszélő központ távbeszélő- központ ar frankokbanneve neve fre cts

Debrecen Trencianske Teplice 
(Trencsénteplic) 2 70

Győr Trencianske Teplice 
( Trencsénteplic) 2 10

Miskolc Trencianske Teplice 
(Trencsénteplic) 2 40

Sárospatak Bratislava (Pozsony) 2 70
Kosice (Kassa) I 80

»* Micholovce (Nagymihály) 2 10
Mukaéevo (Munkács) 2 10

»» Slovenske Nőve Mesto 
(Sátoraljaújhely elcsatolt 
része) 1 80

»» Trebiáov (Tőketerebes) 1 80
»1 Uzhorod (Ungvár) 2 10

A kir. hivatalok a „Távb. Tar. és Távb. Üzlet- 
szab. V. B) Külföldi forgalom“ díjtáblázatát he

lyettesítő füzetét az új viszonylatok adataival egé
szítsék ki.

Budapest, 1925. évi julius hó 3-án.

6. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.
(L. a P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040 sz. rendeletet.)

K iállító hivatal A z igazolójegy .Az igazolójegy
(és ország) szám a kiállításúik kelte tu lajdonosa

Alexandne,
Egyptom 5 7 4 1 9 2 5 . I I I .  7.

Mohamed Aly El 
Nagraby

Bologne,
Olaszország 2 5 9 5 9 „ 1 . 12. Cácciari Ettore

Milano,
Olaszország 3 1 9 0 6 ,  I I I  11.

Martini Guido 
tu Pietro

Róma,
Olaszország 1 9 5 4 0 1 9 2 4 . 1 .2 8 . Paolinelli Attilío

Torino.
Olaszország 1 6 7 5 3 1 9 2 3  X II. 14. Domenico Vigliotla

Ubeda (Jaen), 
Spanyolország A . 3 0 2 2 ,  x i. i i .

Enrique Gaicia 
Roldán

Pályázati hirdetmény kiadói állásra.
i.

Abaujszántó I. oszt. hivatalnál a vezető kiadói 
állás megüresedett. Nevezett postahivatal férfi 
kiadók pályázatát kéri. Fizetés megegyezés 
szerint.

II.
Kétegyháza (Békésmegye) posta-, távirda- és 

távbeszélőhivatalnál második kiadói állás f. hó 
végéig betöltendő. Munkakör: kézipénztárkezelés. 
Fizetés: teljes kiadói fizetés, havi 1,020.000 K. 

100.000 K űzetni jutalék,, 72.400 K lakbér és el
adott posta- és pénzügyi bélyegek jutaléka. Bővebb 
felvilágosítást levélben ad.

Pályázat kiadói állásra.
I.

Mindhárom szakban képesített kiadónő 
augusztus 15-re állást keres a soproni igazg. ke
rületben. Megkereséseket a hédervári postahiva
talhoz kér.

II. 1 l
Számadástétclrc képes gyakorlott postakiadó 

állást keres. Ajánlatokat : Kiadó, Posta, Pécs 5 
címre kér.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása •születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Budapest
kerületi Varga Julia Kiadó Sárszentmihály

1893 Cered Ceredi postam esterré 
neveztetett ki —

Sopron Frölich Anna *
Káptalanvis

1896 Sajtoskál Zsirai postam esterié 
neveztetett ki —

« Szalag M ára »
Nagylázsony

1899 Vmár Nagylársonyi posta 
mesterré neveztetett ki —

\ W Szajer Teréz n
Sopron

1896 Párládony Párládonyi postam esterré 
neveztetett ki —

Kimutatás a létszámba visszavett postakiadó személyi adatairól.

P osta
igazgatósági

kerület

A l é t s z á m b a  v i s s z a v e t t  e g  y^é n

Megjegyzés

n e v e állása
születési helye 

és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Debrecen Nyéki Ilona posta
kiadó

Arad
1905. Oros Visszavételeit, m ert idő

közben alkalmazást vállalt

N yom atott a Budapesti H írlap  nyom dájában '. Budapest. V III .,  Rökk S z ilá rd -u tca  4. -  Felelős nyom davezető: Ncdeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | j f | |  POSTA RÉSZÉRE.

KI ADJ A A M A G Y A R  KI R ÁL YI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

Budapest, 1925. JULIUS 15. 40. szám.

T A R T A L O M
U tasítás a k incstári postah ivatalok  fő pénztárának keze

lése tárgyában.
Árusítási ju talék  engedélyezése a városoknak és közsé

geknek bizom ányba adott m arha  levélő alapok és forgalm iadé 
bélyegek után.

Sorsjegyeknek nyom tatványként való postai szállítása.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában 1 — Amen.

Utasítás a kincstári postahivatalok főpénz
tárának kezelése tárgyában.

11.176.
Folyó évi július hó 21-től kezdve a kincstári 

postahivatalok főpénztárának ellenzár melletti ke 
zelése megszűnik. Ez időponttól kezdve e hivatali fő
pénztárak pénz-és értékcikk-készleteit, ttihlát a pos
tabélyeg, portójegy, postai és pénzügyi értékcikk- 
készleteket a hivatali főpénztáros egyedül, saját 
felelősségére kezeli és a főpénztárt egyedül zárja, 
azaz egyáltalában egyedül végzi mindazokat a te
endőket, melyeket a főpénztár kezelésénél eddig az 
ellenzárossal megosztott. Éppen ezért a gondozá
sára bízott közvagyonért és annak kezeléséért az 
esetleg okozott kár teljes összegéig anyagilag is, a 
főpénztáros egyedül felelős.

Minthogy ilyenformán a kincstári postahivata
lok pénztárkezelésénél a 1*. R. T. 1902. évi 8. szá
mában közölt 80.506—1901. sz. rendelet 19. pont
jával kimondott egyetemleges felelősség is megszű
nik, az idézett rendeletet hatályon kívül helyezem 
és helyette a következőket rendelem:

1. A kisebb forgalmú kincstári postahivatalok
nál a hivatali főpénztár kezelésével összefüggő ösz- 
szes teendőket a hivatalvezető személyesen, min
den más kincstári postahivatalnál pedig, az igaz
gatóság által azzal megbízott külön tisztviselő, a hi
vatali főpénztáros, egyedül látja el.

Ezek közül azoknál a postahivataloknál, ahol 
a hivatal főpénztárosát a pénztárkezelési teendők

Budapest—Sremska M itrovica közli lávbeszélőforgalom  
megnyitása.

Kecskemét bevonása a magyar-ném et távbeszélő forga
lomba.

Sajtóhiba helyesbítés.
Pályázat kiadói á llásra .

nem kötik le teljes mértékben, a főpénztáros osz- 
tálykezeléssel, elsősorban pénzt kezelő osztályok 
ellátásával is megbízható. Ez esetben azonban a fő
pénztáros által kezelt osztály naplóinak, lajstromai
nak ellenőrzését a hivatalvezető, illetve az általa 
megbízott tisztviselő köteles ellátni.

2. Azoknál a kincstári postahivataloknál, (pl. 
11 gyiijtőhivataloknál), hol a hivatali főpénztár 
készpénzforgalma azt szükségessé teszi, az igazga
tóság, — a megállapított személyzeti létszám kere
tén belül, —- egy vagy több állandó munkaerőnek, 
mint pénztári tisztnek a hivatali főpénztárba leendő 
beosztását is engedélyezheti.

3. Azt, hogy mely kincstári postahivatalnál 
köteles a főnök hivatali főpénztárt is kezelni, il
letve, hogy a külön megbízott hivatali főpénztárost 
mely postahivatalnál lehet osztálykezeléssel is meg
bízni és végül, hogy mely hivatalnál kell a főpénz
táros mellé és hány pénztári tisztet beosztani, a 
forgalom és egyéb helyi viszonyok gondos mérle
gelésével az illetékes postaigazgatóság köteles meg
állapítani. Az igazgatóságok e rendelkezéseit, az 
országszerte szükséges egyöntetűség biztosithatása 
céljából, felül fogom vizsgáltatni.

4. A gyüjtőhivatalok főpénztári szolgálatának 
megkönnyítésére beosztott pénztári lisztek általá
ban a főpénztárba beszolgáltatott pénzkészletek át
vételénél, megolvasásánál, de szükség esetén a 
készpénzbeszolgáltatások összeállításánál, azoknak 
a Magyar Nemzeti Bankhoz (fiókintézetéhez), eset
leg a Postatakarékpénztárhoz vagy a Pénzintézeti 
Központhoz történő beszállításánál, továbbá az 
egyes környékbeli postahivatalok által kért kész
pénzellátmányok elkészítésénél, a hivatal kezelési
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osztályainak leszámolásánál, a bevételi és kifize
tési naplók, befizetési és visszafizetési lajstromok 
adatainak összehasonlításánál és egyéb ellenőrzési 
teendőknél is kötelesek a főpénztáros irányítása 
mellett közreműködni. Ugyancsak a pénztári tisz
tekre lehet bízni a környékbeli postahivatalok 
készpénzbeszolgáltatásairól szükséges nyilvántartá
sok vezetését is.

A pénztári tisztek ezeket a teendőiket saját fe
lelősségükre végzik.

5. Ott, ahol a főpénztárosi teendőket nem a 
hivatalvezető látja el, a hivatali főpénztáros foko
zott anyagi felelősségére való tekintettel a hivatali 
főpénztárosi megbizatást, mint bizalmi állást, a 
kezelési szolgálat minden ágában jártas rangidősb, 
lehetőleg a forgalmi szakhoz tartozó, rendezett 
anyagi viszonyok közt élő, megbízható és erkölcsi
leg is teljesen kifogástalan tisztviselők közül, a hi
vatalvezető véleményének meghallgatása után az 
igazgatóság külön megbízó rendelettel tölti be. Ez 
a megbízatás visszavonásig érvényes.

Az igazgatóságok minden költségvetési év 
utolsó hónapjában a pénztárosi megbízatásokat 
vizsgálják felül abból a szempontból, hogy az esetleg 
évközben beállott személyváltozások, avagy más 
körülmények nem teszik-e kívánatossá a főpénz
tárosi megbízás visszavonását és másra való átru
házását.

*VIM

6. A megbízott főpénztáros akadályoztatása 
(szabadság, betegség) esetén, ideiglenes helyette
sét, lehetőleg az arra alkalmas forgalmi tisztviselők 
közül, a hivatalvezető jelöli ki.-

A főpénztáros személyében beállott változás
nál a főpénztárt a hivatalvezető rovancsmüvelet 
felvétele mellett adja át az uj főpénztárosnak, 
amely alkalommal a főpénztár értékcikk-készleteit 
is részletesen számba kell venni. E célra a pénztár- 
vizsgálati eredmény c. (1311. sz.) nyomtatványt 
kell használni, melyet jövőben a kincstári posta- 
hivatalok is rendelhetnek (hivatalonkint és éven- 
kint 5—5 ivet). Első szükséglettel e postalhivatalo- 
kat a központi anyagraktár látja el.

A főpénztár átadása alkalmával a kezelési 
pénztáraknak kiadott és szabályszerűen nyugtázott 
készpénz- és értékcikkellátmányoknak megrovan- 
csolása a jövőben mellőzhető.

7. Minthogy a főpénztár zárásához egyetlen 
pénztárkulcs is elegendő, ott, hol külön főpénztá
ros van a hivatali főpénztár kezelésével megbízva, 
a főpénztár második, esetleg (ahol ilyen van) har
madik Wertheim-zárának kulcsát nem kell a fő
pénztárosnak átadni, hanem azt lepecsételt borí
tékban a hivatalvezető vegye őrizetbe.

Pénztárosváltozásnál az áj pénztárosnak a má
sodik esetleg a harmadik Wertheim-zár kulcsát 
kell váltogatva használatra kiadni. A P. R. T. 1924. 
évi 57. számában közölt 10.926. sz. rendeletnek az 
az intézkedése tehát, hogy a főpénztár különböző 
kulcsai még különböző időben se juthassanak egy 
és ugyanazon tisztviselő kezeibe, a változott viszo
nyok között is érvényben marad és igy az ott el
rendelt kulcs nyilvántartást a jövőben is vezetni 
kell.

8. A környékbeli hivatalok által kért kész
pénzellátmányokat, valamint a hivatal készpénz
feleslegét tartalmazó és a gyüjtőhivatalhoz küldött 
készpénzbeszolgáltatásokat a hivatali főpénztáros, 
gyüjtőhivataloknál esetleg az ezzel megbízott 
pénztári tiszt, egyedül köteles ugyan összeállítani, 
de a későbbi felszólamlások megelőzhetése céljá
ból annak becsomagolása előtt a hivatalvezető, il
letve az általa megbízott valamely más tisztviselő 
(gyüjtőhivataloknál a pénztárba beosztott pénztári 
tiszt), köteles az ellátmány (beszolgáltatás) helyes
ségét a pénztári nyugta alapján tételes utánszámi- 
tással ellenőrizni s ennek jeléül a nyugtát alá is 
Írni. A készpénzellátmányok (beszolgáltatások) 
becsomagolását, lezárását az utánszámlálást telje
sítő tisztviselő, az ellátmányt összeállító hivatali 
főpénztáros, illetve a pénztári tiszt tanúsága mel
lett végzi. A lezárt küldemény tartalmáért a fele
lősséget a lezárást végző (utánszámláló) tisztviselő 
egyedül viseli.

9. A gyüjtőhivatalokhoz érkezett pénzbeszol
gáltatások átvétele elsősorban a főpénztáros köte
lessége. Ha azonban a hivatali főpénztárba pénz
tári tisztek is vannak beosztva, akkor a készpénz
beszolgáltatások átvételével a pénztári tisztek is 
megbízhatók.

Ezek a tisztviselők e tevékenységüket a hiva
tali főpénztáros, illetve a főpénztárba esetleg be
osztott többi pénztártiszt jelenlétében s állandó fel
ügyelet mellett, de egyébként önállóan, saját fele
lősségükre látják el. A hivatalhoz érkezett kész
pénzbeszolgáltatások felbontása és feldolgozása te
hát csak a főpénztár helyiségében és jövőben is 
bizottságilag történhetik ugyan, de az egyes pénz- 
jegykötegek tartalmáért az átvételt teljesítő s a 
pénzjegykötegek szalagját kézjeggyel ellátó pénz
tári tiszt egyedül viseli a felelősséget.

Eltérés esetén azonban a kifogásolt beszolgál
tatást még egy második tisztviselőnek (főpénztáros
nak, esetleg másik pénztári tisztnek stb.) is, mint 
bizottsági tagnak utána kell számolni. Éppen ezért 
az átvételt teljesítő pénztári tiszt egyszerre csak 
egyetlen beszolgáltatást tartalmazó értékkülde
ményt bonthat fel és a felbontott küldemény tártál-
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inának teljes feldolgozása előtt másik beszolgálta
tást tartalmazó értékküldeményt felnyitnia nem 
szabad.

10. Ha a hivatalhoz érkezett készpénzellátmá- 
nyok átvételét pénztári tisztek eszközük, e tevé
kenység befejeztével minden pénztári tiszt az osz- 
tályleszáimoTás cimü (1282. sz.) nyomtatvány fel
használásával mérleget készít, melyben az általa 
inegolvasott pénzjegyek összértékét pénznemek 
szerint részletezve feltünteti.

A főpénztáros a pénztári tisztek által átolva
sott, tehát már átvett készpénzbeszolgáltatásokból 
a nem teljes (100-nál kevesebb pénzjegyet tartal
mazó) pénzjegykötegeken kívül, csak a hivatal 
készpénzszükségletének fedezésére feltétlenül szük
séges készpénzmennyiséget veszi át. Ugyanakkor a 
pénzfeleslegnek a kijelölt pénzintézethez (Magyar 
Nemzeti Bank, Postatakarékpénztár vagy Pénzinté
zeti Központ) leendő beszolgáltatása iránt is intéz
kedik.

A beszolgáltatás értékszerinti végösszegét a 
pénztártisztek leszámolásai adatainak figyelembe
vételével a hivatali főpénztár állapítja meg, de 
pénzfeleslegét mindegyik pénztári tiszt (főpénztá
ros), az egyes pénzjegykötegekben elhelyezett 
pénzjegyek újabb átolvasásának mellőzésével, sze
mélyesen, a főpénztáros, esetleg a többi pénztári 
tiszt tanúsága mellett köteles a készpénzbeszolgál
tatás szállítására használt tartályban (pénzeszsák, 
bőrtáska stb.) elhelyezni.

A készpénzbeszolgáltatást tartalmazó pénzes
zsákot stb. bizottságilag kell lezárni s azt, az erre 
kijelölt altiszt, mindig a rangidősebb pénztári tiszt 
kíséretében szállítja el a kijelölt pénzintézethez.

Ha a készpénzbeszolgáltatást elkészítése után 
bármely okból nem lehetne nyomban a kijelölt 
pénzintézethez szállítani, azt elszállításáig, — mint
hogy a jelen rendelet egyébként nem érinti a nagy- 
értékii postai küldemények biztonság szempontjá
ból eddig is gyakorlatban volt zár- és ellenzár 
alatt való őrzésének kötelezettségét és módozatait, 
— a hivatali főpénztáros és a rangidősebb pénztári 
tiszt zár és ellenzár alatt köteles őrizni.

Minthogy ilyenformán a kijelölt pénzintézet
hez történő beszolgáltatás összeállítása, lezárása, 
stb. mindenkor bizottságilag történik, a beszállított 
pénzjegykötegekben, azoknak a pénzintézet részé
ről történő átvételénél esetleg talált eltérésekért a 
pénzjegyköteg szalagját legutóbb ellenjegyző tiszt
viselő egyedül felel.

11. A hivatali főpénztáros minden, a hivatali 
főpénztárban elhelyezett készpénzt az átvételkor, 
tehát annak a pénztárban történő elhelyezése előtt,

szükségszerűen megolvasni, s ennek jeléül a 100 
darabot tartalmazó kötegek átfogó szalagjait név
aláírással és hely és kelti bélyegzőjének lenyoma
tával ellátni köteles.

12. Minthogy a hivatalok kezelési osztályai, 
valamint a főpénztár is köteles a pénzjegyeket 100 
darabonkint szalag alá foglalni és a teljes kötegek 
átfogó szalagját kézjeggyel, valamint hely és kelti 
bélyegzőjük lenyomatával ellátni, a pénzkezelés 
biztonsága és az egyéni felelősség megállapithatása 
végett a következőket rendelem:

Ha valamely pénzjegyköteg átfogó szalagján 
két vagy több hivatalbeli tisztviselő aláírása olvas
ható, a pénzjegyek darabszámának helyességéért 
az aláírók nem közösen (egyetemlegesen) szava
tolnak, hanem egyénileg csak az a tisztviselő sza
vatol, aki a köteget szolgálati beosztásánál fogva 
utoljára átvette, utánszámolta és kézjeggyel ellátta.

A felelősség könnyebb megállapithatása céljá
ból, a pénzjegykötegeket készítő, továbbá az azokat 
átvevő tisztviselők az ellenőrző bélyegző lenyoma
tokat és az azok mellett alkalmazandó kézjegyet a 
pénzjegyköteget átfogó szalagon kezelési sorrend
ben alkalmazzák s az esetleges régebbi bélyegző
lenyomatot keresztvonással érvénytelenítsék.

Az érdekelt tisztviselő anyagi felelőssége tehát 
az általa átvett és ellenjegyzett pénzjegykötegek 
tartalmáért azoknak a közvetlen átvevő által esz
közölt átvételéig, illetve, — idegen helyekre tör
ténő továbbadásnál, — azoknak a legközelebbi 
idegen postahivatal, közvetlen beszolgáltatás ese
tén pedig, a Magyar Nemzeti Bank, avagy a Posta
takarékpénztár, esetleg a Pénzintézeti Központ ál
tal történt átvételéig tart.

A pénzjegykötegekben talált esetleges eltéré
sekről, amennyiben az átvételnél az eltérés rövid 
úton nem rendezhető, a tényállást röviden Írásba 
kell foglalni. A tényállást az eltérést megállapító 
tisztviselők kötelesek aláírni és ahhoz a kifogásolt 
köteg átfogó szalagjait is csatolni kell. A talált el
térésről az érdekelt hivatalt írásban, ha azonban 
az eltérés a belföldre egy utalvánnyal küldhető 
összeg' 100-ad részét (jelenleg 150.000 K-t) tmeg
haladja, — telefonon vagy táviratilag is értesíteni 
kell.

Az idegen hivataloktól érkezett beszolgáltatást 
illetve ellátmányt még az esetben is a küldő hiva
tal által jelzett összeggel kell a pénztárszámadás 5, 
illetve 6. rovatán bevételben elszámolni, ha azok 
átvételénél a gyiijtőhivatal eltérést, nevezetesen hi
ányt vagy többletet állapitana meg.

A talált többletet pénztári többletként a pénz
társzámadás 2. rovatában bevételként, az esetleges



204 40. szám.

hiányt pedig, mint be nem fizetett pénztári hiányt, 
annak 16. rovatában kiadásként kell elszámolni. 
Az eltérésről esetenkint a számvevőséget is értesí
teni kell; ha azonban a hiány vagy többlet összege 
a belföldre egy utalvánnyal küldhető összeg 100-ad 
részét (jelenleg 150.000 K-t) meghaladja, az igaz
gatóságnak is jelentést kell tenni.

Az ellátmányt illetve beszolgáltatást küldő hi
vatal, amennyiben .a többlet igazolt, annak kiuta
lását az igazgatóságtól kérheti, ha pedig hiányról 
van szó, a hiányként megállapított összeget köte
les a társhivataltól vett értesítés napján, legkésőbb 
azonban a következő napon postautalvánnyal a 
számvevőség címére feladni. A szelvényen hivat
koznia kell a beszolgáltatás, illetve ellátmány ada
taira és a vonatkozó visszajelentés számára és kel
tére. Ha azonban a hivatalnak nem áll módjában a 
hiányt postautalványon idejében beküldeni, erről 
a tényállás ismertetése mellett, a postaigazgatóság
nak haladéktalanul jelentést kell tenni, amely a tett 
intézkedésről a számvevőséget értesíti.

Amennyiben a Nemzeti Bankhoz (annak fiók- 
intézetéhez), avagy a Postatakarékpénztárhoz, 
esetleg a Pénzintézeti Központhoz közvetlenül tel
jesített készpénzbeszolgáltatás átvételénél állapíttat
nék meg valamely pénzjegykötegben eltérés, ha 
azt. rövid úton rendezni nem sikerülne, az illető 
pénzintézettel egyetértőén kell tárgyalni, de a 
hiánynak rendezése az érdekelt postahivatallal 
szemben a fentebb mondottak szerint történik, az
zal a különbséggel, hogy az eltéréséről tényállást 
felvenni nem kell.

13. A kincstári postahivatalok által kezelt kü
lönböző értékcikkek nagy tömegére való tekintet
tel a P. R. T. 1924. évi 64. számában közölt 22.843. 
sz. rendelet 10. §-ának első bekezdésében foglalt 
azt az intézkedést, mely a főpénztári készletekre 
havi háromszori önrovancs tartását írja elő, oda 
módosítom, hogy az összes postahivatalok, — te
hát a k incstáriak  éppen úgy, m in t a postam este
r iek , — rendeletem életbelépésétől kezdve, a fő
pénztári készleteket és a főpénztári önrovancsot 
többé nem 10 naponkint, hanem havonkint csak 
kétszer és pedig minden hó 15-én és a hó utolsó
előtti hétköznapján kötelesek felvenni. Ha pedig a 
hó 15-ike vasárnapra, vagy más, a naptárban pi
ros betűvel jelölt ünnepnapra esnék, úgy a félhavi 
rovancsolást a hónap 15-ét közvetlen megelőző 
hétköznapon kell megtartani.

14. A hivatalvezetőknek az a kötelessége, hogy 
a hivatali főpénztárt az előbbi pontban előirt ön- 
rovancsoktól függetlenül, havonkint egyszer, várat
lanul megrovancsolni kötelesek, továbbra is válto

zatlanul fennáll. Kivéve természetesen azokat a kis
forgalmú kincstári postahivatalokat, hol a főpénz
tárt a hivatalvezető személyesen kezeli.

A váratlan főnöki rovancsoláson kívül a hiva
talvezetők kötelesek havonkint legalább három 
szor, a napi zárlat alkalmával, okmányok alapján, 
a napi számadás és készpénzmaradvány helyessé
géről annak pontos és lelkiismeretes felülvizsgá
lása, illetőleg megszámlálása utján, váratlanul meg
győződni s ennek jeléül a főpénztári előjegyzést, 
illetve a pénztárszámadásban az aznapi hasábot 
kézjeggyel ellátni.

Egyébként a főpénztári előjegyzést a kincstári 
hivataloknál jövőben naponkint a főpénztáros 
egyedül Írja alá. A pénztárszámadást azonban a hó 
végén, ott, hol külön főpénztáros van, a főpénztá
roson kívül a hivatalvezető is köteles aláírni s ez
zel annak helyességéért a felelősséget vállalni.

15. A kincstári postahivatalok napi és havi 
számadásának összeállítását illetően a P. R. T.
1924. évi 64. számában megjelent 22.843, illetve az
1925. évi 11. számában megjelent 5.666. sz. rende
let 8. és 11., illetve 1-ső és 3. §-aiban foglalt rendel
kezések maradnak érvényben, mégis azzal a vál
toztatással, hogy P. R. T. 1925. évi 11. számában 
közölt 4.735. sz. rendelet 7. pontjában rendszeresí
tett osztályleszámolás c. (1.282. sz.) nyomtatványt 
jövőben csak a pénzkezeléssel foglalkozó osztá
lyok használják. Az ajánlott levél, csomag, vala
mint táviratfelvevő osztályok, nemkülönben a nyil
vános távbeszélő állomások bevételét elszámoló, 
illetve a hitelezett távirási és távbeszélgetési díj
beszedő osztályoknál e címen a jövőben külön osz
tályleszámolást vezetni nem kell. E kezelési osztá
lyok napi bevételeinek a főpénztárba történő be
szolgáltatásainál ugyanis a készpénz átvétele eset- 
ről-esetre az értékcikk megrendelő lapon, illetve a 
felvevő könyvben, számivben, avagy a távbeszélő 
napló eredeti példányán, végül a dijbeszedőosztály 
által e célra vezetendő havi előjegyzésben stb. tör
ténik.

16. A P. P. U. (P. R. T. 1924. évi 48. számá
ban megjelent 14.405. sz. rendelet) 54. pontjában 
tételesen felsorolt, illetve a H. P. U. (P. R. T. 1924. 
évi 64. számában megjelent 22.843. sz. rendelet)
5. §-ának 8. pontja szerint a kisebb üzemi és egyéb 
kiadások c. (1.304. sz.) nyomtatvány 5., 6., 9., 10.,
11., 12., 13. és 14. hasábjain nyilvántartott és a 
főpénztár által külön megfelelő jegyzékek alapján 
kifizetésre kerülő értékcikkárusitó jutalék, mozgó- 
és kalauzpostai órapénzek, éjjelipénzek, rendkívüli 
munkadijak, üzemijutalék és pénzkezelési átalány 
átvételét az igényjogosultaknak az illető jegyzék
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ben tételesen, tintával, vagy tintairónnal és teljes 
névaláírással kell elismerniük.

A kisebb tárgyak beszerzése, kisebb javítási 
költségek, adó- és vizdij, hivatali helyiségek vilá
gítása és fűtési költségei címen a hivatali főpénz
tár által az ott bemutatott nyugták és elismervé- 
nyek alapján főnöki ellenjegyzés mellett közvetle
nül kifizethető kisebb üzemi és egyéb kiadási téte
leket addig is, inig e nyomtatvány kiadási tételei 
tárgyhasábbal is kiegészithetők lesznek, naponkint 
nem összesítve, egyetlen tételben, hanem minden 
ilyen kiadást okmányok szerint, tételesen és köz
vetlenül a kifizetés megtörténte előtt kell a szám
adásba bevezetni és esti zárlatnál azok napi össze
gét megállapítani és a megállapított napi összeget 
kell a pénztárszámadásba átvezetni.

E nyugtákra, elismervényekre stb., melyek alap
ján a kiadás foganatosíttatott, esetröl-esetre a „Ki
fizettetett“ bélyegzőlenyomatot kell alkalmazni, to
vábbá reá kell vezetni a kifizetés napját (hely és 
kelti bélyegzőlenyomat alkalmazásával) és a szám
adás illető tételszámát, valamint a pénztáros kéz
jegyét. t

17. Figyelmeztetem végül az összes érdekelte
ket, hogy az egyetemleges felelősség elvének a 
pénztárkezelésnél történt megszüntetése nem men
tesíti az ellenőrzésre hivatott közegek egyikét sem 
a fokozatos (másodsorbani) felelősség alól azokért 
a kincstári károkért, melyek a reájuk bízott ellen
őrzés elmulasztása vagy felületes teljesítése követ 
keztében állottak elő, amennyiben a kárt a hibás 
alkalmazottól teljes összegében behajtani nem si
kerülne.

A postahivatalok jelen rendeletemet a hivat
kozott rendeleteknél jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi július hó 3-án.

Árusítási jutalék engedélyezése a városoknak 
és községeknek bizományba adott marhalevél- 

űrlapok és forgalmi adóbelyegek után.

18.672.

A városoknak és községeknek a 7.453/X. 1925. 
számú rendelet alapján bizományba adott marha - 
levélürlapok és forgalmi adóbélyegek után, 1925. 
évi augusztus hó 1-től 1% árusítási jutalékot 
engedélyezek.

Ez a jutalék ugyanúgy számolandó el, mint 
a magánelárusitók 1Ví%-os árusítási jutaléka.

A postahivatalok e rendeletről az érdekelt vá
rosokat és községeket értesítsék és jegyezzék elő 
e rendeletet a P. R. T. T925. évfolyama 9. szá
mában közzétett 1561. számú rendeletnél.

Budaipest, 1925. évi julius hó 7 én.

Sorsjegyeknek nyomtatványként való postai 
szállítása.

18.750.
A m, kir. osztálysorsjáték sorsjegyeinek szö

vegében újabban a betét megfizetése nyugtázva 
nincs. — Ma a sorsjegyek szövegében csak az ár 
van megjelölve, külön nyugtát csak akkor kap 
a fél, ha a sorsjegyek árát tényleg le is fizette, — 
tehát e sorsjegyek az értékpapír fogalma alá nem 
esnek, mert ezzé csak akkor válnék, ha annak 
megállapított árát a címzett (a vásárló) a húzás 
előtt megfizette. Megengedem azért, hogy a m. kir. 
osztálysorsjáték sorsjegyei, ezentúl a nyomtatvá
nyokra megállapított tarifális díjtételek mellett, 
nyitott borítékban postára adassanak.

Általában mindazok a sorsjegyek, melyeknek 
szövegében nyugtázás nem foglaltatik — ha egyéb
ként a nyomtatvány feltételeinek megfelelnek — 
nyomtatványként kezelendők.

i A hivatalok jelen rendeletemet a Posta Rende
letek Tára 1906. évi 5. számában közölt 344. számú 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi julius hó 8-án.

Budapest— Sremska Mitrovica közti távbe- 
szélöforgalom megnyitása.

19.847.
A jugoszláv postaigazgatással egyetértőén Bu

dapest és Sremska Mitrovica között a távbeszélő 
forgalmat a folyó évi julius hó 20-ával megnyitom. 
Az egyszerű háromperces beszélgetés dija 3 arany 
frank, amely a mindenkori szorzószámmal szor- 
zandó.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tarifák és Táv
beszélő Üzletszab.“ V. B./Külföldi 'forgalom — díj
táblázatát helyettesitő füzetet az új viszonylat 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi julius hó 9-én.
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Kecskemét bevonása a magyar*német 
távbeszélőforgalomba.

ad 20.116.
A német postaigazgatással egyetértőén egy

részről Kecskemét, másrészről azok között a német 
városok között, amelyekkel Budapest beszélhet, a 
budapesti viszonylatokéval azonos feltételek mel
lett a távbeszélőforgalom a folyó évi julius hó 
15-éni megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés dija 
mindegyik viszonylatban 30 arany cts-mal több, 
mint Budapestről.

A kir. hivatalok jegyezzék ezt elő a „Táv
beszélő Tarifáik és Távb. Üzletszab.“ V. B./Kül
földi forgalom — táblázatát helyettesitő füzetben.

Budapest. 1925. évi julius hó 9-én.

Sajtóhiba-helyesbítés.

ad 14.209.

A P. R. T. folyó évi 37. számában megjelent 
14.209. sz. rendelet cimébe és szövegének 2. sorába 
„Stopper“ helyett „Stapper“ írandó.

Budapest, 1925. évi julius hó 9.

Pályázat kiadói állásra.

Minden szakban jártas férfi kiadó állást vál
lalna azonnali belépésre, lehetőleg Sopron- vagy 
Győrmegyében. Megkereséseket „Kiadó“ Moson- 
szentjánosra kér.

t

B udapesti h írlap  nyomdája -  Felelős nyomdavezető: Fedeczky László
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI f j g POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. JULIUS 18. 4L szám.

T A R T
A m. Mr. pénzügyiniraszternek 1925. évi 4.400/P. M. 

számú rendelete az aranykoronaértéki átszámítási kulcsá
nak megváltoztatásáról és ennek folytán az egyenesadóknál 
szükségessé vált intézkedésekről.

Svédországba szóló 5 kg-nál súlyosabb nemzetközi 
közönséges csomagok dija.

Változások a Táviró-Tarifákban.
A Távbeszélő-Üzletszabályzat néhány rendelkezésének 

módosítása.

A L O M
Uj magyar-osztrák távibeszélőviszonylatok megnyitása.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélőviszony latok meg
nyitása.

Pályázat kiadói állásra.

Pályázat hivatali kisegítő állásra.

Kiegészítés a táviró- és távbeszélőhivatalok névsorához. 

A m. kir. postatakarékpénztár 1925junius havi forgalma.

H iszek egy Istenben, h iszek  egy hazában, 
H iszek egy isteni örök igazságban,
H iszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

A m. kir. pénzügyminiszternek 1925. évi 
4.400/P . IVS. számú rendelete

az aranykoronaérték átszámítási kulcsának megvál
toztatásáról és ennek folytán az egyenesadoknál 

szükségessé vált intézkedésekről.

20.538.
Az aranykorona értékének az államháztartás 

egyensúlyának helyreállításáról szóló 1924:IV. t.-c. 
2. §. (2) bekezdésének a bevételek fokozását célzó 
b) pontjában és ehhez a 2. §-hoz fűzött a) melléklet 
B. 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
1924. évi július hó 26-án kelt 109.448. számúi kör
rendelettel 17.000 papirkoronában megállapított át
számítási kulcsa az aranykorona ma i értékének 
meg nem felelvén, annak ujuibbi megállapítása vált 
szükségessé.

Minthogy azonban az átszámítási kulcs leszál
lítása címén az. állami bevételeket az állami háztar
tás egyensúlyának veszélyeztetése nélkül csökken
teni nem szabad, ennélfogva gondoskodni kell 
arról, hogy az aranyikioronaértékiben megállapított 
adókból várható bevételt a szorzószám leszállítása 
ne csökkentse. Ebben az irányban a földadót kivéve 
az aranykoronaértékben fizetendő többi közszolgál
tatásoknál részben a papirkoronában. kifejezett adó
alapok átszámítási kulcsának megfelelő megállapí
tása utján, részben pedig az adótételeknek feleme

lése, illetőleg az eddigi átszámítási kulcsnak meg
felelően papirkoronában történt megállapítása utján 
az intézkedések már megtétettek, ennek folytán a 
földadót illetően is meg kell tenni a bevétel csökke
nésének elkerülését célzó intézkedést. Minthogy 
továbbá az átszámítási kulcs leszállítása az adóté
teleknek változatlan fentartása esetében az alkal
mazottak kereseti adójánál az adómentes létmi
nimum leszállítását vonná maga után, amit el kell 
kerülni és minthogy végül az átszámítási kulcs le
szállítása u késedelmes fizetőkre anyagi előnyökkel 
nem járhat, az átszámítási kulcs leszállításával 
kapcsolatban a következőket rendelem:

1. §. Az arany koronaértókben megállapított 
köziadóknál 1925. évi julius hó 15-től kezdődő ha
tállyal egy aranykoronát 14.500 papirkoronával 
egyenlőnek kell venni.

2. §. (’) A földadó fejében az 1925. évi julius 
hó 1-je után is általában ugyanannyit kell papirko
ronában fizetni, mint amennyit a 17.000 szorzó
szám alkalmazása mellett fizetni kellett. Ennek 
folytán a földadót 1925. évi julius hó elsejétől kéz. 
dődőleg mindaddig, amiig a földadókataszter reví
ziója el nem készül, a kataszteri tisztajövedelemnek 
17%-ával megnagyobbított összege után kell fizetni.

(2) Az (') bekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtására vonatkozó közelebbi szabályokat a 
pénzügyminiszter külön rendeletben állapítja meg.

3. §. A kereseti adóról szóló 1925. évi 300/P. M. 
számú H. ü. 5. §. (*) bekezdésének 9. pontja he
lyébe az 1925. évi julius hó elsejével kezdődő ha
tállyal a következő rendelkezés lép:
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Állandóan mentesek a  kereseti adó alól a 2. §. 2,400.000 K-án felül 2,500.000 K-ig az adó 75.000 K
3. és 4. pontjaiban felsorolt jövedelmek, ha évi 2,500.000 „ 2,600.000 „ 85.000 „
összegük a 480 aranykoronaértéket, továbbá az al 2,600.000 „ 2,700.000 „ 95.000 „
kalmazottak kereseti adója alá eső jövedelmek, ha 2,700.000 „ 2,800.000 „ 105.000 „
összegük a heti járandóságoknál a heti 170.000 ko- 2,800.000 „ 2,900.000 „ 115.000 „
rónát, illetőleg havi járandóságoknál a havi 700.000 2,900.000 ?? „ 3,000.000 „ 125.000 „
koronát nem haladja meg. 3,000.000 5? „ 3,200.000 „ 140.000 „

4. §. A kereseti adóról szóló 1925. évi 300/P. M. 3,200.000 „ 3,400.000 „ 155.000 „
számú H. ö. 18. §-a helyébe a következő rendel- 3,400.000 55 „ 3,600.000 „ 170.000 „
kezések lépnek: 3,600.000 55 „ 3,800.000 „ 185.000 „

(x) Az alkalmazottak kereseti adójának tételei 3,800.000 55 „ 4.000.000 „ 200.000 „
1925. évi julius hó elsejíétől kezdődő hatállyal pa- 4,000.000 55 „ 4,250.000 „ 225.000 „
pirkoronában számítva a következők: 4,250.000 55 „ 4,500.000 „ 250.000 „

a) Ha a jövedelem (munkabér) hetenként 4,500.000 55 „ 4,750.000 „ 275.000 „
170.000 koronát meghalad, . 4,750.000 55 „ 5,000.000 „ 300.000 „

.5,000.000 55 „ 5,250.000 „ 325.000 „
heti 5,250.000 55 „ 5.500.000 ,, 350.000 „

170.000 K án felül 200.000 K-ig az adó 700 K 5,500.000 55 „ 5,750.000 „ 375.000 „
200.000 „ „ 250.000 „ 1.000 „ 5,750.000 55 „ 6,000.000 „ 400.000 „
250.000 „ „ 300.000 „ 1.500 „ 6,000.000 55 „ 6,250.000 „ 425.000 „
300.000 „ „ 350.000 „ 2.000 „ 6,250.000 55 „ 6,500.000 „ 450.000 „
350.000 „ „ 400.000 „ 2.500 „ 6,500.000 55 „ 6,750.000 „ 475.000 „
400.000 „ „ 450.000 „ 3.000 „ 6,750.000 55 „ 7,000.000 „ 500.000 „
450.000 „ „ 500.000 „ 3.750 ,, 7,000.000 55 „ 7,250.000 „ 525.000 „
500.000 „ „ 550.000 ,, 4.500 „ 7,250.000 55 „ 7,500.000 „ 550.000 „
550.000 „ „ 600.000 „ 5.250 „ 7,500.000 5 5 v „ 7,750.000 „ 575.000 „
600.000 „ „ 650.000 „ 6.000 „ 7,750.000 55 „ 8,000.000 „ 600.000 „
650.000 „ „ 700.000 „ 7.000 „ 8,000.000 55 „ minden megkezdett 250.000 K
700.000 „ „ 750.000 „ 8.000 „ után az adó 19.000 K s minden megkezdett 250.000
750.000 „ „ 800.000 „ 9.000 „ K teljes 250.000 koronának veendő.
800.000 „ „ 850.000 „ 10.000 „ b) Ha a jövedelem havonként 700.000 koronát
850.000 „ „ 900.000 „ 11.500 „ meghalad,

900.000 „ „ 950.000 „ 13.000 „
950.000 „ „ 1,000.000 „ 14.500 „ navi

1,000.000 „ „ 1,050.000 „ 16.000 „ 700.000 K-án felül 800.000 K-ig az adó 3.000 K
1,050.000 „ „ 1,100.000 „ 17.500 „ 800.000 55 „ 1,000.000 „ 4.000 „

1,100.000 „ „ 1,150.000 ,, 19.000 „ 1,000.000 55 „ 1,200.000 „ 6.000 „

1,150.000 „ „ 1,200.000 „ 20.500 „ 1,200.000 55 „ 1,400.000 „ 8.000 „
1,200.000 „ „ 1,250.000 „ 22.000 „ 1,400.000 55 „ 1,600.000 „ 10.000 „
1,250.000 „ „ 1,300.000 „ 23.500 „ 1,600.000 55 „ 1,800.000 „ 12.000 „
1,300.000 „ „ 1,350.000 „ 25.000 „ 1,800.000 55 „ 2,000.000 „ 15.000 „
1,350.000 „ „ 1,400.000 „ 26.500 ,, 2,000.000 55 „ 2,200.000 „ 18.000 „
1,400.000 „ „ 1,450.000 „ 28.000 „ 2,200.000 55 „ 2,400.000 „ 21.000 „
1,450.000 „ „ 1,500.000 „ 30.000 „ 2,400.000 55 „ 2,600.000 „ 24.000 ,,
1,500.000 „ „ 1,600.000 „ 34.000 „ 2,600.000 55 „ 2,800.000 „ 28.000 „
1,600.000 „ „ 1,700.000 „ 38.000 „ 2,800.000 55 „ 3,000.000 „ 32.000 „
1,700.000 „ „ 1,800.000 „ 42.000 „ 3,000.000 55 „ 3,200.000 „ 36.000 „
1,800.000 „ „ 1,900.000 „ 46.000 „ 3,200.000 55 „ 3.400.000 „ 40.000 „
1,900.000 „ „ 2.000.000 „ 50.000 „ 3,400.000 55 „ 3.600.000 „ 46.000 „
2,000.000 „ „ 2,100.000 „ 55.000 „ 3,600.000 55 „ 3,800.000 „ 52.000 „
2,100.000 „ „ 2,200.000 „ 60.000 „ 3,800.000 55 „ 4,000.000 „ 58.000 „
2,200.000 „ „ 2,300.000 „ 65.000 „ 4,000.000 55 „ 4,200.000 „ 64.000 „
2,300.000 ,, „ 2.400.000 „ 70.000 „ 4,200.000 5 5. „ 4,400.000 „ 70.000 „
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4.400.000 K-án felül 4,600.000 1í-ig  az adó 76.000 K
4,600.000 JJ 4,800.000 Jí 82.000 „
4,800.000 »> J J 5,000.000 í J 88.000 „
5,000.000 í J Jí 5,200.000 J J 94.000 „
5,200.000 Jí J J 5,400.000 J j 100.000 „
5,400.000 í J JJ 5,600.000 1J 106.000 „
5,600.000 í J Jí 5,800.000 rtí 112.000 .,
5,800.000 JJ í j 6,000.000 J j 120.000 „
6,000.000 J J JJ 6,400.000 JJ 136.000 „
6,400.000 Jí j j 6,800.000 Jí 152.000 „
6,800.000 í J í J 7,200.000 Jí 168.000 „
7,200.000 Jí Jí 7,600.000 Jí 184.000 „
7,600.000 í J JJ 8,000.000 Jí 200.000 „
8,000.000 Í J JJ 8,400.000 j j 220.000 „
8,400.000 ÍJ J J 8,800.000 í J 240.000 „
8,800.000 ÍJ í J 9,200.000 íj 260.000 „
9,200.000 ÍJ j j 9,600.000 Jí 280.000 „
9,600.000 Jí J J 10,000.000 Jí 300.000 „

10,000.000 ,, J J 10,400.000 „ 340.000 „
10,400.000 Í J J í 10,800.000 »X 380.000 „
10,800.000 J í J í 11,200.000 J j 420.000 „
11,200.000 Í J j  j 11,600.000 J J 460.000 „
11,600.000 J  J j  J 12,000.000 J J 500.000 „
12,000.000 Í J J í 12,800.000 J J 560.000 „
12,800.000 J J J J 13,600.000 J J 620.000 „
13,600.000 J í í  J 14,400.000 J í 680.000 „
14,400.000 J í J í 15,200.000 J í 740.000 „
15,200.000 Í J í  J 16,000.000 J í 800.000 „
16,000.000 Í J J í 17,000.000 í  J 900.000 „
17,000.000 Í J J í 18,000.000 í  j 1,000.000 „
18,000.000 J í J J 19,000.000 J J 1,100.000 „
19,000.000 J J J  J 20,000.000 J J 1,200.000 „
20,000.000 J J J í 21,000.000 í  J 1,300.000 „
21,000.000 J J J J 22,000.000 J í 1,400.000 „
22,000.000 J J í  J 23,000.000 J J 1.500.000 „
23,000.000 J  J J J 24,000.000 í  J 1,600.000 „
24,000.000 J í í  J 25,000.000 í  J 1,700.000 „
25,000.000 J í J J 26,000.000 J J 1,800.000 „
26,000.000 í  J J J 27,000.000 í  J 1,900.000 „
27,000.000 í  J J í 28,000.000 J í 2,000.000 „
28,000.000 J í J J 29,000.000 J J 2,100.000 „
29,000.000 J J J í 30,000.000 í  J 2,200.000 „
30,000.000 í  J J J 31,000.000 J J 2,300.000 „
31,000.000 í  J J J 32,000.000 J í 2,400.000 „
32,000.000 J J J J minden megkezdett 1,000.000
korona után az adó 75.000 K s m inden megkezdett
1,000.000 K teljes 1,000.000 K-nak veendő.

5. §. (‘) A 4. §-ban foglalt adótételek szerint 
kell a kereseti adót megállapítani az 1925. évi 
julius hó elsejét megelőző időre szóló szolgálati 
illetmények és m unkabérek után is abban az eset
ben, ha  ezeket az illetményeket (munkabéreket) az 
1925. évi junius hó 30. napja után fizetik ki.

(2) A községi elöljáróságok és a városi adóhiva
talok az illető községben (városban) szokásos m ó
don (falragasz, dobszó), valamint a helyi lapok és 
az érdekképviseletek útján kötelesek gondoskodni 
arról, hogy a m unkaadók az adótételek újabb m eg
állapításáról kellő időben tudomást szerezzenek.

6. §. (') Az 1925. évi julius hó else^  előtt esedé
kessé vált és 1925. évi julius hó 15-ikével h á tra lék 
ban m aradt köztartozások után a törvényes rendel
kezések szerint já ró  adópótlékon, illetőleg kése
delmi kamaton kivid az átszámítási kulcsok külön
bözeiének megfelelő összegű külön pótlékot kell 
fizetni. Ez a külön pótlék a hátraléknak m inden 
egyes aranykoronája után 2500 papirkorona, s 
m inden egyes aranyfillér után 25 papirkorona.

(2) Ezeket a pótlékokat a befizetés alkalm ával a 
tőkére eső összegek után mindenkor fel kell szám í
tani, illetőleg a befizetett öszegből az aránylagos 
pótlékokat minden egyes esetben el kell számolni.

(3) A községi elöljáróság (városi adóhivatal) 
minden egyes adózóra nézve köteles haladék nél
kül megállapítani a közadóknál 1925. évi julius hó 
15-ével mutatkozó hátralékok összegét és az azok 
után járó külön pótlékokat, azután a külön pótlé
kokat a községi adófőkönyv jegyzett hasábjában 
előírni. A külön pótlékok előírását legkésőbb 1925. 
évi július hó végéig be kell fejezni.

(4) A külön pótlékokra befizetett összeget a 
késedelmi kamatok bevezetésére szolgáló hasábok
ban kell bevételezni, illetőleg elkönyvelni.

(5) Amennyiben az 1925. évi julius hó elseje 
előtt esedékessé vált közadók a folyó év végéig 
bármely oknál fogva nem fizettettek be, úgy hogy 
a pótlékok ez év folyam án teljesen kiegyenlíthetők 
nem volnának: az 1925. évi december hó 31-én 
fennálló pótléktartozásokat a tőketartozáshoz kell 
számítani és pedig olykép, hogy az 1925. évi adó
főkönyvben az év végén mutatkozó hátra lék  ősz- 
szege az illető feleknél a hátralékos pótlékok össze
gének megfelelően felemeltetik. A pótlékoknál m u
tatkozó hátralékot ebből a célból 14.500 osztó
számmal aranykoronaértékre kell átszám ítani. Az 
ekkép tőketartozásra átszámított összegek egyénen
kénti kim utatásba foglalandók, amelynek alapján 
azt az összeget a m. kir. adóhivatal az 1925. decem
ber végén fennálló hátralékok arányában az érde
kelt hatóságok javára 1925. évi számfejtőkönyvben 
szaporodásba hozni tartozik.

7. §. (*) Ez a rendelet kihirdetése napján  lép 
életbe.

(2) Az aranykoronaértékben m egállapított köz
adókra, illetékekre s különféle díjakra ennek a ren
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deletnek kihirdetése előtt befizetett összegekre 
nézve az aranykoronaérték átszámítási kulcsának 
leszállítása címén sem visszatérítésnek, sem az át
számítás helyesbítésének nincs helye.

Budapest, 1925. évi julius hó 10-én.

. A minisztelr helyett:

Dr. Vargha Im re  s. k.,
államtitkár.

A szolgálati (munkabér) illetmények után 
járó általános kereseti adó tételeinek megváltozta

tása tárgyában az 1924. évi P. R. T. 49. számában 
közzétett 1924. évi 95.000. P. M. számú rendelet 
kapcsán tudomásvétel és megfelelő intézkedés cél
jából közlöm.

Budapest, 1925. julius hó 13.

Svédországba szóló 5 kg-nál súlyosabb 
nemzetközi közönséges csomagok dija.

19.835.
A Svédországba szóló 5 kg-nál súlyosabb nem

zetközi csomagok idegen súlydija folyó évi julius 
hó 1-től kezdve a következő:

6 kg.-ig 4 fr. 90 ct. 14 kg.-ig 15 fr. 70
7 „ 5 „ 95 59 15 „ 16 „' 75
8 „ 7 9 9 99 16 ,, 19 „ 35
9 „ 8 „ 05 99 17 „ 20 „ 40

10 „ 9 „ io 99 18 „• 21 „ 45
l í  „ 12 „ 55 99 19 „ 22 „ 50
12 „ 13 „ 60 99 20 „ 23 „ 55
13 „ 14 „ 65 99

A hivatalok a Nemzeti Csomagtarifa 71. olda
lán a XIII. számú táblázat adatait a csatolt fedőlap
pal helyesbítsék.

Budapest, 1925 júliusi hó 16-án.

Változások a Táviró-Tarifákban.
19.845.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. évi 22. számá
nak mellékleteként megjelent ,,Táviró Tarifák“-ban
a következő változásokat vezessék keresztül:

A 10. oldalon az 5. jegvzet szövegében „belföldi 
nyelveken“ szavak után „valamint francia nyelven“ 
kitétel írandó. E jegyzet következő utolsó mondata 
pedig törlendő.

A 12. oldalon felsorolt Belga Kongo hivatalok 
díjtétele via Eastern-Banana 8.825-ről 3.899-re he

lyesbítendő. Ugyanezen az oldalon Brit-Nyugat- 
Afrikánál d) Sierra Leone többi hivatalainak dí j
tétele mind a három útiránynál 3.63-ról 3.53-ra he
lyesbítendő.

A 15. oldalon Tanganyika területnél „via Eas
tern“ Bukóba szódíja 3.92-ről 3.895-re, Daressa- 
laam szódíja 3.19-ről 3.17-re és a többi hivatal szó
díja 3.395-ről 3.37-re1 javítandó.

A 16. oldalon Amerikánál a bevezető részben 
lévő'szöveg folytatásaként a következő Írandó: „A 
Commercial Cable Co átjelzéssel feladott táviratok 
bevezető részében az átjelzés „via Cial“ rövidítéssel 
jelölendő meg.

A 26. oldalon Venezuelánál a díjtételek törlen
dők és helyébe a csatolt fedőlap ragasztandó és új
7. jegyzetként a következő írandó: „Margarita szi
getre — LC =  táviratok nem küldhetők.“

A 28. oldalon Kínánál új 1. jegyzetként a kö
vetkező Írandó: „Hongkongba és Délkinába szóló 
táviratok cenzúra tárgyai és francia vagy angol köz- 
értelmű nyelven szerkesztendők. összebeszélt nyelvű 
táviratok ezekre a helyekre csak az ABC (5. és 6. 
édit.) Bentleys, Scotts (10. édit.) és Marconi 
codexek alapján szerkesztve küldhetők.“

A 30. oldalon Brit Borneo díjtétele „via észak
atlanti kábelek San Francisco“ 8.42 frcs-al és via 
Transradio San Francisco 8.27 frcs-al jegyzendő 
elő. A rendeltetési ország hasábjában Brunei (via 
Labuán radio) fölé „ Brunei“ Írandó és dí jtétele a 
„via északatlanti kábelek San Francisco“ útirány 
hasábjában 8.52 frc-al és via Transradio San Fran
cisco útvonalra 8.37 frc-al jegyzendő elő.

A 31. oldalon Guamnál „via északiatlanti kábe
lek San Francisco“ díjtétele 5.47-ről 5.52-re, és via 
Transradio San Francisco díjtétele 5.32-ről 5.37-re 
helyesbítendő, Hawai (Sandwich) szigeteknél 
pedig via északatlanti kábelek San Francisco út
irányon Honolulu és Oahu sziget többi hivatalainak 
szódija 3.47-ről 3.52-re, a többi hivatal szódija 
4.22-ről 427-re, via Transradio San Francisco szó
dija! pedig 3.32-ről 3.37-re és 4.07-ről 4.12-re he
lyesbítendő.

A 32. oldalon Labuan sziget díjtétele „via észak
atlanti kábelek San Francisco“ 7.92 frc-al, viá 
Transradio San Francisco pedig 7.77 frc-al jegy
zendő elő. Midway sziget díjtétele ugyanezeken az 
útirányokon 4 22-ről 4.27-re, illetve 4.07-ről 4.12-re 
helyesbítendő és Németalföldi Kelet India és Né
metalföldi Borneo díjtétele via Varsovie InSo 4.05 
frc-al jegyzendő elő.
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A 33. oldalon Philippini és Samoa szigeteknél 
via északatlanti kábelek San Francisco és via 
1 ransradio San Francisco Lucon sziget Manilla szó
dija 6.17-ről 5.77-re és 6.02-ről 5.62-re, LuQon szi
get többi helyei, valamint........Ticao szigetek szó-
dija 6.42-ről 6.02-re és 6.27-ről 5.87-re, Visayas 
szigetek szódija 7.07-ről 6.67-re és 6.92-ről 6.52-re. 
Apia városé 4.97-ről 5.02 re és 4.82-ről 4.87-re, 
Tutuila (Pago-Pago sziget) szódíja 4.27-ről 4.32-re 
és 4.12-ről 4.17-rc, Ofu, Tau szódija pedig 4.47-ről 
4.52-re é's 4.32-ről 4.37-re helyesbítendő.

Budapest, 1925. évi Julius hó 10-én.

A távbeszélő üzletszabályzat néhány rendel
kezésének módosítása.

16.261.
A Távbeszélő-Üzletszabályzat 9. §-ának 10. 

pontja szerint a távbeszélőállomás bérlete az elő
fizető csődbejutása esetén a már fizetett időtartam 
elteltével szűnik meg. Minthogy ez a rendelkezés 
sok esetben a kincstár károsodásával járhat, a fenti 
pontot odamódositom, hogy a bérlet a csődnyitás 
joghatályának kezdetével szűnik meg, kivéve, ha a 
csődtömeggondnok az előfizetést továbbra is fenn
tartja. Nemleges esetben az előfizetést a csődbe
jutás napjával be kell szüntetni s a postának eddig 
a napig számított követelését a csődbíróságnál be 
kell jelenteni.

Az új számadási rendszer keretében a kezdő 
töredékhónapra és a következő bóra járó előfizetési 
díjnak egyszerre való beszedése nehézségekbe üt
közik. Az Üzletszabályzat 14. §. 1. pontjának 2. be
kezdését ennélfogva odamódositom, hogy első díj
részletként csak a töredékhóra járó díj szedendő be.

A hivatalok ehhez képest a 9. §. 10. pontjában 
a „már fizetett időtartam elteltével“ szavak helyett 
Írják be a „csődnyitás joghatályának kezdetével“ 
szavakat, a 14. §. 1. pontjának 2. bekezdésében 
pedig a díjrészletként szó után írják be a követ
kezőket: csak a töredékhónapra járó előfizetési 
díjat kell beszedni.

Budapest, 1925. évi julius hó 13-án.

Uj magyar-osztrák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

20.404.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén a kö

vetkező uj magyar-osztrák távbeszélőviszonylatok- 
ban a forgalmat a folyó évi julius hó 20-val meg
nyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett díjak a mindenkori 
sorzószámmal szorzandók.

A magyar táv
beszélő központ 

neve

Az osztrák Közvetítő Beszélgetési díj 
távbeszélő központ hivatala ar, frankokban 

neve frc cts

Budapest Mödling via hegyes-
halom—Wien 2 45

5 J Sauerbrunn via Sopron— 
(Savanyúkút) Wienerneustadt 2 10

Győr »> »» 1 85
Szombathely >> 1 85
Ujkécske* Wien via Vezseny—

Szolnok—Budapest-
Hegyeshalom 2 85

* Hétköznapokon 9—19 óráig (L. C/2. szolgá
latú hivataloknál 9 órától a hivatalos idő végéig) 
csak sürgős vagy igen sürgős (rapid) beszélgetés, 
hétköznapokon 19—9 óráig — úgyszintén vasár- és 
ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — bár
milyen minőségű beszélgetés váltható.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab.“ V. B. Külföldi forgalom — díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925 julius hó 11-én.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélöviszonylatok 
megnyitása.

20 .020 .

A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén 
Oroszvár-—Bratislava (Pozsony) és Csurgó—Tep- 
lice nad Metuji (Wekelsdorf) közt a távbeszélőfor- 
galmat a folyó évi julius hó 20-ával megnyitom. 
Az egyszerű háromperces beszélgetés dija az orosz
vári viszonylatban 2 aranyfrank 40 cts, a csurgói 
viszonylatban 3 aranyfrank 40 cts, amely díjtételek 
a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő-Tarifák és Táv
beszélő-Üzletszabályzat“ V. B) Külföldi forgalom 
díjtáblázatát helyettesitő füzetet az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi julius hó 11-én.

Pályázat kiadói állásra.
Mindhárom szakban önállóan kezelni tudó ki

adónő augusztus 1-re alkalmazást vállal. Ciliié: 
Gerhát Anna, Öcsöd, Békés megye.

Pályázat hivatali kisegítői állásra.
Három hónapi gyakorlattal bíró kisegítő állást 

keres azonnali belépésre. Ajánlatokat kér Gubicza 
Mária, Zirc.
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Kiegészítés a távírda- és távbeszélőhivatalok névsorához.
20.453.

I. Újonnan nyílt távírdák, távbeszélők és táviratkézbesitésre felhatalmazott vasúti távírdák.
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1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 í i 12 13 14

1 Hernádnémeti Zemplén Mi. — L — — — — h — 801 —
1925.

m / 2 i . Kiegészítés —

2 Halmaj Abauj-
Toma Mi. - L — — — — 1 735 810 Miskolc 1 1925. 

IV/1. — —

3 Kakucs
Pest

Pilis-Solt-
Kiskun

Bp.
kér — L - — - — a —  - 359 —

1925
V/l. Kiegészítés —

4 Újpest 5 »
Bp.
S7.ír. — L L —

Budapest
K

1925.
m / i . — —

5 Szentpéterfa Vas So — — L* - — - — — —
Szombat

hely
1925.
V/19. — —

6

7

Miskolc (ti) Borsod Mi. — — Le — — — — 3759 — Miskolc 1 1925.
v / i .

— —

Salomvár Zala Pó — — L — — — 13( >8 4064 Zala
egerszeg — — —

8 Heréd Nógrád Bp
kér — — L — - — 51 3573 Hatvan 1 1925.

V/l. — —

9 Konyári sóstó- 
gyógyfürdő1) Bihar De. — — BL — — - f — 3003 Debrecen

1
1925.
V/15. — —

10 Fertőhöz Sopron So Gy. Sopr 
Ebenfurt - — — L — — — 9866 Győr-

Sopron - — — —

11 Budapest lóver
senytér (K)2)

Pest-
Pilis-Solt-
Kiskun

Bp.:
S Z Í T .

— L L - — — — — — Budapest
K — - —

12 Hajós
Pest-

Pilis-Solt-
Kiskun

Bp.
kér. — — L — - - h — 5001 Baja — Kiegészítés —

13 Cigánd Zemplén Mi, — — L — — — — 1694 3549 Sátoralja
újhely — - - —

14 Szin Abauj-
Torna Mi. — L - — — — s — 817 — 1925.

V/14. — -

15 Nyírbogát Hajdú De. — L - — — — g 736 — 1925.
VI/17. Kiegészítés —

16 Nyirmihálydi r> De — L — — — — h — 736 — » • —

17 Pallagpuszta n De. — L — — — — P — 736 — n — —

18 Aggtelek Glömör
Kishont Mi — ■ - L - — — — 529 3519 Ragály 1924.

VI/22. —

*) A jaki távbeszélő központhoz csatlakozó nyilvános távbeszélő állomás 
*) Nyilvános távbeszélő állomás
2) Időszakos hivatal; a budapesti lóversenyek idején működik. Táviratkézbesitéssel megbízva
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II. Egyéb változások.
1. Bekapcsoltattak:
a) levelezésre : H ernádném eti a 801 sz. vezetékbe (9755/925); Halmaj a 810 sz. vezetékbe 

(11004/925); K akucs a 359 sz. vezetékbe (11604/925); B udapest rádióüzem -központ és Székesfehér
vár rádió az 1890 vezetékbe,; N agyigm ánd az 581 vezetékbe (16560,925); Püspökladány a 8500 
sz. vezetékbe (16611/925); Ács, N agyigm ánd a 623 sz. vezetékbe (16702/925); Szin a 817. sz. 
vezetékbe; N yírbogát, N yirm ihálydi és P a llag p u sz ta  a 736 sz. vezetékbe (19791/925); O rosháza 
az 5059 sz. áram körbe (9006/925); N agykanizsa 1 a 4058 sz. á ram körbe (10804/925); P écs 1 a 
2076 sz. áram körbe (13939/925); D om bóvár és K aposvár a 2205 sz. áram körökbe (14082/925); Bél
apátfalva a 3515 sz. áram körbe (15535/925); Zalaegerszeg, Zalalövő és Salom vár a 4064 sz. áram 
körbe (16230/925); N agyszékely és P incehely  a 4034 sz. áram körbe (16561/925); D ebrecen 1 és 
H ortobágyi halastó  a 3051 sz. áram körbe (16611/925); Szeged 1 a 2052 és 2055 sz. áram körbe 
(16701/925); N agyigm ánd, Kócs a 2779 sz. áram körbe (16702/925); H atvan  1 és H eréd  a 3573 sz. 
vezetékbe (16921/925); Konyári sóstó  gyógyfürdő a 3003 sz. áram körbe (17501/925); B udapest k. 
a 2115 sz. áram körbe (10108/925); V ám osgyörk és G yöngyös a 2278 sz. áram körbe (17082/925); 
H ajós az 5001 sz. áram körbe (18279/925); E g er 1 és K istállya a 3574 sz. áram körbe (18939/925); 
Cigánd a 3549 sz. áram körbe (14863/925); Baja és Bátaszék a 2603 sz. áram körbe (18016/925); 
A ggtelek  a 3519 sz. áram körbe (20159/925).

b) v izsgálásra: Szolnok 1 az 542 sz. vezetékbe.
2. Kikapcsoltattak: N agyszékely az 572 sz. vezetékből (táviratait P incehely közvetíti tele

fonon) (16072 925); Budapest k. a 101 sz. vezetékből (16560/925): D ebrecen 1 a 305 és 412 sz. 
vezetékből (16671/925); Siófok a 2218 sz. á ram körbő l; Dom bóvár és K aposvár a 2302 sz. áram 
körből (14082/925; H ortobágyi halastó  a 3021 sz. áram körből (16671/925); Szeged 1 a 3332 sz. 
áram körből (16701/925); B udapest és Salgótarján  a 2207 sz. áram körbő l (10108/925).

3. Átkapcsoltattak: Sárospatak a 706 sz. táviróvezetékből a 411 sz. vezetékbe (9756/925).
4. Szolgálati jelleg változás: Szőny C/2-ről L /re (8383/925); U jszász C/2-ről L-re (13710/925); 

B udapest 62-nél a távírdánál C-ről N ,2-re; B udapest 72-nél táv. és távb. C/2 helyett N (12014/925); 
K aposvár a táv írdánál N/2-ről C -re (13869/925); Törökszentm iklós C/2-ről C/DL-re (17391/925).

5. Egyéb változások: Halmaj vasúti táv írdánál az L jelzés a 8 rovatból a 7 rovatba  Írandó 
(11004/925); K iskunhalas a 2279-ben levelezésre van bekapcsolva. A  névsor 12. oldalán Barci- 
kánál az 5 sz. m egjegyzés tö rlendő  (11589/925); Zalacséb—Salom vár vasúti táv írdánál az L 
je lzés a 8 rovatbó l a 7 rovatba Írandó (16230/925); K istem plom tanya utáni ü bejegyzés törlendő 
(16701/925); Szin vasúti távírdánál az L betű  a 8 rovatból a 7 ro v a tb a  írandó; N agycigánd ösz- 
szes adatai a névsorból törlendők (14863/925).

A m. kir. postatakarékpénztár 1925. junius 
havi forgalma.

4.893./ein.

A takaréküzletágban a betétek összege 
1.695,700.965 koronával haladta túl a vissza
fizetések összegét. A betétek állománya ezzel 
66,120,435.679 koronát telt ki. A betevők száma 
e hóban 358-al szaporodott és összes számuk a hó 
végén 1,241.538.

A csekk- és clearing-üzletágban a betétek ösz- 
szege 6.195,582.324 koronával múlta felül a vissza
fizetések összegét. A csekkbetétek állománya 1925 
junius hó végén 1,751.356,654.552 koronát tett ki. 
A csekkszámlafulajdonosok száma e hóban 137-el 
szaporodott, a fennálló számlák száma a hó végén 
52.596 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 1,125.212 tételben 
9,524.956,481.707 korona, összes betéteinek állo

mánya pedig a hó végén 1,817.477,090.231 ko
rona volt.

Az értékpapirüzletágban 1925 junius hó vé
géig 271.470 járadékkönyvecske állíttatott ki, for
galomban volt e hó végén 105.223 darab. Az inté
zet értékpapirállománya különféle értékpapírok
ban és záloglevelekben 224,477.516 korona név
értéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti cso
portjának forgalma volt e hóban 80.951 darab uj 
zálogfelvétel 15.420,110.000 korona kölcsönnel és 
48.772 darab zálogkiváltás 8.890,585.000 korona 
kölesönvisszafizetéssel. A zálogálladék 1925 junius 
hő végén 232.932 darab volt, a zálogkölcsöntőke 
álladéka 51.586,426.939 koronát tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 4.214 drb., kényszerárverésre pedig 
932 drb. különféle zálogtárgy került. A befolyt 
vételár 487,904.300 korona volt.

Budapest, 1925 julius hó 16-án.

Nyomatott  a Budapesti  Hírlap  nyomd áj ábau. Budapest. V III . ,  Kökk Szilárd-utca 4. Felelős nyomdavezető: N**deczky László.
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Fedöiap a Posta Rendeletek Tára 4I|I925. számához

Venezuela: 6 

Margarita sziget7, Porlamar 4 59 4 62 4 22 4 77 _ _ 4 77

Többi hivalal 4 79 4 82 4 22 4 77 — — — — 4 97





Fedőlap a P. R. T. 41/1925. számához,

A J  Súlydfj B )  Értékdíj

Súly Díj Nyilvánított érték Díj

1 2 3 4

Fr cl Fr ct
5—6 kg-ig 4 90 300 Fr-ig — 50

7 „ 5 96 600 , — 60
8 *» 7 — 700 „ — 70
9 » 8 05 900 „ 1 —

10 n 9 10 1200 „ 1 10
11 » 12 55 1400 , 1 20
12 13 60 1500 , 1 35
18 rt 14 65 1800 „ 1 45
14 V 15 70 ■2100 „ 1 55
15 16 75 ezenfelül minden további
16 19 85 700 frankéit 140.000
17 20 40 ír ig .............. 15
18 21 45 azonkívül 300 frankon-
19 22 50 ként még .. 10

140.000 frankon felüli ér-
1t 4 0 ték nyilvánítás esetén

minden további 1400
Terjedelmes 50 0/#.kal frank után . 15

több és azonkívül 300 fran-
konként még 10
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR

KI ADJA A MAGYAR KIRÁLYI

Budapest, 1925. JULIUS 21.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

42. szám.

T A R T
A munkaegység kimutatás módosítása.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

Franciaországból eredő levélpostai küldemények díj
szabása.

Ausztriában az osztrák korona értékű bélyegeknek fo/r- 
galomlból való 'kivonása. \

H iszek  egy Istenben, h iszek  egy hazában,
H iszek  egy isteni örök igazságban,
H iszek  Magyarország feltámadásában! — Ámen.

A munkaegység kimutatás módosítása
19.954.

A P. R. T. 1924. évi 75. számában közöli 
33.858. szánni rendeletre hivakozva, értesítem a 
hivatalokat, hogy a szerzel! tapasztalatok alapján 
a munkaegységkimutatásban az egyes teendők ér
tékelését /• évi július hó i-étö l kezdődő  hatállyal 
módosítom és ehhez képest a munkaegységkimuta
tást újból kinyomattam.

Ezek a módosítások a következők: a szorzó
szám az „I. Posta“ részben az 5. tételnél (Sommás 
csomagok, egyes felvétel) 1.2 helyet 1.3-ban a 34. 
tétel 0.8 helyett 0.7-ben, a 35. tételnél 0.6 helyett
0.5-ben, a 37. tételnél 0.4 helyett 0.2-ben, a 38. té
telnél 0.4 helyett 0.5-ben, a 39. tételnél 0.3 helyett
0.4-ben a 46., 47., 48. és 49. tételnél úgy a darab
számnál, mint az összegnél 1 helyett 1.5-ben, a 
„II. Távírda“ részben a 6. téléinél 1.4 helyett 2-ben 
állapíttatott meg.

Abból a célból, hogy a postamesteri hivatalok
nál, ügynökségeknél a munkaegységkimutatáshoz 
a darabszám megállapítása egyszerüsittessék, meg
engedem, Jiogy azok a postamesteri hivatalok és 
ügynökségek, amelyek a községben a házhozkéz- 
besitést végzik, f. évi julius 1-től kezdve úgy a ház
nál, mint a hivatalban kézbesített, tehát a kézbe- 

•ett összes küldeményeket a munkaegységkimu- 
j t  .ás I. Posta részében ,,C) HáZhozkézbesités“ alatt 
f  »lyezzék be. Ennek következtében a postamesteri 

vatalok közül azok a fiókhivatalok, amelyek csu-

\

A L O M
Vám küldés árul tartalmazó levelek küldése Ausztriába, 

Cseh-Szlovákországba, Dánországba, Egyiptomba, Görög
országba, Lettországba és Sziámba.

Változások a Nemzetközi Csomagitarifában.
A rövidített távirati címek nyilvántartási dija.
Az állami táviróvezetékek inegterhelési kimutatása és 

statisztikai adatgyűjtés.
Uj magyar-cseh távbe.szelő viszony la tok megnyitása.

pán a hivatalban, pályaudvar teriilettén kézbesí
tenek, a kézbesített összes küldeményeket a ,,B) 
Kézbesítés a postahivatalban“ c. részbe jegyzik be, 
mig a község egész területén, vagy annak bizonyos 
nagyobb területén házhozkézbesitő postamesteri 
hivatalok a kézbesített összes küldeményeket a ,,C) 
Házhozkézbesités“ c. részbe jegyzik be.

Egyben elrendelem, hogy az elől jegyzett idő
ponttól kezdve a munkaegységkimutátás 5 „Mun
kaegység száma“ c. hasábját csupán a kincstári hi
vatalok töltsék ki, mig a postamesteri hivatalok, 
ügynökségek stb. a munkaegységkimutatásnak csu
pán 3 „darabszáma“ cimii hasábját töltsék ki. A 
darabszám és ott, ahol szükséges, a millió K-ban 
feltüntetendő összeg bejegyzésének pontosságára 
azonban különös figyelmet kell fordítani.

Figyelmeztetem végül a hivatalokat, hogy a 
kézbesített dijnyugták után munkaegység csak ab
ban az esetben számítható fel, ha azokat a dij- 
nyugtákat más hivatal állította ki és csak beszedés 
végett küldte el, amelynek tehát a Távirda, illetve 
Távbeszélő részben a nyugtát kiállitó hivatal mun
kaegységeiből levonatnak.

Az újonnan kinyomtatott munkaegységkimu
tatásból 10—10 db-ot a közp. anyagraktár hivatal
ból küld, de a régi nyomású is felhasználandó és 
azok a kincstári hivatalok, amelyek a munkaegy
ségeket is kiszámítják, a szorzószámokat helyesbí
teni kötelesek.

Rendeletemet elő kell jegyezni a P. R. T. 1924. 
évi 60. és 75. számában közölt 20.020. és 33.858. 
sz. rendeleteknél.

Budapest, 1925. évi julius hó 15-én.
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Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
21.274.

A Párisban megjelenő „Parizsszkij Vesztnyik 
(Le Messager Russe de Paris)“ cimü orosz nyelvű 
időszaki sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. julius hó 18-án.
21.425.

A Berlinben megjelenő „Berliner Tageblatt“ 
cimü napilaptól a postai szállitás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a napilapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. julius hó 20-án.
•

Franciaországból eredő levélpostai 
küldemények díjszabása

i 21.518.
A Franciaországból eredő levélpostai külde- 

ménvek díjszabása a következő:
Levél 20 g - i g ....................1 francia fr.
.minden további 20 g-ért . . 50 centime
L e v e le z ő la p .............................60 „
Nyomtatvány 50 g-ként . . 20 „
Üzleti papír 50 g-ként . . .  20 „

de legalább.........................1 francia fr.
Áruminta 50 g-ként . . . .  20 centime

de 'legalább............................ 40 „
Vakok számára készült irás 10 „
Ajánlási d i j ........................ 1 francia fr.
Express d i j .........................2 „ „
Beszedendő portó minden hi

ányzó 1 francia centime-ért . 100 K. 
Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. folyó 

évi 7. számában megjelent 3454. sz. rendelettel ki
adott kimutatásban. A kimutatás 11. hasábjában 
francia centime alá Írják: „(100 centime =  1 
frank)“.

Budapest, 1925. julius hó 21-én.

Ausztriában az osztrák korona értékű 
bélyegeknek forgalomból való kivonása

i ad 19.464.
Ausztriában az osztrák korona értékű bélyege

ket folyó évi julius hó 1-vel a forgalomból kivon
ták. Postai küldemények a jövőben csak schilling 
és groschen értékű bélvegekkel bérmentesithetők. 
Az osztrák korona értékű bélyegekkel bérmentesí
tett' küldeményeket a hivatalok a megfelelő pót- 
dijjal terheljék meg.

A P. R. T. f. é. 5. számában megjelent 2320. 
sz. rendelettel kapcsolatban felhívom a hivatalokat, 
hogy a P. R. T. folyó évi 7. számmal megjelent, a

külföldről érkező levélpostai küldemények díjsza
básáról szóló kimutatásban az adatokat az aláb-

szerint helyesbítsék:
Levél 20 g - i g ................... 30 groschen
minden továbi 20 g-ért 15 55

L evelező lap ........................ 18 55

Nyomtatvány 50 g-ként . . 6 55

Üzleti papír 50 g-ként . . 6 55

de le g a lá b b ................... 30 55

Áruminta 50 g-ként . . . 6 55

de legalább . . . . . 12 55

Vakok számára készült irás
1000 g-ként . . . . . 1 55

Ajánlási d i j ........................ 40 55

Express d i j ........................ 80 55

Beszedendő portó minden hi
ányzó 1 groschenért . . 266 korona.

A kimutatás 11. hasábjában az „osztrák ko
rona“ szavakat töröljék és Írják be helyébe „gro
schen (— g)“ és „(100 groschen =  1 schilling)“.

Az 5. hasábban jegyzetként tüntessék fel, hogy 
az Ausztriából eredő könyveket tartalmazó nyom
tatványküldemények dija 50 g-ként 4 groschen (P. 
R. T. 1925. évi 4. számában 1.130. sz. rendelet 2. 
cikk, 2. pont).

Jegyezzék ezt elő a P. R. T. folyó évi 9. szá
mában megjelent 2.903. sz. rendeletnél is.

Budapest, 1925. julius hó 21-én.

Vámköteles árut tartalmazó levelek küldése 
Ausztriába, Cseh-Szlovákországba, Dánor
szágba, Egyiptomba, Görögországba, Lett

országba és Sziámba.
18.981.

1. A stockholmi egyetemes postaszerződés 34.
cikkének 9. §-a megengedi vámköteles áruknak le
velekben való továbbítását azokba az országokba, 
amelyeknek postaigazgatása ehhez hozzájárult. — 
Jóllehet a stockholmi egyezmény határozmányai 
csak a folyó évi október hó 1-én lépnek életbe, több 
postaigazgatás már most elfogadja e vámköteles 
árut tartalmazó leveleket. — Ezek az országok ez- 
időszerint: Ausztria, Cseh-Szlovákország, Dán
ország, Egyiptom, Görögország, Lettország, Német
ország 'és Sziám.

2. A fent közölt országokba szóló, vámköteles 
árut tartalmazó leveleket a rendeltetési ország csak 
akkor fogadja el, ha a feladó feltűnő módon meg
jelöli, hogy a levél vámköteles árut tartalmaz. — 
Erre a célra az újonnan rendszeresített, zöld szinti, 
44 X 62 mm. nagyságú, magyar-francia szövegű 
„Vám jelző cédula“ elnevezésű értékes nyomtatvány 
szolgál, melynek szövege következő:
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Vám.
Douame

(Hivatalból felbontható.)
(Peut étre ouvert d’office.)

Az áru neve:
Nature de la marchandise:

Súly:
Poids:

Érték:
Valeur:

3. A vámjelző cédulát a feladó a vámárunyilat
kozatra nézve a Nemzetközi Csomagtarifá-ban 
megjelölt nyelven (németül, franciául, angolul) ál
líthatja ki.

4. A vámjelző cédula enyvezett háttal készült 
s azt a feladónak a levélre (lehetőleg a címoldalra) 
rá kell ragasztania.

5. A vámjelző cédula pótolja a rendeltetési or
szág vámkezelése céljára szükséges vámárunyilat
kozatot, ezért a vámjelző cédulával megragasztott 
levélhez a feladónak még csak egy darab magyar 
nyelveli k iá llíto tt vám árunyila tkoza to t kell csatol
nia a Központi Statisztikai hivatal résziére kül
kereskedelmi statisztikai adatgyűjtés céljára (Posta 
Rendetetek Tára 1925. 1. számban közölt 29.432. 
számú rendelet 6. §. 3. pont), melyet kirovatolás 
alkalmával a Budapest 72. számú postahivatal tart 
vissza és küldi meg a 'következő ihó 2-án a m. kir. 
Központi Statisztikai hivatalnak.

6. A vámköteles árut tartalmazó levelek a ki
vitel alkalmával is statisztikai illeték (500 korona) 
alá esnek; az illetéket az előző pontban említett 
vámárunyilatkozaton kell a feladónak postabélyeg
ben lerónia (Posta Rendeletek Tára 1925. 1. szám
ban közölt 29.432. számú rendelet 9. §., illetve 12. 
§. 1. pont).

7. A vámjelző cédula ára 200 korona darabon
ként. — A várható csekély igénybevételre való te
kintettel a hivatalok a .megrendelésnél óvatosan 
járjanak el s a helyi szükségletet szigorúan mérle
gelve egyelőre csak a  legszükségesebb mennyiséget 
(100—200 darabot) rendeljék meg a szokott mó
don a  posta értékcikkraktárából.

8. A vámköteles árut tartalmazó levelek a ki
viteli vámkezelés szempontjából a csomagokkal 
egyenlő eljárás alá esnek. .— A postahivatalok és 
a mozgóposták irányítsák az e fajta küldeménye
ket a Budapest 72*. számú postahivatalhoz. — Az 
utóbbi hivatal a Budapest 70. számú vámközvetitő 
|K)stahivatal útján gondoskodik e küldemények ki
viteli vámkezeléséről és ennek megtörténte után 
azoknak késedelem nélkül való továbbításáról.

9. Figyelmeztetem a hivatalókat, hogy vám
köteles árut tartalmazó ajánlott leveleket vámkisérő

jeggyel is fel lehet adni (P. R. T. 1922. 45. számban 
közölt 20.198. számú rendelet).

10. Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletet a 
Posta Rendeletek Tára 1922. évi 45. számában kö
zölt 20.198. számú rendelet 6. pontjánál, a Posta 
Rendeletek Tára 1911. évi 8. számában közzétett 
9.385. számú rendeletnél, nemkülönben a Kézi 
Tarifa 7. oldalán a „Tudnivalók a levélküldemé
nyek díjszabásához“ cimü közleményhez utolsó be
kezdés gyanánt Írják be a következőket: „Vám
köteles áru levélben küldhető: Ausztriába, Cseh-
Szlovákországba, Dánországba, Egyiptomba, Gö
rögországba, Lettországba, Németországba és 
Sziámba. — Az ilyen levelekre megfelelően kitöl
tött „Vámjelző cédulá“-t (200 korona kell ragasz
tani s ezenkívül egy magyarul kitöltött .vámárunyi
latkozatot kell csatolni, amelyen az 500 korona 
statisztikai illetéket postabélyeggel le kell róni“.

A folyó évi P. R. T. 16. számában közölt 8.415. 
számú rendelet első bekezdéséhez pedig Írják hozzá: 
„de vámköteles árut tartalmazó levelek bevitele 
meg van i engedve“.

Budapest, 1925. évi julius hó 18-án.

Változások a Nemzetközi Csomagtarifában
21.373.

A hivatalok a Nemzetközi Csoimaglarifában az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

29. oldal, Egyesült Államok, a I. a) pontból az
1. hasábban töröljék „Guam“ és „Tutuila“ szava
kat, ia P. R. T. f. évi 27. számában közzétett 9.180 
sz. rendelet alapján beirt ,„b) Philipini (Fiilöp)- 
szigetek“ szavak után folytatólag jegyezzék be az 1. 
hasábba „továbbá Guam, Manua, Tutuila (Pago- 
Pago-val) szigetekre“ szöveget. A Fiilöp-szigetekre 
szóló csomagokra megállapított díjak mellett ad
hatók fel a Panama-szorosnál levő zóna hiva
talaihoz szóló csomagok is. Azért a hivatalok 
az a) pontból az 1. hasábban a hetedik sorban levő 
„és a Panama-szorosnál lévő zóna stb. stb.“ szava
kat az ott felsorolt hivatalok névsorával (Taber- 
nilla bezárólag) együtt vonatkoztassák a b) ponthoz.

34. oldal, ír szabad állam, 1. az Agence Conti
nental & Anglaise szállító társaság útján a 2. út
irányban (Köln-Deutz) továbbított csomagok után 
a külföldi igazgatások javára a kicserélő hivatalok 
által megtérítendő értékdíj tovább franko a 8. ha
sábban nem 35, hanem 25. A 42. oldalon Nagy- 
britanniánál az I. a) és b) alatt a második útirány
ban (Köln-Deutz) továbbított csomagok után ugyan
csak a 8. hasábban lévő 35 továbbfranko szintén 
25-re helyesbítendő.

40. oldal, Marokkó, a II. a) alatt az 1. hasáb
ban „Tanger“ szót töröljék, az 1 és 5 kg. súlyú cso
magok díja (4. hasáb) 2.05 és 3.15 fr-ra helyes
bítendő, a II. b) pontból az 1. hasábban „Alcazar- 
quivir, Arzila, Larache, szavakat töröljék, ugyan
csak a b) pontban a 2. útirányon (Svájc) át továb-
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bitott 1 kg. súlyú csomag díja 2.20 fr, végül 
uj bekezdésben felveendő az 1. hasábban ,,c) Alca- 
zarquivir, Arzila, Laroche, Tanger“ idevonatkozóan 
a 2. hasábba útirányként „Ausztria, vagy Csehszl., 
Német, Francia, Spanyol“ a 3. hasábba „1, 5; „a 4. 
hasábba“ 2.30 (Ausztrián át 2.20) 3.30“. A 7. ha
sábba „4 f“, az 5., 6. és 8. hasábba Írjanak be gon
dolatjelet.

45. oldal, Panama köztársaság, uj 1. útirány
ként a következő adatokat írják be, a 2. hasábba 
„1. Ausztria vagy Csehszl., Német, Panama“, a 3-ba 
„1, 5, 10“ (egymás alá), a 4.-be (egymás alá) ,,2.45 
(Ausztrián át 2.35) 3.70, 6.05“, a 7.-be „2 f“, az 5.,
6. és 8.-ba tegyenek gondolatjelet. Ugyanitt a jelen
legi 1., 2. és 3. útirányokat 2., 3. és 4.-nek jelezzék.

46. oldal, Perzsia, a P. R. T. folyó évi 36. szá
mában megjelent 16.349. számú rendelet alapján 
bejegyzett útirányt a 2. hasábban l el jelölják, a 
régi 1. és 2. útirányt pedig 2. illetve 3-nak jelezzék.

51. oldal, Spanyolország, az összes ide továbbí
tott csomagokra vonatkozólag a hivatalok a 9. ha
sábba a következőket jegyezzék be: „A vámáru
nyilatkozaton a csomag tartalmának értékét ki kell 
tiintetni. Ha ezt a feladó elmulasztja, a spanyol 
vámigazgatás a csomagot visszaküldi vagy csak ér
zékeny birság ellenében kézbesíti a címzettnek“.

53. oldal, Syria és Libanon, a 9. hasábban a 
** jegyzetben betürendi helyére Homs után Írják 
be „Kabbelias“.

64. oldal, az Egvesiilt-Államokba a német ha
jóstársaságok útján a rendeltetési helyig bérmente
sítve nemzetközi közönséges csomagok nem küld
hetők, azért a hivatalok a P. R. T. 1923. évi 82. 
számában megjelent 34.678. sz. rendelet 8, bekez
dése alapján a ,,A) Német hajóstársaságok útján“ 
után következő ,,a)“ pontot az összes adataival az
1., 2. és 3. hasábban keretezzék be és jegyezzék fel 
„forgalom egyelőre szünetel“.

69. oldal, Luxemburg, a VI. táblázatban a 15. 
illetve 20 kg.-os, nemi terjedelmes csomagok súly
díja 6.70, illetve 9.10 fr., a terjedelmeseké pedig 
10.05, illetve fr. 13.70. A hivatalok a P. R. T. folyó 
évi 38. számában megjelent 18.785. sz. rendelet 
utolsó bekezdését is ennek megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1925. juiius hó 20-án.

A rövidített távirati címek nyilvántartási dija.
19.144.

1925. ju iius hó 1-től kezdve a rövidített táv
irati címek nyilvántartási dija

Budapesten évi 600.000 korona.
Vidéken „ 360.000
Azok, akik a folyó naptári évre távirati címeik 

nyilvántartási diját már befizették, díjvisszatérítésre 
nem tarthatnak igényt.

A folyó naptári év végéig érvényben marad az 
a kivételes rendelkezés (Rt. 1924. évi 23. szám), 
mely szerint a régi (a folyó évre meg nem újított) 
távirati címre érkező táviratok cimkiegészitési díjért 
kézbesítendők.

A szabályoktól eltérő módon alkotott távirati 
címek a jövőben csak a legkivételesebb esetekben 
engedélyezendők és a már meglevő ilyen címek 
után is a másfélszeres dijat kell szedni.

A Távirdaüzleti Szab. 41. §. 5. pontja apró- 
betűs bekezdésének végére bejegyzendő: „Ily rövi
dített távirati címeket csak a legkivételesebb ese
tekben lehet engedélyezni.“

Budapest, 1925. juiius hó 16-án.

Az allami taviróvezetékek megterhelési 
kimutatása és statisztikai adatgyűjtés

18.813.
Az állami táviróvezetékek és táviratok közve

títésére felhasznált távbeszélő áramközök megterhe
lési adatait a postahivatalok a P. T. Sz. Gy. IV. r.
II. kiadás 91. folyószáma alatt közzétett 18.242/892. 
sz. rendelet értelmében f. év augusztus havában is 
pontosan gyűjtsék össze s az előirt kimutatásba 
foglalva, az adatgyűjtés befejezése után előttes 
postaigazgatóságokhoz késedelem nélkül terjesz- 
szék fel.

Az igazgatóságok az adatokat mielőbb össze- 
sitsék s jelentés nélkül terjesszék fel.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy 
augusztus hó 8—14. napján esedékes a f. é. P. R. T. 
34. .számában 23.507/924. sz. alatt közzétett rende
let szerinti táviró és távbeszélő forgalmi statisz
tika is.

Felhívom  a postahivatalokat, hogy a forgalm i 
statisztikai adatgyűjtés tartama alatt, vagyis 
augusztus hó 8—14-ig terjedő hét napon ' át, — 
külön kimutatásban m utassák k i a ná lu k  felvett 
táviratok rendeltetési helyét.

E kimutatás, — amely kivételesen csak a f. 
évi stat. adatgyűjtés alatt készítendő — két rovatot 
tartalmazzon: 1. a felvett távirat pénztári számát,
2. a felvett távirat rendeltetési helyét.

A kimutatásban minden felvett (állami, szol
gálati, magán) táviratról csak e két adatot kell 
bejegyezni.

A külön  kimutatást, a forgalmi statisztikával 
együtt, augusztus hó 20-án közvetlenül a postaigaz
gatóság 2. ügyosztályához kell beküldeni.

Budapest, 1925. évi juiius hó 16-án.

Uj magyar-cseh távbeszélőviszonylatok 
megnyitása.

20.891.
A távbeszélőforgalom egyrészről Teplice nad 

Metuji (Wekelsdorf), másrészről Budapest, Komá
rom és Győr közt f. évi juiius hó 23-án megnyílik.

Az egyszerű, háromperces beszélgetés díja 
mind a három viszonylatban 2 frcs 80 cts (szor- 
zandó a mindenkori szorzószámmal).

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tarifák és Táv
beszélő Üzletszabályzat V/B. Külföldi forgalom 
díjtáblázatát helyettesitő füzetet az uj viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi juiius hó 17-én.

Felelős nyomdavezető: Nedeezky László.Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest. V i l i . ,  Rökk Szilárd-utca 4. —
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

ROSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. JULIUS 29. 43. szám.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni őrök igazságban,/
Hiszek Magyarország feltámadásában 1 — Amen.

A stockholmi postaszerződés és egyezmények 
végrehajtásából folyó változások a postai 

forgalomban.
20. 739.

A stockholmi egyetemes postakongresszuson 
1924. évi augusztus hó 28-án kelt szerződés és 
egyezmények határozatai alapján a postai forga
lomban 1925. évi október hó 1-től kezdve az alábbi 
változások lépnek életbe.

E változások, hacsak természetüknél fogva 
nem tartoznak kizárólag a külföldi szolgálatra, 
vagy ha az illető intézkedésnél nincs kifejezetten 
kimondva, hogy az csak a külföldi szolgálatra ér
vényes, illetve, amennyiben e szabályok a belföldi 
forgalomban eddig is életbeléptéivé nem voltak, az 
említett naptyl a belföldi szolgálatra is érvényesek 
lesznek.

Megjegyzem továbbá, hogy a stockholmi szer
ződésből kifolyólag életbelépő díjszabásváltozásról 
a hivatalok külön rendeletet fognak kapni.

A) L ev é lp o sta .

Szállítási feltételek az egyes küldeményfajok 
szerint.

Levelek.

1. §. A levelekben  (de nem egyéb levélpostai 
küldeményekben) vámköteles tárgyakat is el lehet 
helyezni, ha a rendeltetési ország e tárgyaknak le
vélben való bevitelét megengedi. A Magyarországba 
irányuló forgalomra nézve a pénzügyi hatóságok
kal a tárgyalás még folyik és annak befejezésekor 
a hivatalokat a követendő eljárásról külön rende
lettel fogom értesíteni. A külföldre szóló küldemé
nyekre vonatkozólag a P. R. T. f. évi 42. számában 
közölt 18.981. számú rendelet intézkedik.

Levelezőlapok.

2. §. A levelezőlapok méretei hosszúságban 10 
cm-től 15 cm-ig, szélességben 7 cm-től 10.5 cm-ig 
terjedhetnek.

Megjegyzem, hogy a Nemzetközi Iroda javasla
tára az igazgatások egy része — igy a .magyar is — 
10.5X14.8 cm nagyságban állítja elő a levelező
lapokat. A korábbi kiadású levelezőlapok — eltérő- 
leg a P. R. T. f. évi 25. számában közzétett 10.261. 
sz. rendelettől — a jövőben is akadálytalanul hasz
nálhatók úgy a belföldi, mint a külföldi forga
lomban.

3. §. Nem fogadható el az olyan levelezőlap, 
amelynek címoldala vagy ennek egy része kockákra 
van osztva a végből, hogy azokba sorozatos után- 
kiildés céljából egymásután több címet Írjanak.

4. §. A posta magánúton előállított válaszos 
levelezőlapokat is elfogad szállításra, de a feladás
kor a válaszlapot is teljesen bérmentesiteni kell.

Üzleti papírok.

5. §. Az üzleti papírokhoz ezután hovatartozá
sukat megjelölő cédulácskákat vagy tartalom- 
jegyzékeket léhet csatolni a következő szöveggel 
vagy ehhez hasonló adatokkal:

A küldeményt alkotó darabok felsorolása, hi
vatkozás a feladó és címzett között váltott levele
zésre pl. „Melléklet az á lta lunk ...............-n . . . .
.....................-hoz intézett levélhez.“ „Saját szá
munk ..................Az ügyfél szám a........................ “

Á rum in ták.
6. §. Az áruminták hossza és pedig úgy a kö

zönséges, mint a tekercsalaku küldeményeknél, az 
eddigi 30 cm helyett 45 cm-ig terjedhet. Legna
gyobb méretként 20 cím a szélességnél, 10 cm a 
magasságnál és 15 cm a tekercsalakuak átmérőjé
nél továbbra is megmarad.

7. §. Az áruminták csomagolására és címzésére 
vonatkozóan (1. a P. R. T. 1921. évi 101. számában 
közzétett 33.764. sz. rendelet 9. pontját) a követ 
kező változások lesznek:
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a) a csomagolás nélkül feladható egy darabból 
álló tárgyaiknál a címzést magára a tárgyra is rá 
kell írni; ha ez nem lehetséges, akkor a tárgyat 
csak csomagolva lőhet felvenni;

b )  a selyemhernyók petéi árumintaként fel
vehetők;

c) a folyadékokat, olajokat és könnyen olvadó 
anyagokat tartalmazó üvegcséket nemcsak fa- vagy 
lemezpapirdobozba, hanem fémdobozba is lehet 
csomagolni. Fadobozba való csomagolás esetén 
csak akkor kell második tartályt alkalmazni, ha a 
fadoboz nem elég ellentálló;

d ) légm entesen lezárt konzervdobozok is fel
vehetők árumintaként ha a feladó vagy címzett kí
vánatra a küldemény ellenőrzését egyes dobozok 
felnyitása által lehetővé teszi.

N yo m ta tvá n yo k .

8. §. Nem szállíthatók nyomtatványként az 
eddigi kivételeken felül az autómata zenemüvek 
részére készült perforált (átlyukasztott) papírok, 
továbbá a kézinyomda utján  előállított többszörö- 
sitések (stampiglia lenyomatok). Hasonlóképpen 
nem kezelhetők nyomtatványküldeményként azok 
a tulajdoniképpen értelemben vett papírkereskedelmi 
cikkek, amelyeken levő nyomtatott szöveg nyilván
valóan nem alkotja a küldemény lényeges elemét, 
illetve amelyeknél nyilvánvaló, hogy a küldemény
nél nem a nyomtatás a fődolog. (Pl. a címzett vagy 
a feladó nyomtatott címadataival ellátott több 
boríték.)

9. §. Az olyan nyomtatványok, amelyek akként 
vannak csomagolva, hogy tartalmukat nem lehet 
könnyen megvizsgálni, levélként kezelendők és di- 
jazandók. Felhívom azonban a hivatalokat, hogy 
ennek alkalmazásánál a közönség zaklatásától tar
tózkodjanak.

10. §. Levonat utján előállított többszörösité- 
seket csak akkor lehet nyomtatványként szállítani, 
ha egyszerre legalább 20 azonos tartalmú, k ü lö n  
megcímzett küldeményt adnák fel. (Eddig a fenn
álló nem elég világos szabályt akként is lehetett 
értelmezni, hogy pl. elégséges 4 küldeményt egyen - 
kint 5 azonos tartalmú levonattal postára, adni.)

11. §. A megengedett feljegyzések tekintetében 
beállott változások:

a )  a nyomtatvány küldeményen a feladó nevét 
vagy cégét is fel lehet tüntetni, továbbá mig eddig ' 
vagylagosan, vagy a nyomtatvány belsején, vágj' 
külsején lehetett a feladóra és címzettre vonatkozó 
adatokat feltüntetni, ezentúl ezek az adatok m in d k é t  
helyen szerepelhetnek;

b) a szövegből egyes szavakat vagy szöveg

részeket csak akikor szabad törölni vagy aláhúzni, 
ha ezáltal a nyomtatványból nem válik személyes 
tartalmú levelezés;

c) a hajók érkezéséről és indulásáról szóló ér
tesítésekben a hajó útközi állomásait is fel lehet 
sorolni;

d) ezentúl nemcsak! a névjegyekre, újévi és ka
rácsonyi üdvözlő kártyákra lehet imi öt szóból álló 
üdvözletét, illetve más udvariassági kifejezést, ha
nem a képeslevelezőlapokra is, bármikor kerülnek 
azok feladásra;

e) a könyvmegrendelő lapokra a megrendelt 
vagy ajánlott könyvök árát is fel lehet írni;

f)  a kefelenyomatokra ilyen megjegyzések is 
irhatok: „Imprimatur, kinyomható, láttam, ki
nyomható stb.“ Nem megengedett közlés ellenben, 
pl. „Kérek öt új kefelenyomatot“ ;

g) az árjegyzékekbe, árajánlatokba, tőzsdei és 
piaci árjegyzésekbe, körözvényekbe és prospektu
sokba nemcsak az árakat lehet utólag beírni, ha
nem minden olyan megjegyzést, amely az árt alaku
lására befolyással van;

h) a megengedett változásokat, és hozzáfüzé- 
seket és toldásokat nemcsak kézírással vagy gép
írással, hanem műszaki utón (levonat, átütés, kézi
nyomda stb.) is lehet tenni.

Egybecsom agolt kü ldem ények .
12. §. A vakok használatára szolgáló domború

írásokat nem lehet nyomtatványokkal, áruminták
kal és üzleti papírokkal egybecsomagoltan postára 
adni. *

Postaszolgálati kü ldem ények .
13. §. A levélpostai küldemények súlyára és 

kiterjedésére vonatkozó korlátozások nem nyernek 
alkalmazást a postaszolgálati küldeményekre.

II. Általános szállítási feltételek.

Címzés.
14. §. Ajánlatos a küldemények címét latin 

betűikkel a küldemény hosszirányában  imi és a 
címet oly világosan megadni, hogy a címzettet a 
posta keresés nélkül meg tudja találni.

Bérm entesítés. Portó.
15. §. Ezentúl a levelek és levelezőlapok kivé

telével a többi levélpostai küldeményeket (üzleti 
papírok, áruminták és nyomtatványok) a feladás
kor teljesen bérmentesíteni kell; az elégtelenül bér
mentesített ilyen küldeményeket a posta szállításra 
nem fogadja el és a levélgyűjtő szekrénybe helye
zett ily küldeményeket a feladónak visszaadja, 
illetőleg tértiként kezeli.
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16. §. Az elégtelenül bérmentesített levélpostai 
küldemények után beszedendő portó legkisebb 
összege az eddigi 30 centime helyett 10 centime 
lesz. A hiányosan vagy egyáltalában nem bérmente
sített küldeményekért beszedendő portó feljegy
zése változatlan marad, t. i. a hiányzó dij kétsze
resét kell — arany-centimeban kifejezve —* a kül
demény felső job'b Síirkára Írni. Ennek a kiszámi- 
tására a hivatalok külön rendeletben fognaik utasí
tást nyerni.

17. §. A bérmentetlen vagy elégtelenül bér
mentesített levelek és levelezőlapok után járó 
portót továbbra is a felvevő, illetve után — vagy 
visszaküldés esetén az után — vagy visszaküldő 
hivatal veti ki. Ha azonban olyan bérmentetlen 
vagy elégtelenül bérmentesített küldeményt kell 
tértiként kezelni, vagy utánküldeni, amely első 
rendeltetési helyére kedvezményes díjszabást élve
zett, a portót az a hivatal veti ki, amely a külde
ményt kézbesíti. Pl. Ha valamely Cseh-Szlovák- 
országból Magyarországba küldött és szabálysze
rűen bérmentesitett levelet Franciaországba kell 
utániküldeni, a küldeményre a magyar hivatalok 
nem ütik a T bélyegzőt, mert a portót az uj rendel
tetési ország veti ki. Viszont, ha valamely Német
alföldről Belgiumba címzett és kedvezményes díj
szabás szerint bérmentesitett küldeményt Magyar- 
országba utánkiildenek, a küldeményt nem jelzik 
portosnak, hanem a magyar hivatalok kötelessége 
az ilyen küldeményeket megportózni. A portó 
összege megfelel ebben az esetben a Németalföld
ről Magyarországba szóló ugyanolyan levél dijának 
(1. Kimutatás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjszabásáról) levonva ebből a külde-. 
ményen lerótt dijat. Minthogy ezt a dijat csak egy
szeres összegben kell beszedni, minden hiányzó 
külföldi pénzegységért a fenti kimutatás 13. rova
tában (beszedendő korona portó) feltüntetett 
összegnek csak fele szedendő és ez esetben nem 
alkalmazható a legkisebb portóösszeg.

18. §. Ha valamely, a fe lvevő  hivatal által 
expressnék jelzett (pl. express jelzőcédulával ellá
tott) küldemény érkezik a hivatalhoz, ezt express- 
ként kell kézbesiteni, még ha nincs is teljesen bér
mentesítve és a hiányzó dijat úgy kell beszedni, 
mint a közönséges levelek dijhiányát.

19. §. Olyan bérmentesitett levelet, amelynek 
súlya vagy kiterjedése a megengedett legnagyobb  
m éretné l nagyobb, portóval m egterhelni nem  lehet, 
h a n em  m int szabályiellenest vissza kell kü lden i a 
feladási helyére. Kisebb eltérésnél a küldemény 
kézbesítendő.

A jánlott kü ldem ények.
20. §. Az olyan küldeményt, amelyen felbon

tásnak vagy újból való leragasztó snak nyomai lát
szanak, ajánlottként felvenni nem lehet.

K ülön  dijak.

21. §. Az igazgatások jogot nyertek arra, hogy
a közvetlenül az indítás előtt feladott küldemé
nyekért pótdíjat szedjenek. Ezeket a díjakat csak 
a feladóktól lehet beszedni, nem pedig portóként a 
címzettektől. Magyarországon a posta egyelőre 
ilyen díjat nem szed. t

Átlátszó (ab lakos) levélboritékok.

22. §. Nem szállítható a postán az olyan abla
kos borítékba zárt küldemény, amelynek átlátszó 
része mesterséges világításnál a fényt visszaveri. Az 
a korábbi szabály, hogy az ablakos boríték ablak- 
részének a borítékkal összefüggőnek kell lennie, 
ezentúl csak az ajánlott küldeményekre vonatkozik.

Levélpostai utánvétel.
23. §. Az utánvételi szabályok ezentúl általá

ban egységesek úgy a levélpostára, mint a csomag
postára és pedig úgy a belföldre, mint a  külföldre 
szóló küldeményéknél.

Minden utánvételek levélpostai küldeményhez, 
tehát a külföldre menőkhöz is, a feladáskor levél
postai utánvételi utalványt kell csatolni, amelyet a 
feladó a rovatoknak megfelelően tartozik kitölteni. 
Az utánvételi utalványon címzettként általában a 
feladót kell feltüntetni. Meg van engedve azonban 
az utánvételi utalvány átutalása. E célból a bel
földre szóló küldemény felsőrészén és az utánvételi 
utalványon fel kell írni a jelenleg érvényben levő 
rendelkezések szerinti címét (Postatakarékpénztár 
vagy valamely nyilvános számadásra kötelezett vál
lalat címét és a folyószámla számát) a külföldre 
szólóknál pedig: „Assigné á m. kir. postatakarék
pénztár; No du campte du destinataire:..........“ (A
kipontozott helyre az utalvány címzettjének, azaz 
a levélpostai küldemény feladójának postatakarék
pénztári folyószámlaszáma Írandó.) Az utánvételi 
utalványt tartósan a küldeményhez kell erősíteni.

24. §. Az utánvételes küldeménynek a rendel
tetési postahivatalhoz történt beérkezésekor ez a 
hivatal az utánvétel összegét átszámítja a sa.ját 
pénznemére és pedig ama átszámítási kulcs alap
ján, amelyet a küldeményt felvevő országba, szóló 
utalványok befizetésénél használ. Az utánvételi ösz- 
szeg beszedése után az említett hivatal kitölti az 
utánvételi utalvány „Indications de service“ (szol
gálati feljegyzések) cimü részét és az utalványt, a
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kiállító alkalmazott aláírásával és a hivatal hely- 
és kelti bélyegzőjének lenyomatával ellátva, az 
utánvételi utalványon megadott címre továbbítja. 
Az utánvételi utalvány összegéből ezentúl tehát sem 
utalványdíj, sem beszedési díj nem vonandó le.

25. §. Azokat az utánvételi utalványokat, ame
lyek érvénytelenek lettek, (pl. a feladó kérte az 
utánvételi összeg törlését) vagy mással pótoltattak 
(pl. a feladó kérte az utánvételi összeg leszállítását 
és e célból uj utánvételi utalványt csatolt), a ren
deltetési hivatal megsemmisíti. A tértiként kezelt, 
tehát bármely okból visszaküldött utánvételes kül
demény utánvételi utalványát a visszaküldő hiva
tal köteles megsemmisiteni.

26. §. Ha valamely utánvételi utalvány az után
vételi összeg beszedése előtt elvész, elkallódik, vagy 
megsemmisül, a rendeltetési hiuatal e helyett uj 
utánvételi utalványt köteles kiállítani, amelyet a 
küldeményen levő adatok felhasználásával tölt ki. 
Kiállítása díjtalan.

27. §. Az utánvételi összeg leszállítására vonat
kozó kérelemnél az eljárás annyiban változik, hogy 
a feladó köteles az ilyen kérelemhez a leszállított 
összegről kiállított uj utánvételi űrlapot csatolni.

28. §. Utánvételes küldeményt abba az or
szágba lehet utánküldeni, amely a küldeményt fel
vevő országgal utánvételi forgalomban áll. Kétség 
esetében erről a vezérigazgatóság 4. ügyosztálya 
ád felvilágosítást. Utánküldés esetében az utánvé
teli utalványt a küldeménv mellett meg kell hagyni 
és az uj rendeltetési hivatal úgy jár el, mintha a 
kiil-ferrUie, p^catt .eg odas^óit voiim.

C ím változtatás.
29. §. Táviratilag kért címváltoztatásnál nem 

csak a távirat díját, hanem a postai utón kért cím
változtatás dí ját is meg kell fizetni.

III. Egyéb szállítási feltételek.
Tila lm ak.

30. §. A korábban fennállott tilalmakon felül:
1. tilos levélben olyan különálló jegyzetet, köz

lést, nyitott vagy zárt levelet elhelyezni, amely nem 
a címzettnek vagy háznépének szól;

2. tilos továbbá nem  a ján lo tt küldemények
ben ércpénzt, papírpénzt, bankjegyet, drágaköveket, 
vagy más drágaságot elhelyezni.

3U §. Ha tiltott tárgyat tartalmazó, de a szállí
tásra tévedésből átvett küldeményről csak a keze
lés alatt derülne ki, hogy tiltott tárgyat tartalmaz, 
de valamely belföldi törvény vagy szabály értelmé
ben azt semi a feladónak nem küldik vissza, sem a 
címzettnek nem kézbesítik (pl. lefoglalták), erről 
az észlelő hivatal felettes igazgatóságának jelentést

E xpress kü ldem ények.

32. §. Mig eddig bárhonnan jövő express kül
deményt expressként kellett kézbesíteni, ezentúl 
csak az azokból az országokból eredő ilyen külde
ményeket kell igy kezelni, amelyeknek igazgatásá
val eziránt a magyar igazgatás megegyezett, vagyis 
amely országokba a postai díjszabás szerint Ma
gyarországból is lehet express levélpostai külde
ményt küldeni.

33. §. Express küldemények megjelölésére az 
express-jelzőcédula vagy betűző helyett az „Ex
press“ szót feltüntető postabélyeg is használható. 
Magyarország ilyen bélyegeket ezidőszerint nem 
használ. Az uj díjszabás fogja közölni, hogy mely 
országok használnak külön express-postabélyeget 
az express-küldemények jelzésére.

34. §. Az igazgatások ezentúl a postahivatalok 
külkézbesitési kerületében lakó címzettek részére 
szóló expressküldeményeket nem kötelesek express
ként kézbesíteni. (Magyarország e jogával nem él és e 
küldemények kézbesítése az eddigi módon történik, 
tehát a küldeményt a díjszabásban megállapított 
pótdij lefizetése ellenében külön küldönccel kéz
besítik) .

IV. Szavatosság.

35. §. A nemzetközi forgalomban az a anlott 
küldemények kártérítése fejében megállapított 50 
frank átszámítása az egyes országok pénznemébe 
az illető ország által szabadon választott kulcs sze
rint történik. Azonban az e cimen kifizetett össze
gekről az igazgatások között való leszámolásnál, 
tekintet nélkül a fentiekre, 50 aranyfrankot téríte
nek meg egymásnak.

36. §. A tudakozványt a felvevő hivatal (anél
kül, hogy a kirovatolási adatokat közölné), közvet
lenül a rendeltetési hivatalnak, illetve a rendeltetési 
igazgatás által kijelölt postai szervnek küldi meg. 
Az utóbbi címeket az újonnan megjelenő postai dij 
szabás fogja közölni. Ha a rendeltetési hivatal a 
küldeményt kézbesítette, a tudakozvány első 
oldalán levő megjelölést kitölti és azt a felvevő 
hivatalnak megküldi. Ha azonban a küldemény 
sorsát azonnal nem állapíthatja meg, a cimzettől 
mindjárt nyilatkozatot szerez be, hogy a küldeményt 
megkapta-e vagy sem és ezt a nyilatkozatot a tuda
kozvány első oldalán levő megfelelő rovat kitöltése 
után megküldi a felvevő hivatalnak, amely a kül
deményt azután a rovatolási utón nyomozza.

37. §. A tudakozvánv diját, ha arra szolgálati

tesz a célból, hogy a küldemény sorsáról a felvevő
igazgatást értesíthessék.
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hiba vagy mulasztás adott okot, a felszólalónak 
vissza kell téríteni. Nálunk ezt a dijtéritést e tekin
tetben fennálló szabályaink szerint a kártérítést 
kifizető postahivatal fogja végezni.

38. §. Kihagyatott a madridi szerződésnek az 
a pontja, hogy a kártérítés elintézésére megkeresett 
igazgatás kivételesen jogosult a  kártérítés elinté
zését kitolni a szabályszerű 6, illetve tengerentúli 
országokkal való viszonylatban 9 hónapon túl, ha 
a határidő lejártakor még nincs biztos értesülése a 
nyomozott küldemény sorsa felől. A kártérítés elin
tézését a jövőben csak akkor lehet kitolni az emli- 
tett határidőn túl, ha az a kérdés nincs még el
döntve, vájjon a küldemény elveszése nem erőha
talom folytán következett-e be. A kártérítési ügyek 
tehát fokozott gyorsasággal intézendők el, nehogy 
a  késedelemből a magyar postára indokolatlan kár
térítési kötelezettségek háruljanak.

39. §. Ha valamely küldemény szállítás köz
ben veszett el és nem lehet megállapítani, hogy az 
elveszés mely ország területén vagy szolgálatában 
történt, a kárt — úgy mint eddig — az érdekelt 
igazgatások egyenlő arányban viselik, de ezentúl 
az első igazgatás, amely a küldeménynek valamely 
más igazgatás részére való továbbítását nem tudja 
kimutatni, a kártérítés teljes összegét tartozik a fel
vevő igazgatásnak megtéríteni. Magától értetődően 
ez az igazgatás a többi felelős igazgatástól a reájuk 
eső részösszeg megtérítését követelheti. Ha! pl. va
lamely Romániából érkezett zárlatban lévő tovább- 
menő ajánlott küldeményt a magyar hivatalok som
másan Ausztriának rovatoltak és a küldemény el
veszett a magyar vagy osztrák területen, a magyar 
igazgatás a román igazgatást kártalanítani tarto
zik, utána azonban az osztrák igazgatáshoz) fordul 
a kártérítés aránvlagos viselése végett.

40. §. Ha a postaigazgatás valamely felszólalót 
kártéritett, akkor a kártérítés összege erejéig a 
kártérítést nyert félnek a címzett, a feladó, vagy 
harmadik személyek irányában fennálló jogaiba 
lép.

41. §. Az utánvételes küldemény címzettjétől 
beszedett utánvételi összegért a posta az utalvány
egyezmény szabályai szerinti felelősséggel tartozik, 
tekintet nélkül arra, hogy kiállitották-e az utalványt 
vagy sem. Az utánvételi lap érvényességének tar
tama alatt a posta az azon kitüntetett összeg, tehát 
a feladási ország pénznemében kifejezett összeg 
erejéig szavatol, mig az utánvételi lap érvényességé
nek lejárta után a szavatosság csak a küldemény 
rendeltetési országa pénzében (tehát Magyaror
szágba szólóknál magyar koronákban) tényleg be
szedett utánvételi összegig terjed, hacsak nem forog
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fenn a posta részéről mulasztás, amely esetben 
szintén az utánvételi utalványon külföldi pénznem
ben kitüntetett összeg erejéig felelős a posta. Ennek 
különösen ingadozó valutája országokkal való for
galomban van nagy hordereje.

42. §. Az uj szerződés kifejezetten kimondja, 
hogy az olyan utánvételes küldeményekért, ame
lyeket az utánvétel beszedése nélkül kézbesítettek, 
kártérítés csak ajkkor jár, ha a feladó a szabályszerű 
egy évi határidőn belül szólalt fel.

V. Rovatolás.
Rovatlap.

43. §. A szerződés új rovatlapot rendszeresí
tett, amelyre vonatkozólag a hivatalok a P. R. T. 
f. é. 28. számában közölt 14.203. számú rendelet
ben kapták meg a szükséges utasításokat.

Z árla tok  elkészítése.
44. §. A levélpostai küldeményeket a zárlat ré

szére azok nemei szerint kell rendezni és kötegelni, 
és pedig a leveleket és levelezőlapokat közös kö- 
tegbe kell tenni, a hírlapokat és időszaki folyóira
tokat pedig a közönséges nyomtatványok kötegétől 
különállóan kell csomagolni. A leveleket, levelező
lapokat és ,kisterjedelmű nyomtatványokat úgy kell 
rendezni, hogy címzésük a küldemények forgatga- 
tása nélkül legyen olvasható. A bérmentetlen vagy 
elégtelenül bérmentesített küldeményeket tartal
mazó kötegek jelzőcédalájára  is lehetőleg rá kell 
ütni a T bélyegzőt.

45. §. Ha az ajánlott küldeményeik belső cso
magolására külön zsákot használnak, a rovatlapot 
tartalmazói borítékot ezentúl is a zsák nyakához 
kell erősíteni, de ilyen esetiben az eddig a boríték
ban elhelyezendő küldeményeket (utalványokat) 
ezentúl nem oda, hanem a zsák belsejébe kell tenni.

Átm enő zárla tok  megvizsgálása.
46. §. Ha valamelyik kicserélő hivatal átmenő 

zárlatnál észlelt sérülést, az eddigi szabályok sze
rint jár el, de az átcsomagolt zárlat címfüggvé
nyére hely- és kelti bélyegzőjét üti és ráírja: „Rem-
ballé á ....................................... “ ( =  Átcsomagolva
.................................. -ban). A sérülésről visszajelen
tést kell kiállítani ahhoz a kicserélő hivatalhoz, 
amelytől a zárlatot átvették. A visszajelentésről 
egyúttal két másolatot kell kiállítani! és pedig az 
egyiket a zárlat rendeltetési hivatala részére a zár
latban kell elhelyezni, a másikat pedig a zárlat in
dító hivatala részére kell elküldeni. A visszajelen 
tést, illetve a másolatot ajánlott levélben kell továb
bítani. A visszajelentésben világosan fel kell tüntetni, 
hogy melyik zsíikről, levélcsomagról vagy külde
ményről van szó. Valamely zárlat hiánya esetén kö-
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vetendő eljárásra és a központi igazgatáshoz inté
zendő visszajelentésre vonatkozólag 1. az alábbi
47. §-t.

Zárla t megvizsgálása -a rendeltetési hivatalnál.

47. §. A rendeltetési hivatal megállapítja, hogy 
a zárlat ép és teljes-e, s a rovatlapba történt be
jegyzések helyesek-e?* Ha valamely zárlat, levél
zsák, rovatlap vagy az ajánlottlevelek valamelyik 
külön jegyzéke hiányzik (1. a 43. §-ban idézett; ren
deletet) , vagy ha más szabálytalanságról van szó, a 
tényállás megállapítása két alkalmazott közremű
ködésével történik. Ezek végzik a rovatlapokon 
vagy a jegyzékeken a szükséges kiigazításokat, vi
gyázva, hogy a hibás bejegyzéseket tollvonással 
akként húzzák keresztül, hogy az eredeti bejegyzé
sek olvashatók maradjanak. Nyilvánvaló tévedést 
kivéve nem az eredeti bejegyzések, hanem a helyre
igazítások érvényesék.

A megállapított tényeket postafordultával a 
zárlatot küldő hivatalnak és az esetleges utolsó köz
vetítő hivatalnak visszajelentés útján tudomására 
kell hozni. A visszajelentésben pontosan meg kell 
jelölni, hogy milyen zárlatról, levélcsomagról vagy 
küldeményről van szó.

A zárlatot küldő hivatal központi igazgatá
sát csak akkor kell egyidejűleg, egy további máso
lat útján értesíteni, ha ezt kívánja. Az újonnan ki
adandó díjszabásban találják meg a hivatalok ama 
igazgatások felsorolását és címét, amelyek ilyen 
másolatok küldését kívánják.

A zsák vagy boríték és az ajánlott küldemé
nyek csomagjának vagy zsákjának pecsétje vagy 
ólomzára és, ha ez a csomag vagy zsák nem talál
ható, a levélzsák a zsineggel, zsáktáblával és a1 zsák 
pecsétjével vagy ólomzárával együtt az indító hiva
talnak szóló visszajelentéshez csatolandó, ha azon
ban az előbbi bekezdés értelmében a központi igaz
gatáshoz is kell a visszajelentésről másolatot kül
deni, a fenti mellékleteket az utóbbi másolathoz kell 
csatolni.

Úgy a visszajelentés, mint a másolatok ajánlva 
küldendők.

Abban az esetben, ha valamely zárlat csatla
kozás hiánya miatt maradt ki, vagy ha az az átadó- 
jegyzéken kellően meg van okolva, a visszajelen
tést nem kell kiállítani, amennyiben a zárlat a leg
közelebbi postával megérkezik a rendeltetési hiva
talhoz.

Szavatosság a zárlatokért.

48. §. Ha valamely hivatal, amelynek köteles
sége volt a zárlat megvizsgálása, a megvizsgálás

utáni első postával az indító hivatalnak nem küld 
valamilyen szabálytalanságot jelző visszajelentést,, 
az ellenkező bebizonyításáig ugv kell tekinteni, 
hogy a zárlatot és tartalmát hiánytalanul meg
kapta. Ugyanez a feltevés áll azokra a szabálytalan
ságokra, amelyeket a visszjelentésben ) egyáltalán 
nem, vagy csak elégtelenül jeleztek. A hivatalokat 
nyomatékosan figyelmeztetem, hogy aj visszajelen
téseknél a fenti határidőt pontosan  tartsák be, mert, 
ha a határidő elmulasztása folytán a magyar igaz
gatás valamely igazgatással szemben szavatosságra 
kényszerül, a hibás alkalmazottat anyagilag is fele
lősségre vonom.

Szavatosság az üres zsákokért.
49. §. A kicserélő hivatalok a rovatlapba) irt 

bejegyzések alapján ellenőrzik a zsákok vissza- 
érkeztét. (Lásd erre vonatkozólag P. R. T. f. é. 28. 
számában közzétett 14.204/1925. sz. rendelet 8. be
kezdését.) Ha valamely külföldi kicserélő hivatal az 
év folyamán hozzá küldött szákokból 10%-ot, vagy 
legalább 50 zsákot nem küld vissza, a hivatal ezt 
felettes igazgatóságának jelenti, amely a kerületébe 
tartozó ilyen eseteket összegezve a vezérigazgató
ságnak jelenti be, hogy ez az érdekelt külföldi igaz
gatástól a hiányzó zsákok értékét igényelhesse.

Ez alkalommal figyelmeztetem azonban a ki
cserélő hivatalokat, hogy a külföldről érkező zsá
kokat a legpontosabbn kezeljék, mert a fenti sza
bály értelmében a magyar igazgatás is anyagi fele
lősséggel tartozik a hiányzó zsákokért.

B) É r té k le v e le k  é s  é r ié k d o h o z o k .
I. Szállítási feltételek.

Terjedelem és súlg.
50. §. Az egyezmény kifejezetten kimondja, 

hogy az értéklevelek terjedelmére és súlyára vonat
kozólag a levelekre előirt szabályok érvényesek.

Tartalom.
51. §. Értéklevelekben ezentúl nemcsak érték

papírokat, hanem értékes irományokat (pl. terve
ket stb.) is lehet küldeni. Ezeknél az értóknyilváni- 
tás összege az esetleges utánpótlási költségeket nem 
haladhatja meg.

Tilalm ak.
52. §. Az értéklevelekben és értékdobozokban 

nem küldhető tárgyakat az egyezmény újból cso
portosította a következőképpen:

Tilos értéklevélben  elhelyezni:
a) olyan tárgyat, amely minőségénél vagy cso

magolásánál fogva a személyzetben kárt tehetne, 
vagy a többi küldeményt bepiszkíthatná;
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b) robbanó, gyúlékony vagy veszélyes anya
got;

c) ópiumot, morfiumot vagy más bóditó anya
gokat;

d) erkölcstelen és fajtalan tárgyakat;
e) olyan tárgyakat, melyeknek! kivitele vagy 

bevitele a felvevő vagy a rendeltetési országban 
tilos;

f )  élő állatokat;
g) ércpénzt;
h) vám alá eső tárgyakat (hacsak a felvevő és 

rendeltetési igazgatás ilyen tárgyaknak! értéklevél
ben való szállítása iránt meg nem egyeztek);

i) arany vagy ezüst tárgyat és pedig feldol
gozva vagy feldolgozatlanul.

Tilos értékdobozban  elhelyezni:
a) a fenti a), b), f)  és g) pontok alatt említett 

tárgyakat, valamint
b) leveleket vagy aktuális (tényleges) és szemé

lyes levelezés jellegével biró jegyzeteket. Meg van 
engedve azonban az értékdobozban nyílt számlát 
elhelyezni, de csak a számla fogalma szerint abba fel
vehető adatokkal, úgyszintén a doboz címének egy
szerű másolatát, a feladó címének feltüntetésével;

c) forgalomban lévő ércpénzt;
d) bankjegyet, vagy bemutatóra szóló bármi

lyen értékpapírt és az üzleti papirak fogalma alá 
eső tárgyakat; végül

e) ópiumot, morfiumot, kokaint és más bóditó 
anyagot. Mindazonáltal ez utóbbi tilalom nem nyer 
alkalmazást az orvosi célból küldött ilyen tartalmú 
küldeményekre olyan országokkal való forgalom
ban, amelyek ezeket ilyen feltételek mellett el
fogadják.

Az olyan értéklevél- és értékdobozküldeményt, 
amelynek tartalma

a) a személyzetre vagy a többi küldeményre 
veszélyes tárgy,

b) ópium, morfium és kokain (a fenti kivétel
től eltekintve),

c) élő állat,
a feladási helyre kell visszaküldeni, hacsak! vala
mely fennálló vagy később hozandó rendelkezés 
erről másként nem intézkedik.

Robbanó, gyúlékony vagy veszélyes anyagot 
a helyszínen meg kell semmisíteni; erkölcstelen, 
illetve fajtalan tárgyat tartalmazó küldeményt 
ugyancsak megsemmisítés végett a felettes igazgató
sághoz kell felterjeszteni.

Egyéb, a jelen §-ban említett tiltott tárgyat 
tartalmazó küldeményt a felvevő országba kell visz- 
szaküldeni, hacsak az üzletszabályok annak a cím
zett részére való kézbesítését meg nem engedik.

Ha valamely tiltott tárgyat tartalmazó külde
ményt sem a címzettnek nem kézbesítenek, sem a 
feladónak vissza nem küldenek, arról a feladó igaz
gatás értesítése végett jelentést kell tenni (1. fent a
31. §-t).

D íjm entesség.
53. §. Díjmentesek azok az értéklevelek és ér- 

tékdolbozok is, amelyeket hadifogoíytudakozódó 
irodák adnak fel vagy kapnak.

II. Kezelési előírások.
É rtéknyilván itá s feltüntetése.

54. §. Az értéknyilvánitás feltüntetésénél az 
aranyfrankra történt átszámítás eredményét — 
tehát az aranyfrankban kifejezett értéknyilváni- 
tást — színes ceruzával alá kell huzni.

F elvételi szám , ragjegy.
55. §. Az értékleveleiket és értékdobozokat ezen

túl a küldemény címoldalán az e célra rendszere
sített ragjeggyel is el kell látni. A küldemények 
ragszáma a rovatlap erre szánt hasábjára is be
jegyzendő. Egyes külföldi igazgatások — éppúgy, 
mint az ajánlott küldeményeknél — ragjegy helyett 
bélyegzőt használnak. A küldeményeknek felvételi 
számmal való megjelölése azonban ilyen esetben is 
kötelező.

Ama hivatalok, ahol a havi értéklevél és érték
doboz felvétel 100-at nem halad meg, 1—100 rag
számig terjedő ragjegyeket használnak, a nagyobb 
forgalmú hivatalok ellenben 1—1000-ig terjedőt. A 
hivatalokat a szükséges ragjegyekkel az anyagrak
tár elsőizben hivatalból látja el.

Utánküldés.
56. §. Értékleveleik; és értékdobozok utánküldése 

esetén csak akikor lehet az utánküldött küldemény 
után pótdíjat szedni, haí az új rendeltetési helyre 
magasabb szállítási díjak járnak, mint az eredetire, 
tehát ilyen esetben ugyanazt a szabályt kell alkal
mazni, mint a levélpostai küldeményeknél. így pl. 
ha valamely Németalföldről eredetileg Németor
szágba szóló értéklevelet Németországból Ma
gyarországba kell utánküldeni (1. fent 17. §-t). 
Minthogy azonban az értéklevél és értékdoboz ér
tékdíját ezentúl minden igazgatás átalányösszegben 
szedi, utánküldés esetén sem lehet az értékdíj fejé
ben újabb díjat szedni.

Sérült kü ld em én yek  kezelése.
57. §. Ha a postahivatal zárlatátvételnél vala

mely értéklevél vagy értékdoboz oly mérvű sérülé
sét állapítja meg, hogy abból a tartalomnak vagy 
egy részének szándékos kifosztására jogosan lehet
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következtetni, köteles a kifogásolt küldeményt fel
nyitni és tartalmát megállapitani. Ilyen esetben a 
küldemény súlyát az átcsomagolás előtt és után is 
meg kell állapítani. Az átcsomagolás után a külde
mény új súlya mellé kell írni: „Remballé a ........ “
( =  Átcsomagolva . . . .-ban) és ezután rá kell
ütni a helyi és kelti bélyegzőt és ellátni ama tiszt
viselők aláírásával, akik az átcsomagolást végezték. 
Az eljárásról tényállási jegyzőkönyvet kell felvenni, 
amelynek a másolatát a küldeményhez kell csa
tolni.

III. Szavatosság.

Címzett igénye.
58. §. A kártérítés a címzett kívánságára neki 

fizetendő ki, ha valamely kifosztott vagy sérült kül
deményt fenntartás mellett vett át, vagy ha kimu
tatja, hogy a feladó iaz őt illető kártérítési igényéről 
a címzett javára lemondott.

Utólagos felszólalás.
59. §, Utólagos felszólalás — kézbesítés után — 

a madridi egyezmény szerint csak akkor volt hatá
lyos, tehát a kártérítésre igénytadó, ha a címzett 
a tényállás megállapítása után azonnal felszólalt és 
jóh iszem űségét bebizonyította. A stockholmi egyez
mény szerint csak az a szabály, hogy a címzett 
„azonnal jelentse be kártérítési igényét“; hogy mi 
tekinthető azonnal történt bejelentésnek, nincs meg
szabva, hanem esetről-esetre kell megállapitani, 
hogy a felszólalás kellő időben történt-e.

Szavatosság korlátozása.
60. §. Ha valamely értéklevél vagy értékdoboz 

olyan igazgatás területén veszett el, amely ebben az 
egyezményben nem vesz részt (pl. a zárlatot átszál
lítás végett vette át, amelyre köteles abban az eset
ben is, ha az értékforgalomban egyébként nem vesz 
részt), az említett igazgatás a küldeményért az aján
lott küldeményekre megszabott mérvben felelős; a 
kártérítés nem fedezett részét pedig közösen viselik 
az egyezményhez hozzájárult mindama igazgatások, 
amelyek a szállításban resztvettek.

61. §. Ha valamely értéklevél ési értékdoboz 
olyan közvetítő igazgatás területén veszett el, vagy 
fosztatott ki, amely kisebb értéknyilvánitási maxi
mumot fogadott .el, mint amekkorát a küldemé
nyen nyilvánítottak, illetve amennyi a kifizetendő 
kártérítési összeg, az illető igazgatás csak a saját 
maximuma erejéig felelős és a többletet egyenlő 
arányban a felvevő és rendeltetési igazgatások 
viselik.

Ha valamely értéklevél vagy értékdoboz el
vesztése, kifosztása stb. esetén nem lehet megálla

pitani, hogy az mely ország területén történt és a 
szabályok értelmében az összes szállító és az egyez
ményhez hozzájárult igazgatások közösen tartoz
nak viselni a kárt s az egyre-egyre eső kárösszeg 
nagyobb, mint valamely átszállító ország által elfo
gadott maximum, a fedezetlen összeget ia többi, az 
egyezményhez hozzájárult igazgatások szintén kö
zösen viselik.

Utólag előkerült kü ldem ény.
62. §. Ha valamely elveszettnek tekintett kül

demény később egészben vagy részben előkerül, a 
kártéritett egyént értesíteni kell, akinek szabadsá
gában áll a küldeményt a kapott kártérítési összeg 
visszafizetése ellenében átvenni. Csalárd értéknyil- 
vánitás esetén vissza kell vennie a küldeményt és 
a kapott kártérítési összeget vissza kell fizetnie.

U tánvételes kü ldem ények.
63. §. Az értéklevelek és értékdobozok utánvé

telére vonatkozóan a levélpostai szabályok érvénye
sek. Ha valamely utánvétellel terhelt értéklevelet 
vagy értékdobozt az utánvétel beszedése nélkül kéz
besítettek. a feladónak joga van kártérítésre, fel
téve, hogy ,a szabályszerű időben felszólalt és hogy 
az utánvétel beszedésének elmulasztása nem a fel
adó hibájának vagy mulasztásának következménye 
és a küldemény tartalma nem esik tiltott tárgyak 
csoportjába. Ugyanez a szabály akkor is, ha a be
szedett utánvéted összeg kisebb, mint a feladó által 
kitüntetett utánvéted összeg vagy ha az összeget csa
lárd módon szedték be, pl. valamely nem illetékes 
közeg a postai szolgálattól eltulajdonított szállító
levél és utánvéted lap útján szedte be a címzettől 
az utánvéted összeget.

A kértérités semmi esetben sem haladhatja 
meg az utánvétel összegét.

C) N e m z e tk ö z i p o s ta c so m a g o k .
I. Dijak. Elszámolás.

Súlytételek.
64. §. Minden igazgatás köteles ezentúl rend

szeresíteni az 1 kg-os súlyfokozatot.
Terjedelm es csomag.

65. §. Terjedelmes csomagoknak kell tekinteni 
azokat a csomagokat, amelyek hossza 1.50 métert 
vagy legnagyobb hosszának és nem a legnagyobb 
hosszon át mért kerületének (körfogatának) ösz- 
szege 3 métert meghalad. Az egyes .kivételeket 1. a 
tarifában. Terjedelmes csomagok díjának megálla
pításánál ezentúl az egyes igazgatások által igénybe
vett pótvégdíjak öszegét is fel kell emelni 50 % -kai.

Díjmentesség.
66. §. Mig eddig csak a hadifoglyok által fel 

adott vagy a nékik szóló csomagokra terjedt ki a
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díjmentesség, ezentúl díjmentesek lesznek a had
viselő államokban vagy a hadifoglyokat, illetve in
ternáltakat befogadó semleges államokban létesített 
hadifogoly tudakozó irodák által feladott vagy ka
pott csomagok is.

67. §. A hadviselő államoknak semleges álla
mokban internált lakosai a díjmentesség szempont
jából ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a hadi
foglyok.

D íjjegyzék * *
68. §. Mig eddig a feladó díjjegyzék útján csak 

a vám és egyéb nem postai díjaknak megfizetését 
vállalhatta magára, ezentúl az eljárás az összes, tehát 
a postai díjakra (pl. házhoz kézbesítési díjra) is ki
terjed.

69. §. Minden díjjegyzékes csomaghoz külön 
szállítólevél és díjjegyzék csatolandó, még ha az 
illető igazgatás egyébként meg is engedi, hogy több 
csomaghoz egy szállítólevelet használjanak.

Fckbér.
70. §. A fekbér fejében felszámított összeg nem 

haladhatja meg az 5 frankot, illetve ennek minden
kori egyenértékűt.

Express csom agok.
71. §. Express csomagok házhoz kézbesítése 

esetén a szabályszerű házhoz kézbesítési díjat is 
kell szedni. Eddig csak a belföldi forgalomban volt 
ez beszedendő.

72. §. Ha valamely express csomag kézbesítését 
a hivatal külső kézbesítési kerületében sikertelenül 
kísérelték meg, a pótdíj a kézbesítést megkísérlő 
igazgatás javára a csomagot után- vagy visszakül
dés esetén is terheli! és azt a csomag után- vagy 
visszaküldése esetén portóként kell felszámítani, 
hacsak ezt az összeget sikertelen kézbesítéskor a 
címzett lakásán ki nem fizették.

Sürgős csom agok.
73. §. Ezentúl értóknyilvánitásal ellátott cso

magot is lehet sürgős csomagként küldeni. Után
vétellel már eddig is terhelhető volt.

74. §. Terjedelmes sürgős csomagokért nem
csak az alap szállítási díjnak, hanem a terjedelmes 
csomagokért járó pótd íjnak  is háromszorosát kell 
számításba venni.

Portó- és költségjelszám itás után- vagy vissza
küldés esetén.

75. §. Idegen igazgatás területére történő után- 
vagy visszaküldés esetén a kiléptető kicserélő hiva
tal a rovatlapon a következőket számítja fel:

a) az igazgatásának járó szállítási és érték-
d ija t^

* Eddigi elnevezés: frankócédula.

b) az esetleges házhoz kézbesítési és vámköz - 
vetitési dijat,

c) a fekbért,
d) a magyar területen teljesített esetleges után- 

küldés díjait,
e) az egyéb olyan díjakat, amelyékre nem 

kapott fedezetet. (Ilyen pl. fémjelzési díj, express- 
pótdíj stb., de nem  az átcsomagolási díj.)

76. §. Tévirányitott csomagokat az utánküldő 
hivatal sem vám-, sem egyéb költségekkel nem ter
helhet meg (tehát szállítási vagy értékdíjjal sem).

Ha egy ilyen csomagot annak az idegen hiva
talnak kell visszaadni, amelytől átvették, akkor a 
visszaküldő hivatal a másik hivatal javára Írja azo
kat a dijakat, amelyeket az utóbbi irt az ő javfára 
és visszajelentéssel értesíti a tévedésről.

Ha a csomagot egy másik idegen hivatalnak 
kell továbbítani és az e hivatalnak javára írandó 
dijaik nagyobbak, mint az utánküldő hivatal javára 
irt dijak, a szabályszerű teljes dijat kell az új hiva
tal javára Írni és a hiányzó dijat annak a hivatal
nak a terhére kell imi, amely a csomagot tévirányi- 
totta. A felszámítás olkát visszajelentéssel kell kö
zölni.

Ha valamely csomagot a posta hibája követ
keztében tévesen fogadták el szállításra és ennek 
folytán azt a felvevő hivatalhoz kell visszaküldeni, 
a visszaküldő hivatal a viszakiildés alkalmával a 
rovatlapban portóként mindazokat a díjakat be
állítja, amelyeket a küldemény beérkezésekor az ő 
javára irtaik. Ha azonban a visszaküldésre a feladó 
hibája adott ökot vagv a csomag tartalma tiltott 
tárgy, a visszaküldés költségei a feladót terhelik és 
igy a visszaküldő hivatal ugyanúgy jár el, mintha a 
csomagot utánkiildenék. (L. fent a 75. §-t.)

II. Kezelési eljárások.

Feladó intézkedései a csomag kézbesitlietetlensége  
esetére.

77. §. A feladó köteles a szállítólevél hátolda
lán és a csomagon feltüntetni, hogy a csomag kéz- 
besithetetlensége esetén miként kíván azzal rendel
kezni. A rendelkezést francia nyelven vagy vala
mely más, a rendeltetési országban ismert nyelven 
kell írni.

Ha a feladó nem intézkedett, a kézbesit- 
hetetlen csomagot, a címzett rendelkezésére bo: 
csátásától számított 15 nap lejártával, visszajelen
tés nélkül vissza kell küldeni a feladás helyére, 
mint kézbesithetetlen térti csomagot.

A feladó a feladás alkalmával a szállítólevél 
hátoldalára irt megjegyzéssel a csomag kézbesithe- 
tetlensége esetére csak azt kérheti, hogy
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a) a csomagot azonnal küldjék vissza,
b) a csomagot a címzett részére egy másik ren

deltetési helyre utánküldjék,
.c) a csomagot egy másik címzettnek kézbesít

sék és pedig esetleg az után vételi összeg beszedése 
ellenében vagy kisebb utánvételi összeg beszedése 
ellenében, illetve az utánvételi összeg beszedése 
nélkül,

d )  őt a kézbesithetetlenségről értesítsék,
e) a csomagot a feladó veszélyére adják el 

vagy (kezeljék úgy, mint amelyről lemondott.
Közlem ény a szállító levél szelvényén.

78. §. A szállítólevél szelvényére a feladó ma
gánközleményt irhát (eddig csalk akikor tehette, ha 
a feladó ország ezt megengedte).

Címmásolat a csomagban.
79. §. Ajánlatos a csomagban elhelyezett cím- 

másolaton a feladó címét is feltüntetni.
V ám árunyila tkoza t.

80. §. A vámárunyilatkozatot tartósan (kapocs- 
csal vagy más módon) a szállítólevélhez kell erő
síteni.

Gyufatartalm u csom agok.
81. §. Az igazgiatások megegyezhetnek abban, 

hogy gyufát tartalmazó csomagokat szállításra el
fogadhassanak. Ilyen esetben a gyufát ládákba vagy 
hordókba kell elhelyezni és a küldemény tartalmát 
a csomagon és a  szállítólevélen pontosan feltüntetni. 
Hogy melyik igazgatással köt a magyar posta ilyen 
egyezményt, arról a hivatalok esetenkint külön 
nyernek érdesítést.

Arany- és ezüsttarta lm u  csomagok.
82. §. Az a tilalom, hogy aranyat vagy ezüstöt 

olyan országokba, ahova értéknyilvánitással ellátott 
csomag küldhető, csak ilyen csomagban lehet kül
deni, kiterjed úgy a feldolgozott, mint a feldolgo
zatlan állapotban lévő aranyra vagy ezüstre .

T ila lm ak.
83. §. Valamely külföldre szóló csomaghoz le

velet mellékelni — úgy mint eddig — továbbra is 
tilos, de kimondatott, hogy e tilalom áthágása miatt 
valamely csomagot a felvevő hivatalhoz nem lehet 
visszaküldeni, hanem azt — a levél kivételével — 
kézbesíteni kell. A levelet a magyar kézbesítő hiva
talok, mint bérmentetlen levelet kezelik, illetve a 
szabályszerű portó lefizetése ellenében kézbesítik. 
Ez a szabáy a belföldi csomagokra nem vonatkozik.

84. §. Ha valamely csomagot annak tiltott tar
talma miatt lefoglalnak, vagy megsemmisítenek, 
erről a feladó igazgatás értesithetése végett a felettes 
igazgatósághoz jelentést kell tenni.

É rtéknyilvánitás.
85. §. Az értéknyilvánitás feltüntetésénél az 

aranyfrankra történt átszámítás eredményét, tehát 
az aranyfrankban kifejezett értéknyilvánitást úgy a 
csomagon, mint a szállítólevélen, színes irónnal alá 
kell huzni.

Különleges előírások a csomagolásra.
86. §. Az olyan tárgyakat, melyek a posta

alkalmazottakat vagy a postaküldeményeket meg
sérthetnék, csak olyan csomagolásban szabad postai 
szállításra elfogadni, amely minden veszélyt kizár.

Festékanyagot, mint anilin stb. ellenálló bá
dogdoboziba, a dobozokat pedig faládákba kell cso
magolni és a két tartály közé fiirészport kell he
lyezni. Nem festő, száraz poranyagot, fém-, fa- vagy 
leme*zpapirdobozba kell elhelyezni, de ezt a dobozt 
viszont vászonba vagy hártyapapirba kell csoma
golni.

Pecsétlenyom atok.
87. §. Arany vagy ezüstnemiit vagy egyéb drá

gaságot tartalmazó csomagokon nemcsak a  külön
böző ragjegyeket, illetve jelzőcédulákat, hanem a 
pecséteket is hézagok hagyásával kell elhelyezni, 
hogy azok a burkolat sérülésének elrejtésére ne 
szolgálhassanak.

88. §. Értéknyilvánitással ellátott csomagok-1 
nál a szállítólevélre elégséges a csomag lezárására 
használt pecsét pontos másolatának alkalmazása. 
(Pl. a pecséten levő monogramnak nedves bélyeg
zővel való feltüntetése.)

Utánvételes csomagok.
89. §. Az utánvételes csomagok új díjszabását 

a külön kiadandó, a díjszabást magában foglaló 
rendelet fogja közölni. Megjegyzem, hogy ama igaz
gatásokkal való viszonylatban, ahol a csomagszol
gálatot a vasút látja el (Belgium, Franciaország) az 
utánvételi díjra vonatkozólag a korábbi szabályok 
maradnak érvényben.

90. §. Az utánvétel összegét nemcsak betűkkel, 
hanem arabs számokkal is ki kell imi és pedig úgy 
a csomagon, mint a szállítólevélen. A feladó azt a 
kívánságát, hogy utánvételes csomagját az első si
kertelen bemutatás után azonnal visszaküldjék, úgy 
a szállítólevélen, mint a csomagon alkalmazóit 
francia vagy a rendeltetési országban ismert más 
nyelven fogalmazott felírással kérheti. (Pl. „Azon
nal vissza“, „Sofort zurück“, „Renvoyer iinmédia- 
tement“ stb.)

Csom agkosarak és zsákok.
91. §. Postacsomagok szállítására felhasznált 

kosarakon és zsákokon fel kell tüntetni azok indító
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hivatalát és sorszámát. A zsákok súlyának; tarta
lommal együtt 60 kg-ot, egyéb tartályok, pl. kosa
rak, súlyának 80 kg-ot nem szabad meghaladnia.

92. §. Az üres tartályokat a legközelebbi pos
tával vissza kell küldeni és ez alkalommal a rovat
lapban azok sorszámát fel kell tüntetni. Ha vala
mely igazgatás a visszaküldést nem tudja kimu
tatni, anyagi felelősséggel tartozik. (Jelenleg a ma
gyar hivatalokhoz csak Angliából és az Amerikai 
EgyesültiÁllamakbóí érkeznek csamagzsákok és 
kosarak. Báz ezek az államok1 nem Írták alá a cso- 
magegyezményt, a fenti szabályok ,az onnan eredő 
tartályokra is vonatkoznak, a beérkező csomagzsá
kokat vagy kosarakat tehát a hivatalok igen gondo
san kezeljék.)

93. .§. Valamely zárlat beérkezésekor az átvevő 
kicserélő hivatal megvizsgálja a csomagokat és a 
különböző kisérő okmányokat. Ennek a megvizs
gálásnak, hacsak lehetséges, az átadó közeg jelen
létében kell történnie.

Ha az átvevő hivatal a rovatlapban tévedése
ket vagy hiányokat észlel, a rovatlapot azonnal he
lyesbíti oly módon, hogy az eredeti bejegyzést át
húzza, de ,ugy, hogy az olvasható maradjon és he
lyébe Írja az új adatokat. A javítás mindig két 
alkalmazott jelenlétében történik. Nyilvánvaló té
vedéstől eltekintve aj helyreigazitásolk! tekintendők 
érvényeseknek. A megtörtént helyesbítést a hivatal 
haladók nélkül visszajelenti az indító kicserélő hi
vatalnak.

Csekély jelentőségű helyesbítésekről, amelyek 
a csomagok kiterjedésére, súlyára stb. vonatkoz
nak, továbbá olyan szabályalanságokról, amelyek 
az igazgatások szavatosságát nyilvánvalóan  nem 
érintik, az .említett visszajelentést egyszerű levélben 
kell megküldeni.

Az indító hivatal a visszajelentést megvizs
gálja és esetleges észrevételeivel ellátva visszaküldi 
az átvevő kicserélő hivatalnak, amely azt a vonat
kozó rovatlaphoz csatolja. A rovatlap olyan helyes
bítése, amely mellett nincs a szabályszerű vissza
jelentés, semmisnek tekintendő.

Ha az átvevő kicserélő hivatal olyan hiányt 
vagy szabálytalanságot állapit meg, amely az igaz
gatások szavatosságát érinti, akkor a visszajelentést 
ajánlott levélben kell az indító hivatalnak megkül
deni. Amennyiben pedig értóknyilvánitással ellátott 
csomagról van szó, akkor tényállási jegyzőkönyvet 
is fel kell venni, amelyet ajánlott levélben az indító 
hivatal központi igazgatásának kell megküldeni. A 
díjszabás közli az igazgatások címét. A jegyzőkönyv 
francia fordítását a kicserélő hivatal végzi. Ila a 
csomagot zsákban vagy kosárban küldték, akkor a

tartály lezárására használt zsineget, pecséteket vagy 
ólomzárt is meg kell küldeni az említett igazgatás
nak. A rendeltetési kicserélőhivatal a tényállási 
jegyzőkönyv másolatát egyidejűleg a  saját felettem 
igazgatóságának is megküldi.

Ha a rendeltetési kicserélőhivatal az indító ki
cserélőhivatalnak a zárlat megvizsgálása utáni első 
postával nem küld visszajelentést, az ellenkező bi
zonyításáig azt kell vélelmezni, hogy a csomagokat 
kifogás nélkül átvette. A hivatalok tehát gondosan 
ügyeljenek arra, hogy adott esetben a visszajelen
tést a legelső postáva l megküldjék.

Ha valamely kicserélőhivatal egy olyan kioseL 
rélőhivataltól, amellyel nem áll közvetlen érintke
zésben, elégtelenül csomagolt vagy sérült csomagot 
kap, tartozik azt az eredeti burkolat lehető épség
ben hagyása mellett átcsomagolni és tovább kül
deni. Ha a sérülés olyan, hogy a tartalomhoz hozzá 
lehet férni, a hivatal a csomagot tartozik felbon
tani és tartalmát megállapítani. Mindkét esetben a 
csomag súlyát az átcsomagolás előtt és után is meg 
kell állapítani, a burkolatra „Remballé á .
( =  Átcsomagolva . . . .-ban) felírást kell alkal
mazni és ellátni az eljáró alkalmazott aláírásával.

K ézbesithetetlen  csomagok.
94. §. Ha a feladó a fenti 77. §. értelmében a 

csomagon és a szállítólevélen nem jegyezte fel, hogy 
miként kíván csomagjával annak kézbesithetetlen- 
sége esetén rendelkezni, a csomagot a kézbesítés 
megkísérlésétől számított 15 nap utáni tértiként, 
vissza kell küldeni feladási helyére. Ha' pedig a fel
adónak a szállitólevelen és a csomagon levő rendel
kezései alapján sem lehetett a csomagot kézbesí
teni, azt azonnal vissza kell küldeni. Ha a feladó 
több kérelmet nyilvánított, a kérelmek teljesítését 
egymásután meg kell kísérelni és csak akkor lehet 
a csomagot visszaküldeni, ha egyik kérelem alap
ján sem lehetett a csomagot kézbesíteni.

Poste restante csomagoknál a feladó a szállitó
levelen é9 a csomagon irt feljegyzésével kérheti, 
hogy a csomagját kézbesithetetlenség esetén az ál
tala megszabott határidő lejártával küldjék vissza. 
E határidő azonban nem lehet hosszabb, mint az 
illető országban az ilyen csomagok visszaküldésére 
megállapított határidő. (Nálunk 1 hónap.)

Ha a feladó a csomagra és a szállítólevélre irt 
feljegyzéssel azt kérte, hogy a csomag kézbesithe- 
tetlensége esetén őt erről visszajelentéssel értesítsék, 
a rendeltetési hivatal az eddigi módon visszajelen
tést állít ki. A visszajelentéshez csatolni kell a szál
lítólevelet is. A feladó rendelkezése nélkül csak 
akkor kell visszajelentést kiállítani, ha sérülés, ki-
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fosztás vagy más hasonló ok miatt válik valamely 
csomag kézbeívithetetlenné.

Ha egy csomagot anélkül, hogy a fentiek! sze
rint esetleg kiállítandó visszajelentést megküldték 
volna, visszaküldenek, a visszaküldési költségei a 
rendeltetési igazgatást terhelik. Magyar rendeltetési 
hivatal ilynemű mulasztása esetében a költségeket 
a hibás alkalmazottól fogom beszedni.

A feladó a visszajelentés alapján kérheti,
a) hogy az eredeti címzettet még egyszer érte

sítsék;
b) hogy a csomag címét helyesbítsék vagy egé

szítsék ki;
c) hogy a csomagot egy másik címzettnek kéz

besítsék, avagy az eredeti, vagy egy másik címzett
nek való kézbesítés végett valamelyik másik hiva
talhoz utánkü'ldjék;

d) hogy valamely utánvételes csomagot a fel
tüntetett utánvéted összeg beszedése ellenében egy 
másik címzettnek kézbesítsék, avagy azt az eredeti 
vagy egy másik címzettnek az utánvéted összeg be
szedése nélkül, esetleg az eredetileg feltüntetett 
utánvéted összegnél kisebb összeg beszedése ellené
ben kézbesítsék. Ha az utánvéted összeget leszállí
tották, a leszállított összegről uj utánvéted lapot 
kell csatolni;

e) hogy a csomagot az azt terhelő vám- és 
egyéb díjak beszedése nélkül kézbesítsék; ebben az 
esetben egy szabályszerűen kitöltött díjjegyzéket 
kell csatolni;

f )  hogy a csomagot neki azonnal vissza
küldjék;

g) hogy a csomagot számlájára és veszélyére 
adják el vagy ugv tekintsék, mint amelyről le
mondott ;

A fentiektől eltérő rendelkezéseket nem szabad 
figyelembe venni.

A feladó rendelkezéseinek beérkezte után csak 
ezek a rendelkezések vehetők figyelembe (tehát a 
címzett esetleges egyéb kívánságait nem szabad tel
jesíteni) .

Az a postahivatal, amely valamely csomagot 
feladási helyére visszaküld, a kézbesithetetlenség 
okát a szállitólevelen és a csomagon ugyanolyan 
alakban, mint az a levélpostai küldeményekre elő 
van írva, tartozik feltüntetni.

III. Felszólalás és szavatosság.
Felszólalás.

95. §. Felszólalni úgy mint eddig, csak a fel
adás napját követő naptól számított egy éven belül 
lehet, de — kártérítési kötelezettség nélkül — min
den igazgatás elintézi azokat a felszólalásokat, ame

lyek két évnél nem régibb küldeményekre vonat
koznak. Két évnél nem régebbi feladásu csoma
gokra vonatkózó felszólalásokat tehát a hivatalok 
azzal a felvilágosítással fogadnak el, hogy a posta 
megkísérli a csomag sorsának megállapítását,! de 
kártérítést érte nem ad még elveszés stb. eseté
ben sem.

A tudaikozványokat a felvevő hivatal, úgy mint 
eddig is, közvetlenül megküldi a rendeltetési hiva
talnak; a kirovatolási adatokat ez alkalommal nem 
kell a rovatlapba beírni. Ha a rendeltetési hivatal a 
csomag kézbesítését nem tudjai kimutatni, a címzet
től oly tartalmú nyilatkozatot szerez be, hogy a kül
deményt nem kapta meg és a tudakozványt meg
felelően kitöltve a nyilatkozattal együtt a felvevő 
hivatalhoz küldi, amely a küldeményt azután rova- 
tolási úton nyomozza.

A tudakozványok hivataltól-hivatalhoz való to
vábbítása az eddigi módon történik, de minden 
közvetítő hivatal, amely valamely tudakozványt 
tovább ad, arról a tudakozványt kibocsátó hivatal
nak másolatot tartozik küldeni, amely másolatban 
a csomag továbbításáról addig megállapított adato
kat közölni kell.

Egy és ugyanazon szállítólevélhez tartozó több 
csomagról egy tudakozványt lehet kiállítani.

Szavatosság.
96. §. A csomagokra is kiterjesztették azt a sza

bályt, hogy a kártérítés a címzettnek fizetendő oly 
esetben is, ha beigazolja, hogy a feladó a kártérí
tésről az ő javára lemondott. Ha a kártérítés a cím
zettnek fizetendő, a fizetés a rendeltetési igazgatást 
terheli, de fennmarad neki a visszkereseti joga a 
felelős igazgatással szemben.

A felvevő igazgatásnak a feladó kártalanítását 
a szabályszerű egy éven túlra csak akkor lehet a 
jövőben kitolni, ha a felelősség kérdése oly okok
ból, amelyek a postai üzemen kívül állanak, pl. erő
hatalom, még nem oldható meg.

97. §. Ha elveszettnek nyilvánított csomag ké
sőbb egészben vagy részben előkerül, a kártalaní
tott feladót, illetve címzettet értesíteni kell arról, 
hogy a küldeményt a kátéritési összeg visszatérí
tése mellett átveheti. Ha a csomagot a címzett nem 
veszi át, úgy kell azt kezelni, mint azokat1 a csoma
gokat, amelyekről az érdekeltek lemondtak (eladni). 
Csalárd értéknyilvánitás esetén úgy kell eljárni, 
mint az értékleveleiknél (1. fent a 62. §-t).

98. §. Az utánvételi utalványra befizetett ösz- 
szegért a posta szavatol, de a szavatolás csak a cso
mag rendeltetési országának saját pénznemének 
(tehát Magyarországba szólóknál magyar koro-
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mákban) kifizetett tényleg befizetett öszegre terjed. 
Ha azonban a kártérítésre postaszolgálati hiba 
adott okot, akkor a feladónak az utánvételi ösz- 
szegre, úgy, ahogy az a csomagot) felvevő ország 
pénznemében ki van fejezve, van igénye.

Az egyezmény kifejezetten kimondja, hogy ha 
valamely utánvételes csomagot az utánvétel be
szedése nélkül kézbesítettek, a feladót csak akkor 
illeti meg a 'kártérítés, ha a szabályszerű határidőn 
belül felszólalt és az utánvétel beszedésének elmu
lasztása nem a feladó hibájának vagy mulasztásá
nak következménye. Ugyanez áll arra az esetre, ha 
a címzettől beszedett összeg kisebb, mint a kitünte
tett utánvételi összeg, vagy ha az utánvétel beszedése 
csalárd módon történt.

D) P o sta u ta lv á n y o k .

D íjak.

99. §. A postautalványok díja ezentúl két rész
ből alakul: alapdíjból, amely változatlan és) fo ko 
zatos d íjbó l, amelyet az utalványozott összeg nagy
sága szerint kell kiszámítani. Ez iránt részleteseb-

ta Írnia zni.
Díjmentesség.

100. §. Mig eddig csak a hadifoglyok által fel
adott vagy nekik szóló utalványokra terjedt ki a 
díjmentesség, ezentúl díjmentesek lesznek a had
viselő államokban vagy katonákat és internáltakat 
területükön befogadó semleges államokban létesí
tett hadifogolytudakozó irodák által feladott vagy 
kapott utalványok is. Hasonlóképpen a  hadviselő 
államoknak internált lakosai a díjmentesség szem
pontjából ugyanolyan elbírálás alá! esnek, mint a 
hadifoglyok.

Meghosszabitási díj.
101. §. Ha a postautalvány érvényessége nem 

a posta hibája folytán járt le, a meglioszabbitási 
záradékért a posta a mindenkori tudakozódvány- 
díjat szedi be. Ezt a díjat a címzettől kell beszedni 
és posta bélyegekben az utalványon leróni.

Szolgálati utalványok.
102. §. A szolgálati utalványok összege az 

egyéb utalványokra megszabott legmagasabb ösz- 
szeget meghaladhatja.

Távirati utalványok.
103. §. Ha a címzett lakóhelye a rendeltetési 

távirdahivatal díjmentes kézbesítési kerületén kívül 
van. a feladó köteles a továbbítási módot meg
jelölni (postával vagy küldönc útján).

23 í

104. §. Ha valamely távirati utalványnak egy
szerű címhelvesbitéséről van szó, anélkül, hogy a 
címzett neve és foglalkozása megváltoznék, a cím
változtatás keresztülviteléhez a fedezeti lap beérkez
tét nem kell bevárni.

K ifizetési értesítés.

105. §. A kifizetési értesítést a kifizető hivatal 
az egyesitett (tértivevény és kifizetési értesítés) 
nyomtatványon állítja ki és azt nyitva, közvetlenül 
a feladó cimére küldi el. (L. erre vonatkozóan a P. 
R. T. f. évi 27. számában közölt ad 5.040 számú 
rendeletet.)

Utánküldés.

106. §. Ha az utalványt oly országba kell után 
kiildeni, amely az utalványt felvevő országgal utal
ványforgalmat tart fenn, az utalvány utániküldésért 
dij nem jár. Az esetleg szükséges felvilágosítást a 
posta vezérigazgatóság 4. ü. osztálya adja. Ha 
azonban az uj rendeltetési ország nem álf az utal
ványt felvevő országgal postautalvány forgalom
ban, az utalványt csakis uj utalvány kiállítása 
utján .lehet utánküldeni. Az utalvány diját az utal
ványozott összegből le kell vonni. Ilyen esetben az 
utánküldő hivatal az eredeti utalványt nyugtázza 
és mint kifizetett utalványt elszámolja.

A nemzetközi utalványegyezményben részt 
nem vevő országból valamely ez egyezményben 
résztvevő országba szóló közönséges postautalvány 
utánkiildhető volt valamely más, az egyezményben 
szintén résztvevő országba. Ez a szabály ezentúl a 
távirati utalványokra is kiterjed.

Tértiutalványok.

107. §. A címzett által el nem fogadott utalvá
nyokat, továbbá azokat, amelyeknek címzettje Is
meretlen, .vagy ismeretlen helyre, illetve olyan 
helyre költözött, ahova az utalványt , nem lehet 
utánküldeni, ezentúl is a felvevő hivatalhoz kell 
visszaküldeni. Azokat a postautalványokat azon
ban, amelyeknek kifizetését az érvényességi időtar
tamon belül nem igényelték, a központi igazgatás 
fogja az illetékes külföldi igazgatáshoz megkül
deni. Ezeket az utalványokat tehát a magyar ren
deltetési hivatalok az eíőttes igazgatóság utján a 
vezérigazgatósághoz terjesszék fel.

Ha olyan utánküldött utalványt kell tértiként 
kezelni, amelynek utánküldékét az utánküldő hi
vatal uj utalvány kiállítása alapján végezte (1. 106. 
§-t, vagy pl. közönséges vagy távirati utalvány táv
irati utón történt utánküldését), a tértiutalványt 
az utánküldő hivatalnak kell megküldeni abból a



2 32 43. szám.

célból, hogy ez az utalvány összegéről a feladó 
^címére u j  hivatalos utalványt állíthasson ki.

Felszólalás.

108. §. A felszólalás egy évi határideje ezentúl 
nem az utalvány érvényességének lejártától, hanem 
az utalvány befizetését követő naptól számítandó.

Kártérítés kifizetése.

109. §. A kártérítést a felszólalást követő nap
tól számított 6 hónap alatt, illetve tengerentúli 
államokra 9 hónap alatt kell a felszólalónak kifi
zetni, az eddigi 1 év helyett.

110. §. Az utalványokra is kiterjesztetett az az 
elv, hogy a felvevő igazgatás a szavatoló igazgatás 
terhére a felszólalót kártalanithatja, ha az utóbbi 
igazgatás az ügyet 6, illetve a tengerentúli államok
kal való forgalomban 9 hónap alatt nem rendezte. 
Ez a határidő attól a naptól számítandó, amikor 
az említett igazgatással a tényállást közölték.

Kifizetési felhatalm azás.

111. §. Ha a feladó valamely elveszett, elkalló
dott vagy megsemmisült utalvány visszafizetését 
kéri és az utalvány rendeltetési igazgatása a hozzá 
intézett kérdésre azt válaszolja, hogy az utalvány 
hozzá nem érkezett be, úgy a kifizetési felhatal
mazás azonnal kiállítható, amennyiben az utal
vány érvényességének lejártáig felállított számadá
sokban az utalvány mint kifizetett utalvány nincs 
elszámolva.

Ha a rendeltetési igazgatás a hozzá intézett 
kérdésre 6, illetve a tengerentúli államokkal való 
forgalomban 9 hónap alatt nem válaszol és az utal
vány az ,e határidő lejártáig beérkezett utalvány- 
számiadásökban mint kifizetett nincs elszámolva, 
az utalványt a feladónak vissza lehet fizetni és 
erről a rendeltetési igazgatást ajánlott levélben kell 
értesíteni. Ilyen esetben az utalványt véglegesen el
veszettnek kell tekinteni és azt a számadásba többé 
felvenni nem szabad.

Leszám olás.

112. §. Az utalványokat ama havi elszámo
lásba kell felvenni, amely hónapban azok összegét 
kifizették. Ha valamely utalványt későbbi elszámo
lásba vettek fel és ebből valamelyik igazgatásnak 
kára származott, kérheti annak törlését és a meg
felelő számadásba való felvételét.

E) M egbízások .
Beszedett összeg elküldése.

113. §. A postautalványdijat azután az összeg 
után kell számítani, amely a beszedett összegből a

beszedési és esetleges bemutatási dij és a netán fel
merült pénzügyi bélyegilleték levonása után fen
nmarad. Árfolyamkülönbözetek címén levonások 
nem eszközölhetők többé. Ily levonásokat a ma
gyar posta eddig sem eszközölt.

O km á n yo k  azonnal való visszaküldése.

114. §. Ha a címzett az első bemutatáskor 
valamely okmányának kifizetését határozottan 
visszautasította, azokat azonnal vissza kell küldeni, 
de csalk akkor, ha az egy küldeményhez tartozó 
összes okmányokat ez alkalommal egyidejűleg el 
lehet intézni. (Pl. 5 okmányból az adós hármat be
vált, kettőt pedig határozottan visszautasít).

Ism eretlen fe ladók  által kü ldö tt m egbízások.

115. §. Ha a rendeltetési hivatal a megtbizás 
feladóját nem tudja megállapitani, értesíti erről a 
megbízást felvevő postahivatalt és megküldi neki a 
szabályszerű levonások után fennmaradó összeget.

Szavatosság o km á n yo k  elvesztése esetén.

116. §. Az a szabály, hogy ha a megbízást tar
talmazó levél felbontása után valamelyik okmány 
a beszedéssel megbízott postahivatalnál elvész, az 
illető igazgatás a valódi kárért szavatol, kiterjesz
tetett arra az esetre is, ha valamely okmány annál 
a hivatalnál veszett el, amely az okmányoknak a 
feladó részére való visszaküldésére .volt hivatva.

F) H irlapelőSizeiés.
U tánküldés.'

117. §. Az utánküldésre vonatkozó szabályok a 
hírlap megjelenési országának belső forgalmából, 
valamely más, az egyezményben résztvevő országba 
való utánküldésre is alkalmazást nyernek.

Ha valamely hírlapnak az egyezményben 
résztvevő országok közt való utániküldését kíván
ják, az érdekelt kicserélő hivatal közli a kérelmet 
ama ország kicserélő hivatalával, ahol , a hírlap 
megjelenik. Ennek a hivatása a kérelmet az uj ren
deltetési ország kicserélő hivatalával közölni.

Cimszalug alatt való küldés.

118. §. Ha valamely előfizető a neki járó pél
dánynak külön egyéni nevére címzett cimszalag 
alatt való küldését kívánja, a felmerülő több költ
séget tartozik megfizetni abban az esetben, ha ez az 
eljárás nincs rendszeresítve, hanem a hírlapokat 
közös kötegben a kicserélő hivatalnak küldik.
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Leszámolás.
119. §. A kicserélő hivatalok által elkészített 

leszámoláshoz a hírlap megrendelési jegyzékeket 
ezentúl csak az esetben kell mellékelni, ha ezt az 
érdekelt kicserélő hivatal ikivánja. A m. kir. posta 
külföldi hirlaposztálya az említett jegyzékek meg
küldését ne kérje.

G) V egyes in tézk ed ések .
120. §. A visszajelentések, tényállási jegyző

könyvek stb. franciára való fordításához szükséges

minták a Francia Mintatárban találhatóik. A tiszt
viselők, különösen a kicserélő szolgálatban mű
ködők igyekezzenek mielőbb a Mintatár kapcsán 
oly jártasságra! tenni szert a francia nyelvben, hogy 
szükség esetén önállóan és késedelem nélkül fran
cia nyelven állíthassák ki a szükséges iratokat.

121. §. Minden olyan korábbi intézkedés, 
amely a fenti szabályokkal ellenkezik, 1925. évi 
szeptember hó 30.-ával hatályát veszti.

Budapest, 1925. julius 16.

N yom ato tt a B udapesti H írlap  nyom dájában. B udapest. V III ., Rükk S z ilá rd -u tca  4. — Felelős nyom davezető : Nedeczky László.
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T A R T
A kincstári házhasznnrészesedés kulcsának leszállítása 

s a házbérek és járulékaik átszámítási kulcsa.
Figyelmeztetés az állami hatóságok (és egyéb szervek) 

részére postatakarékpénztár utján történő befizetéseknél a 
postatakarékpénztára befizetési lapok szabályszerű kitöltése 
tárgyában.

Különleges felülnyomása postatakarékpénztári befizetési 
lapok.

A m. kir. állampénztárak uj elnevezése.

A hivatalos levelezés átalányozására igényjogosullak 
névjegyzékének helyesbítése.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

A kincstári házhaszonrészesedés kulcsának 
leszállítása s a  házbérek és járulekaik 

á tszám itási kulcsa.
21.983.

Az 1925. évi XXIII. törvénycikk 3. §-a szerint 
a kincstári házhaszonrészesedés kulcsa az 1925. évi 
második lakbérnegyeddel kezdődő hatálylyal 12V2 
%  -ban állapíttatik meg (lásd Budapesti Közlöny 
folyó évi 165. számában közölt 103.901/1925. számú 
pénzügyimin. rendeletet is).

E rendelkezés folytán a posta által bérelt helyi
ségek után kincstári házhaszonrészesedés címén a 
papirkoronára átszámított bérösszeg 12V2%-a fize
tendő. A folyó évi májusi bérévnegyedre az e rész
ben tett ikorábbi intézkedés szerint első részletként 
szintén csak 121í>% volt fizetendő (lásd a Buda
pesti Közlöny folyó évi 93. számában közölt 61.759. 
számú pénzügymin. rendeletet), és igy a folyó évi 
májusi bérévnegyedbeli kincstári házhaszonrésze- 
sedés második részletének megfizetése elmarad.

Egyúttal utalással a Rendeletek Tára folyó évi
41. számában 20.538. szám alatt megjelent rende
letre. közlöm, hogy az aranykorona 14.500 papir- 
koronában megállapított átszámitási kulcsa a ház
bérek és járulékaik kiszámításánál is alkalmazandó.

Budapest, 1925. évi julius hó 25-én.

A L O M
Sajtóhiba helyesbítése.
Hirlaptáviraltok csuk közértelmü nyelven szerkeszthetők. 
Váll,tozások a Távíró Tarifákban.
A belföldi távolsági távbeszélő díjszabás módosítása.
Távbeszelőforgalom megnyitása Budapest és Krakow 

közt.
Uj magyar-német távbeszélő viszony la tok megnyitása. 
Elveszett vonalfelvigyázói bélyegző.
A m. kir. poefaszemélyzet körében 1925. évi junius ha

vában előfordult változások.
Pályázat.

Figyelmeztetés az állami hatóságok (és egyéb 
szervek) részére  postatakarékpénztár utján 
történő befizetéseknél a postatakarékpénztari

befizetési lapok szabályszerű kitöltésé 
tárgyában.

21.505.

Tudomásomra jutott, hogy egyes postahivata
lok az állami hatóságok és szervek részére posta
takarékpénztár útján történő befizetések alkalmá
val a P. R. T. 1924. évfolyamának 49. számában 
közzétett 17.154. sz. rendelet 2. pontijában foglalt 
rendelkezéseket igen sokszor nem tartják be. Neve
zetesen elfogadnak olyan befizetési Japokat, melye
ken az elismervény értesítő lap adatai nem 
egyeznek, a befizetett összeg rendeltetésének meg
jelölése, a befizető nevének feljegyzése hiányzik.

Nyomatékosan utasítom ezért a királyi hivata
lokat arra, hogy a fentemlitett rendelkezésben fog
laltakat szigorúan tartsák szem előtt és a hiányo
san kitöltött befizetési lapokat feltétlenül utasítsák 
vissza.

Budapest, 1925. évi julius hó 22-én.

Különleges felülnyomásu postatakarékpénztári 
befizetési lapok.

21.442.
Az alkalmazottak kereseti adójának összegyűj

tésére Budapest székesfőváros tanácsa az 56.201—
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56.210-ig terjedő sz. postatakarékpónztári csekk
számlákat nyittatta meg, amelyekre vonatkozólag 
kibocsátott befizetési lapok kellő megkülönböztetés 
céljából különleges felülnyomással kerülnek forga
lomba.

A keresti adónak befizetésére szolgáló befizetési 
lapoknál, a rendes kereskedelmi befizetési-lap űr
lapokon a számla-szám és a számlatulajdonos neve 
zöld színű nyomással van feltüntetve s ezenkivül 
ugyanebben a színben az elismervényen, az értesitő 
lapon és a könyvelési szelvényen keretben „Csak az 
alkalmazottak kereseti adójának befizetésére .hasz
nálható“ hivatalos jellegű felülnyomás alkalmazta- | 
tolt.

Felhívom a hivatalokat, elsősorban az e tárgy
ban közvetlenül érdekelt budapesti, valamint Buda
pest környéki közvetítő postahivatalokat, hogy az 
ilyen befizetési lapokkal eszközölt befizetéseket 
akadálytalanul fogadják el.

Budapest, 1925. évi julius hó 23-án.

A m. kir. állam pénztárak uj elnevezése.

20.661.
Értesítem a hivatalokat, hogy a m. kir. pénz

ügyminiszter ur a vidéki m. kir. állampénztárak 
— beleértve a budapestvidóki m. kir. állampénztárt 
is — valamint az ezidőszerint működő állampénz
tári kirendeltségeknék elnevezését is „M. kir. adó
h iva ta lira  változtatta. Az állampénztárak elneve
zésével ellátott pecsétek és cimtáblák egyelőre vál
tozatlanul maradnak, az állampénztárak elnevezésé
vel készült nyomtatványok pedig a készlet elfogy- 
táig még felhasználtatnak.

Önként értetődik, hogy az állampénztárak az 
uj elnevezés alatt is a hivatalos levelezés átalányo
zására jogosultak.

Fentiekhez képest a hivatalok! a P. R. T. 1924. 
évi 51. számban 17.516. sz. alatt a postai dijak áta
lányozására igényjogosultakról közölt névjegyzék 
VII. 18. pontja alatt az „Állampénztárak és állam- 
pénztári kirendeltségek“ szavakat törüljék és Írják 
be helyette: „Magyar királyi adóhivatalok“.

Budapest, 1925. évi julius hó 23-án.

A hivatalos levelezés á ta lányozására  igény- 
jogosultak névjegyzékének helyesbítése.

21.586.

Vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Ur 
kívánságára az említett minisztérium több alantas 
szervét visszaveszem a hivatalos levelezés átalányo

zására igényjogosultak sorába. Ennélfogva a hiva
talok a múlt évi P. R. T. 51. számában közölt 
17.516. számú rendeletben közzétett „Névjegyzék“ 
megfelelő helyére jegyezzék elő a következőket:

X II. M. kir. vallás- és közokta tásügyi m in isztérium .

1. Röm. katholikus és protestáns tábori püs
pökségek.

2. Róm. katholikus és protestáns tábori lel
készségek (Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, 
Pécs, Szeged, Debrecen és Miskolc).

3. M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium testnevelési (X IV .)  ügyosztálya.

4. M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumnak az állam i nevelő-intézetek ügyeit intéző  
(V /b )  ügyosztálya.

5. M. kir. „József“ műegyetemhez csatolt 
technikai kísérleti intézet Budapest.

6. M. kir. hadtörténelmi levéltár Budapest.
7. M. kir. hadtörténelmi muzeum Budapest.
8. M. kir. állami nevelőintézetek („Bocskai 

István“ reáliskola Budapest, „Zrínyi Miklós“ reál
iskola Pécs, „Rákóczi Ferenc“ reáliskola Sopron, 
„Hunyadi Mátyás“ reáliskola Kőszeg és „Zrínyi 
Ilona“ tiszti leánynevelő-intézet Sopron).

9. Testnevelők.
Budapest, 1925. évi julius hó 26-án.

Sajtóhiba helyesbítése.
I. ad 18.981.

A P. R. T. folyó évi 42. számában közzétett 
18.981. számú rendelet cimszövegébe a „Lett
országba“ és „és“ szó közé „Németországba“ szót 
kell írni, mert vámköteles árut levélben Német
országba is lehet küldeni.

Budapest, 1925. évi julius hó 24-én.

H irlaptáviratok csak közértelmü nyelven 
szerkeszthetők.

20.693.

A hirlaptávirat fogalmának üzletszabályzat 
szerinti meghatározásából önként következik, hogy 
hirlaptáviratot csak közértelmü nyelven lehet szer
keszteni, mert a titkos (betű- vagy számjegyes) 
táviratról a felvevő tisztviselő nem állapíthatná meg 
azt a feltételt, vájjon a szöveg hírlapba szánt közle
ményt tartalmaz-e?

A hirlaptáviratok szerkesztése tekintetében a 
nemzetközi szolgálati szabályzat LXVI. cikke is (a
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nemzetközi forgalomra 1. az Üzletszabályzat 40. §. 
C) 10. b) pontját) kifejezetten rendelkezik.

Minthogy a belföldi forgalomban a hirlaptáv- 
iratok nyelvét illetőleg egyes hivataloknál ellenkező 
gyakorlatot tapasztaltam, felhívom a postahivatalo
kat, hogy a Távirda Üzleti Szabályok 40. §. A ) 1. 
pont első sorában a „feladott“ szó után jegyezzék be 
„és közértelmü nyelven szerkesztett“ szavakat.

Budapest, 1925. évi julius hó 22-én.

Változások a Táviró Tarifákban.
21.492.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. évi 22. számá
nak mellékleteként megjelent Táviró Tarifákban a 
következő változásolkat vezessék keresztül:

A 9. oldalon Bulgáriánál az „1“ jelzés és az „1“ 
jegyzet alatti szöveg törlendő.

A 28. oldalon az 1. jegyzet szövegében „Scotts 
(10 édit.)“ szavak után „Western Union, Liebers, 
Acme“ szavak szurandók be. A jegyzet folytatása
képpen pedig a következő mondat Írandó: A hasz
nált codexet a táviratban meg kell jelölni“.

A 31. oldalon Fiji-szigeteknél a rendeltetési or
szág hasábjában Savusavu alá új sorban „Nadari- 
vatu“ hely veendő fel via északatlanti kábelek és 
via London Marconi Vancouver 4 frs. 20 cts. és via 
Transradio Vancouver 3 frs. 92 cts. díjtétellel. 
Ugyanezen az oldalon Jalonit-sziget és Karolina- 
szigetek Japnál via északatlanti kábelek San-Fran- 
cisco díjtétele 6.97-ről 5.77-re és yia Transradio 
San-Francisco dijtétele 6.82-ről 5.62-re helyesbí
tendő.

A 32., 33. és 34. oldalakon Pa Laos-szigetcsoport 
Angaurnál, Saipan-szigetnél, Jonape-szigetnél és 
Trulk-szigetnél via északatlanti kábelek San-Fran
cisco dijtétele 6.97-ről 5.77-re és via Transradio 
San-Francisco dijtétele 6.82-ről 5.62-re helyesbí
tendő. •

A 33. oldalon Pomotou-szigetoknél a rendelte
tési ország hasábjában Makatea alá uj sorba „Ma- 
katea via Honolulu radio“ Írandó és via északat
lanti kábelek San-Francisco útirányon 5.82 frs., via 
Transradio San-Francisco pedig 5.67 frs. díjtétellel 
jegyzendő elő. Ugyanezen az oldalon a rendeltetési 
ország hasábjában Tahiti-sziget alá uj sorba „Tahiti- 
sziget via Honolulu radio“ írandó a következő díj
tételekkel: via északatlanti kábelek San-Francisco 
5.62 frs. és via Transradio San-Francisco 5.47 frs.

Budapest, 1925. évi julius hó 27-én.

A belföldi távolsági távbeszelő díjszabás 
módosítása.

21.387.
A folyó évi augusztus hó 1-től kezdődőleg a 

beliföldi távolsági távbeszélő díjszabás I. díjövének 
(0—25 (km-ig) diját 15.000, II. díjövének ( 25—50 
km-ig) diját pedig 22.000 koronára szállítom le.

A visszavonási dij ehhez képest az I. és II. díj
övben 7.500 és 11.000, a törlési dij pedig 3.000 és 
4.400 koronára változik.

A hivatalok jegyezzék elő e változást a Táv
beszélő Tarifák V. A )  és V. C) táblázatán.

Budapest, 1925. évi julius hó 22-én.

Távbeszélőforgalom megnyitása Budapest és 
Krakow közt.

21.896.
Budapest és Krakow közt a távbeszélő forga

lom folyó évi augusztus hó 1-én megnyílik.
Az egyszerű, háromperces beszélgetés dija 4 

frcs. 30 cts. Sürgős beszélgetésekért háromszoros 
dij jár.

Bérelt beszélgetések 21 és 8 óra közt, hirlap- 
beszélgetések pedig 18 és 9 óra közt folytathatók. 
Mindkettőnek dija a nappali közönséges beszélgetés 
dijának a fele.

A meghívás dija szintén az egyszerű beszélge
tés dijának a fele.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tarifák és Táv
beszélő Üzleti Szabályzat „V. B) Külöldi forgalom“ 
díjtáblázatát helyettesitő füzetet „Lengyelországgal“ 
jelszó alatt az uj viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi julius 24-én.

Uj magyar-német távbeszelöviszonylatok 
megnyitása.

20.623.
A távbeszélőforgalom egyrészről Bielefeld, 

másrészről Budapest, Kecskemét, Nagykőrös, Kis
kunhalas, Szentes, Debrecen, és Püspökladány közt 
folyó évi augusztus hó 16-ávial megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés dija Bu
dapesttel 6 frcs. 60 cts., Kecskeméttel és Nagy
kőrössel 6 frcs. 90 cts., Kiskunhalassal, Szentessel, 
Debrecennel és Püspökladánnyal 7 frcs. 20 cts.

A kir. hivatalolk a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként megjelent „V. B ) Külföldi 
forgalom“ díjtáblázatot az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi julius hó 22-én.
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Elveszett vonalfelvigyázói bélyegző.
22.113.

Ifj. Pintér Sándor távirdamunkás, a török
szentmiklósi postahivatalhoz beosztott helyettes 
távírda vonalfelvigyázó folyó évi julius hó 12-ikén 
Törökszentmilklós és Szajol között „M. kir. távírda 
vonalfelvigyázó 801“ feliratú bélyegzőjét elvesz
tette.

Amennyiben ezen bélyegző lenyomatával emlí
tett időn túl ellátott okmányokat Rámutatnának, 
azok érvénytelennek tekintendők és a budapesti m. 
kir. posta kerületi műszaki felügyelőség az okmány 
beküldése mellett haladéktalanul értesítendő.

Budapest, 1925. évi julius hó 27-én.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1925. évi 
junius havában előfordult változások

(A feltüntetett számok az alkalmazottak rangsor
számát jelentik).

21.846
Megbízottak:
Gál Lajos felügyelő 572 a hatvani — és Pni- 

cser József főtiszt az ujdombovári postahivatal ve
zetésével.

Áthelyeztettek: >
Huber János I. oszt. tiszt 18 Budapestről—Mo

hácsra, Kalocsa Mihály II. oszt. tiszt 90 Dombóvár
ról—Kaposvárra, Szabó Tivadar II. oszt. tiszt 228 
Nagykőrösről—Kecskemétre, Kaiser Antal segéd
ellenőr 564 Szekszárdról—Székesfehérvárra, Pápai 
István segédellenőr 743 Kecskemétről—Kaposvárra, 
Auguszt Imre segédellenőr 733 Paksról—Kapos
várra, Thomas Imre műszaki segédellenőr 117 Bu
dapestről—Szolnokra, Szajki Pál segédtiszt 255 
Dombóvárról—Kaposvárra, Pálffy Dezső II. oszt. 
altiszt 2.951 Budapestről—Békéscsabára, Tóth Sán
dor szentesi II. oszt. altiszt 3.584 Szentesről— 
Makóra.

Töröltetett:
Szuh Gusztáv II. oszt. tiszt 45.
Elbocsáttattak:
Bomerszbach Lajos felügyelő 78, Takács Fe

renc II. oszt. tiszt 74 és Kábái Gáspár segédtiszt 123.
Vég kielégítettek:
Varga Nándor ellenőr 360, Kosmin Anna 85, 

Kolumbán Ferencné 148, özv. Balog Gézáné 160, 
Beipert Vilmosné 380, özv. Skornyák Alajosné 408, 
dr. Sági Béláné (azelőtt özv. Mok Zoltánná) 435 és 
Radics Istvánná 477 ellenőrnők, Jaeger Imrémé 228,

Ágh Árpádné 278, Lánczy Ferencné 325,~Götz Ilona 
398, Kormos Károlyné 526, Goga Gyuláné 713, Bo- 
romissza Gyuláné szül. Háder Mária 725, Vecsey 
Endnéné 815, Sehabata Istvánná 849, Szilbereisz Já- 
nosné 980, Zsabka Andrásné 998, Nebrek Lajosné 
1052, Schichmann Győzőné szül. Jankovich Aranka 
1074, Lehóczky Frigyesné szül. Wandl Erzsébet 
1080, Büdi Pálné szül. Háder Ilona 1104, Payer Já
nosáé 1117, Fejér Lajosné 1119, Krütscbmer Ru- 
dolfné 1222, Tehel Etel 1303, Szőke Mózesné 1366, 
Papp Margit 1400, segéd ellenőr nők Juhász Imréné 
(azelőtt özv. Bándy Jenőné) 190, Asztrab Andrásné 
265, Novajkay Borbála 421, Czinóber Erzsébet 451, 
Udvardy Katalin 510, Zányi Aranka 622, Koncz 
Janka 660, Csikv Karola 897, Bajusz Mária 927, 
Somogyi Nándorné 994, Fábián Ferencné szül. Dá
niel Ida 1191, Kovács Margit 1406 és Gárdonyi Irén 
(azelőtt Takács Józsefné) 1445 segédtisztnők, vitéz 
Simon István 2826, Koma Ferenc 3182 és Stiglicz 
Ferenc 3691 II. oszt. altisztek.

N yugdijaztattak:
Schaden Frigyes c. helyettes államtitkár, Kele

men Ernő számv. főtanácsos 22, Szepesi Ágoston 
11 és Horváth Pál 18 hivatali .igazgatók, Vistyák 
Bálint felügyelő 113, Katona György főtiszt 309, 
Szabó Lajos ellenőr 366, Balázs József segédtiszt 
560, Balog Lajosné segédellenőrnő 730, Onderka 
Margit segédtisztnő 593, Dorogi Henrik 170, Kusner 
Imre 186, Albert Imre 344 és Fülöp Mihály 391 II. 
oszt. szakaltisztek, Petiik János 274, Balogh Antal 
410, Németh Imre nagybaráti 434, Lutz Alajos 498, 
Boros András 768, Farkas Sándor istvánföldi 1087 
és Boskó György 1260 I. oszt. altisztek, Kovács Pé- 

j tér jászberényi 338, Csetényi Zsigmond 506, Sárközi 
j István 826, Juranics János 1041, Bocskay István 

1177, Bőié István 1867, Hompó János 2673, 
Imre Pál 2705, Reppmann József 2754, Saliga Já
nos 2806, Konrád István 2907 éfe Bányai Ferenc 
3493 II. oszt. altisztek.

Meghaltak:
Giszinger Endre ellenőr 341, Morvák Menyhért 

I. oszt. altiszt 1065, Szelestyei István 1439 és Nagy 
Jenő 2739 II. oszt. altisztek.

Budapest, 1925. évi julius hó 23-án.

Pályázat.
Németboly postahivatal távírdából vizsgázott 

gyakorlott kisegítőt, esetleg kezdő kiadónőt keres 
mielőbbi belépésre. Fizetés érdem, illetve megegye
zés szerint ágynemű és mosás nélküli ellátással.

N y o m ato tt a Budapesti H ír la p  nyom dájában, B udapest. V III .,  Rökk S z ilá rd -u tca  4. — Felelős nyom davezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  KI R Á L Y I

Budapest, 1925. AUGUSZTUS 3.

POSTA RÉSZÉRE.
K ERESKEDELEM ÜG YI M IN ISZTER.

45. szám.

T A R T
Postai szúllitáisból kizárt sajtótermék.
írógépen átnyomás utján előállított másolatok nyom

tatványként nem szállíthatók.
Az általános forgalmi adó kulcsának leszállítása.
Törökországba szóló csomagokhoz származási bizonyít

vány csatolása.
Nyugilletményeknek külföldre való utánküldése.
A Magyar Távirati Iroda vidéki tudósítói által feladott 

táviratok.

A L O M
Távbeszélőforgalom megnyitása Levoca-val (Lőcsével).

Helyesbítések.

Pályázati hirdetmény posta ügynöki állásra, szerződés 
mellett.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi 
adatairól1.

Kimutatás a létszámba visszavett postakiadó személyi 
adatairól.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
22.540.

A Wienben a „Vorhut Verlag“ kiadásában 
megjelenő, „A Mozgalom — Téritő Pál“ cimü fü
zettől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a  füzetet a kitiltott sajtó
termékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. julius hó 30-án.

írógépen átnyomás utján előállított másolatok 
nyomtatványként nem szállíthatók.

17.658.
Az egyik kereskedelmi szaklap oly értelmű 

híradást tett közzé, hogy az írógépen átnyom ás  
utján előállított másolatok 20 egyező példányban 
való feladás esetén nyomtatványként szállíthatók.

E híradás-téves, mert a Posta Tarifák és 
Positaiizleti Szabályzat I. része, I. szakasza 7. §-a 1. 
pontjának 2. bekezdése, illetve a madridi szerződés 
foganatosító szabályzata XVII. cikk 1. szakaszának
2. bekezdése szerint az ilyen másolatok csak akkor 
szállíthatók — a fenti feltétel .melléit — nyomtat
ványként, ha a másolat m űszaki úton (chromo- 
grafia, polygrafia, hectografia stb.) levonás által 
készült. Azt, hogy valamely másolat átnyomás 
vágy levonat utján készült-e, főleg arról lehet meg
ismerni, hogy az átnyomásnál a pontok és egyéb 
írásjelek helyén a papir a hátoldalon kidombo
rodik.

Felhívom a hivatalokat, hogy az ilyen külde
ményeket esetleg feladni szándékozó feleket meg
felelően világosítsák fel a szabályokról.

Ez alkalommal a Posta Rendeletek Tára 1922. 
évi 88. számában közölt 28.407/1922. szánni ren
delet 5. pontjának alkalmazásánál felmerült kétely 
eloszlatása végett értesítem a hivatalokat, hogy 
nyomtatványokon az e pont alatt megengedett vál
toztatásokat akár kézinyomdával vagy kézi bélyeg
zővel lehet végezni, akár pedig kézírással vagy gép
írással készített levonat utján.

Budapest, 1925. évi julius hó 26-án.

Az általános forgalmi adó kulcsának
leszállítása

22.365.
Az 1925:XX1II. t.-c. 6—9. §-ának végrehajtása 

tárgyában kiadott 4700/25. sz. pénzügyminiszteri 
rendeletből a következőket közlöm:

1 - § •

(1) Az általános forgalmi adó kulcsa az adó
alapnak 2%-a.

(2) Az adó összegét mindenkor teljes egyezer 
koronára kell kiegészíteni, illetve kikerekiteni. 
Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha az általános for
galmi adót bélyegjegyekkel, az egyes szállítások 
vagy napi eredmények után kell leróni.

2 . §•

(1) Az 1. §-ban megjelölt adókulcsot 1925. évi 
augusztus hó 1-ső napjától kezdve kell alkalmazni.

(2) Az olyan szállítások vagy munkateljesítmé
nyek után, -melyeket 1925. évi augusztus hó l ;ső 
napja után teljesítettek, 2% forgalmi adót kell 
fizetni.
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( 3 )  Az olyan szállítások, vagy munkateljesít
mények után, amelyeket még 1925. évi augusztus 
hó 1-je előtt teljesítettek, azonban a szállítás vagy 
munkateljesítmény ellenértékét 1925. évi augusztus 
hó 1-je után fizették meg, még 3% forgalmi adót 
kell fizetni, tekintet nélkül arra, hogy mely idő
pontban történik az ellenérték megfizetése.

Ezzel a Posta és Távirda Rendeletek Tára 
1922. évi 23. számában közölt 9718. sz. rendelet 1. 
pontja hatályát veszti.

Budapest, 1925. julius 29.

Törökországba szóló csomagokhoz 
származási bizonyitvány csatolása.

21.899.
Törökországba szóló terményeket és árucik

keket tartalmazó csomagokhoz származási b’izo- 
nyitványt kell csatolni.

A bizonyítványokat láttamoztatni kell vala
mely török konzulátus, ennek hiányában valamely 
kereskedelmi és iparkamara vagy végül valamely 
helyi hatóság. által.

A személyes használatra szánt tárgyakhoz bi
zonyitvány nem kell.

Ha a csomag a rendeltetési helyére a megkí
vánt bizonyitvány nélkül érkezik és a címzett a 
kézbesítést kívánja, 15—100 török font összegig 
terjedő letétet kell elhelyeznie, mely összeg csak a 
megkívánt bizonyitvány beszerzése, illetve benyúj
tása után térittetik1 vissza.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Nemzetközi 
Csomagtarifa 54. oldalán Törökországnál.

Budapest, 1925. julius hó 29-én.

Nyugilletményeknek külföldre való után- 
küldése.
12.691.

További intézkedésig megengedem, hogy a 
gyógykezeltetés vagy üdülés céljából évente legfel
jebb 2 hónapi időtartamra külföldre utazó nyug
díjas postaalkalmazottak illetményei a kérelmezők 
veszélyére és költségére postautalvánnyal vagy ér
téklevélben utánküldessenek. Az utánküldést az ér
dekelteknek legkésőbb az utánküldést megelőző 
hónap 10-éig az illetményeiket számfejtő posta- 
számvevőségtől írásban kell kérniök. A posta azon
ban csak olyan országba küldi az illető után az 
illetményeket, amely ország Magyarországgal utal
vány, avagy értéklevél forgalmat fentart.

Budapest, 1925. julius hó 29.

A Magyar Távirati Iroda vidéki tudósítói által 
feladott táviratok

18.839.
A Távirdaüzleti Szabályok 40. §. B. 8. c. pont

jának apróbetüs bekezdése után (tehát a 9. pont 
elé) a következő rendelkezést kell bejegyezni:

A „Magyar Távirati Iroda“ vidéki tudósitói (piros szinü 
igazolvány alapján) csak a hírlapvállalat budapesti köz
pontja (Magyar Távirati Iroda Budapest) címére adhatnak 
fel táviratokat.

A „Magyar Távirati Iroda Budapest“ címre igazolvány 
alapján a M. T. I. bélyegzőjével ellátott űrlapon hitelre 
feladott táviratokat — tekintet nélkül arra, hogy a táviratok 
a nap mely szakában adattak fel — a postahivatalok nem 
díjazzák, illetőleg a dijszavak számának pontos megállapí
tása után a számivbe csak a dijszavak számát jegyzik be, 
mig a számiv első pénzhasábját kipontozzák. A megjegy
zések rovatba „M. T. I.“ Írandó.

E táviratok az állami táviratokkal egy rangsorban to- 
vábbitandók.

A következő hónap elsején az előző hónapban „M. T. I. 
Budapest“ cimre hitelre feladott táviratokról kimutatás ké
szítendő a „Távirat pénztári száma“, a „Dijszavak száma“ 
és a „Távirat dija“ rovatokkal. A két első rovatot a felvevő 
hivatalok töltik ki a dijszavak összegezése mellett, mig a 
távirat diját abba a központi elszámolásnál írják be.

A kimutatást hivatalos levélben a „M. kir. központi 
távirda hivatal leszámolási osztálya Budapest“ cimre kell 
beküldeni.

Felhívom a postahivatalokat, hogy e rendelkezésben 
foglaltaknak pontosan tegyenek eleget.

A M T. 1. vidéki tudósítói által folyó évi julius hó 1-töt 
kezdve hitelre feladott ,,M. T. 1. Budapest“ cimü táviratok 
már a fenti eljárás szerint kezelendők; e táviratok után a 
számivben netán már felszámított dijak a számiv mérlegé
nek fedezet oldalán „Központi kiegyenlítésre felterjesztve“ 
jelzéssel leirandók.

Az 1920. lövi P. T. R. T. 21. számában 5361, — az 
1921. évi P. T. R. T. 54. számában! 14.840. és az ezeket ki
egészítő rendeletek érvénye megszűnt.

Budapest, 1925. évi julius hó 28-án.

Távbeszélöforgalom megnyitása Levoöa-val 
(Lőcsével)

21.895.
A távbeszélőforgalom egyrészről LevoCa (Lő

cse), másrészről Budapest és Miskolc közt folyó 
évi augusztus hó 3.-án megnyílik.

Az egyszerű 3 perces beszélgetés dija mind a 
két viszonylatban 2 frc. 40 cts.

A hivatalok a (Távbeszélő Tarifák és Távbe- 
beszélő Üzletszabályzat V. B.) Külföldi forgalom 
díjtáblázatot helyettesítő füzetet az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi julius hó 27-én.
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Helyesbítések
22.306.

A f. évi P. Ri. T. 42. szánjában a távirati cimek 
nyilvántartási dija tárgyában kiadott 19.144. sz. 
rendelet 3.-ik bekezdésében zárjelben lévő hivat
kozás „(Rt. 924. évi 45. szám)“-ra helyesbítendő

Ugyanezen számban az állami táviróveze- 
lékek megterhelési kimutatása és statisztikai adat
gyűjtés tárgyában kiadott 18.813. sz. rendelet 
utolsó bekezdésében „postaigazgatóság“ helyett 
postavezérigazgatóság írandó.

Budapest, 1925. évi július hó 30.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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* A szállítás költségeit a jelzett összegen felül a község fedezi.
A sajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), illetve 

nyugdíjas állapotot) /gazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925. évi augusztus hó 24-ig nyúj
tandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Budapest
kerületi

Koczka Sándornó sz. 
Zsák Rózába Kiadó Jászkisér

1894 Törtei Törteli postamesterré 
neveztetett ki —

Debrecen Széni Hona J* Erzsébetialva
1894 Vecsés Felsőgagyi postamesterré 

neveztetett ki —

••
Dr. Csire Ferencné sz. 

Német Anna 9
Debrecen

1898 Debrecen Fél év óta nem 
vállalt alkalmazást —

ifj. Gyáni Józsefné sz. 
Parti Kornélia Vt

..irályháza
1901 Debrecen 9 » —

n
Stima Zoltánné sz. 

Izsó Jolán V
Egerfarmos

1894 Nyíregyháza 9  v —

n Szabó Júlia V

Hajdú
böszörmény

1897
Debrecen r> » —
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Kimutatás a  létszám ba v isszav ett postakiadó személyi adatairól.

Posta
igazgatósági

kerület

A l é t s z á m b a  v i s s z a v e t t  e g y é n

Megjegyzés
n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Budapesti
kerületi Zfarnav Edit Kiadó Tárnád

1898. Füzitőpuszta A kiadók létszámába saját 
kérelmére visszavétetett.

\

\

\

N y o m ato tt a  Budapesti H ír lap  n y o m d ájáb au . B udapest. V III .,  Rökk S z ilá rd -u tca  4. — Felelős nyom davezető: Nedeczky L ászló.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. AUGUSZTUS 7.

TA R T
A m. kir. rnkiiszlfériumnak 1925. évi 4.500/M. E. szám 

4'ondelete.
„Az Ifjúmunkás“ oiinü időszaki lap megjelenésének és 

terjesztésének eltilitása.
Az Amerikai Egyesült-Áillamotoba száHitainidó hústermé

kek és állati nyers term'önyeknek egészségi bizonyítvánnyal 
vaíéj ellátása.

Hőlabda rendszerű áruwitásra vonatkozó lündelmiéin,ye- 
ket és szelvényeket tartalmazó küldemények.

46. szám.

A L O M
ti A csomagok elvámolásának aj rendje Németalföldön. 

A Marokkóból (spanyol zóna kivételével) és Tuniszból 
eredő levélpostai küldemények díjszabása.

Helyesbítés a Helységnévtárbaini.

Forgalomköri válltozás.
Hlellyesbités a) vezetéklaj«troimlhan.

Pályázati 'hirdetmény kiadói állásra.

Pályázalotk hivatali kisegítői állásra.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

A m. kir. minisztériumnak 1925. évi 
4.500/M . E. számú rendelete

az állami és vármegyei tisztviselők és egyéb alkal
mazottak, valamint a honvédség, vámőrség és folyam
őrség rangosztályba sorozott havidíjasai és altisztjei, 
továbbá a csendörség és az államrendörség tagjai 

részére előlegnek az engedélyezése tárgyában.

Az 1925 : XXIII. törvénycikk 1. §-ában felha
talmazást nyert a kormány arra, hogy az 1925 : IX. 
törvénycikk 19. §-a alapján előlegben részesült al
kalmazottaknak anyagi helyzetét javíthassa és hogy 
ezzel kapcsolatban iaz alkalmazottaknak státusait a < 
változott viszonyoknak megfelelően újból megálla
píthassa. Ugyanott felhatalmazást nyert továbbá a 
kormány arra is, hogy az állami üzemek pénzügyi 
helyzetéhez képest az állami üzemeknél tényleges 
szolgálatban álló tisztviselőknek és egyéb alkalma
zottaknak anyagi helyzetét is javíthassa.

Tekintettel arra, hogy a szóban lévő alkalma
zottak anyagi helyzetének javítása, csak a státu
soknak fentebb emlitett újabb megállapítása után 
történhetik meg, amely munkálat ezideig még nem

volt befejezhető, a minisztertanács — nehogy az 
érdekelt alkalmazottak ebből kifolyólag anyagi 
hátrányt szenvedjenek — az 1925. évi julius hó 
24-én tartott ülésében elhatározta, hogy az állami 
és vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak, 
valamint a honvédség, vámőrség és folyamőrség 
rangosztályba sorozott havidíjasai és altisztjei, to
vábbá a csendőrség és az államrendőrség tagjai 
részére, az 1925. évi julius hó 1-jétől kezdve az 
alábbi feltételek és módozatok mellett előleget en
gedélyez.

A minisztertanácsnak e határozata alapján a 
m. kir. minisztérium a következőket rendeli:

1. Az előlegben részesülnek az állami közigaz
gatásnál alkalmazott összes tisztviselők és nyug
díjra jogosító állást (alkalmazást) betöltő egyéb 
alkalmazottak (ideértve a impidíjasokat és napi- 

| béreseket is), valamint a honvédség, vámőrség és 
folyamőrség rangosztályba sorozott havidíjasai és 
altisztjei, továbbá a csendőrség és az államrendőrség 
tagjai, kivéve azokat a csendőröket és próba
csendőröket, akik nem az őrsökön teljesítenek 
szolgálatot.

Az előleg szempontjából az előző bekezdésben 
felsorolt tisztviselőkkel egy tekintet alá esnek az 
önálló hitoktatók és a fiatalkorúak bűnözése elleni 
védekezésnél alkalmazott pártfogó tisztviselők, to
vábbá mindazok az alkalmazottak, akik az 1925.
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évi 1.400/M. E. számú rendelet (megjelent a Buda
pesti Közlöny 1925. évi 53. számában) alapján elő
legben részesültek.

2. Az előlegben nem részesülhetnek:
a) az állásuktól és fizetésüktől felfüggesztett 

tisztviselők és egyéb alkalmazottak;
b) az illetmények nélkül szabadságolt tiszt

viselők és egyéb alkalmazottak;
c) azok az alkalmazottak, akik az 1924 : IV. 

törvénycikk alapján létszámapasztási állományba 
helyeztetvén, szabadságoltattak;

d) az átmeneti viszonyba helyezett havidíjasok 
és altisztek;

e) a külképviseleti hatóságoknál szolgálatot 
teljesítő tisztviselők és egyéb alkalmazottak;

f )  az állami közigazgatásnál alkalmazott, de 
nyugdíjra jogosító állást (alkalmazást) be nem töltő 
alkalmazottak (pl. tiszteletdíjasok, szerződéses al
kalmazottak, stb.);

g) a munkások, napszámosok és hasonló al
kalmazottak;

h) a nyugdíjasok, az özvegyek és az árvák.
3. A vármegyéknek és az Országos Munkás- 

biztositó Pénztárnak tisztviselőit és egyéb alkalma
zottait teljesen ugyanolyan feltételek és módozatok 
mellett kell előlegben részesíteni, mint az 'állami 
tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat.

4. Az 1925. évi julius és augusztus hónapokra 
járó előlegben csak azok az alkalmazottak része
síthetők, akik az 1925. évi augusztus hó 1-én tény
leges álkalmazásban állanak, az 1925. évi szeptem
ber hó 1-étől járó előlegben pedig csak azok az al
kalmazottlak részesíthetők, akik az illető hónapnak 
első napján tényleges alkalmazásban állanak.

5. Az előleg összege kiszámításának alapjául a 
tisztviselő vagy egyéb alkalmazott által az 1925. évi 
julius hó 1-én kapott nyugdíjba beszámítható fize
tés szolgál. Az 'egyéb készpénzjárandóságok, neve
zetesen a lakáspénz, családi pótlék, hadipótlék, 
közlekedési segély és bármiféle .más elnevezésű 
pótlék, átalány, jutalék vagy készpénzváltság, stb., 
az előleg összegének kiszámításánál figyelembe 
nem jöhet.

Azoknál az alkalmazottaknál, akik nem fize
tést, hanem havidijat (havibért), vagy havizsoldot 
kapnak, az előleg összege kiszámitásának 'alapjául 
ez a havidij (havibér) vagy havizsold szolgál, a havi-

zsoldhoz a közétkezési pénzt azonban nem lehet 
hozzászámitani.

6. Az előlegnek az összege egy-egy hónapra 
egyenlő a tisztviselő (havidíjas) vagy egyéb alkal
mazott 1925. évi julius havi fizetésének (havidijá
nak, havibérének, havizsoldjának) 15 százalékával.

Ezt az előleget az 1925. évi julius hó 1-jétől 
számított hatállyal kell fizetni és pedig az 1925. 
évi julius és augusztus hónapokra már esedékessé 
vált összegeket az 1925. évi augusztus hó 10-ike  
után, az 1925. évi szeptember hó 1-jélől esedékessé 
váló összegeket pedig a fizetéssel (havidijjal, havi
bérrel, h'avizsolddal) egyidejűleg.

Az 1925. évi julius hó 1-jétől egy-egy hónapra 
járó előlegnek az összegeit a jelen rendelethez csa
tolt kimutatás tünteti fel.

Az előleg összegéből semmiféle címen (fizetési 
előleg, kölcsön, adó, nyugdíj járulék, betegsegélye
zési, járulék, stb.) levonásnak helye nincsen.

7. Az előleg összegére nézve az az állapot 
irányadó, amelyben az igényjogosult az 1925. évi 
julius hó 1-jén volt, vagyis az előleg összegére nin
csen befolyással az a körülmény, ha az igényjogo
sult az 1925. évi julius hó 1-jét követő időpontban 
magasabb összegű fizetésnek az élvezetébe jutott.

8. Ha a tisztviselő vagy egyéb alkalmazott az 
előleg felvétele előtt meghal, a hátramaradottak 
részére a fel nem vett előleget nem szabad kifi
zetni. Ugyancsak nem szabad kifizetni a fel nem 
vett előleget olyan tisztviselő vagy egyéb alkalma 
zott részére sem, akinek tényleges alkalmazása az 
előleg felvétele előtt megszűnik.

9. A fizetéskiegészítő államsegélyben részesülő 
nem állami tanszeímélyzetet — az előleg összegétől 
eltekintve — a fentiekben felsorolt feltételek és 
módozatok mellett kell az előlegben részesíteni. A 
nem állami tanszemélyzet részére egy-egy hónapra 
az 1925. évi julius hó 1-én fizetéskiegészitő állam
segély címén kapott összegnek a 15.%-át kell — 
kikerekitve ezer koronákra — előleg címén ki
fizetni.

A nem állami tanszemélyzetnek azok a tagjai, 
akik az államkincstártól csak családi pótlékot kap
nak, valamint azok á szerzetes tanerők, akik évi 
egy aranykorona államsegélyt kaipnak, az előleg
ben nem részesülhetnek.

10. Az előleget az a hatóság vagy hivatal köte
les hivatalból soronkiv iil megállapítani és kiutal
ványozni, amelynek hatáskörébe az igényjogosult
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tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményeinek 
a kiutalása tartozik.

Az előleget nem egyénenkint, hanem az illeté
kes számvevőség által költségvetési ci'menkint két 
példányban készítendő jegyzékek alapján, az illető 
jegyzékben az előlegnek végösszege gyanánt kimu
tatott egy összegben, a jegyzékbe felvett egyénen- 
kinti részletezésre való hivatkozás mellett kell utal
ványozni. Az illető jegyzéknek az egyik példányát 
az utalványrendelet mellé kell csatolni, a jegyzék
nek másik példányát pedig az ügyirat mellett meg 
kell őrizni.

11. Az előlegnek a megállapításáról és utalvá
nyozásáról az érdekelt tisztviselőket és egyéb al
kalmazottakat nem kell külön értesíteni. Az utal
ványozott előleget a tisztviselőnek vagy egyéb al
kalmazottaknak számlakönyvi (számfejtőkönyvi) 
lapján és fizetési könyvecskéjében elő kell Írni.

12. Az előlegre való igényt mvn lehet átru
házni vagy elzálogosítani és az előleget sem ma
gán, sem pedig állami követelések vagy köztarto
zások fejében lefoglalni nem lehet.

13. Az előleg megállapítása ellen esetleg be
adott fetebbezések felett, valamint a hatóságok 
vagy hivatalok által az előleggel kapcsolatban ne
tán hivatalból tett előterjesztésekben foglalt kérdé
sek felett — minden más eljárás kizárásával — 
utolsó fokon a miniszter (legfőbb álla,mi számvevő- 
szék elnöke) határoz.

14. A jelen rendelet alapján megállapítandó elő
legeket minden külön hiteligénylés nélkül arról iá 
számláról kell utalványozni, amelyről az előleg 
alapjául szolgáló fizetés (bavidij, havibér) utalvá- 
nyoztatik és a kifizetett összegeket a „Személyi já 
randóságok“ rovaton „Az 1925.: XXIII. törvény
cikk 1. §-a alapján engedélyezhető illetményjavi- 
tásra adott előleg“ elnevezéssel újonnan nyitandó 
alrovaton kell elszámolni,

15. Az állami üzemeknél, vagyis a posta-, táv
írda- és távbeszélőnél, a postatakarékpénztárnál, 
az államvasutaknál, az állami vasgyáraknál, az ál
lami erdőgazdasági birtokoknál, az állami mező- 
gazdasági birtokoknál, a selyemtenyésztésnél és a 
kőszénbányászatnál alkalmazott tisztviselők és 
egyéb alkalmazottak is részesülnek a fentiekben 
felsorolt feltételek és módozatok mellett a 6. pont
ban említett összegű előlegben.

Mellék et a m. klr. minisztériumnak 1925. évi 4500/M. E. rendeletéhez.

Ki mu t a t á s
az állami és vármegyei tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat, 
valamint a honvédség, vámőrség és folyamőrség rangosztályba 
sorozott havidíjasait és altisztjeit, továbbá a csendörség és 
államrendörség tagjait a . 19-b. évi 4.500/M. E. számú rende

let alapján megillető előlegnek az összegeiről.

A tisztviselőknél (rangosztályba sorozott havidíjasoknál), 
altiszteknél és egyéb alkalmazottaknál

akiknek az 1925. évi juhas hó 1 én 
a fizetésük (bavidijuk, havibérük 

havizsoldjuk) volt
az 1925. évi jubus bő 
1-étől egy-egy hó- 
napra járó előlegnek 
az összege papirko- 

rona
aranykorona 

éllé rben 
kifejezve

papirkoronában

1200 0,400.000 3,060.000
800 13,600.000 2.040 000
020 10,540.000 1,681.000
540 9,180.000 1,677 000
520 8,840.000 1,326.000
480 8160.000 1,224 000
450 7.650.000 1 147.000
430 7,310.000 1.096.000
420 7.140.000 1,071.000
410 6 970.000 1,045.000
400 6,800.000 1,020.000
395 6.715 000 1,007.000
390 6630.000 994 000
380 6 460.000 969 000
360 6.120.000 918 000
340 5.780.000 867.000
330 5 610.000 841.000
320 b 410.000 816.000
310 b,2.0.000 790 000
300 5 100 000 765.000
2 0 4.930.1 00 719.000
2-0 4 760.000 714 000
270 4,5 0.000 688.000
i60 4.420.000 663.000
250 4.25 .000 -37 000
240 4 080 000 612.000
220 3, 40 000 561.000
200 3 400.000 510.000
185 3.145.000 471.000
170 2 890.000 433.000
160 2.720.000 408.000
150 2.- 0000 382.000
140 2,380.000 357.000
130 2,210.000 331.000
120 2,040.000 06.000
110 1 870.000 280.000
105 1,785.000 267.000
100 1.700 000 255.000
95 1,615.000 242.000
90 1.5-0.000 229 000
87 1.479 000 221.000
86 1,4 2.000 219.000
85 1,445.000 216.000
84 1428.000 214 000
82 1.394.000 209.000
81 1 377.000 206.000
80 1,360.000 204.000
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A tisztviselőknél (rangosztályba sorozott havidíjasoknál), 
altiszteknél és egyéb alkalmazottaknál

akiknek az 1925. évi julius hó 1-én 
a fizetésük (havidi|uk, havibérük, 

havizsoldjuk) volt
az 1925. évi julius hó 
1-étől egy-egy hó- 
napra járó előlegnek 
az összege papirko- 

róna
aranykorona

értékben
kitejezve

papirkoronában

78 1,326.000 198.000
75 1,275.000 191.000
74 1.258.000 188.000
72 1.224.000 183.000
70 1,190.000 17-.000
69 1,173.000 175.000
6*3 1.156.000 173.000
66 1.122.000 168.000
65 1,105 000 165.000
64 1.088.000 163.000
63 1071.000 160.000
62 1,054.000 158.000
60 1 020.000 153.000
5s 986.000 147 000
57 969.000 145.000
56 952.000 142.000
65 935.000 140 000
54 918.000 137.000
52 884.000 132.000
51 867.000 lfcO.OOO
50 850.000 127.000
48 816.000 122.000
46 782.000 117.000
45 765.000 114.000
44 748.000 112.000
42 714.000 107.000
40 680.000 102.000
36 595.000 89.000
32 544.000 81.000
30 510.000 76.000
25 425.000 e3 000

Ennek az előlegnek engedélyezése iránt az il
letékes miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértő
i g  intézkedik.

16. Ez a rendelet egyáltalán nem terjed ki a 
községi és városi (székesfővárosi) tisztviselőkre és 
egyéb alkalmazottakra, a lelkészekre és segédlel
készekre, valamint a vármegyei közúti alapoknak 
és a  nem állami közkórházakmak alkalmazottaira.

Budapest, 1925. évi julius hó 30-án.

Dr. Vass Józse f s. k. 
a miniszterelnöki teendők ideigle- 
lemes ellátásával megbízott m. kir. 
népjóléti és munkaügyi miniszter.

A m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértőig 
felhivom a m. kir. postának utalványozási joggal 
felruházott hatóságait, hogy a közölt rendeletben 
megállapított előlegnek a szabályozott módon való 
kiutalványozása iránt haladéktalanul intézkedjenek.

Itt is hangsúlyozom, hogy az engedélyezett 
fizetési előlegnek 1925. évi julius és augusztus hó
napokra m ár esedékessé vált összegei csak 1925. 
évi augusztus 10-e után fizethetők ki.

Budapest, 1925. augusztus 4.

A Ifjúmunkás“ című időszaki lap megjele
nésének és terjesztésének eltiltása.

22.744.

A belügyminiszter ur a Budapesten Haáz Kál
mán szerkesztésében és kiadásában megjelenő „Az 
Ifjúmunkás“ cimü időszaki lap további megjele
nését és terjesztését eltiltotta.

Felhivom ennélfogva a kir. postahivatalokat, 
hogy a szóban lévő időszaki lap netán postára ke
rülő példányait ne szállítsák és ne kézbesítsék, ha
nem azokat a budapesti m. kir. államrendőrség 
főkapitányságához küldjék be.

Megjegyzem, hogy a szóbanforgó lap részére 
kifejezetten előfizetésekről szóló postautalványokat 
és csekkbefizetési lapokat felvenni tilos.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 1-éii.

Az Amerikai Egyesült Államokba szállítandó 
hústermékek es állati nyersterményeknek 
egészségi bizonyítvánnyal való ellátása.

22.364.

Az Amerikai Egyesült-Államokba szánt, főzés 
nélkül leendő fogyasztásra készült hús vagy hús
termék küldeményeket (mint nyári kolbász, u. n. 
olasz vagy westfáliai sonka, nyers állapotban való 
fogyasztásra szánt sertéshúsból készült, vagy bár
mily kevés sertéshúst tartalmazó téli szalámi), to
vábbá mindennemű nyers bőrt, tépett gyapjút, szőrt 
és sörtét, valamint állati eredetű enyvadóánvagot 
tartalmazó küldeményekhez megfelelő husvizsgá- 
lati igazolványt, illetve egészségügyi bizonyítványt 
kell csatolni.

Az ügyre vonatkozólag a m. kir. földmivelés- 
ügyi miniszternek folyó évi május hó 6-án kelt 
36.138. számú rendelete (megjelent a „Földmive- 
lési Értesítő“ folyó évi 10. számában) tartalmaz 
részletes utasításokat.

A hivatalok a felek figyelmét a fent körülirt 
tartalommal biró csomagok ieladásakor ezen ren
delkezésekre figyelmeztessék.

Az első helyen említett hús vagy hústermé
kekre, amennyiben kizárólag a címzett házi fo-
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gyasztásár!a és nem áruba bocsájtás vagy szélosz
lás végett küldetnek, e rendelkezések nem vonat
koznak. ! !! í !' ! 1

Jegyezzék mindezeket elő a Nemzetközi Cso
magtarifa 29. és 64—65. oldalán az Egyesült-Álla
moknál.

Budapest, 1925. évi julius hó 31-én.

Hólabda rendszerű árusításra vonatkozó hir
detményeket és szelvényeket tartalmazó 

küldemények.

19.812.

A hólabda (aranyeső, boule de neige, lavina, 
hydra, gella, Schneeball, Goldregen) rendszerű 
árusításra vonatkozó hirdetményeket és szelvénye
ket tartalmazó, ihletve ilyen tartalom gyanújában 
álló küldemények kezelése tárgyában 1900. évi de
cember hó 20-án kelt, a P. T. R. T. 1900. évi 70. 
számában megjelent 82.268. számú rendeletnél s 
az 1912. évi március hó 14-én kelt, a P. T. R. T. 
1912. évi 18. számában megjelent 19.353. számú 
rendeletnél az 1884. évi XVII. t.-c. 158. §-ára való 
hivatkozás mellé föl kell jegyezni, hogy ennek he
lyébe az 1923. évi V. t.-c. életbelépése folytán az 
1923. évi V. t.-c. 14. és 28. §-ára való hivatkozás 
lép.

Ez alkalommal ismételten figyelmeztetem a 
postahivatalokat, hogy a bárkitől és bárhonnan 
eredő le nem  zárt (nyitott borítékban vagy kereszt
kötés alatt küldött) hólabda n yom ta tványkü ldem é-  
m jekke l a P. T. R. T. 1900. évi 70. számában közöli 
82.268. számú rendelet értelmében járjanak el, va
gyis az összes ilyen közönséges nyomtatványkül
deményeket s a belföldről eredő ilyen ajánlott 
nyomtatványküldeményeket foglalják le és esetről- 
esetre terjesszék fel clőttes igazgatóságukhoz, a 
külföldről eredő ilyen ajánlott nyomtatványkülde
ményeket pedig lássák el „prohibé“ (kitiltva) meg
jegyzéssel s a feladás helyére küldjék vissza.

Budapest, 1925. évi julius hó 30-án.

A csomagok elvámolásának uj rendje 
Németaifóldön.

21.003.
Németalföldön a csomagok elvámolása folyó 

évi julius hó 1-től kezdve uj vámdijszabás szerint 
történik.

A törvényes rendelkezéseknél fogva a vám
hatóság kérheti a részletesen kitöltendő vámáru
nyilatkozatban foglaltakat igazoló okmányok be
nyújtását s a csomagot mindaddig visszatarthatja, 
amig a szükséges okmányokat be nem szerezték.

Késedelem elkerülése végett tehát a szállító
levélhez számlát vagy számlamásolatot csatolni 
célszerű.

Felhívom a hivatalokat, hogy ezt a Nemzet
közi Csomagtarifa 42., illetve 60. oldalán Német
alföldnél jegyezzék elő és adott esetben a feladókat 
megfelelően tájékoztassák.

Budapest, 1925. évi julius hó 29-én.

A Marokkóból (spanyol zóna kivételével) és 
Timisből eredő levélpostai küldemények 

díjszabása

23.038.

A Marokkóból (a spanyol zóna kivételével), 
illetve Timisből eredő levélpostai küldemények 
díjszabásai folyó évi julius hó 25-től illetve julius 
hó 16-tól kezdve a következő:

Levél 20 g-íg . . . . 1 francia frank]
minden további 20 g-ért . 50 centime.
Levelezőlap . . . . , . 60 centime
Nyomtatvány 50 g-kint . 20
Üzletipapir 50 g-kint . • • 20 „ ,

de legalább 1 francia frank,
Áruminta 50 g-ként . . 20 centime

de legalább 40 centime,
Vakok számára készült irás 10 centime
Ajánlási dij . . . . 1 francia frank,
Express dij . . . . 2 i, ,,
Beszedendő portó minden hiányzó 1 francia 

centime-ért 100 K.
Tufiisra vonatkozólag a fenti adatok értelem

szerűen tunisi frankban illetve centime-ban érten
dők.

Jegyezzék elő a  fentieket a hivatalok a P. R. 
T. folyó évi 7. számában megjelent 3.454. sz. ren
delettel kiadott kimutatásban. A kimutatás 11. ha
sábjában Marokkónál „francia centime“ alá írják:
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(100 centime =  1 francija frank)“ illetve Tun'is- 
nál „(100 tunisi centime = 1  tunisi frank)“.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 5-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
20.568.

Bárhely, Gosztola, Kerkaszentmihályfa, Lenti, 
Lentikápolna, Lentiszombathely, Máhomfa és Mu- 
mor kisközségek a novai járásból az alsólendvai 
járáshoz csatoltattak, melynek székhelye ideigle
nesen Lenti.

A változásokat a hivatalok a „Helységnévtár“ 
cimü segédkönyvükben vezessék keresztül.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 4-én.

Forgalomköri változás.
19.935.

Kútfej kk., Zala vm., letenyeji j. u. t. Lenti. 
Budapest, 1925. évi augusztus hó 4-én.

Helyesbítés a vezetéklajstromban.
22.602.

A „M. kir. távirda- és távbeszélő-hálóz at veze
tékeinek lajstroma“ c. segédkönyv kiegészítéséhez 
kiadott XI. sz. pótlék szerint 4043. sz. sorszám alá 
iktatott pincehely-nagyszékelyi távbeszélő áramkör 
helyes sorszáma: 4034.

Budapest, 1925. augusztus 1.

Pá yázati hirdetmény kiadói állásra.
A rácalmási posta-, távirda- és távbeszélő hi

vatal egy szakképzett férfikiadót keres. Fizetés
megegyezés szerint.

Pályázatok hivatali kisegítői állásra.
i .

Másfélévi gyakorlattal bíró kisegitőnő, aki 
postát, telefont, a havi számadás kivételével önál
lóan kezel, távírdából némi gyakorlattal bir, alkal
mazást vállal. Cim: Kisegitőnő, Mosonszolnok.

II.
Szerény kisegitőnő kétévi gyakorlattal, alkal

mazást vállalja pécsi vagy soproni kerületben. Cim: 
Kisegitőnő, Ikervár, Vasm. 162.

.Nyomatott a  U udapesti H írlap  nyom d ájáb an , U uöapest. V i l i . ,  Ivükk S z ilá rd -u tca  4, — Feleibe nyomduvezetíS; Nedeczky Hászlá.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I
Budapest, 1925. AUGUSZTUS 13.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEM ÜGYI MINISZTER.

47. szám.

T A R T
Vámikczeiit'sj illeték szedésének felfüggesztése.
A postajóira toknak iszemédyszáüitásxa való igénybevétele.
Finmior szagba szóló nemzetközi közönséges csomagok 

súlyod ja.
A Saarvidéknöl eredő levélpostai ikiiktiratények dij- 

s zab ásít. •
RádióleveJek Amerikáiba via Ilalo Radio is küldhetők.
Közvetlen 1 ávbe.sz éfőöss zekö t te lés a budapesti és wieni 

térménytözsdlt-.k közt a tőzsdéidő tartiaunána.

A L O M
Uj magyar-osztrák távbeszélő viszonylatok megnyitása. 
Személyzetiek.

Forgalomlköri változások.

Saj lóhiba-helyesbitéis. ,

Kimutatás a létszámból törölt postaikiadök személyi 
adatairól.

K(átlói állást térés.

H iszek egy Istenben, h iszek  egy hazában, 
H iszek egy isteni őrök igazságban,
H iszek Magyarország feltám adásában! — Amen.

Vámkezelési illeték szedésének felfüggesztése.
23.675.

A Budapesti Közlöny f. évi 178. számában 
közzétett 107.756. sz. rendeletiben a pénzügyminiszter 
ur a behozatali és kiviteli áruküldemények után 
fizetendő vámkezelési illeték ..zedését a fo lyó  hó  
15-től felfüggesztette.

Utasítom ennélfogva a hivatalokat, hogy e 
naptól fogva a külföldre feladott csomagok után a 
feladás alkalmával a 1U°/c-o& vámkezelési illetéket 
további intézkedésig ne szedjék.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletet a követ
kező rendeleteknél: a P. R. T. 1922. évi 66. számá
ban közölt 26.461. sz.; 1923. évi 1. számban közölt 
II. ad 30.707/1922. sz.; az 1923. évi 47. számban 
közzétett 13.344; az 1924. évi 31. számban közzé- 
tett 8314. sz.; az 1924. évi 63. számban megjelent 
22.840. és a folyó évi 23. számiban megjelent 693. 
sz. rendeleteknél.

Budapest, 1925 augusztus hó 11-én.

A postajáratoknak szem élyszállításra való 
igénybevétele.

15.131.
A postaszállitással járó kiadások a m. kir. 

postára mind nagyobb terheket rónak. Ezek csök
kentése érdekében kívánatosnak tartanám, hogy a 
postamesterek ott, (akáT pályaudvari, akár közúti 
járatnál), ahol ezt a helyi viszonyok, a közönség

érdeke indokolttá teszi, a posta járatokat személy
szállításra is használják fel. Ebben az esetben 
ugyanis a fogattartással járó kiadások tetemes 
része a személyszállításért szedett dijaikból meg
térülne.

Olyan esetekben, amikor a postamesterek sze
mélyszállításra óhajtanának berendezkedni, a gya
logjáratoknak egyesfogatuakká, az egyesfoga Inak
nak kettősfogátunkká való átalakítása elől nem zár
kóznám el, még abban az esetben sem, ha az átalakí
tást a csomagforgaloun egymagában nem is indo
kolja, a szállítási átalány azonban csak a posta 
részére végzett szolgáltatáshoz képest fog meg- 
állapittatni.

Azok a postamesterek, akik a posta járatokkal 
személyszállítást is kivannak lebonyolítani, jelent
sék szándékukat az előttes postaigazgatóságnak, 
amely a szükséges útbaigazítást megadja.

Budapést, 1925. augusztus hó 7-én.

Finnországba szóló nemzetközi közönséges 
csomagok sulydija.

22.109.
A Finnországba szóló nemzetközi közönséges

csomagok idegen sulydija ezentúl a következő:
fr cts fr cfs

6 kg-ig 7 20 14 kg-ig 22 —
7 „ 8 75 15 „ 23 55
8 „ .10 3Ó 16 „ 26 65
9 „ 11 á5 17 „ 28 20

10 „ 13 40 18 „ 29 75
11 „ 17 35 19 „ 31 30
12 „ 18 90 20 „ 32 85
13 „ 20 45
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A hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifa 68. 
oldalán a IV. sz. Táblázat, A. SúlydiJ, 2. és 5. ha
sábjában foglalt adatokat megfelelően helyesbítsék. 

Budapest, 1925. augusztus hó 5-én.

A Saarvidékről eredő levélpostai küldemények 
d íjszabása .

23.417.
A Saarvidékről eredő levélpostai küldemények

szabása folyó hó 1-től kezdve a következő:
Levél 20 g-ig 1 francia fr

minden további 20 g-ért 50 ct
Levelezőlap 60 „
Nyomtatvány 50 g-ként 20 „
Üzletipápir 50 g-ként 20 „

de legalább 1 francia fr
Áruminta 50 g-ként 20 ct

' de legalább 40 „
Vakok számára készült irás 10 „
Ajánlási dij 1 francia fr
Express dij !2- n ?»
Beszedendő portó minden hiányzó 1 francia 

centime-ért 100 K.
Jegyezzék elő a fentieket a P. K. T. folyó évi

7. számában megjelent 3454. sz. rendelettel ki
adott kimutatásban.

A kimutatás 11. hasábjában „francia centime“ 
alá Írják „(100 centime =  1 francia frank)“.

Budapest, 1925 augusztus 11-én.

Rádiólevelek Am erikába via Itaio Radio is 
küldhetők.

20.187.
Rádiólevelek Amerikába f. évi augusztus hó

16-ától kezdve via Itaio Radio is küldhetők.
A díj ugyanannyi, mint a via Transradio kül 

dött rádióleveleké, vagyis szavanként 54 cts. dij- 
minimum 10 frcs.

A megírásra és továbbításra általában ugyan
azok a szabályok) érvényesek, mint a via Trans- 
'radio küldött rádióleveleknél azzal az eltéréssel, 
hogy a rádiólevelet rendes táviratlapon ezen az 
úton közérzelmü olasz, francia, vagy angol nyelven 
kell megírni és rövidített címet nemcsak New- 
Yorkba, hanem Washingtonba és Bostonba is lehet 
használni.

A New-York City, Washington és Boston 
városokba szóló rádióleveleket a Radio Corporation 
or America társaság kézbesíti, a „Post-New-York“, 
illetve „PR New-York“ megjelölést a cim után tehát 
ezen az úton a Washintongba és Bostonba szóló 
rádióleveleknél nem kell alkalmazni.

A via Itaio Radio útmegjelöiéssel ellátott rádió
levelet tartalmazó hivatalos levélboritékot a fel
vevőhivatalnak „Office Centrale Radioelettrico
„Itaio Radio“ ........  Pisa“ címmel kell ellátnia és
ép úgy, mint a Transradio átjelzéssel ellátottakat, 
második borítékban továbbítás végett ezt is a buda
pesti központi távirdahivatalhoz kell küldeni.

A hivatalok jegyezzék elő a fentieket a Táviró 
Tarifák 20. oldalának jegyzeténél és a 40. oldalán, 
a Távirdaüzleti Szabályok 42. §-ának 11. pontja 
helyébe pedig ragasszák a csatolt fedőlapot.

Budapest, 1925. augusztus hó 6-án.

Közvetlen távbeszelőösszeköttetés a  buda
pesti és wieni term énytőzsdék közt a tőzsde- 

idő ta rtam ára.
23.421.

A tőzsdeidö alatt eddig csak a budapesti és 
wieni értéktőzsde volt egymással közvetlen kapcso
latba hozva a tőzsdetagok beszélgetései számára. 
Folyó évi augusztus hó 10-étől kezdve a közvetlen 
távbeszélőösszeköttetés a tőzsdeidő alatt a budapesti 
és wieni terménytőzsdék közt is helyreáll.

Az érdekelt hivatalok jegyezzék elő ezt a P. és 
T. Sz. Gy, III. részének 106. f. sz. alatt közzétett 
szolgálati szabályzat 62. §-ánál.

Budapest, 1925. augusztus hó 8-án.

Uj m agyar-osztrák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

22.832.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén a kö

vetkező uj magyar-osztrák távbeszélő viszonyla
tokban a forgalmat folyó évi augusztus hó 15-vel
megnyitom:

A magyar táv
beszélő .központ 

neve

Az osztiáb 
távbeszélő-központ 

neve

Beszélgetési dij 
ar. frankokban

frc cts

Balassagyarmat* Wien 2 45
Dunaföldvár* , , 2 45
Tótkomlós* ?v 3 10
Zalaszentgrót 55 s 2 20

* Hétköznapokon 9—19 óráig (L C/2 szolgá
latú hivataloknál 9 árától a hivatalos idő végéig) 
csak sürgős vagy igen sürgős (rapid) beszélgetés, 
hétköznapokon 19—9 óráig — úgyszintén vasár- 
és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — bár
milyen minőségű beszélgetés váltható.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszabályzat“ (V. B.) Külföldi forgalom díjtáb
lázatát helyettesítő füzetet az uj viszonylatok ada
taival egészítsék ki. ►

Budapest, 1925. évi augusztus hó 6-án.
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Személyzetiek.
23.145.

Kineveztetett postamesterre:
A budapest-székesfővárosi ig. kerületében: 
özv. Bodó Boldizsárné, szül. Szilvay Ilona volt 

csolnoki postamester Rákoskeresztúrra.
A budapest-kerületi ig. kerületében:
Kóos Lászlóné, szül. Stampay Erzsébet Litkére, 

Utassy Miklós kiadó Füzesabonyra.
A debreceni ig. kerületében:
Dallos József volt csabacsüdi postamester 

Szegire, Oncsák Gyula kiadó Girincsre.
A pécsi ig. kerületében:
Molnár Ferencné, szül. Hild Margit volt helyet

tes postamesternő Gyékényes 1. sz. hivatalhoz.
A soproni ig. kerületében: 
özv. Pehm Nándorné, szül. Szijjártó Erzsébet 

kiadónő Felsőoszkóra, Szalai Mária ikiadónő Nagy- 
alásonyra.

A szegedi ig. kerületében: »
Hegyi Károly máv. áll. elöljáró Bácsalmási- 

szőllők pu-ra.
Áthelyeztetett:
Érti Olivérné, sz. Jackovits Anna postamesternő 

Tetétlenről Szientgálra.
Tiszti szerződése félmondatot!:
Dómján Mária oroszlányi postamesternőnek. 
Ruttkay Gabriella ikemenesmihályfai posta

mesternek.

Forgalomköri változások.
i .

23.145.
Aggtelek ezentúl 63# .
Árpás r \  Karcsa, Zemplén vm., bodrogközi 

j., u. t. ezentúl Alsóberecki.
Barcika kk., Borsod vm., sajószentpéteri j., 

u. p. ezentúl Sajókazinc.
Csókakő nk., Fejér vm., móri j., u. t. ezentúl

Mór.
Dunakömlőd u. p. ezentúl Paks. 
Eternitmüvek-Nyergesujfalui cementgyár r \  

Nyergesujfalu, Esztergom vm., esztergomi j., ezen
túl IXI Eh. Nyergesujfalu; dij Q  szám 72.

Kehida kk., Zala vm., zalaszientgróti j., ezen
túl 4*0̂ 1.

Luka kk., Zemplén vm., sárospataki j., u. t. 
ezentúl Alsóberecki.

Miskolc ügynökség Eh. Miskolc 2, dij Q  szám
631.

Ormospuszta Disznóshorvát, Borsod
vm., edelényi j., ezentúl ÍXl Eh. Szuhakálló, dij 
t ]  szám' 532. *' • - *

Pátyod Eh. ezentúl Mátészalka.
Potoczkitanya n  Hernádiak, Zemplén vm., 

szerencsi j., u. t. ezentúl Hernádnémeti.
Pusztamárges ezentúl C^©.
Remetepuszta Somogyvámos, Somogy vm., 

lengyeltóti j., u. p. ezentúl Geszti.
Sajókazinc kk., Borsód vm., sajószentpéteri j., 

ezentúl P ,  4^>.
Salomvár ezentúl 63# .
Sóstófalu kk., Zemplén vm., szerencsi j., u. t. 

ezentúl Gesztely.
Szentgáloskér ezentúl IXI Eh. Mernye, dij 

Q  szám 483.
Turdos kk., Komárom vm., tatai j., u. p. ezen

túl Tata.
Turgony u. p. ezentúl Kisujszáláls.
Budapest, 1925 augusztus 8-án.

II.
22. 368.

Zalá vármegye zalaegerszegi járásából: Bon
codfölde kk., Boncodföldei-major r~\ Boncodfölde, 
Boncodföldei-hegyitelep rs  Boncodfölde, Budafa 
kk., Csonkahegyhát kk., Gesztenyés-major 
Zalacséb, Ilona-major * r \  Kávás, Kávás kk., Ke- 
ménfa kk., Kerecseny-puszta rs Kávás, Zalacséb 
kk., Zalaszentgyörgy kk., novai járásiából: Kustán- 
szeg kk., Németfalu kk. u. t. ezentúl Salomvár.

A hivatalok a használatukban levő „Helység- 
névtár“ segédkönyvüket megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1925 augusztus 6-án.
III.

21.410.
Tárnok nk., Fejér vm., váli j., ezentúl 63#.
Budapest, 1925 augusztus 6-án.

IV.
23.171.

Kemenesmihályfa-i hivatal megszűnt.
Kemenesmihályfa, Kemenessömjén községek, 

— Cserfás-, Sándor-, Tó-, ViJdos- és Vilma-(X 
Kemeneismihályfa, Vas m., kiscelli járás) majorok 
utolsó postája ezentúl: Celldömölk.

Budapest, 1925 augusztus 6-án.

Sajtóhiba-helyesbítés.
23.267.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. évi 44.«szá
mában közzétett 21.492. számú rendelet szövegében 
a 4. bekezdés 6. sorában lévő ,, Ja Ion it“ sziget nevet 
,.Jalouit“-ra és az 5. bekezdés 2. sorában ,,Jonape“-t 
,,Ponape“-ra helyesbítsék.

Budapest, 1925 augus?tus hó 6 án;
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K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadók személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Debrecen
Matyaczkó Ferencné 
szül. Lakatos Vilma Kiadó Nyírkárász

1899 Mándok Több mint félévig nem 
vállalt alkalmazást —

V Pityma Mária »
Jolsva
1899 Szikszó Jf » —

Y)
Szabó Ida V

Szalonna
1891 Miskolc 1. 1) n —

Kiadói állást keres.
Minden szakmában jártas postakiadó azonnali al

kalmazást vállai. Cim: Postakiadó Sopron, Szinház- 
utca 2.

N y o m a to tt a Budapeeti H ír la p  nyomdáidban. Budapoat. V i l i . ,  Rökk S z ilá rd -u tca  * .  -  Feleld* nyom davezető: N edeczky



Fedőlap a P.R.T. 1925. évi 47. számából.

11. Radiólevelek  (R adio  Lettres) Magyarország és az Eszakamerikai Egyesült- 
Államok, valamint az azokon túl fekvő, többi amerikai állam m al való forgalomban 
vannak rendszeresítve. Ezek az Óceánon át „via Italo-Radio“ vagy „via T ransrad io“ 
mint táviratok, az európai és amerikai szárazföldön pedig mint bérmentesített 
közönséges levelek nyernek továbbítást.

A radiólevelek jellegének megjelölésére a távirat cime elé az =  RL =  
díjköteles megjegyzést, a távirat bevezető részébe pedig a díjazás alá nem eső 
»via ltalo-Radió“, illetve „via Transradiou utmegjelölést kell írni.

A rádiolevelek szerkesztésénél általában ugyanazok a szabályok érvényesek, 
mint a kedvezményes díjú kábeltáviratoknál, nevezetesen azok szövege teljesen 
közértelmü nyelven és pedig via Italo-Radio közértelmü olasz, francia vagy angol, 
via Transradio közértelmü német, francia vagy angol nyelven szerkesztendő.

Minden más, a távirat különleges kezelésére vonatkozó kikötés (— D «=, 
— TC =  stb.) a radioleveleknél nincs megengedve.

A radiolevél minden egyes dijszava után a Táviró-Tarifákban közölt szódíj jár.
Rövidített cime via Italo-Radio csak New-York City-be, Washingtonba és 

Bostonba szóló, via Transradio pedig csak aNew-Yorkba szóló radioleveleknek 
lehet, más amerikai helyekre a radióleveleket úgy kell címezni, hogy azok 
mint közönséges levelek ezeknek a címadatoknak alapján kézbesíthetők legyenek. 
A via Italo-Radio küldött radioleveknél New-York, Washington és Boston-on 
kívül, a via Transradio küldötteknél pedig New-Yorkon kívül más am erikai 
helyekre küldött radiólevelek címében a pontos címadatok alapján a „Post New- 
York“ díjköteles megjegyzést (Post New-York két szó) kell alkalmazni.

Ha a feladó azt kívánja, hogy a radiolevelet New-Yorktól kezdve ajánlott 
levélként küldjék tovább, a fentemlitett megjegyzést „PR New-York“ alakban 
(Pr. New-York két szó) kell Írnia. Az ilyen megjegyzéssel ellátott radiolevelekért 
a rendes díjon felül 50 cts. külön dijat kell fizetni.

A radiolevelet a felvevőhivatal rendes pénztári táviratürlapon veszi fel, felvétel után azt 
hivatalos ievélboritékba teszi,amelyet via Italo-Radio utmegjelölés esetén „Uíficio Centrale Radio- 
elettrico „Italo-radio“, . . . .  Pisa Italia“, via Transradio utmegjelölés esetén pedig „An die 
Funkabteilung des Haupttelegraphenamtes in Berlin 24“ címmel lát el és megfelelően bérmen
tesít. A bérmentesítési dijat a levonóivben kell elszámolni. A levél boritékára „Contenu RL 
télégramme“, illetve „Inliegend RL Telegramm“ megjegyzést kell Írni. A hivatal a levél borí
tékját megcimzés és bérmentesítés után nem zárja le, hanem azt nyitva ú j a b b  h i v a t a l o s  b o r í 

t é k b a  helyezi, ezt a második borítékot leragasztja s „A központi táviróhivatal főnökségének, 
Bpest“ címre mint hivatalos expresslevelet a borítékra feltűnően irt „Sürgős radiolevél“ 
jelzéssel a legközelebbi indítással Bpestre továbbítja. A radiolevélnek Pisába, illetve Berlinbe 
való továbbításáról a bpesti központi távirdahivatal gondoskodik. Borítékolás előtt a felvevő
hivatal a radiolevélről még az eredetinek adatait tartalmazó másolatot készít, azt a többi 
pénztári távirat közé besorozza, a számiv jegyzetrovatába pedig RL megjegyzést ir.

Az Amerikából Magyarországba irányuló forgalomban a radiolevél Pisá-tól, illetve Berlintől 
kezdve szintén mint közönséges bérmentesített levél teszi meg az utat és a rendeltetési hivatal 
azt a címzettnek az érkezett táviratok előjegyzésébe való bevezetés nélkül, mint közönséges 
levelei kézbesíti.

A radiólevelek forgalmában felszólamlások nem fogadhatók el és díjvissza
térítésnek helye nincs.





253

RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | | | |  POSTA RÉSZÉRE.

KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. AUGUSZTUS 19. 48. szám.

T A R T
A „Berliner Tageblatt“ oimiü napilap szállítási tilal- 

mánaik visszavonása.
A kézipénztár ellátmányszámadások felterjesztésének 

módja.
Ausztriában a koronaértékü bélyegekkel benyomott 

levelezőlapok és zárt levelezőlapok érvényességi ideje.
Marhalevélürlapokat magánfeleknek kiszolgáltatni nem 

szabad.
Járad'ékkölcsönkötvények esedékes szelvényeinek be

váltása.
A postatakarékpénztár nemzetközi átutaló forgalmá

nak felvétele.
Távbeszélő előfizetők által, külterületi vonalrészért 

fizetendő építési hozzájárulás szabályozása.

H iszek  egy Istenben, h iszek egy hazában,
H iszek  egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

A „Berliner T ageb latt“ cimü napilap 
szállítási tilalm ának visszavonása.

24.009.
A Berlinben megjelenő „Berliner Tageblatt“ 

című napilap ellen a folyó évi julius hó 20-án kelt 
21.425. számú rendelettel kimondott szállítási tilal
mat hatályon kívül helyezem.

Erről a postahivatalokat az idézett, a Posta 
Rendeletek Tára folyó évi 42. számában meg
jelent rendelet kapcsán azzal értesítem, hogy e 
napilap postára adott példányait akadálytalanul 
szállítsák és kézbesítsék.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 14-én.

A kézipénztár ellátm ányszám adások 
felterjesztésének módja.

19.616.
A saját pénztárral nem rendelkező postai szer 

vek a kézipénztár ellátmányszámadásaikat késede
lemmel terjesztik fel, minek következtében a szám
vevőség a havi zárszámadásokkal nem tud idején 
elkészülni.

Felhívom azért az érdekelt szerveket, hogy 
ellátmányszámadásaikat lezárás után feltétlenül

A L O M
Uj magyar-oszínák távbeszélő viszonylatok megnyitása.
Távbeszélőforgalotin megnyitása Budapest és Koáke 

közt. ■■ I ' : j fin p ’?’
A Budapest—Halié (Gács) iközti távbeszélői orgalom 

megnyitása.
Személyzetek.
Forgalomköri változások.
Helyesbítés a Helységnévtárban.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra, szerződés 

mellett.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi 

adatairól.
K'adói állást keres.
Hivatali kisegítői állási keres.

oly időpontban adják postára, hogy azok legkésőbb 
a tárgyhónapot követő hó 3-án délelőtt rendeltetési 
helyükre jussanak. 1

Egyben elrendelem, hogy a számadásokat 
ezentúl közvetlenül az illetékes számvevőséghez 
küldjék el. Azért a P. R. T. 1924. évi 48. számában 
megjelent 14.405. sz. „Utasítás a m. kir. posta 
pénzkezelése tárgyában“ című rendelet 67. §-ának 
2. és 3. mondatát az alábbiak szerint helyesbítsék : 

„Az ellátmányszámadást a hó utolsó napjával 
le kell zárni és a hozzátartozó okmányokkal együtt 
az illetékes utalványozó szerv szám vevőségéhez  
oly időben felterjeszteni, hogy az legkésőbb a 
tárgyhónapot követő hó 3-án délelőtt oda beérkez
zék. A számvevőség a számadást késedelem nélkül 
számszerűleg megvizsgálja és a kiadásokat a jogcím  
szerinti költségvetési rovatok terhére elkönyveli s 
azután felterjeszti az utalványozó szervhez. Az 
utalványozó szerv a számadásokat tárgyalás alá 
veszi. (

Tárgyalás után a számadásokat megőrzés 
végett a számvevőséghez vissza kell juttatni.“

Mivel a fentidézelt rendelat 63. §-a szerint az 
ellátmányszámadás két példányban készül és a má
solatot a hivatal megőrzi, a számadásnak bármi 
okból történő visszatartása (pl. statisztika, vagy 
nitelbeosztási műveletekhez) teljesen indokolatlan. 

Budapest, 1925. évi agusztus hó 12-én.
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Ausztriában a  koronaértékü bélyegekkel 
benyomott levelezőlapok és zá rt levelezőlapok 

érvényességi ideje
23.549.

A P. R. T. f. évi 42. számában megjelent ad 
19.464. sz. rendeletre való hivatkozással értesitem 
a hivatalokat, hogy az osztrák postaigazgatás ok
tóber hó 1-én új kiadású levelezőlapokat és zárt 
levelezőlapokat bocsát ki. A jelenlegi kiadású és 
osztrák korona értékű bélyegbienyomattal ellátott 
levelezőlapok és zárt levelezőlapok folyó évi szep
tember hó 30-ig akadálytalanul használhatók. Ily
nemű küldeményekre a díjak kiegészítésére ugyan
csak szeptember 30-ig osztrák korona értékű levél
bélyegek is használhatók.

Felhívom a hivatalokat, hogy a fentemlitett 
levelezőlapokat és zárt levelezőlapok bérmentesí
tését ne kifogásolják.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 12-én.

$Sarhaievélürlapokat magánfeleknek 
kiszolgáltatni nem szabad.

18.828.
Adott esetből kifolyólag figyelmeztetem a 

postahivatalokat, hogy marhalevélürlapokat csakis 
az azok kiállítására illetékes hatóságoknak és hiva
taloknak lehet kiszolgáltatni. Magánfeleknek 
marihalevéliirlapot a postahivatalban közvetlenül 
kiszolgáltatni semmi címen sem szabad s azokat 
ily irányú kéréseikkel utasítsák a marhalevél 
kiállító hatósághoz, hivatalhoz (községi elöljáró
ság stb.). !

Budapest, 1925. évi augusztus hó 1-én.

Járadékkölesönkötvények esedékes 
szelvényeinek beváltása.

22.667.
Az 1924. évi VI. törvénycikk alapján, 1925. 

évi január hó l.-i kelttel kibocsátott, öt százalék
kal kamatozó járadékkölesönkötvények esedékes 
szelvényeinek beváltásával a postahivatalok is 
megbizatnak. t

A szóbanforgó szelvények beváltásánál a posta- 
hivatalok a Posta Rendeletek Tára 1924. évfolyama 
49. és 55. számaiban közzétett 16.845., illetőleg 
19.132. számú rendeletekben foglaltakhoz alkal
mazkodjanak.

Tájékozás céljából közlöm a hivatalokkal, 
hogy az 1924. évi VI. törvénycikk alapján 1925. évi 
január hó l.-i kelttel kibocsátott, öt százalékkal 
kamatozó járadékkölcsön

A betűs . . . 125.000 korona,
B „ . . .  250.000

c  „ . . 500.000 korona,
D „ . . 1,000.000
E „ . . 5,000.000 „ és
F „ . . 10,000.000 „ névértékű

beniutatóra szóló kötvényekből áll, melyeknek 
évenkint, minden évi julius hó 1-én esedékes szel
vényei, a kötvények névértékének megfelelően és 
pedig:
az A betűs, 125.000 K a. é1. kötvények szelvényei
a B „ 250.000 „ „ „
a C „ 500.000 „ „ „
a D „ 1,000.000 „ „ „

az E „ 5,000.000 „ „ ,, „ „
az F „ 10,000.000 „ „ „

6.250 K, 
12.500 „
25.000 „
50.000 „

250.000 „
500.000 „

értékűek.
A jelen rendeletem alapján beváltandó szel

vények, a vonatkozó szelvényutalvány bemutatása 
nélkül kerülnek beváltásra. A postahivatalok tehát 
ezekben az esetekben nem vizsgálják azt, hogy a 
szelvényutalvány nosztrifikálási megjelöléssel és 
vagyonváltságbélyeggel el van-e látva.

A szelvények beváltása dijmentes. Ha azonban 
a postahivatalhoz posta útján küldenek beváltás 
végett szelvényeket, ezek ellenértékét a beküldő 
felek költségére kell a kívánt helyre postán elkül
deni.

A postahivatalok jelen rendeletemet a Posta 
Rendeletek Tára 1924. évfolyama 49. és 55. szá
maiban közzétett 16.845. és 19.132. számú rende
leteknél jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 8-án.

A postatakarékpénztár nemzetközi 
átutaló forgalmának felvétele.

23.707.
A m. kir. postatakarékpénztár a háború előtt 

fennállott nemzetközi átutalási forgalmat ismét 
felvette, s igy módjában áll kedvező feltételek mel
lett bármilyen külföldre szóló fizetési, illetve át
utalási megbízást teljesíteni, illetve külföldi leve- 
lezői útján ügyfelei javára befizetéseket elfogadni. 
Ez átutaló forgalomra nézve a postatakarékpénztár 
által összeállított ismertetést azzal a figyelmezte
téssel közlöm a hivatalokkal, hogy az ezirányu fel
világosításokért hozzájuk forduló közönségnek a 
legmesszebbmenő előzékenységgel álljanak rendel
kezésre.

A m. kir. postatakarékpénztár nevezetesen a 
külfölddel kétféle átutalási forgalmat tart fenn, és 
pedig:

a) a nemzetközi postacsekkforgalmat,
b) a nemzetközi bankgiroforgalmat.
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A nem ze tkö zi postacsekkforgalom  Ausztria, 
Németország és Svájc területére terjed ki és azt 
csakis a m. kir. postatakarékpénztár, továbbá az 
említett államokban működő postatakarékpénztár, 
illetve postacsekkhivatalok számlatulajdonosai ve
hetik igénybe.

Az ebben a forgalomban átutalt minden tétel 
után a m. kir. postatakarékpénztár jutalék fejében 
az átutalt összegnek l%o-ét (de legalábbis 3000 K-t) 
számítja fel számlatulajdonosainak. A külföldről 
jövő átutalások jóváírása jutalékmentes.

A nem ze tkö zi bankgiroforgalm at a m. kir. 
postatakarékpénztár részben a vele közvetlen kap
csolatban álló külföldi levelezői, részben egyéb 
külföldi összeköttetései útján bonyolítja le. A m. 
kir. postatakarékpénztárnak ezidőszerint Ausztriá
ban, Németországban, a Cseh-Szlovák köztársaság
ban, Belgiumban, Svájcban és Hollandiában van
nak levelezői. További közvetlen levelezői kapcso
latok létesítése folyamatban van. Amennyiben tehát 
oly országba adatnék átutalási megbízatás, mellyel 
ezidőszerint levelezője útján közvetlen összekötte
tésben még nem áll, úgy azt az intézet egyéb bank
összeköttetései révén foganatosítja. A nemzetközi 
bankgiroforgalomban bárki résztvehet. Külföldi 
átutalásra szóló megbízásaikat a csekkszámlatulaj
donosok szabályszerű csekken, nem számlatulaj
donosok pedig — fiedezeti öszegnek a „M. kir. Posta
takarékpénztár külföldi befizetések“ című, 39-es 
számú itteni csekkszámlára u. n. bianco befizetési 
lapon való egyidejű lefizetése mellett — levélben te
hetik meg. A rendelkezés a rendeltetési ország 
pénznemében, esetleg magyar koronában történ
hetik.

Ha valaki kifejezetten a rendeltetési ország 
pénznemétől eltérő értékben szándékozik külföldön 
kifizetést teljesittetni, úgy a m. kir. postatakarék
pénztár a megadott pénznemben látra szóló vagy 
keresztezett csekket küld meg a kedvezményezett
nek. Az ily csekk kiállítása, valamint továbbítása 
külön mérsékelt illeték alá esik. Ajánlatos a kifize
tési megbízatást külföldön bankszámlára eszközöl
tetni, mert igy egyrészt a készpénz használata kül
földön is elkerülhető lesz, másrészt pedig a ked
vezményezett gyorsabban jut az átutalt összeg bir
tokába.

A bankátutalási forgalomban teljesített átuta
lások jutaléka 10,000.000 magyar koronáig az át
utalt összegnek lV2°/oo-e, de legalábbis 10.000 
korona. A 10,000.000 magyar koronán felül lévő 
átutalások után a in. kir. postatakarékpénztár1 juta
lékot nem számit. Ugyancsak minden jutaléktól 
mentesek a külföldről jövő átutalások is.

A devizák elszámolása mindkét forgalomban 
mindenkor a megbízás beérkeztének napján ér
vényben lévő hivatalos áruárfolyam alapján tör
ténik.

A 4,000.000 koronáig terjedő deviza átutalásá
nál, az átutalásra vonatkozó igazoló okmányokat 
külön bemutatni nem kell. Ezt az összeget meg
haladó átutalásokhoz szükséges engedélyt a m. kir. 
postatakarékpénztár költségm entesen  kieszközli. A 
megbízást adó félnek, ez esetben a megbízás alkal
mával a szabályszerűen kitöltött igénylési űrlapot 
a m. kir. postatakarékpénztár központi levelezési 
osztályához kell beküldenie. Ezek az igénylési űr
lapok előzetesen az említett osztálynál darabonkint 
1000 koronáért beszerezhetők.

A külföldről jövő átutalások vagy magyar ko
ronában, vagy devizában jelentett összegekben ér
kezhetnek. A külföldről érkezett devizákat a m. 
kir. postatakarékpénztár a kedvezményezett kíván
ságára és javára tetszés szerinti időpontban foga
natosítandó eladásig vagy átutalásig, kamatozó 
letétbe veszi. Ezekről az átutalásokról a kedvezmé
nyezett a külföldi befizetés alkalmával kiállított 
„Átutalási értesitő“-k útján szerez tudomást. Ezek 
az átutalási értesítők a m. kir. postatakarékpénz
tárnál vagy külföldi levelezőinél beszerezhetők.

Amennyiben valamely külföldi átutalásra szóló 
rendelkezés elegendő fedezet hiányában nem 
volna foganatosítható, az ebből folyó esetleges ár 
folyamveszteségért, vagy a m. kir. postatakarék
pénztárt ért károsodásért a megbízást adó fél sza
vatol.

Bővebb felvilágosítással a m. kir. postataka
rékpénztár központi levelezési osztálya (nemzet
közi csoport) bárkinek készséggel szolgál.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 17-én.

Távbeszélőelöfizetők által, külterületi vonal
ré szé rt fizetendő építési hozzájárulás 

szabályozása.
9.734.

A távbeszélőközpontot képező helység külterü
letéről, vagy azon túlmenőleg, idegen helység terü
letéről történő távbeszélőállomás bekapcsolásánál, 
tekintet nélkül arra, hogy az előfizetők száma 
100-nál kevesebb, vagy annál több, a jelentkezett 
előfizető részéről az alábbi építési hozzájárulás 
fizetendő:

a) oszlopvonal és 1 áramkör építéséért 1.8 mm. 
horgonyzott acélhuzalból, az áramkörhossz minden 
megkezdett 100 métere után 450.000 korona,

b) meglévő oszlopvonalon, hozzáfeszités ese
tén, 1 áramkör hozzáfeszitéséért 1.8 mm. horgony-
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zott acélhuzalból, az áramkörhossz minden megkez
dett 100 métere után 200.000 korona.

c) 1.5 mm. bronzhuzal használata esetén az aj 
és b) alatti iárak 100.000, — és 2 mm. bronzhuzal 
használata esetén 200.000 koronával magasabbak.

A távbeszélőüzletszabályzat 8-ik §. 8-ik 
pontja s a tarifák I. táblázatának 3-ik függőleges 
rovata megfelelően helyesbítendő.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 10-én.

Uj magyar-osztrák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

23.420.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén a 

következő új magyar-osztrák távbeszélőviszonyla
tokban a forgalmat folyó évi augusztus hó 15-ével
megnyitom.

A magyar táv Az osztrák Beszélgetési dii
beszélő központ távbeszélő-központ ar. frankokban

neve neve frc. cts

Budapest Aflenz 2 85
s
í J J Radegund 2 85

Győr Aflenz 2 45
J J Radegund 2 45

Körmend Aflenz 1 85
J J Radegund 1 85

Pápa Aflenz 2 45
J J Radegund 2 45

Sopron Aflenz 2 20
J J Radegund 2 .20

Szombathely Aflenz 1 85
J J Radegund 1 85

Zalaegerszeg Aflenz 1 85
J J Radegund 1 85

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tarifák és Táv
beszélő Üzletszabályzat“ V. B) Külföldi forgalom- 
díjtáblázatát helyettesitő füzetet az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 10-én.

Távbeszélőforgalom megnyitása 
Budapest és Koske közt.

23.534.
A távbeszélőforgalom Budapest és verőce- 

megyei Koske közt folyó évi augusztus hó 16-ával 
megnyílik.

Az egyszerű 3 perces beszélgetés dija 2 frcs 
50 cts.

A hivatalok a Távbeszélő Tarifák és Táv
beszélő Üzletszabályzat V. B )  Külföldi forgalom 
díjtáblázatot helyettesitő füzetet az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 12-én.

A Budapest— Halié (Gács) közti 
távbeszélöforgalom megnyitása.

23.850.
Budapest és Halic (Gács) közt a távbeszélő

forgalmat megnyitottam. Az egyszerű háromperces 
beszélgetés dija 2 aranyfrank 10 cts, amely díjtétel 
a mindenkori szorzószámmal szorzandó.

Egyúttal közlöm, hogy Stara Dala csehszlo
vák távbeszélőközpont régi magyar neve helyesen 
Ógyalla.

A kir. hivatalok a Távb. Tar. és Távb. Üzlet
szab. „V. B )  Külföldi forgalom“ díjtáblázatát he
lyettesítő füzetet megfelelően egészítsék ki, illetve 
helyesbítsék, Stara Dala helyes magyar nevét 
pedig a P. R. T. 1925. évi 20. számában megjelent 
11.001. számú rendelet szövegében is jegyezzék telő.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 14-én.

Személyzetiek.

23.509.
Kineveztetett postamesterré:

A B udapest székesfővárosi ig. kerületében:
csíki Virágh Aladár volt helyettes postamester 

Makádra (véglegesítés).
A budapesti kerü leti ig. kerületében:
Cseh Hedvig kiadónő Tarnaszentmiklósra, 

Kerepeczky Sándor volt ujszászi postamester 
Alattyánra, Teleky Lászlóné Felsőszászberek pu-ra.

A debreceni ig. kerü letében:
Kugler Mária kiadónő Tetétlenre, Surányi 

László szanatóriumi gondnok Auguszta-Szanató- 
rium—Debrecenhez.

A pécsi ig. kerületében:
Szőke Mózes menekült postamester Köves- 

kálra.
A soproni ig. kerületében:
özv. Réti Károlyné sz. Demján Mária kiadónő 

Veszprém 2-be, Ringeisen Gizella Bakonynánára, 
Szayer Teréz kiadónő Porládonyra.

Áthelyeztetett:
Fleiner Ferencné sz. Bauer Mária postames

ternő Felsőalapról Pálfára, özv. Zilahy Kálmánná 
sz. Nagy Blanka postamesternő Békésszentandrás- 
ról Szőregre, Zsebők Gizella postamesternő Szőreg- 
ről Békésszentandrásra.

Lemondott:
Décse Károly Auguszta-Szanatórium—Debre

cent postamester.
Tiszti szerződése felmondatott:

* Voticzky Irén bogyiszlói postamesternőnek.
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Postaszolgálatból el bocsáttatott:
Frey Hortensia mórágyi postamesternő. Krisz

tián Fülöp feldebrői postamester.
Meghalt:

Daxner Kálmán nagykónyi postamester, özv. 
Kuttka Andorné sz. Ónodi Margit Veszprém 2-es 
postamesternő.

Forgalomköri változások.
I.

23.509.
Balatonaliga Balatonfőkajár, Veszprém

vm„ enyingi j., 1925. VI. 15'—IX. 15-ig. ©23
Balatonvilágos Balatonfőkajár, Veszprém 

vm., enyingi j., 1925. VII. 1—IX. 15-ig © Ö
Felsőireg nk. Tolna vm., tamási j., ezentul||)23
Keszeg Eh. ezentúl Vác.
Nagycenk ezentúl ©23
Nagylóc kk., Nógrád vm., szécsényi j., 

ezentúl ©23
Nagyszékely ezentúl ©23
Nyírbogát nk., Szabolcs vm., nyírbátori j., 

ezentúl _P
Nyirmihálydi kk., Szabolcs vm., ligetaljai j., 

ezentúl
Pallagpuszla (Gazdasági tanintézet) r^\ Deb

recen, Hajdú vm., ezentúl J?
Tardos kk., Komárom vm., tatai j., ezentúl IXI 

Eh. Tata.
Zalalövő ezentúl ©23
Budapest, 1925. évi augusztus hó 10-én.

II.
23.235.

Felsőpuszta Szenyér, Somogy vm., marcali 
j. ii. t. ezentúl Böhönye.

Szenyér kk., Somogy vm., marcali j. u. t. ezen
túl Böhönye. j

Budapest, 1925. évi augusztus hó 12-én.

III.
23.442.

Zalkod kk., Szabolcs vm., dadai j., ezentúl IXl 
Eh. Viss; dij Q  szám 1235.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 11-én.
IV.

23.504.
Baranya vm., hegyháti járásban Felsőmind- 

szent kk., ezentúl ©23 továbbá Godisa kk., Gyii- 
mölcsény kk., Háromház Kishajinás, Kishajmás 
kk., Szatina kk., Ujpuszta lOFelsőmindszent, va
lamint Vernyok O  Godisa u. t. ezentúl Felsőmind- 
szent.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 13-án.
V.

23.586.
Mudócsa kk., Tolna vm., dunaföldvári j., 

ezentúl ©23
Budapest, 1925. évi augusztus hó 13-án.

VI.
23.587.

Lovászi kk., Zala vm., letenyei j., u. t. helye
sen Lenti.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 13-án.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
23.505.

Belügyminiszter úr a zalaegerszegi járáshoz 
tartozó Zalalövő, Zalapataka és Zalamindszent 
összeépült kisközségek egyesítését s ezzel kapcso
latban Pusztaszentpéter kisközség önállóságának 
megszüntetését és közigazgatási tekintetben Zala
lövő községhez való csatolását rendelte el; az egye
sített új nagyközség nevét Zalalövő nagyközség 
névben állapította meg. Csődé kisközség jellegének 
fenntartásával Zalalövő nagyközséghez csatlakozott.

A hivatalok a használatukban lévő „Helység- 
névtár“ segédkönyvüket ennek megfelelően helyes
bítsék. j

Budapest, 1925. évi augusztus hó 12-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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* A szállítás költségeit a község fedezi.
A sajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), illetve 

nyugdíjas állapotot) /gazoló okmányokkal (elszerelve, az 1. rovatban felvett. po?taig.r galósághoz 1925. szeptember hó 9-ig miij- 
tandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. L924. évi 1. számában.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági
kerület

%

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Budapest'
kerület Szendrő Gé a Kiadó Csá'alja

1900 Eisekceanád Több mint félévig nem 
vállalt alkalmazást —

Pécsi Kiss Mária J» Acsád
1891 Tihany Jt » —

Kiadói állást keres.
Pénztárkezelésre, számadástételre képes kiadó 

alkalmazást vállal. Cím: Bakos Szidónia Szabad- 
battyán, Fehér vm.

Kiadónő, — önállóan kezel, számadást csi
nál, — szeptember 1 vagy 15-re állást keres. He

lyettesnek is elmegy. Cim: Melty Erzsébet, Garadna, 
Abauj vm.

Hivatali kisegítői állást keres.
Kétévi gyakorlattal biró férfi hivatali kisegítő 

szerény feltételek mellett állást keres. Bármilyen 
nehéz szolgálatot vtáillal. Folyékonyan beszél 
tótul. Cim: Czomba Imre Zoltán kisegítő, Bajna.

%

N y o m ato tt a B udapesti H írlap  n y o m d ájáb an . Budapest. V III ., llökk  S z ilá rd -u tca  4. Felelős nyom davezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

Budapest, 1925. AUGUSZTUS 28. 49. szám.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

T A R T
Címadományozás.
Közös szállítólevél használatának újbóli engedélyezése.
A mozgó- és kalauzpostákmál közvetlenül feladott 

átalányozotl levelekre vonatkozó adatgyűjtés tban.
Különleges felülnyomásai postai',takarékpénztári csekik- 

befizetési lapok felülnyomásának színe.
A hirlaptáviiiatok feladási idejének kiterjesztése a 

Svájccal való forgalomban a genfi népszövetségi ülések tar
tamára.

A közgazdasági hírszolgálati táviratok előfizetési díjai
nak felemelése.

Kedvezményes díjú sajtóbeszélgetések rendszeresítése a 
Magyarország és a Szerb-Horvál-Szlovén királyság közti 
t á vbe s z é lő f o rgal ómba n.

Uj miagyalr-csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg
nyitása.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

Címadományozás.

24.491.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére Kovács Lajos gyomai postamesternek 
buzgó és odaadó közszolgálata, valamint érdemes 
közéleti tevékenysége elismeréséül a főpostames
teri cimel adományozom.

Kelt Budapesten, 1925. évi augusztus hó 14. 
napján.

H orthy  s. k.
W alkó  Lajos s. k.

Közös szállítólevél használatának újbóli 
engedélyezése.

24.770.
Rendeleiem vételétől kezdve ismét megenge

dem, hogy egy és ugyanazon feladó, ugyanazon 
címzettnek, azonos rendeltetési helyre szóló több, 
de legfeljebb 3 csomagot is feladhasson közös 
szállítólevéllel. Az egy és ugyanazon szállitólevél-

A L  O M
Uj magyar-jugoszláv távbeszélőviszonylatók megnyitása.
Uj magyar-német távbeszélőviszonylatok megnyitása.
Uj magyar-osztrák távbeszélőviszoinylatok megnyitása.
Forgalom köri változások.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra szerződés 

melleit.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadó személyi 

adatairól.
Pályázat kiadói állásra.
Kiadói állást keres.
Kisegítői állást keres.
A m. kir. postatakarékpénztár 1925. julius havi forgalma.
A m. kir. postaszemélyzet jóléti csoportjának fővárosi 

gyűjtése.
A balatonalmádii üdültetési akciónak az ősz tartalmára 

való meghosszabbítása.

lel továbbított csomagok mindegyike vagy a betét-
darabok, vagy a „V“ jelzésű, esetleg a „VV“ 

jelzésű küldeményfajhoz tartozzék.
Az utánvételes csomagok mindegyikéhez jövő

ben is külön szállítólevél kell.
Külföldre csak olyan országokba lehet egyet

len szállítólevéllel több, de legfeljebb 3 'közönséges 
csomagot feladni, mely ország szabályai a cso- 
magszállitás ezt a módját 'kifejezetten megengedik. 
Ily esetekben a közös szállítólevéllel feladott több 
csomaghoz egyetlen vámárunyilatkozat kiállítása 
is elegendő.

Idevonatkozókig a nemzetközi csomagtarifa ad 
közelebbi felvilágosítást.

A külföldi forgalomban csak azonos díjú, 
utánvétellel nem terhelt és értéknyilvá'nitással el 
nem látott több, (dé legfeljebb 3) csomagot lehet 
közös szállítólevéllel feladni. Díjjegyzékes (franko- 
cédulás) csomagokhoz külön-külön szállítólevelet 
kell használni.

Figyelmeztetem a felvevő és átrovatoló posta
hivatalokat, hogy a szállítóleveleket még a díjazás 
felülvizsgálása címén sem szabad az indítástól 
visszatartani, hanem azokat a felvételt követő leg
közelebbi indítással, de legkésőbb a szállítólevél
hez tartozó csomagokkal egyidejűleg kell továb
bítani. E tekintetben az igazgatóságok kiküldöt
teikkel a hivatalok munkáját szigorúan ellenőriz-
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zék s a mulasztó hivatalok ellen már az első eset
ben büntetőleg járjanak el.

A postahivatalok ezen rendeletemre való hivat
kozással a P. R. T. 1915. évi 26. számában meg
jelent 3.341. számú rendeletet töröljék.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 25-én.

A mozgó- és kalauzpostáknál közvetlenül fe l
adott átalányozott levelekre vonatkozó adat

gyűjtés tárgyában.
22.366.

Az 1908. évi P. R. T. 42. számában közölt 
s jelenleg is érvényben álló 76.366. sz. rendelet sze
rint a csendőrsíég és határrendőrség közönséges hi
vatalos, tehát átal,ányozott levélpostai küldemé
nyeit közvetlenül a mozgó-, illetve kalauzpostánál 
adhatja fel. Azon célból, hogy ezek a levelek az 
adatgyűjtésből ki ne maradjanak, utasitom a 
mozgó-főnökségeket és kalauzposta vezetőségeket, 
hogy az ekként feladott levélpostai küldemények
ről az érdekelt mozgó-, illetve kalauzpostával ve
zettessék szabályszerűen a kötelező napi nyilván
tartást (adatgyűjtést), hó végén az adatokat az elő
irt „Előjegyzésibe szabályszerűen vezessék be s az 
„Előjegyzésieket a megállapított időben előttes 
igazgatóságukhoz terjesszék fel. A főnökségek és 
vezetőségek a mozgó- és kalauzposták által végzett 
adatgyűjtést az érdekelt fél feladó könyvének ada
taival való összehasonítás utján időnként ellen
őrizzék.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 22-én.

Különleges felülnyomásu postatakarékpénztári 
csekkbefizetési lapok felülnyomásának szine.

24.865.
A P. R. T. f. évi 44. számában közölt 21.442. 

sz. rendelet szerint az alkalmazottak kereseti adójá
nak befizetésére szolgáló postatakarékpénztári 
csekkbefizetési lapokon alkalmazott különleges 
felülnyomások szine zöld. A befizetési lapok elő
állításánál tévedés folytán a felülnyomás fekete 
színnel történt. A postatakarékpénztár ezek 
használatához hozzájárult. Utasitom ennélfogva 
a postahivatalokat (ügynökségeket), hogy az ilyen 
fekete felülnyomásu lapokat akadálytalanul ve
gyék fel.

Jelen rendeletet jegyezzék elő az elől hivatko 
zott rendeletnél.

Budapest, 1925. augusztus hó 26-án.

A hirlaptáviratok feladási idejének kiterjesz
té se  a Svájccal való forgalomban a genfi nép

szövetségi ülések tartamára.
24.067.

A folyó évi szeptember hó 5-étől kezdődően a 
genfi népszövetségi ülések tartama alatt a Svájc
cal való forgalomban „Presse“ jelzésű hírlap- 
táviratok kedvezményes díjazás mellett a nap 
bármely szakában válthatók.

Budapest, 1925. augusztus hó 18-án.

A közgazdasági hirszolgálati táviratok elő
fize tési dijának felem elése.

24.707.
Hivatkozással az 1924. évi P. R. T. 54. szá

mában közzétett 18.255. számú rendeletemre tu
domás és az érdeklődő felek felvilágosítása cél
jából értesítem a hivatalokat, hogy a közgazda- 
sági táviratok előfizetési díját a folyó évi szep
tember hó 1-től kezdődőleg az eddigi 60.000 
korona helyett havi 100.000 koronában, a táv
beszélőn való kézbesítés díját az eddigi 24.000 
korona helyett havi 30.000 koronában, végül a 
posta útján való kézbesítés díját az eddigi 12.000 
korona helyett havi 15.000 koronában állapítom 
meg.

Az előfizetési dijak felemelésével kapcsolatban 
a postamesteri hivatalok és postaügynökségek 
részére rendszeresített külön munkadíjat a folyó 
évi szeptember hó 1-től kezdve az eddigi 3000 
korona helyett 5000 koronára lemelem fel.

A hivatalok e változást a fentidézett rende- 
letemnél jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 26-án.

Kedvezményes dijú sajtóbeszélgetések  rend
szeresítése  a Magyarország és  a Szerb-Horvát- 
Szlovén királyság közti távbeszélöforgalomban.

24215.
A kedvezményes díjú beszélgetések váltására jogo

sított hirlapvállalatok és hirlaptudósitók (1. P. R. T. 
1903. évi 18. számában) esti 18 órától reggel 9 óráig 
folytatott beszélgetéseik után a folyó évi szeptem
ber hó 1-től kezdve az összes magyar-szerb-horvát- 
szlovén távbeszélőviszonylatokban is díjmérséklés
ben részesülnek. A díjmérséklés 50 százalék, va«vis 
közönséges hirlapbeszélgetésért a rendes beszélge
tés dijának felét, sürgős hirlapbeszélgetésért pedig 
a sürgős beszélgetés dijának felét fizetik.
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A kir. hivatalok a fentieket a Távb. Tar. <é's 
I ávl). Üzletszab. „V. B./Külföldi forgalom“ díjtáb

lázatát helyettesitő füzetben a Szerb-Horvát-Szlo- 
vén királyságnál megjegyzésként, valamint a 32. §.
2. pontjának folytatásaként, végül a Kezelési és 
Számadástételi Utasítás 24. oldalán jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 24'é'n.

Uj m agyar-csehszlovák távbeszélöviszonylatok  
megnyitása.

i .

23.606.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 

folyó évi szeptember hó 1-én a következő új táv
beszélőviszonylatok forgalmát nyitom meg:
Az aranyfrankban feltüntetett díjak a mindenkori 

szorzószámmal szorzandók.
A magyar A külföldi Beszélgetési dij

távbeszélő központ U\beszélő központ «r. frankokban
neve i eve frc cts

Balassagyarmat Bratislava 2 10
„ Nővé Zámky (Érsekújvár) 2 10
„ Parkan (Párkány) 1 80
„ Zvolen (Zólyom) 2 10

Nyírbátor Bohumin (Oderberg) 3 —
„ Bratislava (Pozsony) 2 70
„ Kosice (Kassa) 2 10
„ Munkaéevo (Munkács) 2 40
„ Praha (Prága) 3 70
„ Uzhorod (Ungvár) 2 40

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tar. és Távb.
Üzletszab. „V. B./Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesítő füzetet az új viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 19-én.

II.
24.450. '

A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 
folyó évi szeptember hó 1-vel a következő új táv- 

beszélőviszonylatokbani a forgalmat megnyitóm:

Az. aranyfrankban feltüntetett díjak a min
denkori szorzószámmal szorzandók.

A mngjar A kü’földi Beszólgeté*i díj
távbe-zélő központ távbeszélő központ ar, frankokban

neve neve frc cts

Budapest Lomnice u. TiSnova 2 40
Gyula Bratislava (Pozsony) 2 70

Túré. Sv. Martin 2 70
(Turócszentmárton)

t» Luéenec (Losonc) J2 40

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. „V. B/ Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesítő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 22-én.

Uj m agyar-jugoszláv távbeszélöviszonylatok  
megnyitása.

24.624.
A jugoszláv postaigazgatással egyetértőén egyrész

ről Osijek (Eszék), másrészről Barcs és Siklós közi 
a távbeszélőforgalmat a folyó évi augusztus hó 
26-val megnyitom. Az egyszerű háromperces be
szélgetés dija Barccsal 2 aranyfrank 50 cts, Siklós
sal 2 aranyfrank, a mely díjtételek va mindenkori 
szorzószámmal szorzandók.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tarifák és Távb. 
Üzletszab. „V. B./Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival egé
szítsék ki.

Budapest, 1925. augusztus hó 22-én.

Uj magyar-német távbeszélöviszonylatok  
megnyitása.

24.178.
A német postaigazgatással egyetértőén egy

részről Halle (Saale), másrészről Budapest, Nagy
kőrös, Kecskemét, Kiskunhalas, Szentes, Debre
cen és Püspökladány közt a távbeszélőforgalmat a 
folyó évi szeptember hó 1-vel megnyitom. Az egy
szerű háromperces beszélgetés díja Budapesttel 5 
aranyfrank 40 cts, Nagykőrössel és Kecskeméttel 
5 aranyfrank 70 cts, a többi viszonylatban 6 arany
frank, amely díjtételek a mindenkori szorzószám
mal szorzandók.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 24-én.

Uj magyar-osztrák távbeszélöviszonylatok  
megnyitása.

24.356.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén a 

folyó évi szeptember hó 1-vel a következő új ina 
gyar-osztrák távbeszélöviszonylatok forgalmát meg
nyitom.
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Az aranyfrankban feltüntetett díjak a minden
kori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő központ 

neve

A külföldi 
távbeszélő központ 

neve

Beszélgetési díj 
ar. frankokban 

fre cts

Barcs
Bia
Nagykanizsa

Graz 2 45
Wien 2 45
Graz 2 20

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tar. és Távb. 
Uzletszab. „V. B. Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adatai egé
szítsék ki.

Budapest, 1925. augusztus hó 22 én.

Forgalomköri változások. *
i .

23.787.
Tüskéspuszta Rádfalva, Baranya vm.,

siklósi j., u. p. ezentúl Diósviszló.
Budapest, 1925. évi augusztus hó 12-én.

II.
24.090.

Babót kk., Sopron vm., kapuvári j., ezentúl 
[X I. Eh. Kapuvár. DíjQszám: 917.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 24-én.

III.
24.240.

Gemzse kk., Szatmár vm., tiszai j., ezentúl: 
1X1 . Eh. Szabolcsbáka. DíjOszám: 2.041. 

Budapest, 1925. évi augusztus hó 24-én.

IV.
23.975.

Panyola kk., Szatmár vm., fehérgyarmati j., 
ezentúl: 1X1 .Eh. Szamosszeg.

Szamoskér kk., Szatmár vm., mátészalkai j., 
Eh. ezentúl Szamosszeg.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 24-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyitványokkal. valamint a foglalkozást (állást!, illetve 
nyugdíjas állapotot) /gazoló okmányokkal felszerelve, az L rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925. szeplembei hó 18-ig nvuj- 
tandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadó személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Budapesti
kerület'

Grünfeld Henrikné 
sz. Gedeon Vilma Kiadó Szolnok

1900 Szolnok 1 Több mint (élévig nem 
vállalt alkalmazást —

•
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Pályázat kiadói állásra.
Tiszaszalkai II. osztályú postahivatalnál ki

adói állás megüresedett. Mindhárom szakmában 
teljesen jártas, számadásokat is egyedül végző ki
adó, vagy kiadónő felvétetik. Járandóság: Lakás, 
ellátás és havi 900 ezer korona. Állás szeptember 
10-ikére, esetleg előbb is elfoglalandó.

Kiadói állást keres:
I.

Minhárom szakmában teljesen jártas, hiva
talt önállóan vezetni képes, menekült postamester 
azonnali belépésre alkalmazást keres. Cim: Rá-
kossy Julia Sarud, Hevesmegye.

II.
Posta, távirda kiadónő 6 évi gyakorlattal 

szept. 15-től, esetleg lelőbb is, alkalmazást vállal. 
Postahivatal Ujkécske, Pestrn.

Kisegítői állást keres:
Kisegítőnek adnám 20 éves, B. listás, telefon

kezelőnő leányomat, aki női ruhavarrásban per
fekt, — olyan postamesterhez vidéken, ahol őt csa

ládtagnak tekintik. — Deppe segédhivatali főnök. 
Posta központi számvevőség Budapest, V., Akadé
mia-utca 10.

A m. kir. postatakarékpénztár 1925 julius 
havi forgalma.
5.745/el'n. 1925.

A takaréküzletágban a betétek összegét 
28,309.822,270 koronával haladta túl a visszafize
tések összege. A belétek1 állománya ezzel 37 miliárd 
810,613.409 koronát tett ki. A betevők száma e hó
ban 514-gyel szaporodott és összes számuk e hó 
végén 1,242.052.

A csekk- és kliringüzletágban a betétek össze
gét 3.539,627.833 koronával haladta túl a visszaflze" 
lések összege. A csekkbetétek állománya 1925 julius 
hó végén 1,747.817,026.719 koronát tett ki. A csekk- 
számlatulajdonosok száma c hóban 173-mal szapo
rodott, a fennálló számlák száma e hó végén 
52.769 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 1,214.207 tételben 
10,906.204,381.714 korona összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 1,785.627,640.128 korona 
volt.

Az értékpapirüzletágban 1925 julius hó végéig 
271.471 járadékkönyvecske állíttatott ki, forgalom
ban volte hó végén 105.123 darab. Az intézet érték- 
papirállománya különféle értékpapírokban és zá
loglevelekben 225,437.108 korona névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 94.871 darab uj zálogfelvétel,
16.654,335.000 korona kölcsönnel és 63.544 darab 
zálogkiváltás 11.781,770.000 korona kölcsönvissza- 
lizetéssel. A zálogálladék 1925. julius végén 264.259 
darab volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 56 milliárd 
458,991.939 koronát lett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3103 darab, kényszerárverésre pedig 974 
darab különféle zálogtárgy került. Eladatott össze
sen 3364 darab, a befolyt vételár 537,571.700 ko
rona volt.

Budapest, 1925. évi julius hó 19-én.

A m. kir. postaszem élyzet jóléti csoportjának 
fővárosi gyűjtése.

5.289.

A Rendeletek Tárának folyó évi 25-ik számá
ban 13.765. szám alatt közzétett felhívásban, a m. 
kir. posta jóléti csoportja által a Keszthelyhévizen 
létesítendő gyógylelep és Kőszegen felépítendő ár
vaház javára megindított országos gyűjtés az összes 
postai hatóságok és hivatalok, valamint a posta
intézet minden egyes tagjának jóindulatába és 
figyehnébe^aján Itatott. ___

Örömmel értesülök arról, hogy a hivó szózat 
nem maradt eredménytelen, mert az egyes helyek
ről már eddig is igen szép és biztató eredményeket 
jelentenek.

Amidőn az összes postai hatóságokat, hiva
talokat és kartársakat arra kérem, hogy a gyűjtést 
lankadatlan erővel folytassák, egyben felh ívom  úgy 
a vidéki, de kü lönösen a fővárosi ka rtársak  figyel
m ét a f. é. szeptem ber hó 12-én m egtartandó fővá
rosi gyűjtő  postásnapra.

Ezzel kapcsolatban felkérem kartársaimat, 
hogy a mindnyájunk érdekeit szolgáló két szociális 
intézmény céljaira adakozzanak szivük és tehet* 
ségük szerint. Megjegyezvén, hogy az a fővárosi 
kartárs, aki 20.000 koronát adományoz, a hivatali 
főnökség rendelkezésére bocsájtandó és általa ki
szolgáltatandó megváltási jelvényt kap, amely a 
gyüjtőnapon az urnáknál minden további adako
zástól mentesít.
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Remélem, hogy az egész magyar postás társa
dalom átérzi a cél magasztos voltát és fontosságát 
és mindenki anyagi tehetségéhez mért áldozatkész
ségével maga is hozzá fog járulni e valóban nemes 
cél megvalósításához.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 18-án.

A balatonalmádii üdültetési akciónak az ősz  
tartamára való m eghosszabbítása.

24.546.
A jóléti csoport jelentéséből örömmel értesül

tem arról, hogy a balatonalmádii üdültetés minden 
tekintetben sikerült és hogy a személyzet körében 
állandó az érdeklődés az üdültetés további lehető
sége iránt.

Tekintettel arra, hogy az üdültetés meghosszab
bítása ellen semmi akadály nem forog fenn és mi
vel a személyzet egészsége szempontjából is kívána
tos, hogy minél többen vegyék igénybe a fenti ked
vezményt, hozzájárulok ahhoz, hogy a jóléti cso
port az üdültetési akciót Balatonalmádiban mind
addig folytassa, amig megfelelő számú jelentkező 
lévén, ez gazdaságosnak, célszerűnek és szüksé
gesnek látszik. ^

Amidőn a fentieket a m. kir. postaszemélyzetié
vel közlöm, felhívom a m. kir. postai hatóságok és 
hivatalok vezetőit, hogy az üdültetést a maguk kö
rében is propagálják és ha olyan alkalmazottról 
tudnak, akinek egészségi állapota a pihenést és 
gyógyulást kívánja, az illető figyelmét az üdülőte
lepre hívják fel.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 26-án.

*

N y o m ato tt a B udapesti H írlap  nyom d ájáb an . Budapest. V III ., R ökk S z ilárd -u tca  4 . — Felelős nyom davezető: Nedeczky László.
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A MAGYAR KIR.
K I A D J A  A MA G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. AUGUSZTUS 29. 50. szám.

T A R T A L O M

A pénzügyi értékcikkek székesföváno-si elárusítóinak 
értékanyaggal a postahivatalok által való ellátása. 

Változások a Nemzetközi Csomagtarifában.

„Uj szabványú nagytárkocsik“ és „uj szabványú kis- 
tárkocsik“ rendszeresítése.

Helyesbítés.
Kiadói állást keres.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

20.072.
A pénzügyi értékcikkek székesfővárosi eláru
sítóinak ertekanyaggal a postahivatalok által 

való ellátása.
A székesfővárosi pénzügyi bélyeganyagellátás 

megkönnyítése céljából, a m. kir. pénzügyminiszter 
úrral egyetértőleg elrendelem, hogy 1925. évi szep
tember hó 1-től kezdve a jelen rendeletemben fel
sorolt székesfővárosi postahivatalok ne csak a köz
vetlen fogyasztóknak, hanem a pénzügyi hatóságtól 
engedéllyel biró székesfővárosi bélyegárusoknak is 
szolgáltassanak ki pénzügyi értékcikkeket.

A bélyegárusok árusítási jutaléka a vásárolt 
értékanyag névértékének 11la (egy és fél) %-a.

A kincstári postahivatalok a hozzájuk utalt 
bélyegárusokmak az 1925. évi 24.598. számú rende
letemben foglalt elvek és feltételék mellett, a bé
lyegárus egy heti szükségletének megfelelő értékű 
bélyeganyagot bizományba is adhatnak. A posta- 
mesteri hivatalhoz utalt bólyegárusok részére a 
postahivatal pénzügyi értékcikket bizományba csak 
a felettes igazgatóságának engedélye mellett adhat.
A pénzügyi értékcikkeknek bizom ányi kiszolgálta
tása alkalm ával az 11I2%  árusítási jutalékot levonni 
nem szabad, minthogy az árusítási jutalék a bé
lyegárust csak a további készpénzzel való vásárlá
saiból illeti meg.

A bélyegárusok a postahivataltól történő első 
beszerzésük alkalmával az árusítási engedélyt és az 1 
értékcikk vásárlási könyvet bemutatni és magukat I 
igazolni tartoznak.

A székesfővárosi pénzügyi értékcikk-árusok, 
üzlethelyiségük fekvése szerint az alább megneve
zett postahivataloknál vásárolhatnak értékanyagot: 

a Várban üzlethelyiséggel bírók a budapesti 1. 
sz. postahivatalnál (I., Disz-tér 16. sz.);

az I. kerületnek a Ferenc József-hidtól a 
Gellérthegy déli oldalára eső lágymányosi részben 
üzlethelyiséggel bíróik a budapesti 112. sz. postahi
vatalnál (I., Horthy Miklós-út 34.—36. sz.);

a krisztinavárosi és tabáni részben, továbbá a 
II. kerületben üzlethelyiséggel bírók a budapesti 2. 
sz. postahivatalnál (II., Fő-utca 6. sz.);

a III. kerületben üzlethelyiséggel biró árusok a 
budapesti 3. sz. postahivatalnál (III., Tavasz
utca 14. sz.);

a IV. kerületben üzlethelyiséggel bírók a buda
pesti 4. sz. postahivatalnál (IV., Városház-utca IS. 
sz., Főposta);

az V. kerületnek a Deák Ferenc-tértől bezáró
lag az Arany János-utcáig terjedő részében üzlethe
lyiséggel bíró árusok a budapesti 51. sz. postahiva
talnál (V., Mária Valéria-utca 15. sz.);

az V. kerületnek az Arany .lános-utcától a 
Wahrmann-utcáig terjedő részében engedéllyel biró 
árusok a budapesti 5. sz. postahivatalnál (V., Sza
badság-tér) ;

az V. kerületnek a Wahnmann-ulcától Újpest 
felé eső egész területén üzlethelyiséggel bírók a bu
dapesti 56. sz. postahivatalnál (V., Váci-út 108. sz.l;

a VI. kerületben üzlethelyiséggel bírók a buda- 
]H?sti 62. sz. postahivatalnál (VI., Teréz-körút 
45. sz.);

a VII. kerületnek a Károly-körúttól az Erzsé- 
bet-körútig terjedő részében engedéllyel biró árusok 
a budapesti 705. sz. postahivatalnál (VII., Dohl'my- 
utca 5. sz.);
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a VII. kerületnek többi részében üzlethelyiség
gel bírók a budapesti 72. sz. postahivatalnál (VII., 
Keleti p. u.);

a VIII. kerületben üzlethelyiséggel biró bélveg- 
úrusok a budapesti 8. sz. postahivatalnál (VIII., 
Rökk Szilárd-utca 2. sz.);

a IX. kerületnek Vámház-körút, Dunapart, 
Mátyás-utca, Köztelek-utca és Üllői-út által határolt 
részében (beleértve az Üllői-útnak erre a sza
kaszra feső részét is) üzlethelyiséggel biró árusok a 
budapesti 90. sz. postahivatalnál (IX., Csillag-utca 
2. sz.);

a IX. kerületnek egyéb részében üzlethelyiség- 
'  gél bírók a budapesti 9. sz. postahivatalnál (IX., Fe- 

renc-körút 39. sz.);
a X. kerület Tisztviselőtelep részében üzlethe

lyiséggel bírók a budapesti 82. sz. postahivatalnál 
(VIII., Mária Terézia-tér 17. sz.);

a X. kerület kőbányai részében üzlethelyiséggel 
biró (árusok a budapesti 10. sz. postahivatalnál (X., 
Füzér-utca 11. sz.) és végül

a X. kerület rákosfalvai részében üzlethelyiség
gel biró bélyegárusak a budapesti 100. sz. postahi
vatalnál (X., Zalán-utca 58/a).

A székesfővárosi postaigazgatóság ezen a be
osztáson a bélyegárusok érdekeinek figyelembevé
tele melleit, főleg azonban szolgálati érdekből vál
toztatásokat tehet, erről azonban az árusítót értesí
teni tartozik.

Vasúti fuvarlevél-űrlapokat a székesfővárosban 
minden kincstári postahivatal köteles raktáron tar
tani.

Budapesten a pénzügyi hatóságok által kiadott 
bélyegárusitási engedélyek további intézkedésig ha
tályban maradnak, azoknak ríj postai engedélyekkel 
való kicserélése iránt később intézkedem. Ha a 
pénzügyi hatóság, az átmeneti idő alatt valamelyik 
magánárusitótól az árusítási engedélyt bevonná, 
erről előzetesen a Budapest székesfővárosi posta- 
igazgatóságot, az árussal való leszámolás céljából 
értesíteni tartozik.

Egyebekben a P. R. T. 1925. évi 9. számában 
közzétett 1561. sz. rendeletben foglaltak a budapesti 
árusításra vonatkozólag is mérvadók.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 28-án.

Változások a  Nemzetközi Csom agtarifában.
24.834.

A hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifában az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

20. oldal Aden, a 2. útiránynál a 3. hasábba 
írják be: 9*); a 4-be 13.75; a 9-be „*) Arany és 
ezüst rudakban és érmékben, valamint e fémekből 
készült ékszerek csak 5 kg. súlyig“.

25. oldal Brit-India, a 2. útiránynál a 3. ha 
sábba írják be: 9*); a 4-be 13.75; a 9-be „*) Arany 
és ezüst rudakban és érmékben, valamint e fémek 
bői készült ékszerek csak 5 kg. súlyig“.

26. oldal Chile, a 3. útirányban az 1 kg. súlyú 
csomag súlydija 4.85 frank (Ausztrián át 4.75 
frank), a 3 kg. súlyúé 6.55 fr., az 5 kg. súlyúé 
7.85 fr.

33. oldal Gibraltár, az 1. útiránynál a 3. ha
sábba Írják be: 10*) ; a 4-be 11.20 fr., a 2. útiránynál 
a 3. hasábba: 10*); a 4-be 11.40. Mindkét útirányra 
érvényes jegyzetként a 9. hasábba írják be „*) Arany 
és ezüst rudakban és érmékben, valamint e fémek
ből készült ékszerek csak 5 kg. súlyig“.

35. oldal Kanada, az A ) 3. és 4. útiránynál az
5., 6. és 8. hasábban lévő adatokat töröljék.

37. oldal Kina, a d )  2. útiránynál a 3. hasábba 
írják be: 10**); a 4-be 11.65 fr.; a 9. hasábba az 
A )-hoz szóló megjegyzések közé vegyék fel: 
„**) Arany és ezüst rudakban és érmékben, vala
mint e fémekből készült ékszerek csak 5 kg. súlyig“.

49. oldal Salvador, a 2. útirányban az 1 kg. 
súlyú csomag súlydija 4.55 fr. (Ausztrián át 4.45 
fr.); a 3 kg. súlyúé 6.25 fr.; az 5 kg. súlyúé 7.50. 
A 3. hasábba írják be: 10; a 4-be 12.35 fr.

50. oldal Sierra Leone, az 1. útiránynál a 3. ha
sábba írják be: 10; a 4-be 11.95 fr.; a 2. útirány
nál a 3. hasábba: 10; a 4-be 12.15 fr.

53. oldal Tanganyika terület, az 1. hasábban b)
alatt Musoma után írják be még: Biharamulo,
Maswa, Shirati; a b) 2. útirány minden adatát, úgy
szintén a c) alatti adatokat az 1—8. hasábokban 
töröljék; a d )  pontot változtassák c)-re és az 1. ha
sábban itt írják hozzá: „kivéve a b) alatti helye
ket“; és töröljék e ponthoz tartozó 2. útirányt min
den adatával.

54. oldal Togo, a b) 1. útirányban az 1 kg. 
súlyú csomag súlydija 4.20 fr. (Ausztrián át 4.10 
fr.); a 2. útirányban az 1 kg. súlyúé 4.30 fr. (Ausz
trián át 4.20 fr.)

55. oldal Uj-Fundland, az 1. és 2. útirányoknál 
az 5., 6. és 8. hasábokban lévő adatokat, úgyszintén 
a 9. hasábban a *) töröljék.

55. oldal: Uj Zeeland, az 1. útiránynál a 3. ha
sábba Írják be: 10; a 4-be 14.05 fr.; a 2. útiránynál 
a  3. hasábba: 10; a 4-be 14.25 fr.; mindkét útirányra
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vonatkozó jegyzetként a 9. hasábba: „Arany és ezüst 
rudakban és érmékben, valamint e fémekből ké
szült ékszerek csak 5 kg. súlyig“.

A Messageries Anglo-Suisses közvetítésével az 
Egyesült-Államokba (Amerikai), az ír szabad ál
lamba és Nagybritanniába továbbított postacsoma- 
gokban és közönséges csomagokban bankjegyek 
nem küldhetők.

Azért a hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifa 
29. oldalán, az Egyesült-Államoknál a 9. hasábban 
az erre vonatkozó Jegyzet 8. sorában, a 34. oldalon 
ír szabad államnál és a 42. oldalon Nagybritanniá-
nál az erre vonatkozó jegyzet 9. sorában a „bank
jegy“ szót töröljék.

A P. R. T. f. évi 4. számában megjelent 16.632/ 
1924. sz. rendelettel az 59. oldalon beragasztott be
tétlap 2. útirányánál a szállítási feltételek 4. bekez
désénél jegyzetként tüntessék ki, hogy bankjegye
ket tartalmazó csomagokat a Messageries Anglo 
Suisses társaság utján továbbítani nem lehet.

A 65. oldalon az Egyesült-Államoknál a 3. ha
sáb 4. bekezdésének 1. sorában a „bankjegy“ szót 
szintén töröljék.

- A 97. oldalon D ) Postai mellékdíjaknál az 5. 
pont 3. mondatát következőkép helyesbítsék: „Ter
jedelmes csomagért járó pótdij és a többi járulékos 
dijak [pl. a felvevő vagy rendeltetési országot meg
illető felemelt dij =  majoration (madridi csomag
szerződés 3 cikk, 3. pont), vagy a 25. ct.-os pótdij 
=  surtaxe (madridi csomagszerződés 5. cikk 4. 
pont)] csak egyszerűen számítható“.

Ugyanitt a 3. sorban „Tehát terjedelmes sürgős 
csomag diját“ után szúrják be: „oly országokkal 
való forgalomban, mely viszonylatban pótdij nem 
fordul elő, pl. Ausztriánál“ szavakat.

Az 5. pont végére pedig fűzzék hozzá: „Amely 
országokkal való viszonylatban pótdij is előfordul, 
mint pl. a Szerb-Horvát és Szlovén királysággal való 
forgalomban, ott a terjedelmes sürgős csomag dija 
külön van kiszámítva.“

Budapest, 1925 augusztus hó 25-én.

„Uj szabványú nagytárkocsik“ es „uj szab
ványú kistárkocsik“ rendszeresítése.

21.218.
Azon célból, hogy a nagy- és ikistárkocsikat 

könnyebb fogatok és kevésbbé karbantartott utak
nál is használatra alkalmassiá tegyem, a m. kir. 
postánál jelenleg használatban lévő „régi szab

ványú nagytárkocsi“ (a kocsi sorszáma előtti jelző
szám 420) és „régi szabványú kistárkocsi“ (jelző
szám 410) mellett — az eredeti terhelhetőség és 
űrtartalom megtartásával — „új szabványú nagy
tárkocsi“ (jelzőszám 42) és „új szabványú kistár
kocsi“ (jelzőszám 41) typusokat rendszeresítettem.

Az új szabványú tárkocsik mérete és kivitele 
P. T. Sz. Gy. VI. rész, IV. fej. első szakasz alatt kö
zölt hasonló typusu jármüvek méretével és kivite
lével nagyban egyezik, lényeges eltérés a kocsiszek
rény oldalai vaslemez borításának elhagyásában és 
a féknek csavarorsós kivitelében van.

Az „új szabványú nagytárkocsi“ önsúlya 800 
kg., az „új szabványú kistárkocsié“ pedig 750 kg.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 27-én.

Helyesbítés.
24.770.

A hivatalok a  P. R. T. folyó év 49. számában 
közölt 24.770. sz. rendelet 3. és 4. bekezdését a szö
veg egy részének kimaradása folytán a következő- 
kép helyesbitsék:

Az idézett rendelet harmadik bekezdésének
2-ik mondatát: „Ily esetekben..........is elegendő“
töröljék.

A negyedik bekezdés után új bekezdésekként 
a következőket írják be:

„Amennyiben egy szállítólevéllel több külföldre 
szóló csomag kerül feladásra, a vámárunyilatkoza
tokat nem csomagonként, hanem szállítólevelenként 
kell annyi példányban csatolni, mint amilyen pél
dányszámot a Nemzetközi Csomagtarifa előír. A 
vámárúnyilatkozatban az erre szolgáló 1. hasábban 
a csomagok darabszámát és az 5—6. hasábokban a 
súlyt külön-külön, fel kell tüntetni.

A kiléptető kicserélő postahivatal a külkeres
kedelmi statisztika céljára ez esetben is csak egy 
vámárúnyilatkozatot tart vissza. (L. P. R. T. 1925. 
évi 1. számában közölt 29.432. sz. rendelet 6. §. 2. 
és 5. pontját.)

Az 500 K statisztikai illetéket a feladó csoma
gonként tartozik megfizetni. (L. az előbb hivatko
zott rendelet 9. §-át).“

Budapest, 1925. évi augusztus hó 29-én.

Kiadói á llá st keres.
Minden szakban jártas férfi postakiadó szep

tember 15-re alkalmazást keres. Cim: Postakiadó
Torony (Vasm.).

N yom atott a B udapesti H írlap  nyom dájában. B udapest. V III ., Uökk S z ilárd -u tca  4. Felelős nyom davezető: Nodeczky László.
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A MAGYAR KIR
KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. SZEPTEMBER 5. 51. szám.

T A R T
A „Nagykőrös ős Vidéke“ c. hetilap megjelenésének és 

terjesztésének eltiltása.
A nemzetközi postaiut alványiirlapok és az utánvételi 

lap uj alakban való kiadása.
„Hivatalból portóköiticiles“ és „Hivatalos felszólításra“ 

záradékkal feladott levelek viteidiija.
Budaipesten külön dijakl felszámításai a /díjhátralékos 

távbeszélő előfizetők terhére.
Szeged bevonása a maigyar-német távbeszélőforgalomba.

A L O M
Változások a  Távíró Tarifákban.
Helyesbítés a vezetéklajstromban.
A m. ikir. postasizemélyzet körében 1925. évi július 

havában előfordult változások.
Folrgalomköri változások.
Kimutatás a létszámból törölt postakáadók személyi 

adatairól.
Kiadói állást keres.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen. j

A „Nagykőrös és Vidéke“ c. hetilap megjele- 
nésének és terjesz tésének  eltiltása.

25.634.
A belügyminiszter úr a Nagykőrösön, dr. Kiss j 

László felelős szerkesztésében és a Nagykőrös és | 
Vidéke nyomdavállalat kiadásában megjelenő i 
„Nagykőrös és Vidéke“ című hetilap további meg- i 

jelenését és terjesztését eltiltotta.
Felhívom ennélfogva a kir. postahivatalokat, ; 

hogy a szóban lévő hetilap netán postára kerülő I 
példányait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem 1 
azokat a nagykőrösi m. kir. államrendőrség kapi- ; 
tányságához küldjék be.

Megjegyzem, hogy a nevezett hetilap részére ■ 
kifejezetten előfizetésekről szóló postautalványokat ; 
és csekkbefizetési lapokat felvenni tilos.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 1-én.

A nemzetközi postautalványürlapok és az után
vételi lap uj alakban való kiadása.

ad 23.599.
A stockholmi postaegyezmény határozatainak 

megfelelően 1925. évi október hó 1-ével új alakú ; 
és szövegezésű nemzetközi postautalványürlapok j 
és utánvételi lapok kerülnek forgalomba, mely j 
alkalommal a külföldi utalványürlapokat — a bel-' ‘ 
földi utalványürlapok mintájára — feladóvevény
szelvénnyel is ellátom.

A külföldi utalványürlapokat, valamint a bél
és külföldi forgalomban egyaránt használható

utánvételi lapokat magyar-francia szöveggel, az 
utalványürlapot az eddigi sárga, az utánvételi lapot 
pedig ismét kék szinti papíron állíttatom elő.

Megjegyzem, hogy az új mintájú nemzetközi 
utalványürlapon, annak felső jobb szélén négy- 
szögű keretbe foglalt és az utalványnak külföldön 
való átszámítására vonatkozó szövegrészt a felvevő 
hivatalok hagyják figyelmen kivül; azt tehát a fel
vétel alkalmával kitölteni nem kell.

A szeptember hó 30-ig fel nem használt szel
vény nélküli, régi kiadású külföldi utalványürla
pok, valamint utánvételi lapok darabszámát a hi
vatalok állapítsák meg, foglalják kimutatásba és 
azok ellenértékét a kimutatás, valamint a forga
lomból kivont utalványürlapok és utánvételi lapok 
csatolása mellett még a szeptember havi levonó- 
ivben számolják el, az értékcikkraktár pedig szá
molja el kiadásban.

A kincstári postahivatalok és az értékcikkrak
tár a forgalomból kivont utalványokat és utánvé
teli lapokat elszámolás után közvetlenül küldjék 
be a posta központi anyagraktárába.

Magánértékcikkárusok és magánosok a birto
kukban levő, de általuk fel neifi használt szelvény 
nélküli külföldi utalványürlapokat, illetve után
vételi lapokat szintén csak 1925. évi szeptember hó 
30-ig cserélhetik be új kiadású megfelelő űr
lapokra — melyekből első készletként az érték
cikkraktár, szeptember hó 20. után hivatalból fog 
minden kincstári hivatalnak 10—10, minden posta
mesteri hivatalnak 2—2 (=200 drb) csomagot meg
küldeni.

Az igazgatósági számvevőségek, miután a for-



266 51. szám

galomból kivont utalványürlapok és utánvételi 
lapok darabszámát a levonóivhez mellékelt kimu
tatások alapján ellenőrizték, azokat „forgalomból 
kivont értékes nyomtatványok“ jelzéssel együtte
sen beszállítják a m. kir. posta központi anyag
raktárába, mely azokat selejtpapirok módjára 
kezeli.

A hivatalok a nyomtatványok kimutatásában 
151. nyomtatványszám alatt felsorolt „levélpostai 
utánvételi lap“-ot annak értékcikké történt átminő
sítése következtében egyidejűleg töröljék.

Jegyezzék elő e rendeletemet a P. R. T. 1924. 
évi, 1925. évi 27. és 7„ illetve 38. számaiban meg
jelent 3556., 179., illetve ad 179. számú rendeletek
nél és a P. R. T. 1912. évi 42. számában közölt 
nyomtatványkimutatásban.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 23-án.

„Hivatalból portóköteles“ és  „Hivatalos fe l
szó lításra“ záradékkal fe lad o tt levelek v ite l

dija.
24.102.

A P. R. T. múlt évi 44. számában közölt 14.880. 
számú rendelet 3. §-a 5. bekezdésének helyes alkal
mazása és (a félreértések kikerülése céljából értesi- 
tem a hivatalokat a következőkről:

1. Csak az állami és törvényhatósági (vagyis 
a rég'i feltétlenül portómentes) hatóságok, hivata
lok és szervek által magánfél címére „Hivatalból 
Portóköteles“ záradékkal feladott levélpostai kül
deményeket lehet a pótdíj nélküli egyszeres vitel
díjjal megterhelni. Minden egyéb (vagyis a régi fel
tételesen portómentes) hatóság, hivatal vagy szerv 
(tehát rend. tan. városok, községek, egyházi ható
ságok stb.) által ilyen záradékkal feladott levél
postai küldeményt a magán levélpostai küldemé
nyek módjára kell díjazni, vagyis pótdíjjal is ter
helni. Az ilyen küldemények díjazása szempontjá
ból figyelmen kívül marad az, hogy az érdekelt ha
tóság, hivatal vagy szerv az átalányozási rendszer 
ben résztvesz-e vagy sem.

2. Az átalányozási rendszerben résztvevő ösz- 
szes hatóságok, hivatalok és szervek címére ^Hiva
talos felszólításra“, vagy hasonló záradékkal é r
kező levélpostai küldemények után a kézbesítő 
postahivatal portót nem szed, hanem azokat iaz 
„Előjegyzés“ megfelelő („Leadás“ cimü) rovatába 
felveszi.

3. Az átalányozási rendszerben részt nem vevő 
állami és törvényhatósági hatóságok, hivatalok 
vagy szervek címére „Hivatalos felszólításra“ vagy

más hasonló záradékkal, vagy záradék nélkül bér- 
mentetlenül feladott levélpostai küldemények után 
a pótdíj nélküli egyszeres viteldíjat tartoznak a 
címzettek a kézbesítés alkalmával megfizetni; díj- 
kikerekités és díjminimum alkalmazásának helye 
nincs.

Az átalányozási rendszerben részt nem vevő 
egyéb hatóságok, hivatalok és szervek (rendezett 
tanácsú városok, községek, egyházi hatóságok stb.) 
címére hasonló záradékkal, vagy anélkül érkezett 
portos levélpostai küldeményeket a magán külde
ményekre vonatkozó szabályok szerint kell meg- 
portózni és portójukat esetenként beszedni.

A hivatalok jelen rendeletet jegyezzék elő az 
elől hivatkozott helyen.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 31-én.

Budapesten külön dijak fe lszám ítása a díj- 
hátralékos távbeszélő előfizetők terhére .

23,030.
Azok a budapesti távbeszélő előfizetők, akik 

távbeszélő díjaikat a kiküldendő számlán meg
jelölt határidőre nem egyenlítik ki, a forgalomból 
kikapcsoltainak, s „Nyilvántartási és kezelési költ
ség“ címén 30.000 koronával terheltetnek meg. A 
díjhátralék kiegyenlítése után a távbeszélő állomás 
uj bekapcsolásáért 20.000 korona visszakapcsolási 
díj fizetendő. A díjhátralékok után pedig késedelmi 
kamat fizetendő, mely jelenleg havi egy százalék.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 31-én.

Szeged bevonása a magyar-német távbeszélő
forgalomba.

25.369.
A távbeszélőforgalom Szeged és azok között 

a német városok közt, amelyekkel Budapest be
szélhet, folyó évi szeptember hó 1-én megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 
mindegyik viszonylatban 60 cts-mel több. mint 
Budapestről.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a Távbeszélő 
Tarifák és Távbeszélő Üzletszabályzat V. B. táblá
zatát helyettesitő füzetben.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 29-én.

Változások a  Táviró Tarifákban.
23.344.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. évi 22. szá
mának mellékleteként megjelent „Táviró T a rifád 
ban a következő változásokat vezessék keresztül:

A 13. oldalon Kenyánál Kismayn hivatal díj
tétele törlendő és a rendeltetési ország hasábjában 
Kismayu után zárójelben a következő Írandó: „lásd 
Öltre Giuba, Chisimaio“.
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A 14. oldalon a rendeltetési ország hasábjában 
Nyasszaföld alá uj rendeltetési országként írandó: 
Öltre Giuba (Olasz birtok) Chisimaio. Egy szó díja 
via Eastern 2 frs. 65 cts.

A 25. oldalon a rendeltetési ország hasábjában 
Falkland szigetek Fox Bay alá uj rendeltetési or
szágként írandó: Georgie méridionale (He) via
Port Stanley radio a következő díjtételekkel: via 
Italo Radio 6.39, via Radio France v. via Trans
radio 6.42, via Radio Varsovie 6.25, via London 
Marconi 6.595, via Talisman 6.45- via Lissabon 
Madére v. via Emden Madére 6.70 és via Anglo, 
via Commercial stb. 6.70.

A 26. oldalon a rendeltetési ország hasábjában 
"Guyana (németalföldi) alá uj sorban „Guyana 
(németalföldi) via Barbados radio“ írandó. Egy szó 
díja a via Anglo via Commercial stb. hasábban 4.82 
frc-al jegyzendő elő.

A 28. oldalon levő 1. jegyzet szövegének 3. 
szava „Délkinába“-ról >.Kinába“-ra helyesbítendő.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 29-én.

Helyesbítés a  vezetéklajstrom ban.
25.083.

A „M. kir. távirda- és távbeszélőhálózat veze
tékeinek lajstroma“ c. segédkönyv kiegészítéséhez 
kiadott XI. sz. pótlék második tétele alatt közölt 
kiegészítések nem a 16., hanem a 66. számú veze
tékre vonatkoznak.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 29-én.

A m. kir. postaszem élyzet körében 1925. évi 
július havában előfordult változások.

(A feltüntetett számok az alkalmazottak rangsor
számát jelentik.)

25.343.
Megbizattak:
Katona József hivatali igazgató 3 a Budapest 

72. sz., Peterdi M. Sándor főfelügyelő 86 a Buda
pest 741. sz. és Zilahy Gyula felügyelő 323 a Buda
pest 3. sz. postahivatal vezetésével.

Áthelyeztettek:
Ries Géza segédmérnök 30 Budapestről Pécsre, 

Kis Elemér II. oszt. tiszt 49 Paksról Pécsre, Pálfy 
Béla beregszászi II. oszt. tiszt 64 Nyíregyházáról 
Debrecenbe, Budovszky Béla II. oszt. tiszt Szarvas
ról Szegedre, Szilágyi Endre II. oszt. tiszt Nyíregy
házáról Vácra, Pálfi József ellenőr 149 Mezőtúrról 
Hódmezővásárhelyre, Barna István műszaki ellenőr 
3 Budapestről Szegedre, Balázs Pál segédellenőr 
114 Kaposvárról Zalaegerszegre, Schütz Árpád 
segédellenőr 287 Szolnokról Budapestre, Kalmár

Andor segédellenőr 339 Budapestről Pápára, Strott 
Gyula segédellenőr 512 Szekszárdról Pécsre, Ben- 
csik Pál segédtiszt 254 Dombóvárról Bonyhádra, 
Knapp Hugó segédtiszt 542 Dombóvárról Pécsre, 
Gréczy Teréz ellenőrnő 488 Keszthelyről Tapol
cára, özv. Novotny Ferencné segédellenőrnő 342 
Dunaföldvárról Kaposvárra, Wrana Mária segéd
ellenőrnő 1202 Nagykanizsáról Kaposvárra, Oszkó 
Ilona segédtisztnő 893 Paksról Szekszárdra, Vaku- 
lya Sándor II. oszt. altiszt 2420 Kiskunfélegyházá
ról Orosházára, Nagy József II. oszt. altiszt 2657 
Keszthelyről Barcsra, Nyilas Lajos II. oszt. altiszt 
3549 Szentesről Orosházára, Vida István II. oszt. 
vonalfelvigyázó 99 Budapestről Vecsésre, Szandt- 
ner György II. oszt. vonalfelvigyázó 114 Balaton- 
szentgyörgyről Tapolcára.

Visszavétetett:
Kéri János segédtiszt 535.
Lemondott:
Rótt Antal II. oszt. altiszl 4044.
Elbocsáttatott:
Németh Vendel II. oszt. altiszt 3650.
Végkielégittettek:
Ottó József 92 és Horváth István 760 segéd- 

ellenőrök, Matuska Irma 193, Brazanettó Margit 
356, özv. Malonyái Jánosné 358, Iliesz Józsa 639, 
Hóbor Mária 645, Vass Gizella 1146 és Várady 
Julia 1241 segédellenőrnők, őszy Lajosné szül. 
Jakobi Vilma segédtisztnő 756, Körmendi József 
626 és Gyöngy Mihály 1157 I. oszt. altisztek, Vas
tag Ferenc 768, Vihart András 2557, Sárközy István 
3211 és Szőke József 3841 II. oszt. altisztek.

Nyugdijaztattak:
Mandula Ferenc II. oszt. főellenőr 10, Klamert 

Emil műszaki segédellenőr 125, özv. Büttner Osz- 
kárné 776 és özv. Császár Dénesné 828 segédtiszt
nők, Gábriel Nándor I. oszt. altiszt 128, Dávid 
József II. oszt. altiszt 3640, Hémár István II. oszt. 
vonal mester 7.

Meghaltak:
Szentiványi János II. oszt. főfelügyelő 228, 

Kovács Pál főtiszt 353, Váczi János I. oszt. altiszt 
792, Lipperl Lajos II. oszt. altiszt 3541.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 29-én.

Forgalomköri változások.
i.

24.069.
Nógrád vm., szécsényi járásban: Alsózsuny- 

puszta/^v Nagylóc, Apácapuszta Nagylóc, Bede-
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puszta Nógrádmegyer, Cserbércpuszta Nagy- 
lóc, Csontorokpuszta Hollókő, Felsőzsunypuszta 
/'"N Nagylóc, Hársvölgypuszta Nagylóc, Hollókő 
kk., Kalmárpuszta Nagylóc, Kecskédpuszta r \  

Hollókő, Középzsunypuszta /'"N Nagylóc, Mocsolya- 
völgypuszta Nagylóc, Nagy oldalpuszta Nagy
lóc, Szadellőpuszta Nagylóc, Ujpuszta Nagy
lóc: valamennyinél u. t. ezentúl Nagylóc.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 2-án.

II.
25.843.

Cseraljapuszta 'Hegykő, Sopron vm., sop
roni j. u. t. ezentúl Hegykő.

Fertőhomok kk., Sopron vm., soproni j., u. t. 
ezentúl Hegykő.

Hegykő kk., Sopron vm., soproni j., ezen
túl ( § Ö

Budapest, 1925. évi szeptember hó 2-án.

Kimutatás a  létszámból tö rö lt postakiadók személyi adatairól.

Postai srazaa-
A 1 é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

tósági
kerület n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

A t ö r l é s  oka Megjegyzés

Pécsi ifj. Fenczel Jánosné 
ez. Székely Róza Kiadó Kolozsvár

1892. Pécs 1. Több mint félévig nem 
vállalt alkalmazást —

M
Fáv Károlyné 

sz, Pálffy Gizella Jl
Kiskunfélegy

háza 1896. Kaposvár » 7» -

Budapest
székeslőv. tíertha Erzsébet V

Nagykálló
1890 Nagykálló Ti 7»

Ti
Dr. Szántó Lajosné 

sz. Hetényi Erzsébet T1
Budapest

1895 Budapest 704 JJ »

» Szolák Anna »
Táth
1894 Budapest 1Ó0 » »

; í*
Kálmán Sándorné 
sz. Matyasko Etel

Felsőszentiván
1896 Rákospalota 2 n n

n Rigó Máiia Cegléd
1809 Budapest 69

* Tollár Imié Felsőireg
1894 Budapest 66

1928. szepi. 18 óta összesen csak 58 
napig állóit alkalmazásban. Időleges 
alkalmazást nyilván csak azért vállalt, 
hogy a kiadói igazolványa érvényben 

maradjon.

Kiadói á llá s t k e rss ; mazást vállal: Cím: Páska Margit, Pesterzsébet,
Önálló kezelésre képes kiadó azonnali alkal- Vörösmarty-u. 63. szám.

N yom ato tt a  B udapesti l i i r la o  nyom dájában . Budapest. V I I I . ,  Rökk Szilárd-utca 4. F elelős nyom davezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  l f § P  KERESK ED ELEM Ü GY I MINISZTER.

Budapest, 1925. SZEPTEMBER 9. 52. szám.

T A R T A L O M
Statisztikai adatgyűjtés a bel- és külföldi hírlapokról és I 

folyóiratokról.
A forgailotaiiba került 1,000.000 koronás utánzott (hamisí

tott) államjegyek műszaki leirása.

Közlés a nemzetközi válaszdijszelvények tárgyában 
Változások a Táviró Tarifákban.
Forgalomlköri változások.
Kiadói állást keres.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Statisztikai adatgyűjtés a bel- és külföldi 
hírlapokról és folyóiratokról.

25.302.
A teendők csökkentése céljából a bel- és kül

földi hírlapokra és folyóiratokra vonatkozó sta
tisztikai adatgyűjtést — eltérőleg a P. T. Sz. Gy.
III. R. 1020. folyószám alatt közölt rendelettől — 
további intézkedésig évente csak egyszer kell fel
venni, még pedig a folyó évben az október hó 1 -étöl 
október hó 31-éig terjedő időben.

Ehhezképest a postahivatalok a folyó évben 
október hó 1. és 31-ike közti időben, a bel- és kül
földi hírlapokról és folyóiratokról statisztikai ada
tokat kötelesek gyűjteni.

Erre nézve - a postahivatalok a következőket 
tartsák szem előtt:

Feladás.
1. Magyarország mai területén megjelenő és 

postán közvetlenül a szerkesztőség, kiadóhivatal 
vagy bizományosok által akár bel-, akár külföldre 
küldött hírlapokra és folyóiratokra nézve a sta
tisztikai adatokat az a postahivatal gyűjti, amely
nek székhelyén hírlap vagy folyóirat megjelenik 
és amelynél az illető hírlap vagy folyóirat szer
kesztősége vagy kiadóhivatala a hirlapot, folyó
iratot feladja. A szóbanforgó adatokat ama mozgó- 
és kalauzpostahivatalok is gyűjtik, amelyeknél 
valamely szerkesztőség, vagy kiadóhivatal hírlapo
kat vagy folyóiratokat közvetlenül akár bel-, akár 
külföldre felad. Adatokat gyűjtenek végül azon 
postahivatalok is, amelyeknél nem a szerkesztőség 
vagy kiadóhivatal, hanem a könyvkereskedő, vagy

S hírlapárusító Magyarország mai területén meg- 
j jelenő hirlapot, vagy folyóiratot ad fel.

Érkezés.
2. A külföldről érkezett és Magyarország mai 

területére szóló hírlapokról és folyóiratokról a sta-
I tisztikai adatokat ama beléptető kicserélő stabil-, 
j mozgó- vagy kalauzpostahivatalok gyűjtik, melyek 

valamely kü lfö ld i kö zve tlen  zárlatban Magyar- 
ország mai területére szóló hírlapokat, vagy folyó
iratokat kapnak.

3. Adatgyűjtés módozataira vonatkozólag a 
következőket rendelem:

a) A havonta, kéthavonta vagy negyedévenként 
stb. egyszer megjelenő folyóiratok megjelenésük 
napján veendők számba; — a hetenként egyszer 

j vagy többször megjelenő lapok október hó második 
j hetében; a naponként megjelenő lapok pedig ok- 
I  tóber hó bármely napján számlálandók meg, még 
i pedig a torlódás elkerülhetése végett oly módon, 

hogy minden lap csak egy napon és csak egyszer 
veendő számba.

b) Ha valamely 1 hónapnál hosszabb időköz
ben megjelenő folyóirat megjelenési napja nem
esik a statisztikai adatfelvétel idejébe, (tehát a 

folyó évben október hóra) azt a korábbi megjele
nési idejének megjegyzése mellett a számlálásnál 
az előjegyzések alapján kell felvenni.

c) A hírlapokat és folyóiratokat a statisztikai 
kimutatásba való bejegyzésnél a következőképpen 
kell csoportosítani: n y e lv  szerint (magyar, német, 
olasz stb.) rendezve, ennek keretén belül tartalom  
szerin ti csoportokban (politikai, tudományos, szép
irodalmi stb.) és ezen csoportokon belül még m eg
jelenési idő szerint.

Pl. 1. Magyar nyelven 
Politikai lap 
heti hatszor stb.
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2. Német nyelven 
szaklap
heti kétszer stb.

cl) Abban az esetben, ha valamely csoportban 
5 hírlapnál vagy folyóiratnál több fordul elő, úgy 
azokat betüsoros rendben kell bevezetni.

e) Minden egyes csoportban a 6—16. hasábba 
bevezetett hírlapok (folyóiratok) darabszámát, a 
csoport végén összegezni kell. Az összegezésnél 
ügyelni kell arra, hogy a 6. hasábba beirt példá
nyok darabszámának egyeznie kell a 7—16. ha
sábba beirt példányok összes darabszámával.

f )  A hirlapstatisztikai nyomtatvány 8. hasáb
jába a hirlapárusitóknak csomagban küldött pél
dányok darabszámát úgy kell bevezetni, hogy ezt 
a hasábot vízszintes vonalkával ketté osztva, felül 
a csomagok darabszámát, alul pedig a benne fog
lalt példányok darabszámát kell beírni.

Pl. 8/60. Ez azt jelenti, hogy a feladott 8 cso
magban 60 lappéldány volt elhelyezve.

9) Ügyelni kell, hogy a szerkesztőségek vagy 
kiadóhivatalok által készített csomagokban fel
adott lappéldányok m in d  számbavétessenek.

h )  Ha több hírlapnak közös kiadóhivatala van, 
előfordulhat, hogy ily csomagban többféle lap van 
elhelyezve; ügyelni kell tehát arra, hogy a benne 
levő különféle lapok címük szerint külön-külön 
vétessenek számba.

i) Az esti lapot, ha az a reggeli lappal egy és 
ugyanazon szalag alatt küldetik, ezzel együtt csak 
egy példánynak kell számítani; ha azonban külön 
szalag alatt adatik postára, külön példányként kell 
számlálni.

j )  Valamely lapnak ugyanazon szalag alatt 
szétküldött m elléklapja  nem képezi a statisztika 
felvétel tárgyát.

k )  A statisztika felvételénél nem  szabad  a 
szerkesztőségektől vagy kiadóhivataloktól hozott 
feladólapokat vagy feladójegyzékeket alapul venni, 
hanem az adatokat mindig számlálás útján kell 
megállapítani.

l)  Ha egyes napi vagy heti lapok és folyóiratok 
a számlálás ideje alatt egyáltalán nem adatnak pos
tára, a postahivatalok a szerkesztőségek vagy 
kiadóhivataloknál tudják meg annak okát és azt a 
kimutatásban jelentsék. (A negyedévenként stb. 
megjelenőket illetően 1. a b )  pontot.)

4. A postahivatalok a belföldi hírlap és folyó
irat statisztika felvételéhez 1115. és 1116. számú, a 
kicserélő hivatalok pedig, addig, mig részükre 
külön nyomtatvány rendszeresítve nem lesz, a fel
adásnál rendszeresített 1116. számú nyomtatványt 
használják.

A szükséges számú nyomtatványt a postahi
vataloknak közvetlenül a postavezérigazgatóság 
fogja megküldeni.

A postahivatalok a nyomtatvány kézhezvétele 
után az 1115. számú nyomtatvány 3. hasábjában 
„helyi érdekű“ szót töröljék és helyébe „tudomá
nyos“ szót Írják be.

5. A postahivatalok a statisztika felvétele után 
a pontosan kitöltött nyomtatvány eredeti példányát 
helyezzék el irattárukba, a tisztázati példányt 
pedig hely- és kelti-betüzővel ellátva és a hivatal- 
vezető (postamester) által aláírva, a m egküldött 
borítékban, a postavezérigazgatóság 2. ügyosztá
lyához legkésőbb  novem ber hó 10-ig küldjék meg.

6. Ha valamely postahivatalnak a statisztika 
felvételére vonatkozó útbaigazításra volna szük
sége, úgy forduljon felvilágosításért vagy írásban, 
vagy az 55—92 számú távbeszélő útján a posta
vezérigazgatóság 2. ügyosztályának statisztikai cso
portjához.

7. A jelen rendeletben foglalt intézkedések 
folytán a P. R. T. 1921. évi 31. számában közzétett 
11.038. számú rendeletem utolsó bekezdését hatá
lyon kívül helyezem.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 4-én.

A forgalom ba került 1 ,000 .000  koronás 
utánzott (ham isított) államjegyek műszaki 

leírása.
25.882.

A forgalomba került utánzott (hamisított)
1,000.000 koronás államjegyek elfogadásának 
meggátlása céljából, az 1,000.000 koronás állam
jegyek eddig ismeretes hamisítványának műszaki 
leírását a m. kir. postahivatalokkal miheztartás 
végett az alábbiakban közlöm:

Az eddig lefoglalt hamisítványok egy és ugyan
azon typushoz tartoznak s nem sikerűiteknek mi
nősíttettek.

A hamisítványok főbb ismertető jelei a követ
kezők:

A h a m is ítvá n yo k  papírja tiszta fehér, m elyen  
a se lyem szá lak  piros irónnal u tánoztattak.

A h a m is ítvá n yo k  egy részén a sor- és fo lyó 
szám  h iá n yz ik . A sor- és folyószámokkal ellátotta
kon ezek a számok sokkal markánsabbak, vasta
gabbak, mint az eredeti államjegyeken levők.

Úgy a számozás nélküli, mint a számozással 
ellátott hamisítványok lényeges ismertető jele, 
hogy a to jásdad  alakú m edaillonba foglalt női fe j 
képe, m e ly  az eredeti jegyeknél réznyom ásu , tiszta, 
éles, sö tétbarna szinü  és a kere t szürkészö ld  alap
nyom atából m in tegy  kiem elkedve p lasztikusan  hat,
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a hamisítványokon piszkos, feke te  színű , elm osó
d o tt és a haj, va lam int a fe j  koszorudisze  a háttér
rel egybeolvad. Az arc képe el van rajzolva, miáltal 
annak karaktere teljesen elüt az eredetitől. A fej
rajzon a szövegrész felé eső szem finoman kidolgo
zott árnyékolása helyett a szemet oldalt körülfogó 
fekete folt van. A fe jen  az áll közepén  árnyékolási 
fo lt látható, mely az ajak irányába haladva kes- 
kenyedik, e felett pedig keresztben egy világos 
esik húzódik.

Mig az eredeti államjegyen a női fej háttere 
szabad szemmel láthatólag csak függőleges vona
lakból áll és lefelé haladva világosodik, addig a 
hamisítványon a háttérnek nemcsak függőleges, 
hanem vízszintes vonalzása is tisztán kivehető és 
majdnem egyenletes árnyalatú.

A z eredeti állam jegyelőoldali keretének finom  
rajzvonalai a ham isítványon  vastagok, durva k iv i
te lűek  és elm osódottak. A hátoldalnak a jegy egész 
képére kiterjedő szürkészöld dessin alapnyomata 
a középen levő ékitményes guilloche rajzzal egybe
olvad, a keret finom rajzvonalai durvák és vas
tagok.

Feltűnő ismertető jel, hogy a hátoldal idegen  
n ye lvű  értékjelző  szövegének betűi vékonyabbak, 
m in t az eredetin, továbbá, hogy a „K orún“ szó „ú“ 
betű jén  az ékezet h iá n yz ik  továbbá, hogy a jobb
oldali cirill betűs szövegben a M J L J H jy H  szó m ásod ik  
b etű jén ek  (H) a balról jobbra felfe lé  haladó össze
kö tő  vonala h iányzik . (II)

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy az
1,000.000 koronás államjegyek elfogadásánál le
gyenek óvatosak, mert az esetleg elfogadott hami
sítványok anyagilag az érdekelt postai alkalmazot
tak terhére esnek.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 5-én.

Közlés a  nemzetközi válaszdijszelvények 
tárgyában.

23.998.
1. A P. R. T. 1923. évi 11. számában megjelent 

4741. sz. rendelettel kapcsolatban értesítem a hiva
talokat, hogy a római postaszerződés alapján ki
bocsátott válaszdijszelvényeket az egyes igazgatá
sok folyó évi október hó 1-én a forgalomból kivon
ják. Már eladott szelvényeket azonban az idézett 
rendeletben megállapított félértékben 1926. évi 
március hó 31-ig be kell váltani.

2. A madridi postaszerződés alapján kibocsá
tott (ct viznyomással ellátott) válaszdijszelvé
nyek továbbra is forgalomban maradnak és azokat 
a hivatalok bemutatás esetén akadálytalanul vált-i 
sák be. Ezen szelvények értéke 40 ct és egy kül
földre szóló 20 g.-nál nem nagyobb súlyú közönsé
ges levél dijának megfelelő értékű postabélyegre 
cserélhetők be.

3. Az igazgatások által adott felhatalmazásra 
a berni nemzetközi postairoda a madridi postaszer
ződés alapján kibocsátott és még meglevő válasz
dijszelvényeket felhasználja. Ezekre a válaszdij- 
szelvényekre az előoldalra a stockholmi postaszer
ződés által megállapított szöveget fogja nyomatni, 
inig a hátoldalon a P. R. T. 1922. évi 6. számában 
megjelent 2687. sz. rendeletben ismertetett, a mad
ridi postaszerződés által elrendelt fekete nyomású 
szöveg fölé vörös nyomással a stockholmi szöveget 
nyomatja.

4. A madridi postaszerződés alapján kibocsá
tott válaszdijszelvények készletének elfogyása 
után a nemzetközi postairoda uj készletet fog elő
állítani. Ezeken az uj válaszdijszelvényeken a kö
vetkező francia szöveg olvasható:

„Ce coupon peut étre échangé dans tous les 
pays de l’Union contre un timbre-poste ou des 
timbres-poste repiésentant le montant de 1’aíTran- 
chissement d'une lettre simple á destination de 
l’étranger; il est valable pendant un délai de six 
mais non compris célúi de son émission“. (Magyar 
fordításban: ,,Ez a szelvény az Egyetemes Posta
egyesület minden országában becserélhető a kül
földre szóló legkisebb súlyegységü közönséges le
vél bérmentesítési diját képviselő postabélyeg vagy 
postabélyegek ellenében; érvénye hat hónapra fer
jed, nem számítva a kibocsátás hónapját“.)

Ugyanez a szöveg a válaszdijszelvényt kibo
csátó állam postájának hivatalos nyelvén is szere
pel a válaszdijszelvényen.

Ezek az uj válaszdijszelvények „40 c. Union 
Postale Universelle 40 c.“ viznyomással vannak el
látva és nagyságuk 74 X 105 mm. Az előoldalon 
a két félgömbön nincsenek feltüntetve a földrajzi 
hosszúsági és szélességi körök, azért, hogy az ott 
alkalmazandó hely- és kelti-bélyegzők minél olvas
hatóbbak legyenek.

5. A becserélésre bemutatott válaszdijszelvé
nyeket tehát a fentiek szempontjából kell felül
vizsgálni. Különösen felhivam a becserélő hivata
lok figyelmét arra, hogy csak oly szelvényt fogad-
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janak el, amély előoldalán a kibocsátó hivatal be- 
tüzőjével el van látva.

Budapest, 1925. évi augusztus hó 31-én.

Változások a  Távíró-Tarifákban.

24.648.
A kir. (hivatalok a P. R. T. 1925. évi 22. szá

mának mellékleteként megjelent „Táviró-Tarifák“- 
ban a következő változásokat vezessék keresztül: 

A 15. oldalon Szomali partvidéknél (francia) 
közölt díjtételek törlendők és azok helyébe a csa
tolt fedőlap ragasztandó.

Szomali partvidék 
(francia) (Cőte francaise 
des Somalis):
Djibouti (via Aden radio) 'Ö 9 7 18 5
Többi hivatal............... 3 1 2 — — — — 18 5 — —

A 14. oldalon Portugal (Kelet-Afrikánál' Mo
zambique, Laurenzo Marquez, Quelimane és Beira 
városok szódija via Eastern 2 frcs 82-ről 2 frcs 92 
cts-ra helyesbitendő.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 3-án.

Forgalomköri változások.
i.

25.266.
Ágerdőmajor ^  Vállaj, Szatmár vm., 

nagy károlyi j. £

A hivatalok az 1922. évben kiadott „Helység- 
névtár“ cimü segédkönyvüket ennek megfelelően 
helyesbítsék.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 3-án.
II.

25.854.
Tiszaföldvár-Ószöllő elnevezéssel ( ^  Tisza- 

földvár, Jásznagykunszolnok vm., tiszai alsó j.,) 
postahivatal lépett életbe.

A hivatal kézbesítési kerületébe tartozik Ti
szaföldvár-Ószöllő, Kurázsi-szöllő, ó- és Ujkin- 
csem, Virághegyi szöllő és Beniczky-rét szöllőtelep.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 3-án.
III.

25.887.
Baranya vm., baranyavári járásában Német- 

márok postahivatal ideiglenesen megszűnt.
Ehhezképest: Hercegszentmárton kk., Nérnet- 

márok kk., Ópuszta Hercegszentmárton és
Ujpuszta Hercegszentmárton u. p. ezentúl
Villány.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 3-án.

Kiadói á llást keres.
Posta- és távbeszélőkezclésben teljesen jártas, 

távirda-gépkezelésben kevés gyakorlattal biró 
postakiadó állást keres. Helyettesítést is vállal. 
Cim: Polesznyák Zoltánná, Budapest, I., Város
major-utca 28/A.

N yom ato tt a  Budapesti H ír la p  nyom dájában . B udapest. V I I I . ,  Kökk S zilárd -u tca  4. — Felelős nyom davezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR

KI ADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. SZEPTEMBER 18. 53. szám.

T A R T
Nemzetközi postautalványforgalom felvétele Romániával.
A m. kir. postatakarékpénztár takaréküzletágában sze

dendő dijak és a postakarékpénztári csekknyomtaifványok 
árának újabb megállapítása.

Figyelmeztetés az újévi poslakönyvecskék megrendelése 
tárgyában. 'IJ'.C.:

Kalauzpositák számának megváltoztatása.
Uj magyar—osztrák távbeszélöviszo,nylatok megnyitása.
Uj magyar—osztrák táv beszélő viszonylatok megnyitása.

A L O M
Uj magyar—csehszlovák távbeszélőviszonylalok meg

nyitása.
Átminősítés.
Személyzetiek.
Forgalomköri változások.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi 

adatairól.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állásra pályáznak.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Nemzetközi postautalványforgalom felvétele 
Romániával.

26.106.
A mindkét irányú utalványforgalom Romániá

val a folyó évi október hó 1-vel megnyílik.
Egy utalvánnyal küldhető maximális összeg 

Magyarországból Romániába 10.000 led, az ellen
kező irányban. 3,500.000 magyar korona.

A távirati utalványforgalom, valamint az után- 
vételes ajánlott levél, utánvételes csomag és meg
bízási forgalom Romániával egyelőre még szünetel.

A 4,000.000 magyar koronát kitevő összegeken 
felüli összegek feladásának engedélyhez kötött
ségére és egyebekre vonatkozólag a P. R. T. 1924. 
évi 61. számában megjelent 22.426. sz. rendelet 
irányadó, amelynél a postahivatalok e rendeletet 
jegyezzék elő.

Budapest, 1925. 'évi szeptember íhó 11-én.

A m. kir. postatakarékpénztár takaréküzlet
ágában szedendő dijak és a  postatakarék
pénztári csekknyomtatványok árának újabb 

megállapítása.
25.801.

Értesítem a hivatalokat, hogy a m. kir. posta
takarékpénztár a takaréküzletágban az intézet fő
pénztáránál rövid úton kifizetett, továbbá a köz
vetítő postahivataloknál takarékíizetési utalvány

alapján kifizetésre kerülő összegek után szedendő 
folyósítási jutalékösszeget folyó évi julius hó 1-től 
a következőképpen állapítottam meg:

10.000 K-tól 50.000 K-ig terjedő összegeknél 85 
papirkorona, az 50.000 K-tól 200.000 K-ig terjedő 
összegek után 170 papirkorona, a 200.000 K-tól
500.000 K-ig terjedő összegeknél 340 papirkorona, 
ezenfelül pedig a minden megkezdett 500.000 K 
után még külön 170 papirkorona.

A 10.000 K-n alul levő kifizetések, valamint a 
betevők megbízásából történt értékpapirvásárlások 
alapján a betétszámlákról leírt összegek kiutalási 
illeték alá természetszerűleg ezután sem esnek.

A postatakarékpénztár az üzletfeleinek pénz- 
térités ellenében kiszolgáltatandó csekknyomtal- 
ványok árait ugyancsak papirkorona alapon a 
folyó évi julius hó 1-től kezdődőleg a következő- 
kép állapította meg.

A 15 lapos csekkönyvecske ára bélyegillcték- 
kel együtt 4250 papirkorona, a 60 lapos 17.000 
papirkorona. Egy darab befizetési lap 170 piapir- 
korona, a számlatulajdonos nevével és számlája 
számával el nem látott úgynevezett bianco befize
tési lap pedig darabonként 300 papirkorona. Az 
egészives (50 tételt tartalmazó) összesítő jegyzék 
darabonként 1700 papirkorona, a félives (20 tételt 
tartalmazó) 680 papirkorona. A csekkek beküldé
sére szolgáló piros szinü boríték darabonként 340 
papirkorona, a ki- és átutalási értesítés elismer- 
vénnyel együtt darabonként 170 papirkorona, 
ugyanez elismervény nélkül darabonként 100 ko
rona és végül a megterlvelési értesítés darabunkéul 
85 papirkorona.
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Jegyezzék mindezeket elő a P. R. T. 1924. évi 
50. számában megjelent 17.603, 17.370 és az ugyan
azon évi 67. számában megjelent 22.481 számú 
rendeleteknél.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 5-én.

Figyelmeztetés az újévi postakönyvecskék 
megrendelése tárgyában.

26.315.
Felhívom a postahivatalokat, hogy a szüksé

ges újévi postakönyvecskéket ezúttal is idejében, 
legkésőbb azonban folyó évi november hó 10-ig 
rendeljék meg a m. kir. posta központi anyagrak
táránál. Egyebekben pedig alkalmazkodjanak la 
P. R. T. 1917. évi 51., 1913. évi 67. és 1914. évi 
126. számában közzétett 78.540., 24.965. és 23.391. 
számú rendeletekben foglaltakhoz.

Az igazgatóságok végül ellenőrizzék, hogy az 
egyes hivatalok a beszerzés körül miképpen jár
nak el.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 10-én.

Kalauzposták szám ának m egváltoztatása.
25.663.

Folyó évi szeptember hó 20-tól kezdve a 
Balassagyarmat és Aszód, illetve Balassagyarmat 
és Ipolylarnóc közt berendezett kalauzposták szá
mát a következőleg állapítom meg:

„Balassagyarmat—Aszód 70“ és
„Aszód—Balassagyarmat 70“, illetve
„Balassagyarmat—Ipolytarnóc 236“ és
„Ipolytarnóc—Balassagyarmat 236“.
Budapest, 1925. évi szeptember hó 7-én.

Uj m agyar— osztrák távbeszélőviszonylatok 
m egnyitása.

26.475.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén Kapu

vár és Wienerneustadt közt a  folyó évi szeptem
ber hó 10-ével, Babocsa és Graz közt a folyó évi 
szeptember hó 16-ával a távbeszélőforgalom meg
nyílott, illetve megnyílik. Az egyszerű háromper
ces beszélgetés dija a Kapuvár—Wienerneustadt 
viszonylatban 1 aranyfrank 50 cts, a Babócsa— 
Graz viszonylatban 2 aranyfrank 45 cts, amely 
díjtételek a mindenkori szorzószámmal szor- 
zandók.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. „V. B) Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesítő füzetet az új viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 12-én.

Uj m agyar-osztrák távbeszélőviszonylatok 
megnyitása.

25.901.
Budapest—Kaltenleutgeben és Vasvár—Gross- 

petersdorf (Nagyszentmihály) közt a távbeszélő- 
forgalmat a folyó évi szeptember hó 15-ével meg
nyitom.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja a Bu
dapest—Kaltenleutgeben viszonylatban 2 arany
frank 45 cts a  Vasvár—Grosspetersdorf viszony
latban 1 arany frank 50 cts, amely díjtételek a 
mindenkori szorzószámmal szorzandók.

Egyúttal közlöm, hogy a Posta Rendeletek 
Tára 1925. évi 49. számiában megjelent 24.356. 
számú rendeletemmel megnyitott Bia—Wien táv
beszélőviszonylatra a magyar-osztrák távbeszélő
forgalomban a Budapesten túl fekvő helyekre 
érvényes időbeli korlátozás szintén kiterjed.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. „V. B./ Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesítő füzetet a változásoknak megfelelően 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 5-én.

Uj m agyar-csehszlovák távbeszélőviszonylatok 
megnyitása.

26.166.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén 

a folyó évi szeptember hó 15-ével a következő új 
távbeszélőviszonylatok forgalmát megnyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett díjak a min-
denkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar A külföldi Beszélgetési dij
távbeszélő központ távbeszélő központ ar. frankokban

neve neve fre cts

Budapest Bátorkesy (Bátorkeszi) 1 80
?» Brezno (Breznóbánya) 2 10
>J B. Stiavnica (Selmecbánya) 2 10

Horné Saliby (Felsőszelil 2 40
> J Hava (Illává) 2 10

Karva 1 80
» i Kolfca 1 80
„ Köbölkút 1 80
»» Kremnica (Körmöcbánya) 2 10

Rakovice (Rákfalu) 2 10
Slov. Meder (Tótmegyer) 2 10

Gyula Kosino (Mezőkászony) 2 70
Hatvan Tűre. Sv. Martin (Túróc- 

szentmárton) 2 40
Szeged Baü. Bistrica (Beszterce

bánya) 2 70
A kir. hivatalok a Távbeszélő Tar. és Távb

Üzletszah. „V. B./ Külföldi forgalom“ díjtáblázatát
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helyettesítő füzetet az új viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 7-én.

Átminősítés.
27.152.

Peterdi M. Sándor postafőfelügyelő (1/88) át
minősíttetett postahivatali igazgatóvá.

Budapest. 1925. évi szeptember hó 15-én.

Személyzetiek:
24.110.

Elneveztetett postamesterré:
a budapesti kerületi postáig, kerületében:
Károly Margit segédtisztnőjelölt Felsőalapra, 

Koczka Sándorné szül. Zsák Rozália kiadónő 
Törteire, Szontagh Ferencné szül. Szabó Emilia 
kiadónő Feldebrőre;

a pécsi igazgatóság kerületében:
Badiitz Apollonia segédtisztnőjelölt Mórágyra, 

Dömötör Emilia, volt balatonkilili-i postamesternő 
Tótszentmártonra, Kiss Mária kiadónő Tihanyra, 
Lengyel Imréné szül. Baumgartner Olga kiadónő 
Babocsára, özv. Naményi Józsefné szül. Bottka 
Ottilia helyettes postamesternő (véglegesítés) Nagy
atádra.

Áthelyeztetett:
Gyulaji Irén postamesternő Váraljáról Vásá 

rosdombóra, Kabay Sándor postamester Hevesről 
Monorra.

Lemondott:
özv. Baumgartner Radoné szül. Hajdú Ilona 

babocsai postamesternő.
Meghalt:
Dénes Lajos berzencei postamester.
Budapest, 1925. évi szeptember hó 11-én.

Forgalomköri változások.
i.

24.110.
Bánk kk., Nógrád vm., nógrádi j., ezentúl [Xl 

pu. Eh. Rétság, dij P] szám 117.
Haláp ^  Debrecen, Hajdú vm., ezentúll><3 

Eh. Debrecen. Dij Q  szám 1702.
Pátyod kk., Szatmár vm., csengeri j., Eh. 

ezentúl Mátészalka.
Tófej kk., Zala vm., novai j., ezentúl

Tök nk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., biai j., 
ezentúl IX) Eh. Zsámbék.

Vásárosdombó kk., Baranya vm., hegyháti j., 
ezentúl

Vecsés 2. számú hivatal megszűnt. Ennek kö
vetkeztében „Vecsés 1“ elnevezése ezentúl „Vecsés“.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 14-én.
II.

26.861.
Siófokfürdő ^  Siófok, Veszprém vm., 

enyingi j., 1925 szeptember 16-tól 1926 június 15-ig 
ii. p. és u. t. Siófok.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 15-én.

Kimutatás a  létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

Postaigazga
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  oka Megjegyzés
n e v e állása születési helye

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Sopron Ferenczy Ida Kiadó Dabrony
1899 Csepreg Több mint félév óta nem 

vállalt alkalmazást —

n Mátkus Emma 0
Vasvár
1899 Rum Lemondott —

i* Novak Mária V
Rábahidvég

1892 Magyargencs Több mint félév óla nem 
vállalt alkalmazást —

* Halász Dénesné n Oroszvár
1896 Vasvár » J» —
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Betöltendő kiadói állások:
i.

G.yönk I. postahivatal október 5-re, gyors pos
tás, jó távirász, ép, egészséges, kiadó, lehetőleg 
férfi ajánlkozását kéri. Fizetése a mindenkori 
kiadói járandóság s ebéd üzemi jutaléka ellené
ben. Lakás, reggeli, vacsora kint.

II.
A letenyei postahivatal mind a három szak

mában teljesen jártas kiadónőt keres.

Kiadói állásra pályáznak:
i.

Mindhárom szakban képesített kiadónő azon
saira állást keres, a soproni vagy pesti kerületben. 
Megkereséseket a hédervári postamesterhez kér.

II.
Gyakorlott kiadónő azonnalra állást keres.

Cím: Alberty Irma Dunapataj.
n i.

Több évi gyakorlattal bíró kiadónő, ki a
számadást önállóan végzi, október 1-ére alkalma
zást vállal, leginkább helyettesnek menne. Cím: 
postakiadó Csermely, Borsódmegye.

IV.
Önálló kezelésre képes kiadónő azonnali al

kalmazást vállal olyan hivatalnál, ahol családtag
nak tekintik. Szíves megkeresést fizetésmegjelö
léssel kér. Állást bánmikor elfoglalhatja. Kiadónő 
Mezőhegyes.

V.
önálló kezelésre képes kiadó október 1-ére 

alkalmazást vállal. Cím: Őváry Margit Csépa, Jász- 
Nagykun-Szolnok vm.

Nyomatott /  B /däpestl H írlap nyomdájában. Budapest. V I I I ./K e k k  Szilárd-utca 4. -  Felelte nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR |g ||

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  Ü S S

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. SZEPTEMBER 23. 54. szám.

T A  R T A L  O M
Uj mintájú szállítólevelek forgalomba hozatala é s  

azok kitöltésiével kapcsolatos rendelkezések.

Szelvény nélküli belföldi utalváilyürlapok érvényének 

újabb meghosszabbítása.

Több nyomtatványnak kivonása a forgalomból. 

Változások a Távíró-Tarifáikban.

A m. kiír. postatakarékpénztár 1!)25 augusztus havi 
forgalma.

7. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.
Kimutatás a létszámlból törölt postakiadók személyi 

adatairól!.
A an. kir. posta betegségi biztositó intézetének köz

gyűlése.
Betöltendő kiadói állás.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Uj mintájú szállítólevelek forgalomba hozatala 
és azok kitöltésével kapcsolatos rendelkezések.

ad 13.123.
A stockholmi nemzetközi postakongresszus 

határozatainak megfelelően, 1925. évi október hó 
1-vel új mintájú, magyar-francia szövegezésű, bel
földre és külföldre egyaránt használható utánvé- 
teles és közönséges postai szállítólevelek kerülnek 
forgalomba.

Az új szállítólevelek szilié általában megegye
zik a jelenleg használtakéval, nagyságuk, szövege
zésük és beosztásuk azonban azoktól lényegesen 
eltér.

Az uj szállítólevelek nevezetesen az eddiginél 
nagyobb, 176/125 mm. méretben készülnek és be
osztásukra nézve főleg abban térnek el a jelenleg 
használatban lévőktől, hogy az uj szállítólevele
ken külön fenntartott hely készült a ragszám, 
esetleg ragszámok felragasztására, továbbá, hogy 
az esetleg nyilvánított érték feljegyzésére most 
sűrűén vonalazott és a szállítólevél homlokán 
elhelyezett rovat szolgál. A nyilvánított érté
kel mindenkor, tehát külföldre szóló csomagoknál 
is, korona értékben kell a szállítóleveleken feli 
tüntetni. Külföldre feladott csomagoknál a nyil
vánított értéket ezenkívül az értékrovat alatt tin
tával, aranyfrank értékben is fel kell jegyezni és ezt 
az átszámított értéket színes irónnal kell aláhúzni.

Az érték megállapítása, illetve annak a minden
kor érvényben lévő átszámítási kulcs alapján 
(jelenleg 18.000, október 1-től1 14.000 magyar ko
rona =  1 aranyfrank) aranyfrank értékre való át
számítása a feladó dolga. Szükség esetén az átszá
mítást és annak a szállítólevélén kötelező feltünte
tését a felvevő postahivatal pótolni tartozik. Az 
átszámítás helyességét a felvevő és a kiléptető ki
cserélő postahivatalok ellenőrzik. Belföldön fel
adott és külföldre szóló értékkiildemények belföldi 
rovatolásánál mindenkor a magyar értéket kell a 
rovatlapba bejegyezni.

A szállítólevelek megfelelő felirásu rovatában 
mindenkor fel kell tüntetni a szállítólevélhez tar
tozó csomagok darabszámát (tehát akkor is, ha a 
szállítólevéllel csak 1 csomag nyerne továbbítást), 
továbbá külföldre szóló csomagoknál a szállító
levélhez csatolt vámárunvilatkozátok, valamint 
igazolványok, illetve számlák darabszámút is. 
Hasonlóképpen fel kell jegyezni röviden a csoma
golás módját (kosár, zsák, kéregpapir doboz, vá
szonburkolat stb.) és ezenkívül a csomag valódi 
tartalmát. Utánvételes csomagoknál ezenkívül még 
az utánvétel összegét is, mindenkor magyar pénz
nemben kell feltüntetni. Hasonlóképpen magyar 
pénznemről kell a szállítólevélhez tartozó után
véten lapot is kiállítani.

Itt jegyzem meg, hogy a csomag tartalmát és 
értéknyilvánitás esetén annak értékét október hó 
1-től kezdve nemcsak a szállítólevélen, de magán 
a csomagon, nevezetesen annak cimiratán is fel 
kell tüntetni. A P. B. T. 1920. évi 86. számában 
megjelent 90.186. számú rendelet ezzel ellenkező
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rendelkezése tehát ez időponttól kezdve hatályát 
veszti.

Az uj szállítóleveleken többé nincs külön fen- 
tartott hely a csomag lezárására használt pecsét 
lenyomatának elhelyezésére. Minthogy azonban a 
P. R. T. folyó évi 43. számában közölt 20739 sz. 
rendelet 88. §-a határozottan előírja az értéknyil- 
nyilvánitással ellátott csomagoknál a csomag le
zárására használt pecsét pontos lenyomatának 
(a pecséten levő ábra nedves lenyomatának) 
a szállítólevélen kötelező feltüntetését, ily esetek
ben azt a szállítólevél szelvényének a magánközle
mények részére fenntartott hátoldalán kell el
helyezni.

Ugyancsak hiányzanak az uj kiadású szállító
leveleken a raktárkönyv folyószómának, továbbá 
az esetleges portó- és kézbesítési dijak feljegyzé
sére szánt rovatok is, amelyek a jelenleg használt 
szállítóleveleken még megtalálhatók. Ezek közül 
a raktárkönyv tételszámát az érkeztetésnél a szál
lítólevél törzslapjának felső bal sarkán és nem a 
szelvényen, a küldeményt (pld. utánküldésnél stb.) 
terhelő esetleges portó, valamint kézbesítési dija
kat pedig, a postabélyegek fielragasztására szánt 
rész alsó jobb sarkán kell oly alakban feljegyezni, 
hogy azok a szállítólevél címoldalán található 
egyéb feljegyzésektől könnyen megkülönböztethe
tők legyenek, illetve, hogy azok félreértésre okot 
ne szolgáltassanak.

A felvevő postahivatal hely és kelti bélyegző
jének tiszta lenyomatát az uj szállítólevelek szel
vényének nem az alsó, hanem a felső részén, e 
célre fenntartott arra a helyre kell alkalmazni, hol 
eddig a csomag lezárására használt pecsét lenyo
matát tüntették fel.

A szállítólevél vastagabb vonással elkülönített 
alsó részén elhelyezett rovatok közül a súly rova
tot minden csomagnál kivétel nélkül és pedig ha 
egy szállítólevéllel több csomag nyerne továbbí
tást, csomagonként külön-külön, a többi rovatot 
azonban csak külföldi csomagoknál kell kitölteni 
és pedig: az irányításra vonatkozó adatot a fel
adásnál a feladó, a kicserélő hivatal nevét pedig 
a csomagot kiléptető belföldi kicserélő  postahivatal 
'köteles, — esetleg bélyegzőjének alkalmazásával, 
— kitölteni.

A külföldi csomagok irányítására rendelke
zésre álló különböző útirányok a nemzetközi cso
magtarifában az illető országokra vonatkozó ada
tok között vannak felsorolva. Amennyiben több

útirány áll a feladó rendelkezésére, a feladónak 
meg kell jelölnie úgy a csomagon, mint a szállító
levélen az általa kívánt útirányt. Ha a feladó e kő 
telezettségénék eleget nem tett volna, a csomagot a 
tarifában lévő első útirányon kell küldeni s a fel
vevő közeg ezt az útirányt anyagi felelőség mellett 
köteles a szállítólevélen feltüntetni,

A „vámhivatal bélyegzője“ és a „vámdijak“ 
felírásai rovatokat csak a külföldről érkezett cso
magoknál az elvámolást közvetitő postahivatalok
nál töltik ki.

Ez alkalommal külön is felhívom a postahi
vatalok figyelmét arra a körülményre, hogy a P. 
R. T. folyó évi 43. számában közölt 20.739. sz. ren 
delet 77. és 94. §§-ainak rendelkezései értelmében, 
a rendeltetési postahivatal október hó 1 -je után a 
feladó rendelkezésének hiányában a kézbesithetlen 
csomagot csak az esetben jelenti vissza, ha az sé
rülés, kifosztás vagy más hasonló okból válnék 
kézbesítheti enné. Jövőben tehát a postahivatalok  
ne m ulasszák el figgelm eztetni a feladókat, hopp 
csom agjaik sorsa felett, azok kézbesithetetlensége  
esetére m ár a feladáskor fe lté tlen ü l rendelkezze
nek  és e rendelkezésüket a csomag cimiratán és a 
szállítólevél hátlapján is jegyezzék fel.

Az utánvételes szállítólevéllel összefüggő utért- 
vételi lapot a feladó az eddigi módon tölti ki.

Az új mintájú szállítólevelek mellett a készlet 
fogytáig a jelenleg használt szállítólevelek is for
galomban maradnak. Célszerűségi okokból mégis 
elrendelem, hogy postamesteri hivatalok a náluk 
1925. évi szeptember hó 30-ig fel nem használt 
ilyen régi kiadású szállítóleveleket (utánvételeseket 
is) bizonylatpár kíséretében, október hó 10-ig szál
lítsák be a m. kir. posta értékcikkraktárába, mely 
azokat a jelentékenyebb csomagfeladással rendel
kező — elsősorban budapesti — postahivatalok 
között köteles további felhasználásra kiosztani. A 
beszállított szállítólevelek ellenértékét a postahiva
talok ai visszaérkezett bizonylat, esetleg a feladó
vevény csatolása melleit az október havi értékcikk
mérleg felmentési oldalán számolják el.

Postamesteri hivataloknak az értékcikk raktár 
még szeptember hó folyamán fog egy-egy csomag 
(100—100 drb.) új mintájú szállítólevelet (után
vételeset is) hivatalból megküldeni. Kincstári 
postahivatalok csak a régebbi kiadású szállítóle
velek készletének clfogytával kapnak új kiadású 
s zállitóleve leket.

Budapest, 1925. szeptember hó 10-én.
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Szelvény nélküli belföldi utalványürlapok érvé
nyének újabb meghosszabbítása.

26.143.
A P. R. T. folyó évi 38. számában ad 179. sz. 

a. közölt rendeletét 'hatályon kívül helyezem és 
megengedem, hogy a postahivatalok a szelvény 
nélküli, belföldi postautalvány-űrlapokat, további 
rendelkezés vételéig, forgalomban tartsák.

Postamesteri hivatalok azonban a folyó hó 
30-ig esetleg >még fel nem használt szelvénynélküli 
belföldi utalvány-űrlapok teljes csomagjait 1925. 
évi október hó 10-ig bizonylatpár kíséretében szál
lítsák be a magyar kir. posta értékcikkraktárába, 
mely az oda beérkező szelvény nélküli belföldi 
utalvány-űrlapokat a forgalmasabb kincstári posta- 
hivatalok között köteles szétosztani. A beszállított 
utalványok ellenértékét a postahivatalok a vissza
érkezett bizonylat, esetleg a feladóvevény alapján 
az októberi értékcikkmérleg felmentési oldalán 
számolják el. A postahivatalok a P. R. T.-ban meg
jelent fennemlitett rendeletet töröljék.

Félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, 
hogy jelen rendeletem a P. R. T. folyó évi 51. szá
mában megjelent ad 23.599. szánni rendelet hatá
rozatait nőm, érinti. Külföldi forga lom ban  tehát 
1925. évi X. 1-től kezdve csak az újonnan kibocsáj- 
tott szelvényes utalványürlapok, illetve utánvételi 
lapok használhatók.

Budapest, 1925. szeptember hó 17-én.

Több nyomtatványnak kivonása a forgalomból.
27.620.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a változott 
viszonyokra való tekintettel, az alább felsorolt 
nyomtatványokat a forgalomból kivontam. És 
pedig; i :•
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Levélpostai zárlatok érk. naplója . 51
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Csom agszám lálólap.............................317
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A most felsorolt nyomtatványokat a posta-

hivatalok a P. R. T. 1912. évi 42. számában közölt 
nyomtatvány kimutatásban töröljék.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 19-én.

Változások a távirótarifákban.
26.227.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. évi 22. szá
mának mellékleteként megjelent „Táviró-Tarifák“- 
ban a következő változásokat vezessék keresztül;

A 13. oldalon Francia Nyugat-Afrikánál ,,b) 
Francia—Equatorialis Afrika ((iongo): 1. Libre
ville I. és II. zóna“ hivatalainak szódíjai a sorrend
ben következő első három útirány hasábjain 3 frc 
80 cts-ról 3 frc 95 cts-ra, a „2. III. zóna“ hivatalai
nak szódijai pedig 4 frc-ról 4 (re 15 cts-re, továbbá 
ugyancsak Francia Equatorialis Afrika díjtételei 
„via France T. S. F.“ az egymás alatt következő 
sorrendben 2 frc 15 cts-ről 2 frc 30 cts-re, 1 frc 
90 cts-ről 2 frc 05 cts-re és 2 frc ■ 10 cts-ről 2 frc 
25 cts-re javítandók.

A 15. oldalon Portugal—Nyugat-Afrikánál az 
eddigi díjtételek helyébe a sorrendben következő 
első három útirány hasábjaiban a következők 
írandók: a) Angola: Benguela, Loanda, Mossame- 
des-né 1 6 frc 95 cts helyett 7 frc. Többi hivatalnál 
7 frc 05 cts helyett 7 frc 10 cts; b) Guinea: Bo- 
larna és Bissao-nál 4 frc 57.5 cts helyett 4 frc 62.5 
cts. Többi hivatalnál 4 frc 67.5 cts helyett 4 frc 
72.5 cts; c) Principe-sziget, St.-Thomé-szigetaiél 6 
frc 45 cts helyett 6 frc 50 cts; d) Cabinda díjtételei 
változatlanok maradnak.

A 16., 17., 18., 19. és 20. oldalakon Brit Ame
rikára és az Egyesült-Államokra vonatkoztatva a 
—D =  (sürgős) táviratok forgalmát korlátozó 
eddigi megjegyzés szövegét töröljék és helyébe a 
következőket írják: D =  táviratok via Kalo
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Radio, via Radio France, via Havre Commercial 
és via P. Q. küldhetők.“ Bahama és Bermudes-szi- 
getekre vonatkozóan a = D =  táviratok forgalmát 
korlátozó, s a 16. oldalon közölt megjegyzés eddigi 
szövege változatlanul érvényben marad.

A 20. oldalon az ,,1“ jegyzet eddigi szövegé
nek első mondatát töröljék és helyébe a követke
zőket írják: „New-York (City)-be = D =  táviratok 
az Italo Radio, Radio France, Havre Commercial 
és P. Q. utakon kivid még via Transradio is küld
hetők.“

A 28. oldalon Japánnál a „via Eastern“ út
vonal díjtétele mellé **) jelet tegyenek, s ezen jel
zés alatt megjegyzésként a következőket írják: 
„Ugyanezen díjtétellel táviratok „via Italo Radio,“ 
„via Radio France,“ „via Transradio,“ „via Lon
don Marconi“ „— San Francisco — R. C. A.“ á t
jelzésekkel is küldhetők.“

A 31. oldalon Jalonit-szigetnél és Karolina- 
szigeteknél, a 32. oldalon Palaos szigetcsoportnál, 
valamint a 33. oldalon Saipan-szigetnél a második 
hasábban közölt „via Eastern vagy via Varsovie 
Indo“ útvonal 4 frc 17 cts-es díjtételei mellé **) 
jeleket tegyenek s ezen jelzés alall megjegyzésként 
a következőket Írják: „Ugyanezen díjtétellel távira
tok „via Transradio—San Francisco—R. C. A.— 
■lapon“ küldhetők; háromszoros díjért ezen az 
úton = D =  táviratok is elfogadtatnak.“

A 34. oldalon Tonga vagy Barátság-szigetek
nél Nukualofa alatt „Vavan“ hivatal neve is fel
veendő a következő díjtételekkel: „via északatlanti 
kábelek és via London Marconi—Vancower“ . . . 
5 frc 25 cts, „via Transradio—Vancower“ . . .  4 frc 
97 cts. Vavan hivatal neve elé ^  jel Írandó.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 9-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1925. augusz
tus havi forgalma.

6.505.
A takaréküzletágban a betétek összege 

6.503,314.667 koronával haladta -túl a vissza
fizetések összegét. A betétek állománya ezzel 
44.313,928.075 koronát tett ki. A betevők száma 
e hóban 833-al szaporodott és összes számuk e hő 
végén 1,242.885.

A csekk- és clearingiizlefágban .a betétek ösz- 
szege 125.630,020.333 koronával haladta túl a

visszafizetések összegét. A csekkbetétek állományú 
1925 augusztus hó végén 1,873.447,047.052 koro
nát tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e 
hóban 340-nel szaporodott, a fennálló számlák 
száma e hó végén 53.109 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,087.778 tételben 
10,942.324,501.090 korona, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 1,917.760,975.127 korona 
volt.

Az értékpapirüzletágban 1925. augusztus hó 
végéig 271.476 járadékkönyvecske állíttatott ki, 
forgalomban volt e hó végén 105.055 darab. Az in
tézet értékpapirállománya különféle értékpapírok
ban és záloglevelekben 225,614.908 korona névér
téket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 82.746 darab uj zálogfelvétel
14.907,165.000 korona kölcsönnel és 65.630 darab 
zálogkiváltás 10.691,680.000 korona kölcsönvissza- 
fizetéssel. A zálogálladék 1925 augusztus végén 
281.375 darab volt, « zálogkölcsöntőke álladéka 
60.674,476.939 koronát tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes ár
verése 2141 darab, kényszerárverésre pedig 893 
darab különféle zálogtárgy került. Eladatott össze
sen 2566 darab, a befolyt vételár 409,616.920 ko
rona volt.

Budapest, 1925, évi szeptember hó 16-án.

7. Kimutatás e lv eszett igazolójegyekről.
(L. a P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040. sz. rendeletet.)

Kiállító hivatal 
(és ország)

Az igazolójegy Az igazolójegy
-zó ni a klíllilástnik kílli tuia|donosa

Alexandrie,
Egvptom

•

355 1924.
Mohamed Aly El 

Garhi
Caiie,

Egyptom 142 1925. V. 22. George E. Nasra
Firenze,

Olaszország 22964 1924. VIII. 4.
Azzurrini Matlia 

dl Fernando
Pisa,

Olaszország 1908 1924 Vili. 29.
Cugia Tói ellő 

di Filippo
Róma,

Olaszország 19501 1923. XII. 29.
Ersilia Amedei 
Antona-T ra versi

Róma,
Olaszország 29923 1924. XI. 11. Rossi Giuseppe

Róma,
Olaszország 31468 1925. (I. 12.

Falconi Giovanni 
fu Alfonso

Aracena,
Spanyolotszág A. 36861 1925. VII. 7.

Manuel Alvarez 
Galvo

Léon,
Spanyolország 39217 1925. V. 30. Ricardo Via Pagé<

PalmadeMallorca
SpanyoVszág 88502 1925. IV. 7.

Enrique Curonisy 
Ru z

Zaragoza, 
Spanj o:oi szág A. 6781 1924. II. 11.

Ricardo Ripoll 
Suarez
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

Poslaigazga-
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés

n e v e állása születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Budapesti
kerületi

Ballon Ágoston Kiadó Vágbeszterce
1889 Mór Móri postamesterré 

neveztetett ki —

Debreceni Holzmann János a Putnok Putnok Putnoki postámesteiré 
neveztetett ki —

a Beke Margit a
Debrecen 
1895 ref. D ebiecen 6 Állásáról önként 

lemondott -

a Szimánszki Zoltán Igló Szepes ni) 
1905 lóm. katb. Mándok Visszaélés elkövetése —

A m, kir. posta betegségi biztositó intézetének 
közgyűlése.

46/eln.
Az intézet választmányának 1925. évi szep

tember hő 19-én tartott ülésében hozott határozat 
szerint az intézet évi rendes közgyűlését 1925. évi 
október hó 25-én (vasárnap) tartja.

Az alapszabály 44. §-a értelmében a szabály
szerű meghívó a P. R. T.-ában a közgyűlés napját 
megelőzően 15 nappal fog közzétéletni.

Ugyanezen § szerint a közgyűlésen csak azok

az indítványok vehetők be a tárgysorozatba, ame
lyek a közgyűlés napja előtt legalább busz nappal 
az intézethez beérkeznek.

Budapesten, 1925. szeptember hó 22-én.

Betöltendő kiadói alias.
Október negyediki belépésre gyorskezü, jó táv- 

irász — lehetőleg félti — kiadó ajánlkozását ké
rem. Fizetése' a mindenkori kiadói járandóság és 
üzemi ellenében ebéd a postamesternél. Lakás, 
reggeli, vacsora kint, ép, egészséges testalkat meg- 
kívántatik. Posta Gyönk. Tolna m.

N yom atott  a  Budapesti  H ír lap  nyomdájában.  Budapest. V i l i . ,  Iliikk Szilárd utca 4. — Felelfis nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  KI R Á L Y I

Budapest, 1925. SZEPTEMBER 26.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

55. szám.

T A R T
A in. kir. m nisztcriuninak 1925. cvi 5423/M. I£. számú 

rendeleté fizetési előlegek tárgyában.
Több nyom tatvány módosulása ; uj tudakozvúny-lapok 

rend-szcresitése.
É rtéklevelekre és értékdobozokra alkalm azandó rag- 

jegyek rendszeresítése.
M ozgóposták posta bélyeg-ellátm ányának felemelése.
A nem zetközi .postau ta lvány  és utánvételen csomag

forgalom  felvétele Uj-Caledonia francia gyarm attal.
V áltozás a nemzetközi csom agtarifában.
V ám köteles árut tarta lm azó  levelek forgatnia.
A usztriában a koron  aértékii bélyegekkel benyomott

A L O M
levelezőlapok és zárt levelezőlapok érvényességi idejének 
m egh os s zabbi t á sa.

R öntgen-lám pák szállítása a postán.
A szegedi baromfi-, galam b- és házinyul-k iállitásra  kü l

dött csomagok sú lyhatárának  felemelése.
Figyelm eztetés a  magyar-olasz u talványforgalom ra 

nézve.
A m. kir. postaszem élyzet körében 1925. évi augusztus 

havában előfordult változások.
Betöltendő kiadói állás.
Pályázati h irdetm ény postaügynök állásra , szerződés 

mellett.

Hiszek egy Istenben, hiszek ejty hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

A m. kir. minisztériumnak 1925. évi 5423/M. E. 
számú rendelete fizetési előlegek tárgyában.

27.943.
A 'minisztertanács az 1925. évi szeptember hó 

15-én elhatározta, hogy az állami és vármegyei 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a 
honvédség, csendőrség, vámőrség, folyamőrség és 
államrendőrség tagjai részére adható fizetési elő
legek engedélyezésének módozatait — további ren
delkezésig — újból szabályozza.

A minisztertanácsnak e határozata alapján a 
m. kir. minisztérium a következőket rendeli:

1. Fizetési előleget az 1924. évi 5.000/M. E. 
számit rendelet í. fejezetének 17. pontjában lés II. 
fejezetének 6. pontjában foglalt feltételek és mó
dozatok mellett lehet engedélyezni.

A fizetési előleg fejében engedélyezendő ősz- 
szeget olyképpen kell megállapítani, hogy az 
egyenlő törlesztési részletek kerek ezer koronákat 
tegyenek ki.

A fizetési előleget az illetékes miniszterek fa 
legfőbb állami számvevőszék elnöke) engedélyezik 
éJs azok a hatóságok (hivatalok) utalványozzák, 
amelyek a fizetési előlegben részesített tisztviselő 
vagy egyéb alkalmazott rendszeres illetményeit is 
utalványozzák.

2. A fizetési előleg címén egy egész éven át 
engedélyezhető összeg nem haladhatja meg az 
illető igazgatási ágazatnál szolgálatot teljesítő ösz- 
szes tisztviselők és egyéb alkalmazottak évi össz- 
íizetésének a két százalékéit.

Az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezés 
nemcsak magára az igazgatási ágazatra vonatko
zik, hanem az igazgatási ágazat keretén belül az 
egyes költségvetési címekre is, vagyis a fizetési 
előleg óimén engedélyezhető összegeket költségve
tési címenként kell olyképpen felosztani, hogy eqif- 
((/;/ hóna fiiam  fizetési előleg címén az illető költ - 
ségvetési cimnél szolgálatot teljesítő összes tiszt
viselők és egyéb alkalmazottak évi összíizetésc két 
százalékának Vta-ed része kerülhet kifizetésre.

A fizetési előleg címén engedélyezhető összeg 
megállapításánál kizárólag csak a fizetés vehető 
figyelembe; a napi díj, napibér, családi pótlék, la
káspénz stb. léhát számításba nem  vehető.

A fizetési előleg címén kifizethető összegből 
az évi összeg Vi2-ed részéből — az egyes hónapok
ban fel nem használt összegeket — további ren
delkezésig a költségvetési éven belül később is 
fel lehet használni, a későbbi hónapokra eső há
nyadot azonban valamely korábbi hónapban nem  
lehet felhasználni.

A fizetési előleg címén kifizethető összegekhez 
nem lehet hozzászámítani azokat az összegeket, 
amelyek az engedélyezett fizetési előlegekből visz 
sz a téríttettek.
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Az 1925/26. költségvetési évben már engedé
lyezett fizetési előlegeket a fentemlitett két száza
lékba!, be kell tudni, vagyis újabb fizetési előlege
ket csak abban az esetben lehet engedélyezni, ha 
a már engedélyezett fizetési előlegeken felül a 
fentemlitett két százalék erejéig hitelösszeg még 
rendelkezésre áll.

3. A jelen rendelet megjelenése után engedé
lyezendő fizetési előlegek levonásának kezdőpontja 
az előleg felvételiét követő második hónap elsejé
ben állapittatik meg.

4. A fizetési előlegeket a Budapesti Közlöny 
1925. évi 167. számában közzétett 1925. évi 
101.000/1. számú pénzügyminiszteri rendelet sze
rint nyitott „fizetési előleg“ számlák terhére kell 
kiutalni.

5. Ez a rendelet az 1925. évi julius hó 1-étől 
számított hatállyal azonnal életbe lép és ezzel a 
rendelettel az 1924. évi 5.960/M. E. számú rendelet 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1924. évi 177. szá~ 
mában) hatályon kívül helyeztetik.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 20-án.
Gróf Bethlen István  s. k. 

m. kir. miniszterelnök.

Az 1924. évi P. R. T. 61. számában közzétett 
22.071. sz. rendelet hatályon kívül helyezése mel
lett tudomásvétel és alkalmazkodás végett közlöm 
azzal, hogy az igazgatóságok, műszaki felügyelő
ségek lés központi hivatalok továbbra is csak azok
nak a kérvényét terjesszék hozzám fel, akiknél a 
fizetési előleg engedélyezését az 1924. évi 5.000/M. 
E. számú kormányrendelet I. fejezet 17. pontjá
ban megállapított különös méltánylást érdemlő kö
rülmények indokolttá teszik. A fizetési előleg en
gedélyezése iránt benyújtott és a fent hivatkozott 
rendelkezés értelmében indokoltnak nem tekint
hető kérelmet saját hatáskörükben utasítsák 
vissza.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 23-án.

Több nyomtatvány módosítása; uj tudakoz* 
ványlapok rendszeresitese.

24.492.
A stockholmi postakongresszus határozatainak 

megfelelően több nyomtatvány módosítása, vala
mint uj tudakozvány-nyomtatványok rendszeresí
tése vált szükségessé.

Részben vagy egészben változott szöveggel 
kerültek újabb kiadásra a következő nyomtatvá
nyok:

A „Visszajelentés zárlatban talált eltérésről“ 
című 103. sz. nyomtatvány, melynek eddigi cime

„Visszajelentés“ volt. E magyar-francia szövegű 
nyomtatványt csak a kicserélő postahivatalok 
használhatják nemzetközi viszonylatban;

a „Visszajelentés kézbesitetlenségről“ cimü 
431. nyomtatvány, mely magyar-francia szöveggel, 
bel- és külföldi forgalomban, az összes felvevő 
postahivatalok által egyaránt használható;

az „Értesítés kézbesitetlen küldeményről“ 
cimü 432. sz. nyomtatvány;

a „Visszajelentés csomagzárlatban talált 
eltérésről“ cimü 537. sz. nyomtatvány, mely ma
gyar-francia szöveggel csak kicserélő postahivata
lok használatára készült;

az „Átirat címváltozás és visszavétel tárgyá
ban“ cimü 740. sz. nyomtatvány, mely magyar- 
francia szöveggel valamennyi postahivatal haszná
latára készült, végül

a „Tudakozvány csomag (kézi és betétdarab) 
részére“ cimü magyar-francia szövegű 709. sz. 
nyomtatvány, melyet továbbra is minden postahi
vatal. bel- és külföldi forgalomban egyformán 
használhat, de csak csomagok, illetve kézi- és be
tétdarabok nyomozásánál.

Újonnan vannak rendszeresítve a „Tudakoz
vány ajánlott küldeményről (értéklevélről és érték
dobozról)“ cimü, valamint a „Tudakozvány utal 
vényről“ cimü 721. és 722. sz. magyar-francia szö
vegű nyomtatványok, melyeket a bel- és a külföldi 
forgalomban egyformán lehet használni és minden 
felvevő postahivatal által rendelhetők.

Minthogy 1925. évi október 1-től kezdve a 
különböző postai küldemények tudakolására kü- 
lön-külön nyomtatvány használandó, a Tudakoz- 
ványok rendelésénél a postahivatalok legyenek e 
körülményre is figyelemmel. Megjegyzem, hogy az 
eddigi „Tudakozvány“ cimü 709. sz. nyomtatvány
nak a postahivataloknál levő esetleges készleteit 
csomagok kézi- és betétdarabok tudakolására ok
tóber hó 1-e után is zavartalanul fel lehet hasz
nálni.

A most felsorolt többi változott nyomtatványok 
közül a 431, 432. és 537. sz. nyomtatványok régi 
készleteit a postahivatalok 1925. évi október 1-től 
kezdve ne használják, hanem azokat „Forgalom
ból kivont nyomtatványok“ megjegyzéssel szállít
sák be a m. kir. posta közp. anyagraktárába.

Az újonnan rendszeresített 721. és 722. sz. 
„Tudakozványok“-ból, nemkülönben a változott 
szövegű 431. és 432. sz. „Visszajelentés“-ből a m. 
kir. posta közp. anyagraktára első szükségletként 
minden kincstári postahivatalnak 30—30, a posta- 
mesteri hivatalnak pedig 5—5 ivet fog hivatalból 
megküldeni.
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Az 537. sz. „Visszajelentés csomagzárlatban 
talált eltérésről“ c. nyomtatványt a kicserélő 
postahivatalok szükséglet szerint rendeljék meg. A 
többi változott nyomtatványokkal csak a régi kész
letek felhasználása után, megrendeléseik arányá
ban látja el az anyagraktár a postahivatalokat.

A postahivatalok jegyezzék elő e változásokat 
a P. R. T. 1912. évi 42. számában megjelent nyom
tatványkimutatásban.

Budapest. 1925. szeptember hó 22-én.

Értéklevelekre és értékdobozokra alkalma
zandó ragjegyek rendszeresítése.

27.701.
A stockholmi postaszerződés határozatainak 

megfelelően (1. P. R. T. f. évi 43. számában meg
jelent 20739. sz. rendelet 55. §-át) a felvevőposta
hivataloknak (ügynökségeknek) az ott feladásra 
került értékleveleket és értékdobozokat, 1925. évi 
október hó 1 -tői kezdve, e küldemények címolda
lára ragasztandó „Értéklevél (doboz)-Valeur décla- 
rée“ felirásu, rózsaszínű ragjegyekkel is fel kell 
szerelniük.

E ragjegyek postamesteri hivataloknál 1— 
100-ig, kincstári postahivataloknál pedig 1—1000-ig 
terjedő benyomott sorszámmal vannak ellátva és 
294, illetve 294/a nyomtatványszám alatt a többi 
nyomtatványokkal együtt és azonos módon rendel
hetők. Első szükségletül minden postaügynökség
nek 5—5, postamesteri hivatalnak 10—10 és kincs
tári postahivatalnak pedig 100—100 lapot hivatal
ból küld meg a m. kir. posta központi anyagraktára.

E ragjegyek forgalomba helyezését a posta- 
hivatalok jegyezzék elő a P. R. T. 1912. évi 42. 
számában megjelent nyomtatványkimutatásban és 
jelen rendeletem bevezetésében említett rendelet 
idézett §-ánál is.

Budapest, 1925 szeptember 24Jén.

Mozgóposták postabélyeg ellátmányának fel
emelése.

25.878.
A P. R. T. folyó ávi 26. számában közölt 6586. 

sz. rendelettel a mozgóposták részére engedélyezett 
postabélyeg-ellátmányt 20.000 K-ról 40.000 K-ra 
emelem fel.

Egyúttal figyelmeztetem a postahivatalokat, 
hogy a dijhiányok pótlására vonatkozó visszajelen
téseket sürgetés bevárása nélkül haladéktalanul 
intézzék el.

Budapest, 1925. évi szeptember 22-én.

A nemzetközi postautalvány és utánvételes 
csomagforgalom felvetele Uj-Caledonia francia 

gyarmattal.
27.024.

A mindkét irányú utalvány és utánvételes cső 
magforgalom Franciaország közvetítésével Uj-Ca
ledonia francia gyarmattal folyó évi október hó 
l ével megnyílik.

Egy utalvánnyal küldhető maximális összeg 
Magyarországból Uj-Caledoniába 1000 francia 
frank, az ellenkező irányban 4.000.000 magyar 
korona.

Távirati utalványok Uj-Caledoniába nem 
küldhetők.

Az Uj-Caledoniába küldött — francia frankban 
kiállítandó — posta-utalványok rendeltetési helye 
mellé piros tintáival a „Poste frainjaise“ jelzés 
írandó. A Budapest 72. számú irányitó postahivatal 
ezeket az utalványokat is a párisi zárlatban köteles 
továbbítani.

Egyebekben a P. R. T. 1924. évi 72. számá
ban megjelent 30.527. sz. rendelet határozmányai 
az irányadók, melynél a hivatalok e rendeletet je
gyezzék elő.

Megjegyzem, hogy ezidőszerint Uj-Calodoniá- 
nak csak Nouméa postahivatala van az utalvány
felvétellel megbízva, innen oda azonban Nouméán 
kívül Uj-Caledoniának még a következő postahiva
talaihoz küldhetők utalványok:
Boulouparis
Bourail
Canala
La Foa
Houailou
Hyenghéne
Kalaa Gomen

Kone
Konaoua
Moindou
Oubatche
Pagouméne
Paita
Poindimie

Poudinne
Pounerihouen
Thio
Touho
Voh
Yale
Tieti

Ezekre a helyekre szóló utalványokról a fran
cia igazgatás uj utalványt állít ki, melyet Nouméa 
postahivatal kézbesít 100 frankonként 25 centime 
pótdij levonása után.

Budapest, 1925 szeptember hó 19-én.

Változás a nemzetközi csomagtarifában.
28.039.

A hivatalok a nemzetközi csomaglarifában a 
következő változásokat vezessék keresztül :

21. oldal: Arábia, a 2. útiránynál az 5. hasábba 
Írják be „3000“, a 6-ikba „50“, a 8-ikba „25“.

36. oldal: Karolina-, Marianna és Palau-szige- 
tek, a 3. útiránynál a 2. hasábban Olasz o. után 
írják hozzá „Egyptom“.
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42. oldal: Nagyhritanniu, az I. a) 1. útiránynál 
a 10 kg súlyú csomag díja 7 fr 10 ct, az I. b) 1. 
útiránynál a 10 kg súlyú csomag díja 10 fr 95 ct.

45. oldal: Palesztina, az a) 2. útirányban az
5. hasábba írják be „1000“, a 6-ikba „50“, a 
8-ikba „25“.

59. oldal: Nagybritannia, a beragasztott betét
lap 2. oldalán a 2. útiránynál, „2. Idegen díjak táb
lázata“ a) Súlydíj“ része az alábbiak szerint he
lyesbítendő:

a) Súly díj:

Súly London ’)
Anglia 

többi részébe

Skóíox-szág 
és Írország 

északi része

1 kg 1-95 fr. 3-10 fr. 3-10 fr.
3 11 2-80 „ 4-40 „ 4-40 „
5 11 3-20 „ 4-90 „ 4-90 „

10 11 6'20 „ 10-05 „ 10-05 „
12 11 9-40 „ 13-85 „ 15-40 „
15 fi 10-80 „ 15-75 „ 17-50 „
17 11 12.80 „ 19-40 „ 21-20 „
20 11 13-70 „ 20-85 „ 22-70 „

Ugyanazon betétlap 3. oldalán Írországnál a
2. útirányban „2. Idegen díjak“ alatti táblázat
a) Súlydíj“ hasábját az alábbiak szerint helyes
bítsék:

Súly Dij Súly Dij

1 kg 3-35 fr. 12 kg 16 05 fr.
3 „ 4-65 „ 15 „ 1815 „
5 „ 5-15 „ 17 „ 21-80 „
7 „ 1010 „ 20 „ 23T5 „

10 „ 12-85 „

67. oldal: Belgium, a II. táblázatban, a súly
díjak a Svájcon át való szállításnál a következők:

Súly Bruxelles 
és elővárosai

A többi 
helyekre

1 kg.-ig 1-40 fr. • 1-80
5 „ 2-50 „ 3-10

10 .. 4-85 „ 5-90
15 .. 6-90 .. 8-60
20 ,. 9-70 „ 11-40

Budapest, 1925. évi szeptember hó 24-én.

Ausztriában a koronaértékii bélyegekkel be
nyomott levelezőlapok és zártlevelezölapok 

érvényességi idejének meghosszabbítása,
I * 27.504.

A P. R. T. folyó évi 48. számában megjelent 
23.549. számú rendelet kapcsán értesítem a posta
hivatalokat, hogy az osztrák postaigazgatás újabb 
értesítése szerint az osztrák korona értékű bélyeg- 
henyomattal ellátott levelezőlapok és zárt levelező
lapok szeptember 30-án túl is forgalomban ma
radnak.

A hivatalok tehát fentemlitett levelezőlapok 
és kárt levelezőlapok bérmentesítését szeptember 
30-1 ka után se kifogásolják.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 24-én.

Vámköteles árut tartalmazó levelek forgalma.
27.028.

A P. R. T. folyó évi 42. számában megjelent 
18.981. számú rendelettel kapcsolatban közlöm a 
hivatalokkal, hogy az alábbi országok fogadnak el 
vámköteles árut tartalmazó leveleket:

Abessinia (Etiópia) 
Albánia
Argentina (köztárs.) 
Ausztráliai áll. szöv. 
Belga Kongó 
Brit India 
Bulgária
Danzig szab. város 
Franciaország 
Francia gyarmatok 
Syria és Libanon 

és Aluouiták állama 
Algír
Elefántcsont partvidék 
Dahomey 
Francia Sudan 

és Felső Volta 
Mauretania 
Réunion
St. Pierre és Miquelon 
Francia gyarmatok

Senegal
Togo
Guatemala
Island
Kanada
Lengyelország
Luxemburg
Marokkó,

spanyol zóna 
kivételével 

Németalföld 
Perzsia 
Portugal 
Románia 
Saarvidék 
Svájc
Svédország

Szerb-Horvát-Szlovén
királyság*

Tunis
Ujzeeland

* Szerb-Horvát-Szlovén királysággal való for
galomban a feladó a küldeményt esetleg terhelő 
vámdíjakat díjjegyzék útján nem vállalhatja ma
gára.

2. Németalföldi Indiába vámköteles árut tartal
mazó levél általában nem küldhető; azonban, 
amennyiben a tartalom vám alá esik és a címzett

■
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X

hajlandó a kirótt díjakat megfizetni, küldeményen- 
kipf 25 centime vámközvetitési díjat szed.

Jegyezzék elő a hivatalok fentieket az elől 
hivatkozott rendeletnél.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 24-én.

Röntgen-lámpák szállítása a postán.

25.411.
Felmerüli esetből kifolyólag megengedem, 

hogy ezentúl az igen törékeny Röntgen-lámpákat 
a burkolat belsejében kifeszitett rugók közé rög
zítve, falécekből készilett olyan különleges burko
latban adják feladóik postára, melynek résein át 
a kezelők a csomag tartalmának épségét állandóan 
ellenőrizhetik. E csomagokat szállítás közben is 
különös gonddal kell kezelni s azokat csakis a bur
kolat felső részére erősített fogójánál fogva kell 
kézről-kézre adni és mindig álló helyzetben kell 
raktáron tartani; fektetni avagy a többi csomagok 
közé tenni nem szabad.

E küldemények, azok különleges figyelmet 
igénylő kezelésére tekintettel, mindenkor terjedel
mes csomagként dijazandók.

Budapest. 1925. évi szeptember hó 22-én.

A szegedi baromfi-, galamb-, és házinyul- 
kiállitásra küldött csomagok súlyhatárának 

felemelése.
27.789.

A Szegedvidéki Baromfi-, Galamb- és Házi- 
nyultenyésztők Egyesülete 1925. évi október 3-án 
és 4-én Szegeden kiállítást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről folyó évi 
szeptember 30-tól október 2-ig bezárólag bármely 
postahivatalnál „Baromfikiállitás, Szeged“ címre, 
úgyszintén az érdekelt kiállítás rendezősége részé
ről Szegeden folyó évi október hó 5-én és 6-án, a 
tenyésztők vagy gyárosok részére feladásra kerülő, 
élőállatokat vagy gépeket tartalmazó csomagok 
súlyhatárát kivételesen 50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postai díjszabásokban 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megszabott 
díjak járnak.

Egyebekben a P. R. T. 1923. évi 78. számában 
közölt 32.476. sz. rendeletemben foglaltak értelem
szerűen ezekre a küldeményekre is alkalmazást 
nyernek.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 23-án.

Figyelmeztetés a magyar-olasz utalványfor
galomra nézve.

24.759. i
A P. R. T. folyó évi 38. számában közzétett 

17.093. sz. figyelmeztető rendelet dacára még min
dig előfordul, hogy egyes hivatalok Olaszországba 
szóló 1000 lírán felüli összegekről kiállított utal
ványt is felvesznek.

A P. R. T. folyó évi 3. számában közzétett 
30.211. számú rendelet kapcsán tehát újból és 
szigorúan figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
Magyarországból Olaszországba egy utalvánnyal 
legfeljebb 1000 lira küldhető.

E rendeletem be nem tartása esetén a jövőben 
a hibás hivatal ellen a legszigorúbban fogok 
eljárni.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 18-án.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1925. évi 
augusztus havában előfordult változások

(A feltüntetett számok az alkalmazottak rangsor- 
számát jelentik.)

27.866. í

Áthelyeztettek :
M iskolcról—Debrecenbe: Ruthényi Árpád

igazgató 35, Silhavy Aladár igazgató 75, Klamar- 
csik Antal 29, Winter Félix 45, Dr. Kosztolányi 
Béla 115, Szmerekovszky Béla 123 és Dr. Mayer 
Sándor 145, tanácsosok; Dr. Mallinger József 71, 
Dr. Csikesz Lajos 81, Kovács Lajos 105, Dr. Mar
tinovics Szilárd 115, Ilonák András 125 és Kama 
rás Miklós 127, titkárok; Haurv Gyula 28 és Dr. 
Körössy József 32, segédtitkárok; özv. Dobsa Jó- 
zsefné 127 és Koszicsák Ilona 164, segédellenőrnők: 
Maczurik András II. oszt. altiszt 4.006.

D ebrecenből—Miskolcra: Jeszenszky József
felügyelő 383. Kovács András 83 és Király Károly 
166, ellenőrök; Baky Gyula segédellenőr 43; to
vábbá: Gaál Ferenc segédmérnök 29 Budapestről 
—Sopronba, Sas István II. oszt tiszt 47 Szolnokról 
—Jászberénybe, Szakay László segédtiszt 379 Me
zőtúrról—Makóra, Kele János műszaki segédtiszt 
89 Budapestről—Miskolcra, Horváth József iváni
2.690, Horváth Ferenc 3.432, Csontos József 3.750, 
Magyar József 3.773 és Weinhoffer Ernő 4.004 II. 
oszt. altisztek Szombathelyről—Győrbe, Treuer 
György II. oszt. altiszt 3.123 Győrből—Mosonba, 
Kalocsa Vendel II. oszt. altiszt 3.140 Ujdombovár- 

I ról—Szekszárdra.
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Végkieíégilftettek :
Pap Dezső felügyelő 528, Miihálszky Antal el

lenőr 387, Rogoyszky Alajos műsz. ellenőr 5, Zöl- 
ner Ágoston 421 és Kölönté Ferenc 532 segédellen
őrök, Jánosy Lajos 119, Soós László 515 és Patay 
Sándor 568 segédtisztek, Csikai Jánosné 166 és 
Friedmann Gabriella 436 ellenőrnő, Kiss Ferencné 
szül. Keresztes Mária 411/a, Melhoffer Ilona 751 
és Galamb Margit 1.336 segédellenőrnő, Jaspary 
Aranka 601, Róna Mihályné szül. Mészáros Erzsé- 
1 »et 778, Erdélyi Sándorné 958, Kolacsek Irén 979, 
Markhardt Gizella 1.107 és Friedmann Frida 
1.280 segédtisztnők, Kristó Gyula 970, Mikóczi Já
nos 1.064, Szanka Sájndor 1.969, Egresi József 
2.840, Tóth András 2.892, Makai István 2.933, 
Keszler Lajos 2.948, i-fj, Drescher Tófor 3.023, 
Homonnai József 3.296 és Fiscliner István 3.419 II. 
oszt. altisztek, Székelyhídi Mihály II. oszt. vonal- 
felvigyázó 200.

Nyugdijaztattak :
Gruber Győző 116 és Eitler Rezső 386 felügye

lők, Leposa Ferenc főtiszt 360, Tóth Lajos I. oszt. 
altiszt 522, Kovács József kiskomáromi II. oszt. 
altiszt 1.339.

Meghaltak :
Kálmán Ferenc főtiszt 91 és Németh József 

szegedi II. oszt. altiszt 3.975.
Budapest, 1925. évi szeptember hó 22-én.

Betöltendő kiadói állás.
A kétegyházai (Békés megye) posta- és táv

beszélő-hivatalnál második kiadónői állás sürgő
sen betöltendő. Megkivántatik a távírda és távbe
szélő önálló kezelése. Fizetés: a teljes kiadófizetés,
1,020.000 korona és 100.000 korona havi üzemi 
jutalék; egyéb semmi.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
p o s t a ü g y n ö k i  á l l á s r a ,  s z e r z ő d é s  m e l l e t t .
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A sajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint, a foglalkozást (állást), illetve 
nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaiga- gatóság hoz 1926 októbei bó 18-ig nyújtan
dók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

N yom atott a  B udapesti H írlap  n yom dájában , B udapest. V III ., Ilükk S zilárd-u tca  4. — Felelős nyom davezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. |j || POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  K ERESKEDELEM ÜGYI MINISZTER.

B udapest, 1925. SZEPTEMBER 26.________________________________________________________ 56, szám.

T A R T A L O M
A posta-, táviró- és távbeszélőilijszaibás módosítása a postai részt illetőleg a stockholmi posilaszerzödés és egyez

mények végrehajtásával kapcsolatban.

---------------------------  . . . <r   -  - -     •  - ■ . ■■    ■ ■ —    -  ■ ■ —  ■

Hiszek egy Istenben, kiszek egy hazában.
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyayország feltámadásában! — Ámen.

A posta-, távíró- és távbeszélodijszabás 
módosítása a postai részt illetőleg a stockholmi 
postaszerzodés és egyezmények végrehajtá

sával kapcsolatban.
27.000.

A P. R. T. 1925. évi 38. számában megjelent
13.460. szálmú és a P. R. T. folyó évi 43. számá
ban megjelent 20.739. szánni rendeletre hivat
kozva, n posta-, táviró- és fávbeszélődijszabást 
1925. október hó 1-től kezdve az alábbiak szerint 
állapítom meg:

Általában már itt jegyzem meg, hogy a kül
földi viszonylatokra vonatkozó dijaknál, »meny
nyiben azok aranyfrankértékben vannak megadva, 
az átszámítás alapjául minden fajta küldeménynél 
egységesen egy centime =  140 K, egy frank =
14.000 K arányt állapítom meg.

A hivatalok tehát a Nemzetközi Csomagtarifá
ban, a Táviró, illetőleg Távbeszélő Tarifában fog
lalt és aranyfrankban feltüntetett dijakat, a kül
földi forgalomra nézve megállapított kártérítési 
összegeket stb. a fenti időponttól kezdve 14.000 K 
szorzószámmal számítsák át és ennek megfelelően 
a koronában nyilvánítandó értékösszegeket (kül
földre szóló értékleveleknél, értékdobozoknál, cso
magoknál) 14.000 K =  1 aranyfrank arányában 
tüntessék ki.

I. Postai díjszabás.
1. §. Levél.

1. Bérmentesítési dij belföldre:
a) a helyi (a belső és külső kézbesítő 

kerületen belül való) forgalomban
20 g - ig ............................................ 1000 K
minden további 20 g-ért . . . .  500 K

b) a távolsági forgalomban 20 g-ig 2000 K 
minden további 20 g-ért . . . 1000 K

2. Ausztriába, Cseh-Szlovákországba, Lengyel-
országba, Németországba, Olaszországba és gyar
mataiba, végül Romániába 20 g-ig . . . 4000 K

minden további 20 g-ért Auszt
riába és Németországba . . . 2000 K
a többi fentebb említett államba . 2500 K

3. Egyéb külföldre: 20 g-ig . . . .  5000 K
minden további 20 g-ért . . . 2500 K

4. A zárt levelezőlap a levéllel egyenlő díjsza
bás alá esik.

2. §. Levelezőlap.

Bérmentesítési dij:
a) a helyi (a belső és külső kézbesítő 

kerületen belül való) forgalomban 600 K
b) a belföldi távolsági forgalomban 1000 K
c) az 1. §. 2. pontjában említett vi

szonylatban ...............................  2000 K
d )  egyéb kü lfö ldre...................  2500 K

3. §. N yo m ta tvá n y , árum inta és üzleti papír.
1. N yo m ta tvá n y:
a) belföldre (úgy a helyi, mint a tá

volsági forgalomban) 10 g-ig . . 200 K
ezenfelül 50 g - i g ..................  400 K
minden további 50 g-éTt . . . .  300 K

b) Ausztriába és Németországba 50
g - k é n t ...................................... 600 K

e)  egyéb külföldre 50 g-ként . . . 800 K
Á rum in ta :

a) belföldre 50 g - k é n t .............  400 K
de l e g a l á b b ............................ 800 K

b) Ausztriába és Németországba
50 g - k é n t ................................  600 K
de l e g a lá b b ............................ 1200 K
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c) egyéb külföldre 50 g-ként . . 800 K
de legalább . . . . . . . .  1600 K
Üzleti papír:

a )  belföldre 50 g - k é n t .................... 400 K
de legalább...................................  2000 K

b) Ausztriába és Németországba
50 g -k é n t....................................... 600 K
de legalább . r ......................... 4000 K

c) egyéb külföldre 50 g-ként . . 800 K
de le g a lá b b ..................................  5000 K

2. Egybecsomagolás esetén a küldemény, ha 
üzleti papirt is tartalmaz, az üzleti papírokra meg
állapított határozmányok alá esik, ha pedig csak 
nyomtatványt és árumintát, az utóbbira megálla
pított határozmányok szerint kell azt díjazni.

3. Engedélyezett tankönyvek a belföldi forga
lomban, ha a küldemény címlapján feltűnően 
„Tankönyv“ megjelölés van, a 8. §. 2. pontjában 
megállapított díjszabás szerint bérmentesitendők 
akkor is, ha ajánlva, vagy Budapesten helyben 
sürgősként, illetve más belföldi viszonylatban 
express adatnak fel. Súlyhatár 2, illetve, ha a kül
demény egy kötet könyvből áll, 3 kg.

4. A va ko k  használatára szolgáló d o m b o rn yo 
m ása  írások dija: a) belföldre, Ausztriába, Cseh- 
Szlovákországba, Lengyelországba, Németországba 
és Romániába 1 kg-ig 100 K, 2 kg-ig 200 K és 3 
kg-ig 300 K; b) egyéb külföldre 1000 g-ként 800 K.

4. § H írlapok.

1. A hírlapok és folyóiratok díja belföldre, 
Ausztriába és Lengyelországba 50 g.-ig 300 K, 100
g-ig 400 K, 250 g-ig 500 K: e súlyon felül 500 g-ig 
600 K.

A díjköteles hirlapmellékletek dija belföldre, 
Ausztriába és Lengyelországba az egyes példányok 
minden 25 g-ja után 100 db-onkint 14.000 K.

A lap, illetőleg folyóirat legnagyobb megenge
dett súlya (az esetleges díjmentes melléklettel együtt) 
500 g. A karácsonyi, húsvéti, pünkösdi és újévi 
számok egymagukban vagy esetleges mellékleteik
kel együtt 1000 g súlyig is feladhatók a belföldi 
forgalomban.

Ily esetben az 500 g-ig terjedő súlyrészt a ren
des hirlapdijszabás szerint, az 500 g-on felüli súly
részt pedig a hirlapmellékletdijszabás szerint kell 
bérmentesíteni.

A díjköteles hirlapmellékletek súlya a lappél
dány súlyával együtt 1000 g-ot nem haladhat meg.

2. A viszontelárusitóknak belföldre küldött hir- 
lapkötegek, valamint a 3. §. 3. pontjában említett

tankönyvküldemények dija a belföldi forgalomban: 
100 g-ig 500 K
250 g -ig .................................  1000 K
500 g-ig . . . . . . . .  1500 K

1 k g - i g .............................  2000 K
2 kg-ig . . . . . . .  4000 K
3 kg-ig . . . . . . .  0000 K
4 k g - i g .............................  8000 K
5 k g - i g .............................  10000 K

3. Az 1. és 2. pontokban említett kedvezmények 
csak azokat a hírlapokat és folyóiratokat illetik 
meg, amelyek negyedévenként legalább egyszer 
megjelennek és amelyeket a kiadóhivatalok az ille
tékes postaigazgatóságtól nyert engedély alapján a 
kijelölt postahivataloknál adnak fel.

4. Az 1. pontban nem említett országokba 
szóló vagy negyedévnél ritkábban megjelenő, 
vagy nem az előző 3. pontban említett feladók által 
feladott hírlapok és folyóiratok, úgyszintén a nem 
kizárólag tankönyveket tartalmazó nyomtatványok, 
amennyiben nem esnek a következő § rendelkezé
sei alá, a nyomtatvány-díjszabás alá esnek.

5. Az 1920. évi február 26-án kelt 5028. sz. ren
deletnek (P. R. T. 1920. évi 15. sz.) IV. pontjában 
foglalt rendelkezései a politikai lapok 50°/o-os díj
kedvezménye tárgyában továbbra is érvényesek.

5. $. K edvezm ényes  nemzetközi d ija k  h írlapokra,
kö n yvekre  és tudom ányos k iadm ányokra .

A stockholmi szerződés alapján 50 g-ként 400 
K díj mellett szállíthatók:

1. a hirlapkiadóhivatalok által közvetlenül 
feladott hírlapok és időszaki folyóiratok:

Argentínába, Belgiumba, Bulgáriába, Cseh- 
Szlovákországba, Franciaországba, Lettországba, 
Luxemburgba, Németországba, Olaszországba, Ro
mániába, Paraguayba, Portugáliába, Szerb, Horvát 
és Szlovén királyságba és Uruguayba;

2. a könyvkiadók által kiadott és közvetlenül 
postára adott fűzött vagy bekötött könyvek, kivéve 
minden reklámot:

Argentínába, Ausztriába, Belgiumba, Francia- 
országba. Lettországba, Németországba, Portu
gáliába, Romániába, Paraguayba és Uruguayba ;

3. a tudományos és irodalmi társaságok által 
egymásnak küldött tudományos és irodalmi kiad
mányok:

Argentínába, Ausztriába, Belgiumba, Bulgá
riába, Franciaországba, Lettországba, Német
országba, Romániába, Paraguayba és Uruguayba.

A fenti dijaktól eltérően az Olaszországba  
szóló és a könyvkiadók által közvetlenül feladott 
könyvcsomagok dija 50 g-ként . . . .  600 K
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6. §. E xpress (sürgős) levélpostai kü ld em én yek , 
ß u d a p esti levélkicserélő szolgálat.

1. Expressdij:
a) a belföldi forgalomban . . . .  0.000 K
b) a külföldi forgalomban . . . 10.000 K
c) bármely Magyarországba szóló

küldeményért a rendeltetési pos
tahivatal külső kézbesítési kerü
letébe ....................................... 20.000 K

d )  expresspótdij a külföldről jövő 
és külső kézbesítő kerületbe
szóló levélpostai küldeményért . 10.000 K

e) Budapesten a helyi forgalomban express- 
ként (a belső területen 4 órán belüli kézbesítéssel) 
sürgős levelek, levelezőlapok, nyomtatványok, áru
minták, üzleti papírok és tankönyvek küldhetők; 
ezek dija a helyi forgalomra megállapított dij há
romszorosa, de legalább 2000 K.

2. A Budapest 4. számú postahivatalnál levél
postai fiókot bérlők részére ugyanott feladható 100 
g-ot meg nem haladó levél dija 500 K (a 20 gr-os 
helyi levél dijának Jele).

7. §. Légipostái pótdíjak.

A Magyar Légiforgalmi rt., az österreichische 
Luftverkehrs A. G., továbbá a Francia—Román 
Légiforgalmi rt. útján szállított postai küldemé
nyekért járó légi pótdij :

1. L e v e le k é r t:
20 g-ig . . . 10.000 K

20— 100 g-ig . . .  15.000 K,
azonfelül pedig minden megkezdett 100 g után 
még 5000 K.

2. Levelezőlapért : 5000 K.
3. N yom ta tványok, üzleti papírok és árum in

ták  után:
150 g-ig 4800 K, 150 g-on felül minden meg

kezdett 100 g után még 3200 K.
Magától értetődik, hogy ezt a pótdijat a kül

deményekért járó rendes postai (bérmentesítési, 
express és esetleg ajánlási) dijakon felül kell 
szedni.

8. §. B érm entetlen , vagy elégtelenül bérm entesített 
levélpostai kü ld em én yek .

1. A belföldi forgalomban a bérmentetlen, 
vagy elégtelenül bérmentesített közönséges és a 
külföldről érkezett közönséges vagy ajánlott leve
lek vagy levelezőlapok után a címzettől, illetve térti 
küldeményeknél a feladótól a hiányzó dij, vagy 
díjrész kétszeresét kell beszedni, de a beszedendő 
összeg nem lehet kevesebb a belföldi forgalomban 
leveleknél 1000 K-nál, levelezőlapoknál 000 K-nál,

A belföldi viszonylatban feladott s a frankó
kényszer ellenére elégtelenül bérmentesített aján
lott küldemény dijhiányát a felvevő postahivatal
hoz intézendő dijhiányvisszajelentéssel kell ren
dezni. A külfödre szóló elégtelenül bérmentesített 
ajánlott küldemények dijhiányát a kicserélőposta
hivatal a felvevő postahivatal terhére kiegészíti 
(1. P. R. T. 1923—23. és 1925—26.).

2. A Magyarországon feladott és külföldre 
szóló, illetve a külföldről eredő és Magyarországba 
szóló teljesen, vagy részben bérmentetlen levelek 
és levelezőlapok portójának megállapítása az aláb
biak szerint történik:

a) a Magyarországon feladott és külföldre 
szóló küldeményeit portójának kirovásánál min
den hiányzó 100 K vagy ennek töredéke után 1 
centime-ot (minimum azonban 10 centime) kell 
portóként felszámítani és a küldeményre alkalma
zandó „T“ bélyegzőlenyomat mellé feljegyezni. 
Megállapitást nyert, hogy a külföldre menő nem 
kellően bérmentesített küldemények legnagyobb 
részét sem ,,T“ bélyegzővel, sem a hiányzó dijat 
feltüntető számadatokkal nem látják el. Felhívom 
azért az érdekelt hivatalokat, hogy a külföldre 
menő levelezést a dij helyes lerovása szempontjá
ból állandóan figyelemmel kisérjék,, a kicserélést 
végző szolgálati helyeket (különösen a külföldre 
zárlatokat indító mozgópostákat) a szükséges „T“ 
bélyegzővel, valamint a könnyebb áttekintés ked
véért a fenti megállapítás alapján összeállított 
ilyenforma táblázattal lássák el:

1000 K hiányig feljegyzendő portó 10 ct,
1100 K hiányig feljegyzendő portó 11 ct 

és igy tovább.

b) A külföldről eredő küldemények portójá
nak megállapításánál a magyar kézbesítő hivatal 
a felvevő hivatal által portóként feltüntetett 
minden 1 ct-ért 200 K-t szed be. A beszedendő dij 
minimuma 1400 K.

Ha a küldeményen a felvevő hivatal a besze
dendő portót centime-ban nem jegyezte fel, a cím
zettől magyar koronában beszedendő összegnek 
megállapítása a jelen rendelethez csatolt kimuta
tás 5. és 6. hasábjában foglalt adatok alapján 
történik. Megjegyzem, hogy amennyiben valamely 
levél vagy levelezőlap teljesen bérmentetleniil ér
kezik, portóul egyszerűen a Magyarországból az 
illető országba szóló azonos küldemény bérmente
sítési dijának kétszerese számítandó. A kimutatás-

a külfölddel való viszonylatban pedig akár levél
nél, akár levelezőlapnál 1400 K-nál.
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ban ugyan a többi küldeményfaj szabályszerű dijai 
is fel vannak tüntetve, azonban ezen adatok csak 
annak ellenőrzésére szolgálnak, vájjon a küldemé
nyek a teljes bérmentesítési kényszer alapján hi
bátlanul vannak-e bérmentesítve.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy egyáltalán 
nem, vagy elégtelenül bérmentesített egyéb levél
postai kü ld em én yeke t (nyomtatvány, áruminta, 
üzleti papír stb.) tekintet nélkül arra, lionnét ered
nek, mint szabályelleneseket keze ljék  tértikén t.

A beszedendő portót 100-zal osztható korona- 
összegekre kell kikerekitcni.

3. A „Hivatalból portóköteles“ és „Hivatalos 
felszólításra“ záradékkal feladott leveleket terhelő 
portó megállapítása és beszedése tekintetében lásd 
a P. R. T. 125. évi 51. szálmát.

9. §. A jánlási díj.

Az ajánlás dija: a) belföldre a helyi (a belső 
és külső kézbesítő kerületen belül való) forgalomban 
1500 K, a belföldi távolsági forgalomban 2500 K,
b) külföldre 6000 K.

10. §. Postautaluány.
1. A postautalvány dija a belföldi forgalomban:

300.000 K -ig .............................  3000 K
500.000 K -ig .............................  4000 K

1.000. 000 K -ig ............................. 6000 K
ezenfelül minden 1,000.000 K. vagy ennek töredéke 
után m é g ................................................. 4000 K.

A belföldre egy-egy utalvánnyal küldhető leg
nagyobb összeg 15,000.000 K.

2. A postautalvány dija a külföldi forgalomban:
500.000 K -ig .............................. 6500 K

1.000. 000 K -ig .............................  9000 K
s ezenfelül minden 1,000.000 K, vagy ennek töre
déke után m é g ............................. ....  5000 K.

A külföldre egy-egy utalvánnyal küldhető ösz- 
szeg maximuma nem változik, de a külföldről ér
kező és koronára szóló egy-egy utalvány összege
15,000.000 K-nál nagyobb nem lehet, az Északame
rikai Egyesült-Államokból jövő utalványok maxi
mális összege változatlanul 100 dollár.

3. Távirati utalványokért a szabályszerű ulal- 
ványdijon felül még az utalványtáviratért járó táv
iratdijakat és a távirati űrlap diját s a belföldi for
galomban az utalványtávirat kiállításáért még külön 
5000 K-t kell fizetni a feladás alkalmával.

11. §. É rtéklevél és értékdoboz.
t. Az értéklevél viteldija fejében egy ugyan-; 

olyan súlyú és rendeltetésű ajánlott levél dija jár. 
A belföldi forgalomban is váltható értékdobozért

jár : viteldij 50 g-ként vagy ennek töredékéért 2500 
K, de legalább 14.000 K s ezenfelül 6000 K aján
lási dij.

2. Az értéklevelek biztosítási dija a belföldi for 
galomban 5,000.000 koronánként vagy ennek tőre 
déke után 6000 K; nyitva (olvasva) való feladás ese
tén a biztosítási dij kétszerese jár. Nyitva (olvasva) 
csak belföldre és 15,000.000 K-át meghaladó, köz
forgalomban lévő papírpénzt lehet feladni.

A külföldre szóló értéklevelek és értékdobozok 
biztosítási díja a nyilvánított érték minden
4,200.000 K-ja (300 frc), vagy ennek töredéke után 
a szállításban résztvevő országokra való tekintet 
nélkül 7000 K (50 centime).

3. A koronaértékben nyilvánított értékösszege
ket a feladó, vagy ha az elmulasztotta, a felvevő
hivatal 14.000 K — 1 frank arányban aranyfrankra 
köteles átszámítani. Az átszámítást a kiléptető m a
gyar kicserélőhivatal felülvizsgálni tartozik.

12. §. Csomag.
1. A csomagok súlydija a belföldi forgalomban.
a) nem terjedelemes csomagokért:

1-11.
díjöv 

0 — 50 
km

111.
díjöv

50-100
km

IV.
díjöv

100-150
km

V,
díjöv

150—200
km

VI-VJI.
díjöv
2b0

km-on lül
K K K K K

1 kg-ig 4000 4000 4000 4000 4000
1— 5 kg-ig 5000 6000 7000 8000 10000
5— 10 kg-ig 6000 8000 11000 14000 20000

10—•15 kg-ig 7500 12000 16500 21000 30000
15—20 kg-ig 10000 16000 22000 28000 40000
A hatóságok, hivatalok által kivételesen 50 kg 

súlyig feladható csomagokért (1. a P. R. T. 1922 
évi 66. sz.):

1-11. in - IV. V. VI-VII.
díjöv díjöv díjöv díjöv díjöv
0 -5 0 50-100 100—150 150 -  200 200
km km km km km-en tdl

K K K K K
20—25 kg-ig 12500 20000 27500 35000 50000
25—30 kg-ig 15000 24000 33000 42000 60000
30—35 kg-ig 17500 28000 38500 49000 70000
35—40 kg-ig 20000 32000 44000 56000 80000
40—45 kg-ig 22500 36000 49500 63000 90000
45—50 kg-ig 25000 40000 55000 70000 100000
b) Fentiektől eltérőleg a P. R. T. 1923. évi 49. 

számában megjelent 6.716. sz. rendeletben elősorolt 
élelmiszereket tartalmazó, vagy kizárólag az ezek 
szállításához szükséges tartályokból (ládákból, zsá
kokból, demijonokból, bádogtartályokból) álló cso
magokért, ha nem terjedelmesek:

1-11. Hl. IV. V. VI—vu.
díjöv diiöv díjöv díjöv díjöv

0 - 5 0 5 0 - 1 0 0  100 - 1 5 0  150— 2C0 2C0
km km km km km-on lúl
K K K K K

1 kg-ig 4000 4000 4000 4000 4000
1— 5 kg-ig 4500 5000 »1000 7000 9000
5—10 kg-ig 5000 7000 9000 12000 18000

10—15 kg-ig 6000 9000 13500 18000 27000
15—20 kg-ig 8000 12000 18000 24000 36000
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c) A terjedelmes csomagokért az a), illetve b) 
alatti súlydijak másfélszerese jár.

A dijövmutatóban a ,,0“ díjövvel jelölt helyek 
az I. díjöv szerint dijazandók.

2. Ha a csomagot a belföldön a vasútállomástól, 
illetve a vasútállomásra 5 Km-nél nagyobb távol
ságra kell szállítani, a belföldről eredő és belföldre 
szóló csomagokért az 1. pontban említett súlydijon
felül jár még:

1 k g -ig ........................  1000 K
1—10 k g -ig ........................  2000 K

10—20 k g -ig ........................  2500 K
20 kg-on f e l ü l ...................  3500 K

pótdij.
E pótdijat a postai zárlatot közvetítő utolsó 

vasútállomástól 5 Km-nél távolabb fekvő postahiva
tal szedi az ott feladott és az általa kézbesített cso
magokért, még pedig feladás esetén a rendes bér
mentesítési díjjal együtt a feladótól, a kézbesítendő 
csomagoknál pedig portóként a címzettől. E pótdij 
a csomagot után- vagy visszaküldés esetén újból 
terheli s ugyanazon csomag után adott esetben úgy 
a felálláskor, mint az érkezéskor jár.

Nem jár pótdij a Budafok, Csepel, Kispest. 
Pesterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota és Újpest, 
valamint Budapest közt eszközölt közúti szállítá
sokért.

3. A „sürgős“ csomag viteldija fejében jár a) 
a rendes súlydij háromszorosa (ha terjedelmes 
csomagról van szó, akkor a terjedelmes csomag 
dijának a háromszorosa) és b) ha nincs poste 
restante címezve, a szabályszerű expresszdij (egy
szeres összegben), c) az egyéb dijak, mint pl. a 
közúti szállítási pótdij, a tértivevény dija stb.. de 
csak egyszeres összegben.

4. Az értéknyilvánitással ellátott csomagok után 
jár értéknyilvánitási díj és biztosítási dij. És pedig:

A belfölddel való forgalomban értéknyilváni- 
tással feladóin csomagok után a súlydijon felül jár 
értéknyilvánitási és biztosítási dij címén csoma
gonként

a) 1,400.000 K nyilvánított értékig 0000 K;
b) 3,500.000 K nyilvánított értékig 10.000 K;
c) 3,500.000 K-t meghaladó értéknyilvánitás- 

nál, úgyszintén a készpénzt, értékpapírt, aranyat, 
ezüstöt, platinát, ékszert, drágakövet vagy egyéb drá
gaságot tartalmazó csomagnál az érléknyilvánitásra 
való tekintet nélkül tehát akkor is, ha a feladó ér
téket nem is nyilvánít, 0000 K értéknyilvánitási dij 
és a nyilvánított érték minden 5,000.000 K-ja, vagy 
ennek töredéke után még további 6000 K biztosí
tási dij.

A belfölddel való forgalomban a fenti új érték
nyilvánitási határokhoz képest „V“ jelzéssel az
1.400.000 K-t meghaladó értéknyilvánitás esetén és 
,,VV“ jelzéssel a 3,500.000 K-t meghaladó értéknyil
vánitás esetén kell a csomagokat ellátni, amennyi
ben a csomag az értéknyilvánitásra való tekintet 
nélkül tartalmánál fogva nem kezelendő „V“, „VV“ 
vagy ,,B" csomagként.

A külföldre szóló csomagoknak a nemzetközi 
csomagtarifában frank és centime-ban megadott 
bérmentesítési összegét 1 centime — 140 K, 1 frank 
=  14.000 K arány szerint kell koronaértékre átszá
mítani. Ennek megfelelően a koronában nyilvání
tandó értékösszeget 14.000 K =  1 aranyfrank arány
ban kell frankra átszámítani.

A külföldre értéknyilvánitással feladott cső 
magok értéknyilvánitási dija 20 frank (280.000 Ki 
nyilvánított értékig 4000 K, 20 frankon felül 250 
frank (3,500.000 K) nyilvánított értékig 6000 K. 
végül a 250 frankot (3,500.000 K-t) meghaladó ér- 
téknyilvánilásnál, úgyszintén az értéknyilvánitásra 
való tekintet nélkül a készpénzt, aranyat stb. 
(1. 4. pontot) tartalmazó csomagoknál 7000 K.

A külfölddel való forgalomban a fenti új érték
nyilvánitási határokhoz képest „V“ jelzéssel a
280.000 K-t (20 frankot) meghaladó értéknyilváni- 
tás esetén és „VV“ jelzéssel a 3,500.000 K-t 
(250 frankot) meghaladó értéknyilvánitás esetén 
kell a csomagokat ellátni, amennyiben a csomag 
tartalmánál fogva az értéknyilvánitásra való tekin
tet nélkül nem kezelendő ,,V“, „VV“ vagy ,,B“ cso
magként.

A külföldre értéknyilvánitással feladott csoma
gok és pedig úgy nemzetközi postacsomagok (colis 
postaux), mint pedig nemzetközi postaszállitmányok 
(eddig: nemzetközi közönséges csomagok) (envois 
de messagerie), biztosítási dija a nyilvánított érték 
minden 4,200.000 K-ja (300 frank) vagy ennek töre
déke után a szállításban résztvevő országokra való 
tekintet nélkül 7000 K (50 centime).

13. §. U tánvétcles kü ldem ény.
Az utánvételi szabályok ezentúl egységesek, úgy 

a levélpostára, mint a csomagpostára vonatkozólag 
és úgy a belfölddel, mint a külfölddel való forga- 

i lomban.
Az utánvételes küldeményekért járó összes 

dijakat ezentúl a feladáskor kell beszedni.
Az utánvételezési eljárásért a magáért a külde

ményért járó rendes dijakon (az ajánlott levélpostai 
küldemények és értéklevelek, dobozok diján, illetve 
a csomagok súly-, biztosítási- stb. diján) felül az 
utánvétel összegének alapulvétele mellett a követ
kező utánvételi dijak járnak:
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1. a belfölddel való forgalomban
300.000 K-ig i , 4000 K
500.000 K - i g .................... 5000 K

1.000. 000 K - i g ................... 7009 K
ezenfelül minden 1,000.000 K vagy ennek töredéke 
után m é g ............................. : . . . . 4000 K;

2. a külfölddel való forgalomban
500.000 K - i g .................... 8500 K

1.000. 000 K - i g ...................  11000 K
ezenfelül minden 1,000.000 K vagy annak töredéke 
után m é g ...................................................... 5000 K.

A rendeltetési hivatal a beszédeit utánvételi 
összeget teljes egészében küldi el az utánvételi 
utalvánnyal az azon megadott címre. A jövőben • 
tehát semmiféle utánvételes küldeményért nem jár 
sem előmutatási, sem beszedési, illetve utalványdij.

Az összes utánvételes küldemények díjazása 
tehát ezentúl úgy történik, mint amilyen eljárást 
eddig a külföldre szóló csomagoknál kellett követni.

Franciaország és Belgium éltek a stockholmi 
szerződésben biztosított azzal a jogukkal, hogy az 
utánvételes csomagok utánvételi dijainál a madridi 
szabályokat alkalmazzák. Ennek folytán a Magyar- 
országon feladott és Franciaországba és Belgiumba 
szóló utánvételes csomagok utánvételi díja az 
utánvételként feltüntetett összeg minden 750.000 
K-ja vagy ennek töredéke után 7500 K.

14. §. Postai m egbízás.

1. Sem a belföldi, sem a külfölddel való for
galomban a postai megbízást tartalmazó levelekért 
a feladáskor a rendes ajánlott levél diján felül egyéb 
dij nem jár. A belföldi forgalomban váltott meg
bízási lapért a feladáskor egy a belföldi távolsági 
forgalomban váltott ajánlott levelezőlap diját kell 
szedni. A megbízás kiváltása esetén azonban a kéz
besítő postahivatal a befolyó összegből a belföldi 
megbízásoknál okmányonkint 2000 korona, a kül
földről eredő megbízásoknál okmányonkint 4500 
korona (30 centime kikerekitve) beszedési díjat 
von le. A ki nem váltott megbízási okmá
nyok bemutatásáért okmányonkint a belföldi 
forgalomban 1500 K, a külföldi forgalomban 
pedig 2500 K (20 centime kikerekitve) bemuta
tási dij jár, amelyet részleges kiváltás esetén, 
a kiváltott okmány, vagy okmányok után befolyó 
összegből von le a kézbesitőhivatal, ha azonban 
erre a levonandó összegre a befolyó összeg fedeze
tet nem nyújt, a ki nem váltott okmányok bemuta
tási dijával, illetve ama részével, amelyre a befolyó 
összegben fedezet nincs, a ki nem váltott okmányo
kat tartalmazó ajánlott küldeményt portóként kell

megterhelni s azt a megbízás feladójától kell be
szedni. (A külfölddel való forgalomban a portó 'ki
szabásánál a fenti aranycentimedíjakat kell alapul 
venni.) A befolyt összegnek a beszedési és esetleg a 
bemutatási dijak levonásával fennmaradó összege 
után állapítja meg a kézbesitőhivatal á 10. §. 1., 
illetve 2. pontja szerint járó utalványdijat; ezt az 
összegből szintén levonja és az utalvány bérmente
sítésére fordítja. A megbízási utalványt a levonások 
után fennmaradó összegről kell kiállítani.

2. Postai megbízási lap használata esetén úgy 
a  beszedési dij, mint ki nem váltás esetén a bemu
tatási dij 1500 K.

3. A postai megbízás útján beszedhető összeg 
nem lehet nagjmbb, mint a postautalvánnyal küld
hető összeg, de a postai megbízási lap útján beszed
hető összeg legfeljebb 1,000.000 K lehet.

15. §. K ülönleges postai szolgálatok.

1. Exprcssdij a levélpostai küldeményekért, 
értéklevelekért és postautalványokért a belföldi for
galomban 6009 K, külföldre 1Ö.QG0 K, csomagokért 
a belföldi forgalomban 7000 K, a külföldi for
galomban 11.000 K. Bármely küldeménynek a bel
földi vagy a külföldről eredő forgalomban a rendel
tetési postahivatal külső kézbesítő kerületében való 
expresskézbesitési dija 20.000 K. Expresspótdij a 
külföldről jövő és külső kézbesítő kerületbe szóló 
express levélpostai küldeményeknél 10.000, a cso
magoknál 9000 K.

A belfölddel való forgalomban a sürgős vagy 
expresscsomagoknak házhozkézbesitése esetén a 
rendes házhozkézbesitési dij is jár.

A távirati utalványoknak a rendeltetési posta
hivatal belső kézbesítési kerületében történő kézbe
sítéséért cxpressdij nem jár.

A címzett is kérheti a rendes expressdij (de a 
külföldről érkező csomagoknál a külfödre szóló 
csomag expressdijának) lefizetése ellenében külde
ménye soronkivüli kézbesítését. Ebben az esetben 
a külföldről érkező csomag vámkezeltetése is soron- 
kivül történik.

2. A tértivevény és kifizetési értesítés dija, ha 
azt a küldemény feladásakor kérik, a belföldi for
galomban 2500 K, a külfölddel való forgalomban 
6000 K; utólag kérve e dij kétszerese jár.

3. A tudakozvány dija úgy a könyvelt külde
ményekre, mint a közönséges levélpostai küldemé
nyekre vonatkozó felszólalás esetén a belföldi for
galomban 5000 K, a külfölddel való forgalomban
10.000 K, de díjmentes, ha tértivevényt, illetőleg ki 
fizetési értesítést akár a feladáskor, akár pedig utó
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lag kértek. A tudakozvány díját bármely külde
ménynél, ha arra postaszolgálati hiba vagy mulasz
tás adott okot, a felszólalónak vissza kell téríteni.

4. A küldemények visszavétele, címváltoztatása, 
utánvétel elengedése vagy leszállítása stb. iránt 
postai úton történő rendelkezés dija egy ugyanoly 
rendeltetésű, 20 g-nál nem súlyosabb ajánlott levél 
díja, távirati rendelkezés esetén pedig a megkeresést 
tartalmazó távirat rendes dija, de ha címváltoztatás
ról vagy iaz ntánvételi összeg megváltoztatásáról van 
szó, még a postai útért járó díj is. Távirati úton kért 
visszavételnél és utánvétel elengedésnél tehát a táv
irati díjon felül postai dij nem jár.

5. A tömegesen feladott csomagoknak a cső 
maggyüjtőjáratokkal a feladó telepéről a postahiva
talba való szállítási dija csomagonként 1000 K.

6. A liázhozkézbcsités dija:

a) Budapesten:
értékdoboz és 1 kg-nál nem súlyosabb csomag 

után 1500 K, 1—10 kg-os csomag után 3000 K, 10 
kg-on felüli csomag után 4000 K és 20 kg-on felüli 
(hivatalos) csomagoknál 5000 K.

b) Vidéken:
értékdoboz és 1 kg-nál nem súlyosabb csomag 

után 1000 K, 1—10 kg-os csomag után 2500 K, 10 
kg-on felüli csomag után 3000 K és 20 kg-on felüli 
(hivatalos) csomag után 4000 K.

E dij annyiszor jár, ahányszor a házhozkézbe- 
silés megkiséreltetett.

7. Utalvány kifizetési dija. Úgy a bel-, mint a 
külföldről eredő postautalvány, távirati utalvány, 
valamint a csekk fizetési utalvány összegének 
háznál történő kifizetéséért darabonkint 700 K.

3. Meghosszabbítási dij. Ha a postautalvány 
érvényességi ideje nem a posta hibája folytán járt 
le, a meghosszabbítási záradékért a tudakozvány 
dija jár, tehát a belfölddel való forgalomban 5000 K, 
a külfölddel való forgalomban 10.000 K.

9. A falazó levélhordó által (kézbesítő- és 
gyűjtő járattal) a községbe, pusztára stb. kézbesítés 
és onnan a postahivatalhoz (postaügynökséghez) 
feladás végett beszállított közönséges és ajánlott 
levélpostai küldemények után, ideértve az érték
leveleket, kézbesítési, illetve közvetítési dij nem jár.

Egyéb, hivatalból kézbesített és feladás végett 
beszállított könyvelt küldemény után küldeményen- 
kint az alábbi kézbesítési, illetve közvetítési dijakat 
kell fizetni:

a) Utalvány, vagy csekk be- és kifizetés után 
a 7. pontban említett dijat.

b) Csomagok és értékdobozok után darabon- 
kint és a megteendő út minden 5 kilométere vagy 
ennek töredéke után a 6. b) pontban megállapított 
összegeket, azaz a vidéki házhozkézbesitési dijaf.

A megbízásból kézbesített, vagy beszállított ily 
könyvelt küldemények után szintén jár kézbesítési, 
illetve közvetítési dij, de ezt a postahivatal (posta
ügynökség), vagy ennek felhatalmazásából a faluzó 
levélhordó és a címzett, illetve feladó kölcsönösen 
állapítják meg.

Olyan értékdoboz, utalvány vagy csomag stb. 
után, amelyet a címzett maga visz, vagy vitet el, 
illetve amelynek összegét a címzett maga. veszi vagy 
véteti át a postahivatalból (postaügynökségtől), 
kézbesítési dij nem jár.

A kézbesítési dij a hivatalból szállított külde
mény után annak kézbesítésekor, a közvetítési dij 
pedig akkor fizetendő, mikor a faluzó levélhordó 
beszállítás végett a küldeményt a feladótól átveszi.

10. Vámközvctitési dij, illetve vám elé állítási 
dij. A vámkülföldről érkező

a) levélpostai küldemény vám elé állításáért 
külön dij nem jár, az esetben azonban, ha a külde
mény tartalma tényleg vámköteles és a küldeményt 
vámdíj terheli, a posta által való vámköz 
vetités dija levélpostai küldeményenkint 5000 K.

b) csomagoknál és értékdobozoknál:
na) a vámközvetitésért darabonkint 7000 K;
bb) ha pedig a cimzett maga vámoltatja meg 

küldeményét, a vám elé állításért darabonkint 
7009 K, de az esetben, ha a csomag más helyre szál
lítandó, mint ahol a posta közvetitévével való el
vámolás történik (pl. jelenleg Budapesten, Sátor
aljaújhelyen és Pápán), az említett 7000 K-n felül 
a vámhivatalba való külön fuvarozás fejében még 
a jelen §. 6. ponjtában feltüntetett dijakkal azonos 
dij is jár.

Valamely külföldről érkezett csomag vagy ér
tékdoboz első esetben való házhozkézbesitéseért 
külön dijat nem kell szedni, még express-csomag 
esetében sem, mert a vámközvetités és az első ízben 
megkísérelt házhozkézbesitésért fenti 7000 K egy
séges dij jár. lia azonban a házhozkézbesités egynél 
többször kiséreltetett meg, a második stb. esetben 
a kézbesítési díj felszámítandó.

11. A vámkisérőjeggyel vagy előjegyzési eljárás 
mellett feladott küldemények különleges dija kisérő- 
jegyenkint 4000 K.

12. Díjjegyzék és elszámolási jegyzék. A kü!
földi forgalomban váltott küldeményeknél a dij 
jegyzék kezelési dija 3500 K (25 centime), az el
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számolási jegyzék (fényűzési, forgalmi adó fedezé
sére) kezelési dija 3000 K.

13. Külkereskedelmi statisztikai illeték (3. P. R. 
T. 1925. 1.) 500 K.

14. Visszajelentés dija. Nem kézbesíthető cso
magokra vonatkozó visszajelentés díja a belföldi 
forgalomban 5000 K. a külföldi forgalomban 10.000 
korona.

Ez a dij a küldemény feladójától a vissza
jelentésről készített értesítés kézbesítésekor sze
dendő be.

15. Fekbér csomagokért és értékdobozokért 
küldeményenkint és naponkint 1000 K.

A fekbér fejében felszámított összeg nem ha
ladhatja meg az 5 aranyfrankot, illetve ennek m in
denkori egyenértékét (jelenleg 70.000 koronát).

16. Fiók- és raktárbérlet dija a következő:
a) közönséges és ajánlott levélpostai küldemé

nyek részére fenntartott fiók bérletéért
aa) Budapesten havi 35.000 K, bb) vidéki 

kincstári hivataloknál és az ezek székhelyén m ű
ködő postamesteri hivataloknál zárható fiókért 
havi 25.000 K, cc) egyéb postamesteri hivataloknál 
záriba tó fiókért havi 20.000 K, ha nincs zárható 
fiók, a nem zárható fiókért havi 15.000 K;

b) postautalvány és csekkfizetési utalvány fiók - 
bérletéért az utalváínyösszeget háznál kifizető hi
vatalok székhelyién és pedig:

Budapesten havi 150.000 K,
vidéken havi 75.000 K;
c) értéklevélfiók bérléséért csomag házhozkéz- 

besitő hivatalok székhelyén a b )  pont alatti díj jár, 
de ha valaki ugyanannál a hivatalnál utalvány- és 
értéklevélfiókot együttesen bérel, a b) alatti dij 
csak egyszeresen fizetendő.

d)  Csomagraktár bérletéért, csomag házhoz- 
kézbesitő hivatal székhelyén:

Budapesten havi 180.000 K,
vidéken havi 120.000 K;
e) oly helyeken, ahol utalványösszegek nem 

háznál fizettetnek ki, illetve a csomagok nem kéz- 
besittetnek házhoz, külön dij szedése nélkül az o) 
pontban említett fiókba kell elhelyezni minden 
könyvelt küldeményre vonatkozó értesítést, hacsak 
a fél ellenkezően nem rendelkezik.

17. Záros táska. Postaközvetitésre használt záros 
táska kezeléséért (ki- és bezárása, a kulcs őrzése):

a postahivatal belső kézbesítő kerületében 
lakó magánfelek részére havi 150,000 K. hivatalok,

A záros táskának meglévő járattal való továb
bítása esetén a közvetítés dija 50.000 K. Ha a köz
vetítés naponkint többször történik, ezt a dijat 
minden menettérti szállításért külön kell felszámí
tani.

18. A postai meghatalmazások nyilvántartási
dija:

a)  ha a- meghatalmazás csak egy
esetre szól, meghatalmazott sze- 
mélyenkint .............................  2.000 K

b) minden más esetben naptári
évenkint és meghatalmazott sze- 
mélyenkint .............................  10.000 K -

A meghatalmazott részére kiállított igazol
ványért díj nem jár.

19. Postai igazoló jegy. A személyazonosság 
igazolására szolgáló postai igazolójegy kiállítási 
dija darafionkin! 14.000 K. (1 frank.)

20. Feladási igazolvány, kifizetési felhatalma
zás, feladóvevény másodlat. A levélgyüjtőszekrény 
utján feladott ajánlott küldemények feladási iga
zolványának, úgyszintén az utalványkifizetési fel
hatalmazások kiállítása díjmentes.

A felvevő postahivatal a feladó kívánságára a 
feladás alkalmával könyvelt küldeményekről fel
adóvevény, illetőleg feladójegyzék-másodlatot állít 
ki. Ennek dija küldeményenkint, illetőleg szállító- 
levelei) k i n t .................................................  1000 K.

E dijat a másodlaton postabélyegben kell 
leróni.

21. Az átcsomagolási dij a csomagoknál és ér
tékdobozoknál 8000 K. Oly esetekben, amidőn a 
csomagoláshoz doboz, deszka .vagy különleges 
tartály (pl. bádogdoboz stb.) vagy szakértői 
munka (pl. forrasztás) szükséges, átcsomagolási 
dij címén a tényleges költség számítandó fel.

Külföldre továbbított csomagokat átcsomago
lási díjjal megterhelni nem szabad.

22. Csekkbefizetési lapok. Díjköteles írásbeli 
közleményt tartalmazó esekkbefizetési lapok bér
mentesítési dija Budapesten 000 K, vidéken 1000 
korona.

23. Nemzetközi csekkátutalási forgalomban 
az átutaló számlatulajdonos által küldhető értesítő 
hátlapjára vezetőit Írásbeli közlemény dija az 
Ausztriával, Cseh-Szlovák-, Lengyel-, Német-. 
Olaszországgal és Romániával való forgalomban 
(amennyiben ezen országokkal ez a forgalom fenn

valamint a külső kézbesítő kerületben lakó ma
gánfelek részére havi 25.000 K.
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áll, vagy a jövőben megnyílik) 2000 K, egyéb kül
földdel való forgalomban 2500 K.

24. Adatszolgáltatás dija. A postahivatalok 
által a felek kívánatéra és az általuk megjelölt 
időközökben a részükre rendszeresen érkező köny
veli küldeményekre vonatkozó adatszolgáltatás 
dija egy hónapról és 200 db-ot meg nem haladó 
tételig havi 150.000 K. ezen felül tételenkint még 
750 K jár. Amennyiben azonban a keresés hosz- 
szabh időt vesz igénybe, a fél a tényleg felmerült 
kiadást tartozik megtéríteni.

Magánfelek az általuk feladott vagy címükre 
érkezett postai küldeményekről felvilágosítást kér
őéinek és ezért küldeményenként 5000 K kijut ta r
toznak fizetni.

25. Értékcikkbecserélési díj bélyegeknél dara- 
bonkint 100 K. de a 100 K-ás bélyegnél 50 K, közön
séges és utánvételes szállítólevél darabjáért 100, 
illetve 200 K.

Bélyegek lebélyegzése 100 db-kint 100 K.
26. A jelen rendelettel nem érintett díjtételek 

és egyéb rendelkezések továbbra is változatlanul 
érvényben maradnak.

16. §. Kártérítés.
1. Az ajánlott küldemények kártérítési összege 

úgy a bel-, mint a külföldi forgalomban ezentúl is
500.000 K.

2. A belföldre értéknyilvánitás nélkül feladott 
csomagok kártérítési összege kg-kint továbbra is
50.000 K.

Az értéknyivánitás nélkül feladott Ausztriába, 
Gseh-Szlovák-. Lengyel-, Németországba és Romá
niába szóló csomagokért a kártérítés összege kg- 
kint 2 aranyfrank, az egyéb külföldre szóló cso
magokért pedig 1 kg-ig 10 aranyfrank, 5 kg-ig 25 
aranyfrank. 10 kg-ig pedig 40 aranyfrank.

Értéknyilvánitás nélkül feladott 10 kg-nál sú
lyosabb csomag ulán a kártérítés összege a Svájc
cal és a Szerb-. Horvát- és Szlovén királysággal 
való forgalomban 15 kg-ig 55 aranyfrank, 20 kg-ig 
70 aranyfrank, a Lettországgal való forgalomban 
pedig 10 kg-on felüli súlynál minden további 1 
kg. után még 2 aranyfrank, egyéb országokkal való 
forgalomban pedig minden további 1 kg után még 
4 aranyfrank.

Az aranyfrankban megállapított kártérítési 
összeget a feladás napján énvényben volt egyen- 
érték alapján kell magyar koronára átszámítani.

17. §. K észpénzbérm entesités.
A levélpostai küldemények — a készpénzzel 

bérmentesített nyomtatvány küldemények kivételé
vel — mindig postabélyegekkel bérmentesitendők.

A postautalványok, értéklevelek, értékdobo
zok és csomagok készpénzzel való bérmentesítése 
tárgyában 1. a P. R. T. 1924. évi 59. számában 
közzétett 20.542. számú, illetve az 1923. évi 69. 
számában közzétett 29.015. számú rendeleteket.
17. §. P osta takarékpénztári takarék- és c sek k  fize

tési u ta lványok.
A P. R. T. 1922. évi 66. számában közölt

24.683. számú rendelet értelmében utánküldhető 
takarék- és csekkfizetési utalványok, valamint a 
postautalványok módjára háznál kifizetendő csekk- 
fizetési utalványok legmagasabb összege a posta
utalványoknak megfelelően 15.000.000 korona.

II. Táviródijszabás.
1. A belföldi forga lom ban  egy dijszó 800 K, 

a hirlaptáviratoknál 250 K. Legkisebb dij (dijmii- 
minimum) táviratonkint 8000 K.

2. A helyi és szom szédos forgalom ban  (Üzt. 
Szab. 50. §.) egy szó dija 400 K, a legkisebb dij 
8000 korona.

3. Táviratlcv el éknél egy szó dija 400 K, a leg
kisebb dij 8000 K.

4. Másolási d íj többcimü táviratoknál és a 
táviratmásolatokért 100 szavankint 8000 K.

5. Visszavonási d ij a belföldi forgalomban táv
iratonként 2000 korona.

6. M agyarországból Ausztriába  egy szó dija 
1300 K, a hirlaptáviratoknál 650 K. Legkisebb dij
13.000 K. Visszavonási dij táviratonkint 3500 K.

7. Magyarországból Csehszlovákiába, Jugoszlá
viába  és Rom ániába egy szó dija 2000 K, hirlap
táviratoknál 1000 K. Legkisebb dij 20.000 K. Visz- 
szavonási dij 5000 K.

8. M agyarországból Lengyelországba  és N é
m etországba  egy szó dija 2300 K, a hirlaptávira
toknál 1150 K. Legkisebb dij 23.000 K. Visszavo
nási dij 5000 K.

Egyéb nemzetközi (európai és Európán kívüli) 
forgalomban az aranyfrankban megállapított dijak 
szorzószáma 14.000. Visszavonási díj 25 arany 
centimes. í

A féltő l beszedendő, 100-zal maradék nélkül 
nem osztható díjak  végösszege felfe lé  100-zal oszt
ható összegre kiegészítve szedendő be.

A jelen rendeletben nem érintett díjtételek 
változatlanok.

E változásokat a Távíró-Tarifákban és a Táv- 
irdaüzleti Szabályokban keresztül keli vezetni.

A Táviró-Tarifák 8. oldalán lévő dijkiszámi- 
tási példát a kir. hivatalok javítsák és a mellékelt 
fedőlapot a Távirdaüzleti Szabályok végére ra
gasszák be. _ _ j.
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K i m u t a t á s
a belföldi forgalom ban érvényes d íjtéte lek rő l és n y ilván 

ta r tá s i díjakról.
Érvényes 1925. október 1-től.

A d í j t é t e l e k A Távirdaüzleti 
Szabályok 

rendelkezéí ei
J e g y z e t

t á r g y a d i j a

útlap j ren d M - : - v  
) szelvényes..

100 K 
200 „

16.„§. L. 20. old.

Díjszó a távoUági for
galom ........................

Díjszó a helyi forg . . . .  

Kedvezm. kiríaptávirátok

800 K 
• 400 „

Díjminimum 8COO K 
250 K

Dijminimum 80CO K

22. §. L. 27. old. 
50. §. L. 74. „

40. §. L. 65. „

Vasárnap és Szt. István 
napján a belföldi magán
távira i ok után 5000 K 
pótdíj jár. Hirlaptávira- 
tofc kedvezményes díjjal 
c=ak 1 8 -9  órák között 

vehetők fel.

Táviratlevél —- Dijszó 400 K
Dijminimum 8000 K

40 §. L. 68. old. Táviratlevelet vasárnap 
és Szt. István napján 

feladni nem lehet.

Dijnyugta......................
Megváltási d i j ..............

15(0 K
Évi 400.000 K 26. §. L. 4L. old.

i'ftzveiité-i d i j ..............
Hitelezési d i j ................

£000 K 
500 „

19. §. L. 24. old. 
39. §. Li. 64. „

Telefonon fel és leadott 
és hitelre felad-.tt állami 

és magántáviratok

=  Xp =  1- üldöncdij . .. 20.COC K 36. §. L. 55. old. 
57. §. L. 82. „

A küldöncnek fizetendő 
kilometrikm djj nappal 

1500 K. éjjel 2000 K

=  TG =  Összeolvasás. az egyszerű dij ' / i  része 82. §. L. 49. old. A törtrészeket fellelő 
egész koronára kell ki

egészíteni 1

=  PC =  Vételjelentés . ötszavas távirat dija 
(dij minimumm al) 33. §. L. 50. old.

=  Tm =  Több cím és
másolási dij

táviratonként és 100 
szavanként 8X00 K

35. §. L. 54. old. 
65. §. L. 93. „

r>,, •, j Budapesten 600.000 K Rövidített tavitati cím . . Vjdéken 36O.COO „ 41. §. L. 6S, old. Évi díj

Időjósló táviratok káz- 
hozkézbesitése

A biv.siékhelj én 120 0C0K 
Külső kézb. kér, 210.000 52. §. L. 76. old. Évi díj

Különleges kézbesítés

Évi dij ÍOO.OCO K 
Félévi dij 60 000 „ 
Negyedévi dij 40.COU „ 
Havi dij 20.000 „
Egyes esetekre 5.0C0 „

56. §. L. 79. old,
Az u. n. lakodalmi táv. 
iratoknak egyszerre való 
kézbesítéséért eseten
ként 25.000 K dí] fize

tendő

Vi szavonási dij

Belföldön 2000K, Ausztria 35C0X 
Csehország, Jugoszlávia Len
gyelország, Németország és 
Romániával való forgalomban 
5000 K, egyéb külfölddel é5 
arany centimes

60. §. L. 87. old.

Cimkiegészitós 2000 K 56. §. 8. p.L. -O.od.

A féltől beszedendő, 100-zaI maradék nélkül nem osztható díjak végösszege fel
felé 100=zal osztható összegre kiegészítve szedendő be.

A díjtételek részletesen a „Táviró-Tarifák“-ban találhatók



56. szám 299

III. Távbeszélő

A távolsági távbeszélő forgalomban a követ
kező dijak lépnek életbe:

0. díjövben (Budapest köriül 0—-15 km.) 12.000 K
I. díjövben ( 0— 25 km. távolságra) 15.000 K

II. díjövben. ( 25— 50 km. távolságra) 22.000 K
I I I . díjövben ( 50—100 ikm. távolságra) 28.000 K
IV . díjövben (100—150 kan. távolságra) 32.000 k

V. díjövben (150—200 km. távolságra) 32.000 K
V I. díjövben (200—250 km. távolságra) 32.000 K

V II. díjövben (250 km.-en felüli) . . . 35.000 K

díjszabás.
Az előfizetési dijak változatlanok maradnak.
A Távbeszélő Tarifák és Távbeszélő Üzletsza

bályzat III. B), V. A )  és V. C) táblázatai helyébe a 
hivatalok ragasszák a csatolt fedőlapokat.

A szorzószám a külfölddel való távbeszélőfor- 
galomban 14.000 K.

111. 11) TÁBLÁZAT.
Krvényes 1925. október hó 1. - tői. (Budapestre és vidékre.)

_ _  >  m cd 
3  - e
-US _

Távbeszélő névsor (Üzletszab. 
12. §.) Állandó összeköttetések (Üzletszab. d5 §)
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Közhatóságok és hivatalok, valamint közérdekű testületek (tüzoltóegyletek, ármeute- 
sitő társulatok stb.) által közveszély esetén vagy közbiztonsági célokra kért állandó 
összeköttetésért úgy a helyi, rmot a távolsági torga'omban —  kivéve az előtizetői 
állomásról más helység központjától kéri távolsági beszélgetések diját — a lenti 
átalánydíjak lele jár. Ilyen összeköttetések napokra is kérhetők, mely esetben a 
díjnak annyibarmincadrésze fizetendő, ahány napig az összeköttetés tényleglétesittetett.
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Egyenkint fizetett beszélgetési d i ja k .
V. A) B e l f ö l d i  f o r g a l o m .

Érvényes 1925 október hó 1-töl
Nyilvái os (i.yil- 
vános tábláa) ál
lomásról kezde
ményezett helyi 

beszélgetésért

Nem sürgős távolsági beszélgetésért
U 

di
j Ö

vb
en

 
B

pe
st

 k
ör

ül
 

0—
15

 k
m

I. 
di

iö
vb

en
 

0 —
25

 k
m

 
tá

vo
ls

ág
ra

11
. 

di
.ö

vb
en

 
25

—
50

 k
m

 
tá

vo
ls

ág
ra

II
I. 

dí
jö

vb
en

 
50

—
10

0 
km

 
tá

vo
ls

ág
ra

IV
. 

dí
jö

vb
en

 
10

0-
15

' 
km

 
tá

vo
ls

ág
ra

V.
 d

ijö
vh

en
 

15
0 

-2
00

 km
 

tá
vo

ls
ág

ra

VI
. 

dí
jö

vb
en

 
2 0

0 -
 25

0 k
m

 
tá

vo
ls

ág
ra

VI
I. 

dí
jö

v.
en

 
25

0 
km

-e
n 

1 1
 el

ül
i 

tá
vo

l- 
| s

ág
ra

Buda
pest

Újpest
vidék

K K K K K K K K K K

3000 30C0 12X00 15.000 22.0C0 28.000 32.000 32.000 32.000 35.0C0

M e g j g  y é s

Vasárnap és Szt. István k irá ly  napján a belföldi forgalomban 
k é rt távolsági (nem sü rgős, sürgős, igen sürgős vagy azonnali) 
magánbeszélgetésekért beszélgetésenként 10.0C0 K pótdij 
szedendő. Állami és birlapbeszélgetésekért vasárnap és Szent 

István napján sem já r  pótdij.

A „sürgős“ távolsági magánbeszélgetésért az 
egyszerű beszélgetési dijnnk háromszorona, az 
„igen sürgős* (rapid) beszélgetésért ugyanannak 
kilencszereses az „azonnali* beszélgetésért ugyan
annak tizenryolcszorosa jár.

A  B u d a p e s t  k ö r ü l  lé g v o n a lb a n  m é r t  1 5  k i l o m é t e r é n  

b e l ü l  fekvő távbeszélőhálózatok a következők 
Békásmegyer, Budafok, Budakalász, Budakesz 
Budaörs, Csepel, Csömör, Cinkota, Kispest, Má 
tyásföld, Nagykovácsi, Nagytétény, Pesterzsébet 
Pesthidegkut, Pestszentlörinc Pestújhely, Rákos 
hegy, Rákoskeretztur, Rákospalota, Rákosszent
mihály, Solymár, Soroksár, Törökbálint, Üröm.

H i r t a p b e s z é lg e te s e k  a kedvezményezett időben 
75°jo-os díjkedvezményt élvezi ek. (L Üzl. Szab. 
82. §-a).

rvényes 1925. október hó J-től
V. C) b e s z é l g e t é s i  d i j a k k a l  k a p c s o l a t o s  ' m e l l é k d í j a k ,

Visszavonási dij a belföldi forgalomban 
(Üzletszab. 41. §.)

«3 £<D ^
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Hitelezési di) 
(Üzletszab.) 
42. § 2. p.

A meghívás dija a bellöldi 
forg. (Üzletszab. 43. §.) 

bármely távolságra

egyszerű sürgó.-

A magánbe
szélgetések 
nyugtázásá

nak (dij- 
nyugtal dija 
(Üzletszab. 

89. §. 2. p,)

K

Meg
jegyzés

6.000 7.500 11.000 14.000 16.000 16.000 16.0C0 17.500

2.400

T ö r l é s i  d i j  a  b e l f ö l d i  f o r g a l o m b a n :

6.4003.000 4.400 5.600 6.400 6.400

500

A hó folyamán 
számlázott min
den beszélgetés 
(meghívást után

7.000

Vasárnap és Szt. István király napján visszavont 
és törölt beszélgetésekért pótdij nem jár

15.000 45.000

Külterületen vagy más 
helység területén kézbe
sítendő meghívásért ezen
felül még 20.000 K kül- 

döncdij fizetendő.

Vasárnap és Szt. István 
király napján bejelentett 
nem sürgős vagy sürgős 
meghívásokért — az V. A J  

táblázat vonatkozó meg
jegyzése értelmében — 
10.000 K pótdij szedendő.

1500

IV. V egyes  in t é z k e d é s e k .
A P. R. T. jélen számával kézhez veszik a h i

vatalok a kivonatos Posta-, Táviró- és Távbeszélő 
Díjszabást is.

A nemzetközi csomagdijszabásra vonatkozólag 
külön történik rendelkezés.

Felhívom a hivatalokat, hogy a P. R. T. folyó 
évi 43. számában megjelent 20.739. számú rende

let 77. §. 4. bekezdés 5. sorában „portóként“ szót 
töröljék és helyébe Írják be „további rank óként“ 
szót.

Megjegyzem, hogy jelen rendeletemben az 
újonnan kiadásra került Postai Üzletszabályzat 
áítal rendszeresített szolgáltatások dija is felvé
tetett.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 26-áu.

N yom atott a Budapesti H ír lap  nyom d ájáb an . Budapest. V i l i . ,  Bükk S zilárd -u tca  4. — Felelés nyom davezető: Nedeczky László.
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K i m u t a t á s
a belföldi forgalom ban érvényes d íjtételekről és nyilván

tartási díjakról.
Érvényes 1925. október 1-tőL

A d í j t é t e l e k A Távirdaüzleti 
Szabályok 

rendelkezés ei
J e g y z e t

t á r g y a d i j a

űrlap |  rendeS........
) szelvényes. .

100 K 
200 „

16. §. L. 20. old.

Dijszó a távolsági for
galom .......................

Dijszó a helyi forg . . . .  

Kedvezni, hirlaptáviratok

800 K 
400 „

Dij minimum 8000 K 
250 K

Díjminimum 8000 K

22. §. L. 27. old. 
50. §. L. 74. „

40. §. L. 65. „

Vasárnap és Szt. István 
napján a belföldi magán- 
távira i ok után 5000 K 
pótdíj iár. Hirlaptávira
tok kedvezményes díjjal 
csak 1 8 -9  órák között 

vehetők fel.

Táviratlevél — Dijszó 400 K
Díjminimum 8000 K

40 §. L. 68. old. Táviratlevelet vasárnap 
és Szt. István napján 

feladói nem lehet.

Dijnyugta.....................
Megváltási d i j .............

1500 K
Évi 400.000 K 26. §. L. 41. old.

Közvetítési d ij.............
Hitelezési dij...............

2000 K 
500 „

19. §. L. 24. old. 
39. §. L. 64. ,

Telefonon fel és leadott 
és hitelre feladott állami 

és magántáviratok

=  Xp =  Küldöncdij . . 20X00 K 36. §. L. 65. old. 
57. §. L. 82. „

A küldöncnek íizetendő 
kilometrikus dri nappal 

1500 K. éjjel 2000 K

=  TC =  Összeolvasás. az egyszerű dij l/s része 32. §. L. 49. old. A törtrészeket fel leié 
egész koronára kell ki

egészíteni

=  PC =  Vételjelentés . ötszavas távirat dija 
(dij minimum mai) 38. §. L. 50. old.

=  Tin =  Több cim és 
másolási dij

táviratonként és 100 
szavanként 8.C00 K

35. §. L. 64. old. 
65. §. L. 98. ,

Rövidített távirati cim . . Budapesten 600.000 K 
Vidéken 360.000 „ 41. §. L. 68. old. Évi díj

Időjósló táviratok ház- 
hozkézbesitése

A hi v. székhely én 120 000 K 
Külső kézb. kér, 200.000 „ 62. §. L. 76. old. Évi díj

Különleges kézbesítés

Évi di| 100.0CO K 
Félévi dij 60 000 „ 
Negyedévi dij 40X00 „ 
Havi dij 20.000 „
Egyes esetekre 5.0C0 „

56. §. L. 79. old.
Az u. n. lakodalmi táv. 
iratoknak e g y s z e r r e  való 
kézbesítéséért eseten
ként 25.000 K díj fize

tendő

Visszavonási dij

Belföldön 2000 K, Ausztria 36C0 K 
Csehország, Jugoszlávia. Len
gyelország, Németország és 
Romániával való forgalomban 
6000 K, egyéb külfölddel *6 
arany centimes

60. §. L. 87. old.

Cimkiegészités 2000 K 66. §. 8. p.L. fcO.old.

A féltől beszedendő, IOO-zal maradék nélkül nem o szth a tó  díjak végösszege fel 
felé IOO-zal osztható összegre k iegészítve szedendő be.

A díjtételek részletesen a „Távíró-Tarifákéban találhatók
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Érvényes 1925. október hó 1-től.
III. B )  TÁBLÁZAT.
(Budapestre és vidékre.)

_  > Ui «JR J=Ml

Távbeszélő névsor (Üzletszab. 
12. §.)
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a névsorban való felvétel 
dija esetenként
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Állandó összeköttetések (Üzletszab. 15. §.)

A helyi

állomá

sonként 

és havon 
ként

A t á v o l s á g i  f o r g a l o m

előfizetői 
állomásnak 
más helység 
központjával 
való össze
kötéséért 

havonként

80.000

• i-i•z

80.000

i  sá Ä :2o  <x> 5
N<U o ■

N  *  cSCfl tí M ^
•o.-S’-a
S CO u  O Nt-> 5̂) **■" ' —*O i—i O H-J ÖO
* I-STS

‘«tí
o
b ű  T fí  —T Q>
■S V,r/j Ro <v ■ Ä ~

különböző két központhoz kapcsolt előfizetők 
közvetlen összeköttetéséért a

Budapest körül 
0—15 km

L ü . m . IV. V. VI. VII.

távolsági zónán belül havonként

K K K K K K K K

120.000 900.000 1,320.000 1,680.0(0 1,920.000 1,920.000 1,920.000 2,100.000

és az állomásonként annyiszor járó 80X00 K, ahány
szor az összeköttetést naponkint létesíteni kell

£• a .ß Hl) ^ *2 *° 'S a 'S -o N - . - g, g ;
g a «» 2 « 
|-S 2  ̂5 ‘O» cü -

Közhatóságok és hivatalok, valamint közérdekű testületek (tűzöl*óegyletek, ármentc- 
sitő társulatok stb.) által közveszély esetén vagy közbiztonsági célokra kért állandó 

'összeköttetésért úgy a helyi, mint a távolsági torga'omban — kivéve az előfizetői 
állomásról más helység központjától kéri távolsági beszélgetések diját — a lenti 
átalány dijak tele iár. Ilyen összeköttetések napokra is kérhetők, mely esetben a 
díjnak annyi harmincadrésze fizetendő, ahány napig az összeköttetés lényleglétesiltetelt.

I
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V. (!) B e s z é l g e t é s i  d i j a k k a l  k a p c s o l a t o s  m e l l é k d i j a k .

Érvényes 1925. október hó 1-töl.

Visszavonási dij a belföldi forgalomban 
(Üzletszab. 41. §.)
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I. 
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n

K K K l\ k K K K

6.000 7.500 11.000 14.000 16.000 i 16.000 16.000 17.500

Hitelezési dij 
(Üzletszab.)

A meghívás dija a belföldi 
forg. (Űzletszab. 43. §.) 

bármely távolságra

A magánbe
szélgetések 
nyugtázásá
nak (díj- 

nyugtai dija 
(Üzletszab.

39 . § . 2 . p .)

42. § 2. p.
egyszerű sürgős

K K K K

500 15.000 45.000 1500

A hó folyamán 
számlázott min
den beszélgetés 
(meghívás) után

Külterületen vagy más 
helység területén kézbe
sítendő meghívásért ezen
felül még 20.000 K kül- 

döncdij fizetendő.
Vasárnap és Szt. István 
király napján bejelentett 
nem sürgős vagy sürgős 
meghívásokért — az V. A j  
táblázat vonatkozó meg
jegyzése értelmében — 
10.000 K pótdij szedendő.

T ö r l é s i  d í j  a  b e l f ö l d i  f o r g a l o m b a n :

2.400 3.000 4.400 5.600 6.400 6.400 6.400 7.000

Vasárnap és Szt. István király napján visszavont 
és törölt beszélgetésekért pótdij nem jár

Meg
jegyzés





Fedőlap a P. R. T. 1925. évi 56. számához,

Érvényes 1925 október hó 1-töl

Egyenkint fizetett beszélgetési dijak.
V. A) l i e l f ö l d i  f o r g a l o m .

Nyilvát os (nyil
vános táblás) ál
lomásról kezde
ményezett helyi 

beszélgetésért

Nem sürgős távolsági beszélgetéséit
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 d
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Buda
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Újpest
vidék

K IC K K IC K K K K K

3000 80C0 12.C0O 15.000 22.0C0 28.0C0 82.0C0 83.000 32.000 85.000

K J e 7

Vasárnap és Szt. István király napján n belföldi forgalomban 
kért távolsági (nem sürgős, sürgős, igen sürgős vagy azonnali) 
magánbeszélgetésekért beszélgetésenként 10.000 K pótdíj 
szedendő. Állami és lilrlapbeszélgetésekért vasárnap és Szent 

István napján sem jár pótdij.

A „sürgős* távolsági magánbeszélgetésért az 
egyszerű beszélgetési díjnak háromszorosa, az 
„igen sürgős* (rapid) beszélgetésért ugyanannak 
kilencszerese s az „azonnali * beszélgetésért ugyan
annak tizonryolcszorosa jár.

A Budapest körül légvonalban mei't 15 kilométerén 
belül fekvő távbeszélőhálózatok a következők : 
Békásmegyer, Budafok, Budakalász, Budakcsz, 
Budaörs, Csepel, Csömör, Cinkota, Kispest, Má
tyásföld, Nagykovácsi, Nagytétény, Pesterzsébet. 
Pestbidegkut, Pestszentlőrinc Pestújhely, Rákos
iié? y, Rákoskeresztúr, Rákospalota, Rákosszent
mihály, Solymár, Soroksár, Törökbálint, Üröm 

llirtapbeszélgetésck a kedvezményezett időben 
75°/o-os díjkedvezményt élvezi ek. (1. Üzl. Szab
«2. § a*
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Melléklet a P. R. T. 1925. évi 56. számában közölt 27.000 1925. számú rendelethez.

A b e sz e d e n d ő  portó IOO*zal osztható koronaösszegri k ikerekitendö. — L egkisebb p o rtó ö sszeg  1400 korona.

Ha valamely küldemény; mely első rendeltetési helyére kedvezményes díjszabást élvezett, utánkül iés folylán vált elégtelenül bérmentesített küldeménnyé: minden hiányzó külföldi pénzegysógért 
az alábbi kimutatás 6. rovatában (beszedendő portó — korona) feltüntetett összegne ; csak a felét kell szedni és ez esetben nem lehet a legkisebb portóösszeget alkalmazni.

Levél
A díjtételek

Beszeden 
dő portó 
mincen 
hiányzó 

egységért

Nyómtat-
vány,

Vakok
számára

Ajánlási
díj

Express
dij

Levél
Levelező

lap

A díjtételek
Beszeden
dő portó 
minden

Nyomtat
vány,

áruminta,**
iizieti

papír***

Vakok 
szárnál a

:xpressz-
Származási ország

20 minden
további

Levelező
lap

mely pénzegységben 
értendők

áruminta,**
üzleti

papír***

készült
írások
1000

Származási ország
20

minden
további

mely pénzegységben 
értendők

hiányzó
egységért

Írások
1000

g-ként

dij ’ díj

g ig 20 g-ért korona 50 g-ként g-ként g-'g
20 g-ért korona 50 g-ként

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5' 6 7 8 9 10

Abessinia (Etióp a) 2 * 1 * mehnlek 5000 l / 2 V 2 2 — Francia-India10) 36 18 18 cache
(24 caches =  1 fanon) 278 6 6 36 —

Albánia 25 12 15 quindarka 400 5 •> 25 — Francia-Indokina11) 10 5 0 centiéme
(100 cent — 1 piastre) 1000 2 1 10 20

Algír 100 60 60 francia centime
(100 ct = 1 frank) 100 20 20 100 200 Francia-Oceánia12) 100 50 60 centime

(100 cents = 1 frank) 100 20 ÍO 100 200
Am. Egyes.-Áll. *)22) 5 3 3 cent 2000 1 1 — — Görögország 250 125 150 lepton

(100 lepta =  1 dracliine) 40 50 25 250 500
Fülöp-szigetek 16 8 10 cen tavo

(100 centavos = 1 peso) 625 4 2 16 Guatemala 250 125 150 centavo
(1(10 centawus = 1 peso) 40 50 25 300 100

Argentina 12 6 5 centavo
(100 centavos = 1 peso) 833 3 a 3 12 15 Haiti 25 13 15 centime

(ÍOO centimes = 1 gourde) 400 0 3 25 —
Ausztria 30 18 18 Groschen

(100 Groschen = 1 schilling) 266 15)0 1 40 80 Honduras , 0 10 12 centavo argent 500 4 2 10 —

Belgium 100 60 60 belga centime
(100 b. ct. = 1 b. frank) 160 2,)2 0 a 20 100 200 ír  szabad állam*) 3 ~~ 17- 17. penny (=  d)

(12 pence = 1  shilling) 3333 V2
J

2 3 6
B elga-K ongógynriuat l) 100 60------ ----- 60 kongo centime

(100 c. ct. == 1 kongo frank) 100 20 20 100 200 Island 35 2tT 10 aur 286 7 7 30 80
Bolivia 25 15 15 centavo 400 5 3 20 — Japán13) Chosen 

(Korea) ÍO 6 6 1600 2 16Brit gyarm atok (100 sen = 1 yen) i

E u ró p á b a n :
Gibraltár*) Malta*]

3 ÍV* 17. penny ( =  d)
(12 penes = 1 schilling) 3333 V2 V2 3 — Kanada *) 10 5 6 cent 1000 2 1 10 —

Kína 10 6 0 kínai piasteicent 1000 2 2 10 20
A frik áb an :
Kenya és Uganda*)

<
30 15 15 333 10 5 30 — Kolombia 10 5 0 centavo 1000 % 1 10 20

Tanganyika terület*; 25 15 15
f cent 1
l (100 cents =  1 shilling) j 460 5 5 30 Kuba *) 5 3 2 centavo 2000 1 1 8 —
j \ Lengyelország és 

Lengyel Felső-Szilézia
grosz

(100 grosz = l  zloty) 333 60Somaliland*) 3 ív , IV, anna
(16 annas =  1 rupie) 3333 V2 V2 3 — 23 15 15 6 8 30

Mauritius*), Sey
chelles*),Zanzibar*) 20 10 12 cent 500 4 20 40

Lettország 25 15 15 santimi 460 5 a 5 25 —
(100 cents = 1 rupie) A

Libéria 10 5 5 cent 1000 1 10 20
Brit-Nyassaland*) 5 *7 , 3 t / 2060 1 — 5 — Litvánia és Memel-videk 60 36 36 ceuta

(100 centas = 1 litas) 167 12 12 60 120
Nigeria*) o i/  * '2 IV. 1 1 1 4000 V2 — 2 — Luxemburg 1 0 Ö | 60 60 luxeinb. centime 100 20) 20 20 160 —

Észak-Rhodesia*) t p l /*• 12 IV. 1
\ penny ( »» d) /
I (12 pence = 1 shilling) \

4000 1 — 4 — Marokkó (francia 100 60 00 francia centime
(100 ct. = 1 frank) 100 2 6 2 6 100 200

A m erikában : zóua)
Bahama, Barbados, 
J amaica*)

2 1/ 17- 1 | 4000 V2 V2 2 Marokkó (spanyol 
zóna) 40 20 25 centimo 250 10 5 40 —

Antillák*) 3 17. 17, ' ' 3333 V2 V2 3 — Mexikó 10 10 4 centavo 1000 2 2 20 20
Honduras*) 5 3 3 \ ( 2000 1 1 5 — Mezopotámia (Irak) 3 IV, 17, anna

(10 annas =  1 rupie) 3333 12 V2 3 —

Uj-Fundland*) 5 3 2 cent / / (100 cents — 1 dollár) J 2000 1 5 — Nagybritánnia
27a 17, 17, penny 4600 V2 V q 6

Guyana*) 0 3 3 \ ( 1667 1 1 6 és Észak-Irorsz.*) (12 pence *= 1 shilling)

Németalföld íigjara.1* 15 10 10 cent 667 15 40
Á z s iá b a n :
Brit-In dia*) 3)

(100 cents =  1 florin) 0

3 1 I 9 17. anna
(16 annas «* 1 rupie) 3333 V2 V2 3 12 Németország 20 10 10 pfennig

(100 pf. — 1 márka) 400 18) 100 g-kint
5

ä  kg-ig
3 30 60

Ceylon*) 20 10 12 cent
(100 cents 1 Tuple) 560 4 2 20 — Nicaragua 10 5 0 centavo de cordoba 1060 2 1 10 --- ---- ---

Cyprus 110 60 81» para
(40 para=*l plaster) 91 30 20 110 220 Norvégország és a

spitzbeigai norv. hi- 45 25 30 őre 222 10 5 45 90
Brunei*), Maláji álla- ] ( vatalok
mok*) (szövetkezettek8 é- 
nem „zovetkez.-*), É szak- 
Borneo*), Sarawak*), 
Strnlts-Settlements*) 5)

12 6 8
\  cent /  
/  (ion rent, =  1 dollár) ]

833 3 2 12 — Olaszország, San-Jta- 
rino és olasz gyarmatok 
(kivéve Olasz-Somaldand

75 50 45 centesimo
(100 eentesimi = l lira)

106 20 5 100 200

Hongkong*) 10 6 4 \  f 1000 2 2 10 __ Olasz-Somaliland 200 120 120 c e n te s im o  
(100 cent = 1 lira) 50 40 40 240 480

Oroszország Szocia
lista Szovjetköztár
saságok Uniója)

A u sztrá liá b a n :
Ausztráliai Állam-

szöv.*) 6)
3 IV« 17a

1
3333 1 v 2 3 — 14 10 — kopek 714 2 3( 14 30

Banks-szigetek és 
Santa-Cruz-szig.*)

1
1 2500 17a 1

Palesztina 13 7 8 miiliéme 709 3 2 13
4 2 2 3 Panama köztárs. 5 3 2 centesimo

(100 centesimo = 1 balboa' 2060 1 —
Uj-Zéeland*)7), Rakó- 
lianjra, Snwarow,Mana- 
hiti, Penobyu (Tongareva] 
es Fanni ng-szigetek*)

a  7* 17, 1
1

penny (■?= d) /
(12 pence =* 1 ahlltlngl'. 4000 V2 3

Paraguay 400 2 0 0 250 centavo 25 100 a 50 2 0 0 2 0 0
Peru • 15 10 10 centavo 667 2 2 2 0 —
Perzsia 15 9 9 chahi 667 15

Uj-Hebridáfe*),
Tonga-szigetek*)

1 (20 chaliis = 1 kran) fí »
4 2 2 / 2500 17, 1 3 Portugál és gyarm. 

(kivéve az a ább fel
soroltakat)

160 96 96 portugál centavo 62 32 19) 80 320
Fidsi-szigetek*),

3 17. 17.
1

3333 V2 V2

(100 centavos = 1 escudo) f i i  l*J

Gilbert-, Ellice- és 
Salamon-sziget.*)

3 Macao ) -< *  1
1  n 0 1 10 6 6 avo

(100 avos — 1 pataka) I960 2 2 10 20

Bulgária 600 300 400 stotinka
(100 Stotinki = 1 leva) 16 100 4 100 600 — Port. India > x, E <

l ° « j 27a 17, 17a tauga
(16 tangas = 1 rupie) 4000 1 2

1 2 2 6

Chile, a perui Arica 
és Tacna kerülettel 70 35 45 centavo 143 15 10

Timor J ' 55 ( 12 7 7 avo
(100 avos = 1 pataka) 833 2 2 12 24

Románia 750 600 450 bani
(100 bani = 1 leu) 10 2 0 0  a 2 0 0 1000 —

Costa-Rica 2 0 10 12 centi mo de colon 500 4 2 2 0 40 Saar-vidék 100 60 60 francia centime
(100 ct. = 1 frank) 100 2 0 2 0 100 —

Cseh-Szlovák ország 2 0 0 150 120 cseh haler 40 50 50 250 500 Salvador 2 0 10 12 centavo de colon 500 4 2 2 0 —

Dánország Farőesz 
és Grönlanddal 40 2 0 25 őre

(100 ore =  1 dán korona) 250 10 5 30 80 Spanyolország16) és
gyarmatai17) 40 2 0 25 centimo

(100 centimos =  1 peseta 250 10 5 40 —

Danzig (sz. táros) 35 2 0 2 0 pfennig
(100 pf, =  1 danzigi forint) 286 10 10 2 0 70 Svájc és Lichtenstein 30 2« 2 0 svájci centime

(1(10 st. ct. =  1 st. frank 333 10 5 40 60
Délafrikai Unió*)

---------- ,
3 17, 17, penny

12 pence =  1 shilling 3333 V2 V2 4 — Svédország 25 15 15 őre
(100 őre =  1 korona) 400 5 5 2 0 50

Domingói Köztárs. 
(San Domingo) o 3 2 centavo 2600 1 1 5 Syria és Libanon 400 2 0 0 250 centiéme de piastre

(100 c. de p. =  l  piastre) 25 100 50 400 —
Szerb—líorvát-Szlovén 300 150 150 para 33 50 a 50 300 600

Ecuador 2 0 10 12 centavo 500 4 2 2 0 — királyság (100 paras = 1  dinar)

Egyptom8) 15 10 10 milliontes 667 2 2 15 —
Szí ám királyság 15 10 10 salaiig

(100 satangs =  1 tical) 667 3 3 15 —

Észtország 20 12 12 észt márka 500 4 4 20 40 Törökország 400 240 240 para
(10 para =  1 piaster) 25 80 80 400 —

Finnország 2 0 0 120 120 pennt
(100 penni = 1  mark) 50 40 40 200 400 Tunis 100 60 60 Fr. v. tunisi cenlimt

(100 ct. =  1 frank) 100 !0) 2 0 2 0 100
—

Franciaország Mona- 
eoval és a 9) alatti 

gvarm.

------------ ---- ; ■ ■
francia centime 

(too fr. e t =  1 fr. frank)

— Uruguay 12 0 8 centesimo 833 3 a 1 12 —

100 60 60 100 30! 2 0  a 20 100 2 0 0 Venezuela 50 25 30 centimo de Bolivar 2 0 0 10 5 50 —

A *)-gal megjelölt országokban súlyegységül az uncia 
használatos, és pedig:

20 g helyett 1 uncia =  283465 g
30 * „ 2 „ =  56-693 „

500 „ „ 20 „ (1 font) =  566-93 „
1000 „ „ 2 font =  1133-86

**) Árum inták után a legkisebb dij egyenlő a nyom
tatvány első súlylokozatára megállapított dij (lásd 7. hasáb) 
kétszeresével.

***) Üzleti papírnál a legkisebb dij egyenlő a levél 
első súlyfokozatára megállapított díjjal (lásd 2. hasáb).

1 Ruanda és Urundival.
2 Ide tartoznak az Andaman-szigetek, Berina, Be-

ludsistan, valam int a következő helyeken működő brit- 
indiai postahivatalok: Aden, Mascat (Perzsa-öbölben),
Kaschmir és Ládák (Tibet).

' Negri-Sembilan, Pahang, Perak, Selangor.
4 Johore, Kedah, Perlis, Kelantan, Trengganu.
» Labuan, Malacca, Penang, Singapore, Wellesley.

B Dél-Ausztrália, Nyugat-Ausztrália, Queensland, Tas
mania, Uj-Dél-Wales, Papua (Brit-Uj-Guinea), Kauru-sziget 
és Norfolk-sziget.

7 Ideértve Cook-szigetek és Palm erston-, Savage-, 
(Nine-), Puka-Puka- (Danger-)szigetek.

8 Nubiával és Sudan-nal, valamint az Alexandriában 
és Port-Said-ban levő francia postahivatalokkal.

* A frikában : Dahomey, Elefántcsont-part, Francia- 
Guinea, Francia Somali-part, Gabun, Madagascar és a hozzá 
tartozó területek, Mauretania, Közép-Kongo, Niger (katonai 
kerület). Felső-Senegal és Niger, Reunion, Senegal, Ubangi- 
Schari-Tschad Amerikában: Francia-Antillák (La Desirade, 
Guadeloupe, Les Sainles, Martinique, St. Barthelemy, St. 
Martin északi része, Francia Guyana, St. P ierre és Miqüelon. 
Ausztráliában : L’j-Kaledonia a Pius-szigettel.

10 Ohandernagor, Karikai, Mahé, Pondichéry.
1 Gochincbina, Cambodja, Annám, Laos, Tonkin.
12 Gambiai-, Marquesas- Tahiti- (Társaság-)szigetek,

I T uam olu-, Tubuai-, Raivavae-szigetek, lies  sous le vent, 
Mo orea, Makatea és Rurutu-Rimatara.

13 Beleértve a Japántól függő területeket és a Kínában 
levő japán  postahivatalokat.

14 A m erikában : Németalföldi Antillák és Németalföldi 
Guyana (Surinam). Ázsiában : Németalföldi India (Nagy- 
Sunda-szigetek, Molukkok). A uszlráliában : Németalföldi Uj- 
Guinea (Papua).

16 Ausztriából könyv és tudom ányos kiadványok 50 
g-ként 4 groschen.

16 Andoréval, a Balearokkal, P ityusokkal és a Kanári
szigetekkel.

17 Észak-Afrikában : Alhucemas, Ceuta, Melilla, Velez 
de la Goméra és a G uinea-öbölben: Annobon, Corisco, 
Elobey, Fernando Po.

18 Szükebb értelem ben vett nyom tatványok, — ame
lyeken csak egyes kisebb javítások vannak, pl. sajtóhiba- 
helyesbítés, számjegyek javítása stb. — 50 g-ig 3 pfennig. 
Egyelőre azonban nem kell vizsgálni, hogy a 3 pfenniggel

bérm entesített nyom tatványok megfelelnek-e a szükebb 
értelem ben vett nyom tatványok fogalmának.

9 Az afrikai portugál gyarmatokban 40.
21 K iadóhivatalok áltál közvetlen feladott időszaki 

lapok 50 g-ként 10 centime.
21 Kiadóhivatalok által 1925 december 31-ig feladott 

időszaki lapok 50 g-ként 10 belga centime.
22 Ide tartoznak: Alaska, Hawai, Manua, Tutuila, a 

Panam a-csatorna vidéke, továbbá Guam-, Porto-Rico- és 
Virginia-szigetek.

a  Kiadók által feladott hírlapok és könyvek s tudo
m ányos és irodalm i társaságoknak szóló tudományos és 
irodalm i kiadványok őOu/0-os díjmérséklést élveznek.

♦  Kiadók által feladott hírlapok és tudom ányos s 
irodalm i kiadványok 5070-os díjkedvezm ényt élveznek.

H Kiadók által, feladott hírlapok és könyvek 50°/0-os 
díjkedvezm ényt élveznek.

O Kiadók által Jeladott hírlapok 50°/^-os díjkedvez
ményt élveznek

N y o m a to t t  a ft-.id a pest i l l l r l a n  n y o m d á já b an ,  t lu d a p a r t .  V i l i . . tökk Szilárd-utca 1. Felelős, nyom davezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. f | | |  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A MAGYAR KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. SZEPTEMBER 28. 57. szám.

A külföldre szóló csomagok díjszabása.

T A R T A L O M
Uj magyar-osztrák távbeszélő viszonylatok megnyitása.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

A külföldre szóló csomagok díjszabása.

28.200.

A stockholmi csomagegyezmény életbelépteté
sével 1925 október 1-vel a nemzetközi csomag- 
díjakban számos változás áll be. A díjszabás nj 
kiadása csak a közel jövőben jelenhetik meg, azért 
a hivatalokkal átmeneti intézkedésképpen az aláb
biakban közlöm az európai és néhány tengerentúli 
államba szóló nemzetközi postacsomagok új díj
szabását.

A táblázatban azon országoknál, melyekkel 
kevésbbé élénk forgalmunk van, általában csak a 
jelenlegi csomagdíjszabásban feltüntetett 1. út-, 
irányt vettem tekintetbe. A többi útirányban felad
ható csomagok, illetve az alább fel nem sorolt or
szágokba szóló csomagok díját a hivatalok adott 
esetben olykép számítsák ki, hogy a jelenlegi díj
szabásban feltüntetett tételekhez adjanak még 
hozzá Magyarország pótdíjaként 
az 1 kg. súlyú csomagoknál további 30 centime-ot,
az 5 ,, ,, ,, ,, 50 ,,
a 10 ,, ,, ,, ,, 90 ,,

A nemzetközi közönséges csomagokra vonat
kozólag a csomagdíjszabás 67. oldalán az I. számú 
táblázatban a magyar súlydíjakat az alábbiak sze
rint helyesbítsék:

A c s o m a g  s ú l y a -

Milyen csomagért
1 kg-ig 
fr ct

5 kg-ig 
fr ct

10 kg-ig 
fr ct

15 kg-ig 
fr -ct

20 kg-ig 
fr ct

Nem terjedelmes . . . —.60 1.— 1.80 3 — 4.—

Terjedelm es............. —.90 1.50 2.70 4.50 6.—

Fentiekből kivehetőleg a nemzetközi közönsé
ges csomagoknál október hó 1-től kezdve az 1 
kg-os súlyfokozat után is külön díjat állapítottam 
meg és a 10 kg. súlyú csomagok alapdíját egyen
lővé tettem a hasonló súlyú nemzetközi postacso
magok díjával.

A II—XXIII. díjtáblázatokban lévő idegen súly
díjak változatlanok.

A hivatalok a P. R. T. jelen számával együtt 
kiadott betétlapot csatolják a Nemzetközi Csomag
díjszabás III. részéhez.

A csomagdíjszabás egyéb adatai (értéknyilvá
nítás határa, vámárunyilatkozatok száma, szállítási 
feltételek stb.) továbbra is figyelembe veendők.

Ez alkalommal is felhívom a hivatalok figyel
mét, hogy az aranyfrankban megállapított díjak 
átszámításánál október 1-től kezdve a 14.000 
szorzószámot kell használni.

A fent érintett országokba szóló csomagok díja 
a következő:
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R endeltetési
ország Útirány

.

Súlydij Rendeltetési
ország

p

Útirány
c■úlydij

kg."ig| frc. cts. kg -lg frc. cts.
1 2 3 4 1 2 3 4

Ausztria Közvetlen
1
5

10
15
20

1
1
2

40
60
20
80
40

Egyiptom
aj kivéve egyp- 
tomi Szudánt

1. Ausztria v.Oea 
Szlov., Német köz
vetlen (Hamburg)

3. Ausztria, Olasz

1
5

1
5

2
4

2
4

65*
05

75
05

Belgium
Ausztria v. Gseh- 
Szlov.

Német

1
5

10

1
2
4

65*
50
20

b) egyptomi 
Szudán

1. Ausztria, Cseh- 
Szlov., Német, 
(Hamburg)

1
5

3
4

40*
80

Bulgária
1. Jugoszlávia 1

5
10

1
5

10

1
2

70
50
10

70
50
10

3. Ausztria, Olasz 1
5

3
4

50
80

2. Románia

.

4
1
2
4

Észtország
L. Ausztria, Német

2. Gseh-Szlov., 
Lengyel

1
5

10
1
5

2
3
6
2
3

20
45
10
30
35

Cseh=Szlovák-
ország

Közvetlen
5

10
15
20

1
1
2

60
20
80
40

10 6

Finnország
1. Au-ztria v. Gsszl. 
Német

2. Au ztria v. Csszl.

1
5
1

2
3
3

45*
95
10*
05
10*
05

D anzig
(szabad város)

Cseh-Szlov.
Lengyel

1
5

10

1
2
4

75
45
35

Német, Svéd 
3. Aus/tria v. Cs^zl. 
N 3met, Dán, S véd
ői szag

5
1
5

5
3
5

Dánország
Ausztria v. Cseh- 
Szlov.

Német

1
5

10

1
2
5

70*
55
10 Francia-

ország
(Monacoval)j

L Ausztria v. Csszl. 
Német

1
5

10

1
2
4

70*
70
80

Egyesült-
Á llam ok
(Amerikai)

! 2. Ausztria—Svájc 1
5

10

1
2
4

60
70
80

I. Az amerikai álla
mi posta utján

n) a kontinensre 
és Havai, Por- 
lorico és Virgi
nia szigetekre

b) Fülöp szige
tek és Pana
ma-zóna

Ausztria, Német 1
2
3
4
5

10
; i  

2
3
4
5
6

2
2
3
3
3 
5
4
5
7
8 

10 
13

30
80
05
30
55
90
25
95
45
90
40
55

Görögország
Jugoszlávia 1

5
10

2
3
5

25
25
25

Ausztna, Német

ír szabad ál
lam

I. Az „Agence 
Continentale & 
anglaise“ v. a 
Messageries 
Anglosuisses 
utján

L. Ausztria —Svác 
(Basel 17. A. C.A. 
Francia, Belgium, 
(Ostende) vagy 
Ausztr. Sváic (Ba
sel 17) M. A. S. 
Francia (Dieppe)

1
3
5

10

3
5
6 

13

95
65
15
15

II. A Messageries 
anglosuises utján:

oyNewyorkCity, 
Brooklyn, Ha
bokén. Jersey 
City

b) a többi he
lyekre

7
8 
9

10

15
16 
17 
19

05
50
95
45

II. Az ir posta 
utján

1. Aucztria v. Csszl. 
Német (Hamburg)

1
3
5

2
3
4

45*
70
20

Ausztria, Svájc, 
Messageries, anglo- 
su esés, (Bale 17 
M. A. S. Havre,

» D n

1
3
5

1
3
5

3
4
5

5
6 
8

10
80
80

90
30

Kanada
ideértve Vancou
ver szigetet is

JI) A kanadai 
postaigazgatás 
közvetítésével

1. Ausztria v. Csszl. 
Német

2. Ausztria. Svájc, 
Francia (Havre)

1
3
5
1
3
5

2
4
4
2
4
5

40*
05
65
60
55
15

* Az Ausztrián át való szállítás esetén az 1 kg. súlyú csomag dija 10 ct-mal keve=ebb
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R endeltetési Súlydíj Rendeltetési Súlydii
ország Útirány ország Ú tirány

kg.-lg frc. cts. k g .ie frc. cts.
l z 3 4 l 2 3 4

Kanada Nagybritannia

B) A Message- 
iies anglosuis-

b) Anglia egvéb 
helyeire, Skót-

1. Ausztria, Síá]c, 
(Basel 17) A. . 
A Francia, Bel-

1
3

3
5

70
40

ses közvetité- országba és ír- giurn (Ostende) v. 5 5 90
sével ország angol Ausztria, Svájc 10 n 55

a )  Montrealba 
és Toronloba

Ausztria, Svá'c 
M. A. S.

1
5

6
11

35
50

részeibe (B isel 17) M. A. 
S.Francia(Dieppe) 

2. Aui-ztria v. Csszl. 1 3 35*
b) a többi he- Ausztria, Svájc 1 7 35 Német (Köln- 5 3 95
lyekre M. A. S. 5 12 80 Deutz) A. C. A. 

Be gium v. C. A. 
N.essen Kaidén-Lengyel- Csehszlov. 1 — 90

ország 5 1 30 kitchen (Rhein-
Ideértve Len- 10 2 40 land) szálli'ótársa-
gyel-Felsőszilé-
ziát

15
20

3
5

70 ság utján Kalden
kirchen Vlissinge- 
nen át

1. Csehszlov., Len- 1 1 75 11. Brit posta-
Lettország gyet 5

10
2
5

95
25
75

hivatalok utján
1. Ausztria v. Cssz1. 1 3 35*

15 7 Német (Hamburg) 5 3 95

2. Ausztria v. Csszl.
20 9 85 10 7 15

1 1 90* Ausztria v. Csszl. 1 1 80*Német o. német 
hajó (Stettin v. 5 3 30 Németalföld Német 5 2 80
Li be, k) 10 5 80 ' Ausztria v. C^szi. 1 — 90*

L itvánia és Ausztria, Német
1
5

2
3

25
55

N ém etország 5
10

1
2

30
40Memel-vidék közvetlen 10 6 25 15 3 95

1. Ausztria v. Csszl. 1 1 40* 20 5 25
Luxem burg Német közvetlen 5 2 20

50*
05

10
15
20

3
7

10

90
70
45

Norvégország
(ide értve a 
Spitzbergákat

1. Ausztria v. Csszl. 
Nemet (Ham
burg) közvetlen

1
5

2
4

2. Ausztria, Svájc, 1 1 60 is)
r randa 5 2 70 2. Ausztria v. Cs=zl. 1 2 /U

10 4 80 Német Dánia 
(Frederikshave-

5 4 40

N agybritan-
nia és észak- 
irországi Ant
rim, Armagh, 
Deny Down, 
Fermanagh és

nen át)

Olaszország
San Marinovai 
és Fiumével

1. Ausztria 
közvetlen

2. Jugoszlávia

1
5

10
1
5

1
1
3
1
2

10
80
30
20

Tyrone grófsá
gok 1. Ausztria, Sváic 1 55

10 3 60
2 1. Ausztria v. Csszl. 

Német (Ham
burg)

I. Magánszálli- 
tási vállalatok 
utján

a )  London és

(Ba-ei 17) A. C. 
A. Fiancia, Bel
gium (Ostende) v.

3
5

10

3
4 
7

80
20
70

Portugál 1
5

2
3

15*
15

Ausztria Svá'c 
(Basel 17) M A. S. Közvetlen 1

1
60

elővárosai Francia (Dieppe) Románia 5 —
2. Ausztria v. usszl. 1 30* 10 1 80

Német (Köln — I O 15 2 60
Deutz) A. C. A. 
Belgium v. C A.

5 3 90 20 3 40
N essen, * alden- Auszlria v. Csszl. 1 1 50*
kirchen (Rhein
land) száll tótáis. Saar-vidék Nemet 5 2 30
utján \ aldenkir- 10 4 20

• chen-Vlissmgenen 15 8 40
át 20 11 20

* Az Ausztrián át való szállítás esetén az 1 kg. súlyú csomag dija 10 ct-mel kevesebb.
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R endeltetési 
ország

Spanyolor
szág  a Bada
rokkal és An
dorra köztár
sasággal

JI) a spanyol 
posta közvetí
tésével

a) kontinens

b )  Baleari szi
getekre

B) a Message- 
iies anglosuis- 
ses közvetíté
sével

a) kontinens

b )  Baleari szi
getek

Ú tirány
kg.-ig

Svájc
(Lichtensteinnal)

Ausztria v. C-szl., 
Német) Hambuiv) 

Ausztria v. Cs z 
Német (Ham
burg) spanyol

Ausztria, Svájc (M 
A. S.)

Ausztria Svájc iM 
A. S. Ba.e 17

Súlydíj

1. Ausztria (Buchs)

Zónákat lásd cso
magtarifa c8. old.

CsehszL, Német

frc. cts.

1 2 30*
5 3 45
1 2 55
5 3 70

1 4 05
3 5 —

5 5 75
1 4 35
3 5 50
5 6 25
1 1 20
5 2 20

10 3 90
15 5 90
20 — —

7 60
11 ( 9 60
111 ( 11 20
IV \ 12 40

1 1 60
5 2 70

10 4 80

Rendeltetési * Súlydíi
ország Útirány

kg-ig frc. I cts.
1 2 3 4
♦

1. Ausztria v. Csszl. 1 2 50*
Svédország Német (közvetlen) 

(Sassnitz) 5 4 05

2. Ausztria v. Csszl. i 2 50
Német, Dán. 5 4 05

1 0 85
Szerb Horvát Közvetlen 5 1 25

és Szlovén 10 2 05
királyság: 15 2 85

20 3 65

Törökország

aj európai Tő- 1. Kománia 1 a
o

05
25rökorsz., ,Ad- 

rianopel,Galli-
5

poli, Ki rk- l . Jugoszlávia, Bul- 1 2 35
Kiüsse, Kon
stantinápoly 
(ideértve Ga- 
lata és Pera) 
Tekfour-Dagh 
(Rodosio)

gána 5 3 75

b )  ázsiai Török- 1. Románia 1 2 55
ország 5 3 75

2 Jugoszlávia, Bul 1 2 85
gária 5 4 25

*) Az Ausztrián át való szállítás esetén az 1 kg. súlyú csomag dija 10 ct-mal kevesebb.

Budapest, 1925. szeptember hó 26-án.

Uj magyar-osztrák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

27.120.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén a kö

vetkező uj magyar-osztrák távbeszélőviszonylatok
ban a forgalmat a folyó évi október hó 1-vel meg
nyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett díjak a min
denkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar A kü földi Beszélgetési dij
távbeszélő központ távbeszélő központ ar. frankokban

neve neve frc cts

Balatonboglár Graz 2 45
Devecser „ 2 20

A magyar A külföldi Beszélgetési dij
távbeszélő központ távbeszélő központ ar. frankokban

neve i eve frc ctS

Kétegyháza * Wien 3 1 0
Lepsény Graz 2 45
Sárvár J5 2 2 0
Székesfehérvár 2 45
Veszprém Wien 2 45
* A Budapesten túl fekvő helyekre érvényes 

időbeli korlátozással.
A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 

üzletszab. V. B./ Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. szeptember hó 24-én.

Nyom atott a Budapesti Hírlap nyomdájában. Budapest. V i l i . ,  Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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T A R T

Tanterv a ni. >kir. postalisztiképzö-tanfolyaiin számára.

A Najgybritánniai közvelitésével berendezett postautal
vány forgalom kiterjesztése.

A Posta takarék pénztár állal a külföldi cscikkszámla- 
lulajdoinosokhoz intézett és csekk szám laki vonatot tartalmazó 
levelek postai díjmentessége.

Uj kalauzposták berendezése és változás egyesek szá
mozásában.

A L O M
A nyilvános állomásról kezdeményezett helyi beszélge

tés dijának újabb megállapítása.

Távolsági áramkörökön kezdeményezett helyi beszélge
tések időtartamának korlátozása.

Uj magyar csehszlovák távbeszélőviszoínylatok meg
nyitása.

FoirgaJomköri változások.

8. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

T anterv  a m. kir. postatisztképző-tanfolyam  
szám ára.

16.197.
A P. és T. Sz. Gy. 1. R. 89. f. szám alatt 

közzétett 39.781/1888. számú körrendelet s az ezt 
kiegészítő egyéb rendelkezések hatályon kivíil he
lyezése .mellett, 1925. évi szeptember hó 1-től kez- 
dődőleg, a m. kir. postatisztképző tanfolyam tan
tervét a következőképen állapítom meg:

1.) Postai tarifák és üzleti szabályok.
A postai küldemények felosztása, külső és 

belső kellékeinek részletes ismertetése, mellék- 
műveletek,. a kézbesítésre és különleges kezelésre 
vonatkozó kikötések, az értékcikkek és kezelésük 
ismertetése, romlott értékcikkek becserélése, a 
gyakrabban előforduló díjtételek emlékezetben tar
tása, a tarifák és üzleti szabályok gyors és biztos 
használatának gyakorlása, a díjvisszatérítések estei. 

Hetenként 1 óra.
2. Postakezelés és számvitel.

A postaküldemények kezelésére vonatkozó 
szabályok ismertetése a felvételtől a kézbesítésig, 
az üzletszabályzatban előirt feltételeknek meg nem 
felelő, á váan és fogyasztási adó alá eső küldemé
nyek kezelése, leszámolás a kézbesítőkkel, az után
vételek, — vámdíjak, — stb. elszámolása, térti ke
zelés, a főpénztárkezelés, napi számadás, rovan- 
csolás, havi számadás összeállítása és felterjesztése,

felszólamlások, visszakérések, utánküldések, cím
változások stb. elintézésének módja (az üzletsza
bályzat ismertetése nélkül).

Hetenként 3 óra.
3. Távirdakezelés és számvitel.

A táviratok külső és belső kellékei, részei, 
fajai, továbbítására és kózbesitésére vonatkozó kü
lönleges kikötések, a szószámitás, díjazás, a gyak
rabban előforduló díjtételek emlékezetben tartása, 
dijhitelezés, a távbeszélőn való közvetítés feltételei, 
a tarifák és üzleti szabályok és más segédkönyvek 
gyors és pontos gyakorlati kezelése, a táviratok 
kezelésére vonatkozó összes szabályok ismertetése 
a felvételtől a kézbesítésig, a táviratokra vonatkozó 
utólagos kérelmek és visszajelentések elintézése, a 
szátniv vezetése, lezárása, a mellékletek rendezése, 
díjvisszatérítések, a táviróvezetékek osztályozása, a 
főbb vonalak és közvetítő állomások ismertetése és 
a táviratok irányítása.

Hetenként 2 óra.
4. Távbeszélőkezelés és számvitel.

Belépés a távbeszélőforgalomba, az előfizető 
jogai és kötelességei, a távbeszélőállomások és a 
távbeszélgetések osztályozása, különleges kikötések, 
meghiváok, a gyakrabban előforduló tarifális téte
lek emlékezetben tartása, á díjvisszatérítések felté
telei, kilépés az előfizetők sorából, a tarifák és üz
leti szabályok gyors és pontos gyakorlati kezelése, 
a telefonkezelés módja, az előfizetők és készülékek 
nyilvántartása, készülékek kicserélése, átalakítása, 
speciális készülékek felszerelése, hitelezés, dijbe-
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szedés, tömblapok rendezése, fontosabb belföldi és 
külföldi telefonösszeköttetések, vonalak és góc
pontok ismertetése, a távbeszélőszámadások össze
állítása, mellékletek és a felterjesztés módja.

H e t e n k é n t  1 óra .

5. P o s t a t a k a r  é k p é n z t á r i  k e z e l é s  és  s z á m v i t e l .
A postatakarék célja, az alapfogalmak ismer

tetése, a betét, cheque-, clearing- és giró-forgalom, 
értékpapírüzletek, a be- és kifizetések, az állami 
számlák, a hivatalnál vezetett számadási okmányok, 
napi és havi számadás és általában a postatakarék
pénztári szolgálat ellátására vonatkozó szabályok 
ismertetése.

H e t e n k é n t  1 ó ra .

6. T á v í r ó  g é p -  é s  k a p c s o lá s ta n .
A használatban levő különböző áramforrások 

rövid elméleti ismertetése, a telepekben végbemenő 
vegyi átalakulások, a villamosság és delejesség el
mélete, a használatban levő távirógépek s alkat
részeik ismertetése, állomások berendezése, kap
csolási rajza, váltóállások, hibakeresések, vezetékek 
építése (vázlatosan) és a rádiótávirás (vázlatosan).

H e t e n k é n t  1 ó ra .

7. T á v b e s z é l ő  g é p -  é s  k a p c s o l á s t a n .
A használatban levő telefonkészülékek és al

katrészeik ismertetése, a használt áramforrások, a 
különböző rendszerű telefonközpontok berendezése 
és működésének ismertetése, hibakeresés és a drót- 
talan telefonia.

H e t e n k é n t  1 ó ra .

8. F ö l d r a j z  é s  j á r a t ta n .

Magyarország és valamennyi világrész fizikai 
— (felszín, éghajlat, vízrajz), népi-, gazdasági- 
(mezőgazdaság, bányászat, ipar, kereskedelem és 
közlekedés) és politkai — (települési viszonyok és 
közigazgatási, illetve politikai beosztás) szerkezete 
(struktúra).

A postaszállitás eszközei, a postajáratok be
rendezése, átalakítása, beszüntetése, az irányítási 
szolgálat és eszközéinek ismertetése, a hazai 
mozgó-, kalauzposták és postamenelek részletes, a 
neveztesebb külföldi mozgóposták, hajóposták és 
repülőjáratok vázlatos ismertetése, a külföldre 
szóló postai küldemények irányítása.

H e t e n k é n t  3  óra .

9. J o g i  i s m e r e t e k .

A magyar közjog rövid ismertetése, a posta, 
távirda és távbeszélőre vonatkozó összes törvények 
részletes ismertetése, más törvények (büntető, jö
vedéki, pénzügyi, gazdasági stb. törvények) kivo
nata oly mértékben, amily mértékben azok végre
hajtásának ellenőrzésénél a posta tisztviselőinek

tartalmukat ismerniük kell, az intézmény és sze
mélyzetének büntetőjogi védelme és felelőssége, a 
személyzet jogai és kötelességei, a kártérítési sza
bályok s eljárás, a cég és személyazonosság igazo
lása a postán, a meghatalmazások, a feladók és 
címzettek jogai és kötelességei, a lefoglalás, adat
szolgáltatás, a személyzet tanuzása, a közszállitási 
szabályok ismertetése.

H e t e n k é n t  2  ó ra .
10. H i v a t a l i  i g a z g a tá s .

A közigazgatási jog fogalma és alapelvei, a 
hatóság és hivatal fogalma, a m„ kir. posta, távirda 
és telefon szervezete, kormányzása, közigazgatása, 
ezek alapelvei, a postahivatali igazgatási és ellen
őrzési szolgálat, a posta szerveinek egymáshoz, az 
állami és önkormányzati szervekhez való viszonya, 
közigazgatási szerepe a magánfelekkel szemben, a 
posta személyzete, a rend, a fegyelem, tekintély s 
ezek fentartásáriak eszközei, a vezetőszemélyek 
jogai és kötelességei, ethikája, a postai szervek be
rendezése, gazdasági eszközei és leltára, a hivatal- 
vezető gazdasági teendői, a hivatali gazdászat je
lentősége, a postai szervek adminisztratív Írásbeli 
teendői, a magyar hivatalos stilus, iratkezelés, irat
váltás, nyilvántartás, a gazdaságos írásbeli admi
nisztráció, a hivatal személyzeti ügyei, szolgálati 
beosztás, személyzetnyilvántartás, minősítés.

H e t e n k é n t  1 ó ra .

11. P o s ta - ,  t á v i r d a - t e l e f o n t ö r t é n e t  é s  p o l i t i k a .
A külföldi és belföldi posta, távirda és telefon 

fejlődése, az egyes küldeményfajok keletkezése, az 
igazgatási és kezelési rendszer fejlődése, a mienk
től eltérő külföldi kezelés és berendezések, az egyes 
postai kezelési szervek felállításának, átalakításá
nak, vagy beszüntetésének feltételei, a tarifák ala
kulása és hatása a forgalomra, a posta, távirda és 
távbeszélő politikai, kulturális és nemzetgazdasági 
szerepe, la statisztikai felvételek módja és célja, a 
nemzetközi szerződések és forgalom magyarázata, 
a forgalom megfigyelése, az ebből levonható követ
keztetések és az észleletek értékesítése, államérdek
ből a forgalom irányításának, növelésének, vagy 
csökkentésének módozatai, a forgalmi kedvezmé
nyek és a forgalom korlátozásának okai, célja, á 
személyzet tagjainak egyenként való megfigyelése, 
ellenőrzése és ennek módja. (Történelmi példákkal 
illusztrálva.)

H e t e n k é n t  2  ó ra .
12. N e m z e t k ö z i  le v e le z é s .

A hivatalok szolgálati levelezésének lebonyolí
tásához szükséges nyelvismeret a francia és német 
nyelvből.

H e t e n k é n t  2  ó ra .
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Az alapvizsga tárggai:
1. Postai tarifák és üzleti szabályok.
2. Táviró gép- és kapcsolástan.
3. Távbeszélő gép- és kapcsolástan.
4. Földrajz és járattan.
5. Posta-, távirda-telefontörténet és politika.
6. Nemzetközi levelezés.
A szakvizsga tárggai:
1. Postakezelés és számvitel.
2. Távirdakezelés és számvitel.
3. Távbeszélőkezelés és számvitel.
4. Postatakarékpénztári kezelés és számvitel.
5. Jogi ismeretek.
6. Hivatali igazgatás.
írásbeli vizsga.
Az alapvizsgát megelőzően kapcsolási rajzok 

elkészítése és a nemzetközi levelezésből német és 
francia nyelvű könnyebb átirat, vagy távirati meg
keresés szerkesztése.

A szakvizsgát megelőzően pedig a kezeléssel 
vagy a hivatali adminisztrációval kapcsolatos vala
mely ügyirat megszerkesztése.

Átmeneti intézkedések.
Akik 1925. évi junius hó 30-ig bármily ered

ménnyel alapvizsgát tettek, vagy akik 1925. évi 
julius hó 15-ig vizsgaengedélyt kaptak, a régebbi 
tanterv szerint vizsgázhatnak, 1926. évi november 
hó 1-je után azonban úgy az alap, mint a szakvizs
gák csak a fenti tanterv alapján engedélyezhetek.

A számvevőségi tisztviselők vizsgáját külön 
rendeletben fogom szabályozni.

Budapest, 1925. julius hó 30-án.

A Nagybritánnia közvetítésével berendezett 
postautalványforgalom k ite rjesz tése .

24.757.
A P. R. T. folyó évi 29. számában közzétett

14.435. sz. rendelet III. részében (Közvetített posta 
utalványok) foglaltakkal kapcsolatban értesitem a 
hivatalokat, hogy a brit postaigazgatás közvetítésé
vel közönséges postautalványok az összes brit gyar
matokból vagy brit protektorátus alatt álló álla
mokból és a fenti rendeletben felsorolt országokból 
Magyarországba is küldhetők.

Nagybritánniából Magyarország közvetítésével 
Magyarországon kívül fekvő államokba postautal
ványok azonban továbbra sem küldhetők.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a fentemlitett 
rendeletnél.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 21-én.

A Posta takarékpénztár által a külföldi csekk
szám latulajdonosokhoz intézett és csekk- 
szám lakivonatot tartalm azó levelek postai 

díjmentessége.
27.070.

Értesitem a hivatalokat, hogy a m. kir. Posta
takarékpénztár a külföldi csekkszámlatulajdono
soknak szóló csekkszámlakivonatokat folyó évi ok
tóber 1 -töl kezdve a külföldön lakó csekkszámla
tulajdonosokhoz intézett és számlakivonatokat tar
talmazó leveleket „Extráit de compie de cheque 
postal“ ( =  Postai csckkszámlakivonat) jelzéssel 
ellátva portódijmentesen fogja postára adni.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 28-án.

Uj kalauzposták berendezése é s  változás 
egyesek szám ozásában.

27.683.
A kocsord—fehérgyarmati vasútvonal meg

nyitása napjától „Nyíregyháza— Zajta 56“ és 
„Zajta—Nyíregyházai 56“ számú kalauzposták ren- 
deztetnek be, melyek vezetésével Nyíregyháza 1. 
sz. hivatal bízatott meg.

A 374. sz. kalauzposták pedig Mátészalka és 
Csenger közt fognak közlekedni.

Folyó évi november hó 1-től a Kaposvár és 
Fonyód közt járó 230. sz. kalauzposták számát 
„66“-ra,

a Kaposvár és Siófok közt berendezett 270. sz. 
kalauzpostákét „92“-re,

a Kaposvár és Szigetvár közt közlekedő 344. 
számú kalauzpostákét ,,128“-ra,

a Kaposvár—Barcs közt járó 346. sz. kalauz
posták számát pedig „130“-ra változtatom meg.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 26-án.

A nyilvános állom ásról kezdem ényezett helyi 
beszélgetés dijának újabb m egállapítása.

26.708,
A budapesti távbeszélőhálózatba kapcsolt nyil

vános (Nyilvános táblás) állomások előfizetői igen 
gyakran károsodnak amiatt, hogy az állomások 
fülkéiből beszélő s nehezen ellenőrizhető felek egy 
beszélgetési dij fejében több beszélgetést folytat
nak, vagy a készülék tájékozatlan kezelésével a 
központ számlálóberendezését feleslegesen működ
tetik.

Hogy az ebből származó károsodást kárpótol
jam s másrészt a közérdekből szükséges nyilvános 
állomások fennmaradását biztosítsam, a budapesti 
nyilvános állomások előfizetőit megillető jutalék-
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összeget folyó évi október hó 1-től kezdve 1000 ko
ronában állapítom meg, s ezenkívül a téves kap
csolások címén a beszélgetési díjból levonásba jövő 
10%-ot a nyilvános állomásoknál ugyanettől az 
időponttól 20%-ra iemelem.

A jutalékösszeg változásával a nyilvános állo
másról kezdeményezett helyi beszélgetés dija úgy 
Budapesten, mint vidéken 3000 koronára változik. 
A hivatalok a Távbeszélő-Tarifák V. Ä. táblázatá
ban a két 2400 koronás díjtételt 3000 koronára he
lyesbítsék.

Budapest, 1925. éVi szeptember hó 25-én.

Távolsági áramkörökön kezdem ényezett helyi 
beszélgetések időtartam ának korlátozása.

25.775.
Ha valamely helység területén több távbeszélő- 

központ van, melyek a Távbeszélő üzletszabályzat
13. §-ának 3. pontja értelmében egy helyi hálózatba 
tartozóknak tekintetnek, előfordul, hogy az ezen 
központokhoz kapcsolt előfizetők egymásközti h e l y i  
beszélgetéseit távolsági (összekötő) áramkörön kell 
közvetíteni. (Pl. Pusztapó és Mezőtúr, Szeged—  
Szatymaz, Szeged 1—Szeged 5—Szeged Alsótanya, 
Hortobágyi halastó—Debrecen közt.)

Minthogy a forgalom lebonyolítására nem áll 
megfelelő számú áramkör rendelkezésre és a meg
lévők igénybevételére valamennyi előfizetőnek 
egyenlő joga van, a rajtuk folytatott helyi beszél
getések időtartamát ezennel korlátozom, illetve az 
időegységet a nyilvános állomásról kezdeményezett 
helyi beszélgetésekhez hasonlóan 3 percben állapí
tom meg. Az időegységen túl ezek a helyi beszél
getések csak akkor hosszabbíthatok meg újabb 3 
percre, ha a két központ valamelyikénél távolsági 
beszélgetés nincs előjegyezve, vagy ha helyi beszél
getésre előfizetők (felek) nem várakoznak.

A hivatalok ehhez képest a Távbeszélő Üzlet- 
szabályzat 35. §. 1. pontjának 2-ik sorában a „közt“ 
szó után szúrják be az „általában“ szót s ugyan
ebben a sorban a pontosvessző után Írják be „a tá
volsági áramkörökön, valamint“ szavakat. A 36. §.
1. p. első sorát ezenkívül a „forgalomban“ szó után 
„távolsági áramkörön, valamint“ szavakkal egészít
sék ki s a harmadik sorban a „ha“ szó után írják 
be a következőket: „a helyi beszélgetésre igénybe
vett távolsági áramkörön távolsági beszélgetés nincs 
előjegyezve, vagy ha ennek az áramkörnek vala
mely központján, illetve“.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 30-án.

Uj magyar csehszlovák távbeszélöviszonyla- 
tok megnyitása.

27.684.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 

folyó évi október hó 6-án a következő új magyar
csehszlovák távbeszélőviszonylatokban a forgalmat 
megnyitom:

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a minden
kori szorzószámmal szorzandók.

A magyar A küTólai Beszélgeti:i s i  d ;j

távbeszélő központ távbeszélő központ ar. frankokban
neve n ő v e frc c t s

Kisvárda Beregsas (Beregszász) 2 40
5 5 Bratislava (Pozsony) 2 70
55 Cop (Csap) 2 40
„ Kezmarok (Késmárk) 2 40
55 Michalovce (Nagymihály 2 40
55 Munkacevo (Munkács) 2 40
55 Spis. Nova-Ves (Igló) 2 40

Szombathely Némecky-Brod 3 10
A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 

Üzletszab. V. B. (Külföldi forgalom)“ díjtáblázatot 
helyettesítő füzetet az új viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 26-án,

Forgalomköri változások.
i.

28.215.
Gyopárosfürdő Orosháza, Békés vm., oros

házai j., 1925. szeptember 28-tól 1926. május 31-ig
u. p. és u. t. Orosháza.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 28-án.
n.

28.692.
Borjúd kk., Baranya vm., mohácsi j., ezen

túl [>í]. Eh. Németboly.
Budapest, 1925. évi szeptember hó 29-én.

8. Kimutatás e lveszett igazolójegyekről.
(L. a P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040 sz. rendeietet.)

Kiállító hivatal Az igazolójegy Az igazolójegy
(és ország) - i z á m a kiállításának kelte tula|donosa

Caiie,
Egyptom 205 1923. X. 1 6 .

Moustafa Aly 
El Haggan

Segangan, 
Marokkó 

(Spanyol zóna) 398 1925.IV. Í5. Juan Martinez Gil
Genova,

Oia-zország 37773 1925. VII. g .

Dolci Giuseppe 
íu Luigi

Alicante,
Spanyolország A. 23669 1924. XI. 2.

Franci-co Chapuli 
Bernabeu

Quintanar de la 
Óidén (Toledo) 
Spanyolország A. 17680 1925.1. 3.

Ubaldo Lopez 
Brea

A P. R. T. 1924. évi 75. számában közzétett ,1. Kimu- 
tatás“-ból törlendő a Novelda, Spanyolország-ban 15.132. sz. a. 
Gableo Fenolt Escolano névre kiállított igazolójegyre vonatkozó 
sor. Az elveszett igazolójegyeit jogos tulajdonosa megtalálta.

Nyomatott  a Budapesti H ír lap  n y om dájában ,  Budapest. V I I I . .  l lökk  Szi lárd-utca 4 . — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. OKTOBER 3. 59. szám.

A L O MT A R T
Díjmérséklés a hírlapokra, könyvekre ést tudományos 

kiadmányokra a nemzetközi forgalomban.
Az Olaszországba szóló csomagok díjainak emelései.

A Jiirlapitáwatioik feladási idejének kiterjesztése a 
Svájccal való forgalomban a looaimói biztonsági konferencia 
üléseinek tartamúm.

A hivatalos levelezés átalányozására igény jogosul ták 
névjegyzékének helyesbítése.

A roncsolt postai értékcikkek kicserélési dijának újabb 
megállapítása és llebélyegiezési díj 'rendszeresítése.

Hirlaptáviratok feladására jogosító elveszett igazolvány 
megsemmisítése.

DijválUoizások a imagyar-osztrák fávbeszólőforgalomban.
Foirgalom.köri változás.
Kimutatás a létszámból törölt poslakiadók személyi 

adatairól.
Betöltendő kiadói állás.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Díjmérséklés a hírlapokra, könyvekre és 
tudományos kiadmányokra a  nemzetközi fo r

galomban.
29.124.

A folyó évi P. R. T. 56. számában megjelent
27.000. sz. rendelet 5. g-a kapcsán közlöm, hogy a 
stockholmi postaszerzödés megadta az egyes posta- 
igazgatásoknak azt a jogot, hogy bizonyos nyom
tatványküldeményekre a kölcsönös forgalomban 
50% díjmérséklést állapítsanak meg.

E díjmérséklésre való jogot a magyar posta- 
igazgatás is igénybe vette és az alább felsorolt igaz
gatásokkal e célból megállapodásokat létesitett.

A díjmérséklések kiterjednek (és pedig ngy a 
Magyarországból az illető állaimba szóló, mint az 
ellenkező irányit küldeményekre):

1. a hirlapkiadóhivatalok által közvetlenül 
feladott h í r l a p o k r a  és i d ő s z a k i  f o l y ó i r a t o k r a .  Ez a 
kedvezmény magától értetődően nem vonatkozik 
az olyan látszólagos hírlapokra vagy folyóiratokra, 
amelyek igazi célja a reklám és kizárólag vagy túl
nyomó részben hirdetést vagy árjegyzéket tartal
maznak;

2. a könyvkiadó vállalatok által közvetlenül 
feladott fűzött vagy bekötött könyvekre. Ez a ked

vezmény szintén nemi vonatkozik olyan müvekre, 
amelyek igazi célja a reklám és kizárólag vagy túl
nyomó részben hirdetést tartalmaznak;

3. a valamely belföldi tudományos vagy iro
dalmi társaság által valamely külföldi tudományos 
vagy irodalmi társaság részére vagy viszont kül
dött kiadmányokra.

A díjmérséklés mind a három fajú küldemény
nél a nemzetközi nyomtatványdijaknak 50%-a; 
tehát az ilyen nyomtatványküldemények dija — az 
illető országokba — 50 g-ként 400 K.

A fenti díjmérséklést az alábbi országokba
szóló k ü ld e m é n y e k  élvezik: 

A rg en tín a ...................................

H ír 
l a p o k r a

igen

K ö n y -  T u d o m á n y o s  
v e k r e  k i a d v á n y o k r a

igen igen
Ausztria....................................... . (beli. dij) igen igen
B elgium ...................................... • igen igen igen
Bulgária....................................... igen — igen
Cseh-Szlovákország................... igen igen igen
Franciaország............................ igen igen igen
Lengyelország ........................ . (belf. dij) — —
L e tto rszág .................................. igen igen igen
Luxem burg................................. igen — —

igen igen igen
Olaszország.................................. igen igen* _
Paraguay ................................... igen igen igen
P o rtu g á lia .................................. igen igen igen
Bom ánia...................................... igen igen igen
Szerb-Horvát és Szlovénország igen — —
Uruguay ....................................... igen igen igen

* 50 g-ként 000 K.
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Megjegyzem tehát, hogy a korábbi és érvény
ben maradó szabályok szerint az Ausztriával és 
Lengyelországgal való forgalomban a hírlapokra 
a belfödi szabályok érvényesek, az Olaszországba 
szóló könyvküldeményekre pedig a díj 50 g-ként 
600 K.

A fenti küldeményeket általában bármely 
postahivatalnál fel lehet adni, de a hírlapokat csak 
a hírlapéngedélyben kijelölt hivatalnál.

Annak megállapítására, hogy a küldemények 
valóban a fenti feltételeknek megfelelnek, a követ
kezőket rendelem:

A hírlapokat csak ama kiadóhivatalok adhat
ják fel, amelyeknek hirlapengedélyűk van. — A 
hírlapok feladásánál tehát az ellenőrzés ugyanúgy 
történik, mint a belföldi hirlapküldeményeknél.

A könyveket csak valamely az illető posta- 
hivatal székhelyén levő könyvkiadóvállalat, illetve 
annak fiókja adhatja fel.

A küldeményben csak az illető kiadóvállalat 
saját kiadásában megjelenő könyveket lehet el
helyezni (pl. a Franklin-Társulat csak olyan könyv- 
küldeményt küldhet fenti díjkedvezmény mellett, 
amely saját kiadásában jelent meg s ez a könyv 
címoldalának alján [vagy a könyv hátlapján] fel 
van tüntetve). A küldemény cimiratában a kiadó- 
vállalat nevét nyomtatva vagy nedves bélyegzővel 
fel kell tüntetni. — A küldemény csak teljesen uj, 
használatlan könyveket tartalmazhat.

A tudományos, vagy irodalmi kiadmányokat 
csak valamely tudományos vagy irodalmi társaság 
(pl. a Magyar Tudományos Akadémia, Kisfaludy- 
Társaság stb.) adhatja fel ugyanilyen jellegű kül
földi társaságok címére.

A hivatalok a fenti küldemények felvételénél 
gondosan járjanak el és kétség vagy gyanú eseté
ben (különösen a 2. és 3. pont alatt felsorolt kül
deményeknél) a küldemény tartalmát vizsgálják 
meg.

Ez alkalommal félreértések elkerülése végett 
felhívom a hivatalok figyelmét arra, hogy a „Kivo
natos posta, táviró és távbeszélő díjszabás“ 3. ol
dalán a „Könyvek“ rovatának első hasábja (Bel
föld) kizárólag a tankönyvekre, míg a többi há
rom hasáb a jelen rendeletben 2. pont alatt ismer
tetett könyvekre vonatkozik. — Egyúttal felhívom

a hivatalokat, hogy az említett díjszabás 6. oldalán 
a 8. pont 3. hasábjában felsorolt országoknál Né
metország szó után írják be „Olaszország“.

Budapest, 1925. évi október hó 2-án.

Az O laszországba szóló csomagok díjának 
emelése.

29.225.
Felhívom a hivatalokat, hogy a P. R. T. folyó 

évi 57. számában közzétett nemzetközi csomagdij- 
szabáskivonatban az Olaszországba szóló csomag
dijakat a következőképpen változtassák meg:

1. útirány Ausztrián át
1 kg-ig . . . 165 cts
5 kg-ig . . . 255 cts

10 kg-ig . . . 445 cts
2. útirány Jugoszlávián át:

1 kg-ig . . . 175 cts
5 kg-ig . . . 275 cts

10 kg-ig . . 475 cts
Budapest. 1925. évi október hó 2-án.

A hirlaptáyiratok feladási idejének k ite rjesz
tése  a Svájccal való forgalomban a  locarnói 
biztonsági konferencia üléseinek ta rtam ára,

28.905.
Folyó évi október hó 4-évcl kezdődően a locar- 

noi biztonsági konferencia üléseinek tartama alatt 
a Svájccal való forgalomban „Presse“ jelzésű hir- 
laptáviratok kedvezményes díjazás mellett a nap 
bármely szakában válthatók.

Budapest, 1925. évi október hó 1-én.

A hivatalos levelezés átalányozására igény- 
jogosultak névjegyzékének helyesbítése,

28.475.
A m. é. P. R. T. 51. számában közölt 17.516. 

sz. rendeletnek a hivatalos levelezés átalányozására 
igényjogosultak sorát feltüntető „Névjegyzékében 
ta következő változások állottak be:

1. A VI. pontnak 12—29. tételeit töröltem s 
ezek helyébe felvettem a következőket: 12. a m. kir. 
csendőrség felügyelője, Budapest; 13. a m. kir. 
egyesített csendőriskolák parancsnoksága Cegléden 
és ennek alárendelt alakulatai, u. m.: a gyalogtan- 
osztály, hiradótanfolyam és ezek alosztályai, a hir- 
adótanfolyam gazdasági hivatala és a csendőrkutya- 
telep parancsnoksága, Gödöllő; 14. a csendőrtiszti 
tanfolyamok parancsnoksága, Budapest; 15. a 
csendőrség állandó tanulmányi bizottsága, Buda-
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pest; 16. ;i Budapestre vezényelt csendőregyének 
osztaga, Budapest; 17. a csendőrkerületi parancs
nokságok; 18. a csendőrség felügyelőjének és a 
csendőrség kerületi parancsnokainak ügyészei és or
vosfőnökei; 19. a nyomozó szakaszparancsnoksá- 
gok; 20. a csendőr osztályparancsnokságok; 21. a 
csendőr szárny parancsnokságok; 22. a csendőris
kolák parancsnokságai; 23. a csendőr lovasalosz- 
tályparancsnokság, Budapest és Kiskunhalas; 24. a 
csendőrtiszti őrkülönitmény parancsnokság, Haj
máskér; 25. a .csendőrotthon gondnoksága, Hévíz; 
26. a csendőrség központi gazdasági hivatal, Buda
pest és a csendőrtörzs és osztály gazdasági hivata
lok; 27. a csendőr szakaszparancsnökoik; 28. a 
csendőrörs- és különítmény-parancsnokságok; 29. a 
repülőtéri csendőrkülönitmények.

2. A VIII. pont 56. tételeként felvettem a m. 
kir. állami textilipari iskolát, Budapest.

3. A X. pont 29. tételeként felvettem a m. kir. 
szabályzat ismertető tanfolyamot, Budapest.

4. A XIII. pont 5. tételét, „Népegészségügyi 
Muzeum“-ot töröltem, s ennek a szervnek igényjo
gosultsága a f. é. október hó 15-én megszűnik.

A postahivatalok az előlhivatkozoü rendeletet 
a fentieknek megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 30-án.

A roncsolt postai értékcikkek kicserélési 
díjának újabb m egállapítása és lebélyegezési 

díj rendszeresítése.
27.408.

Feladásra, illetőleg felhasználásra alkalmat
lanná vált postai küldeményre vagy postai űrlapra 
felragasztott bélyegeket a hivatalok folyó évi októ
ber hó 1-től kezdve nem százalékos levonás, hanem 
darabonikint 100 K, a 100 koronás bélyegeket 50 
korona dij ráfizetése ellenében cseréljék ki ugyan
olyan értékű bélyegekre.

Egyéb postai értékcikkek közül a közönséges 
szállítóleveleket 100 K, az utánvételes szállítóleve
leket pedig 200 K becserélési dij lefizetése melleti 
cseréljék ki.

A bélyegértékesitő irodának vagy postahivata
loknak lebélyegzés végeit bemutatott egyes fajta 
bélyegnek lebélyegzéséért 100 darabonkint 100 K 
lebélyegezési dij jár.

Budapest. 1925. évi október hó 2.

Hirlaptáviratok fe lad ásá ra  jogosító elveszett 
igazolvány m egsem m isítése.

27.819.
F. J. Collinson, a „Finantimo Ave London“ és 

„Reuter London“ budapesti tudósítója a székesfő
városi postaigazgatóság által az 1925. évi február 
hó 5-én V. A. 71/1925. szám alatt kiállított, az 1925. 
évre érvényes kedvezményes hirlaptáviratok fel
adására jogosító igazolványát elvesztette.

Mivel a székesfővárosi postaigazgatóság neve
zett számára V. A. 404/1925. szám alatt uj igazol
ványt állított ki, a régebbi igazolvány érvénytelen. 
Ha azzal valaki kedvezményes hirlaptávirat fel
adása céljából jelentkeznék, azt az érdekelt hivatal 
vonja be és az esetről — az igazolvány birtokosá
nak személyadataival és lakcímével együtt — a 
felettes igazgatóságának tegyen jelentést.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 30-án.

Díjváltozások a  m agyar-osztrák távbeszélő- 
forgalomban.

27.751.
Az osztrák postaigazgatással' egyetértőén a f. 

évi október hó 16-tól számítandó érvénnyel az alant 
felsorolt távbeszélőviszonylatok diját az eddigi fel
tételektől eltérően a következőképpen állapítom 
meg:

ar. ive.
Pápa—Bruck ta. d. Muhr . 2

cts
45

Pápa—Burgau . . . . 2 10
Pápa—Féliring . . . . 2 10
Pápa—Feldbach . . . . 2 10
Pápa—Fürstienfcld . . . 2 10
Pápa—Gleichenberg 2 • 10
Pápa—Gleidhsdorf . . . 2 10
Pápa—Hz .......................... 2 10
Pápa—Judenburg . . . 2 70
Pápa—Leoben . . . . 2 45
Pápa—Mürzzuschlag . . 2 45
Pápa—Neudau (Steierm.) . 2 10
Pápa—Weiz ..................... 2 45
Zalaegerszeg—Graz . . . 1 85
Zalaegerszeg—Ktagenfu rt 2 10
kir. hivatalok ia „Távbeszélő Tar. és Távb

Üzletszab. V. B/Kiilföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő füzet adatait ilyen értelemben helyes
bítsék.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 29-én.

Forgalomköri változás.
28.813.

Bezedek községben — Baranya vármegye, ba- 
ranyavári járás — a postahivatal működése ez évi 
szeptember hó 30-ával ideiglenesen megszűnik. En
nélfogva: Bezedek kk., Erdőföld Bezedek, Iván- 
dárda kk. és Sárok kk. u. p. ezentúl Magyarbóly.

Budapest, 1925. évi szeptember hó 30-án.
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Kimutatás a  létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkat-- 

mazási helye

Pécs Lehoczky Mária Kiadó Mósdos
1898 Somogy vár Önként

lemondott —

* Omeisz Jolán •
Vajszló

1894 Vajszló Félév óta nem vállalt 
alkalmazást —

V Nagy Jolán n
Geszti
1892 Pacsa Bátai postamesteré 

neveztetett ki -

Sopron Supka Anna V
Bánlfihunyad

1845 Bakonycsernye Fél év óta nem vállalt 
alkalmazást — _

•n Bogdán Maigit n
Beled
1897 tiyömöre Mátranováki porta- 

mesterié neveztetett ki —

t Birkmayer Anna 71 Nemeskosztolány Devecser Fél év óta nem vállalt 
alka'mazást —

Betöltendő k ia d ó iá llá s .
Nő vagy férfi kiadó, kinek a pénztárkezelésben

nagy gyakorlata van, 2 hónapi időtartamra a háta 
széki postahivatalnál azonnal alkalmazást nyerhet. 
Útiköltségét a postamester megtéríti.

N yo m ato tt a Budapest) H írlap  nyom d ájáb an . Budapest. V III ., Kokk S z ilá rd -u tca  4 .  — F ele lís  nyom davezeti: Nedeczky László.
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KI ADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

Budapest, 1925. OKTÓBER 7. 60. szám.

T A R T

Az új postaüzlet-szabályzatban foglalt újabb rendel
kezések.

Uj vám elé állitó, illetve vámközvetitő postahivatalok.
Lefoglalandó sajtótermék.
Postai értékcikkek és értékes nyomtatványok árának 

megállapítása.
A légi postaforgalomban beállott változás.
Statisztikai! adatgyűjtés a levélpostai, csomagpostai és 

értékküldeményekről a bel- és külföldi forgalomban.

A L O M
Helyesbítés.
Uj magyar—osztrák távbeszélő viszonylatok megnyitása. 
Tényleges szolgálatba visszavétettek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra, szerződés 

mellett.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadók személyi 

adatairól.
Pályázat kiadói állásra.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
i Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

Az új postaüzlet-szabályzatban foglalt újabb 
rendelkezések,

28811.
Értesítem ti hivatalokat, hogy a szétosztás alatt 

álló uj postaüzleti szabályzat az eddigi szabályok
hoz képest a következő fontosabb változtatásokat 
tartalmazza :

1. A belföldi forgalomban a nagyobb tömeg
ben feladott leveleket, levelezőlapokat és válaszos 
levelezőlapokat is, feltéve, hogy a küldemények 
dija ugyanaz, készpénzbérmentesités mellett is fel 
lehet adni. (17. §. 1. pont.) A küldemények felvéte
lére, a „Készpénzzel bérmentesítve“ bélyegzővel való 
ellátásra és a dijak elszámolására ugyanazok a sza
bályok mérvadók, amelyek eddig a tömegesen fel
adott és készpénzzel bérmentesített nyomtatvá
nyokra fennállottak.

2. Ezentúl nemcsak értékleveleket, hanem 
betét- és kézicsomagokat is lehet olvasva feladni. 
(27. §. 15. pont.)

3. A levelezőlapoknak derékszög alakjuk kell, 
hogy legyen és azokat kemény vagy kéreg papírból 
kell előállítani. A pohár, tojás, hal. s z í v , sth. alakú, 
úgyszintén más anyagból (fa, celluloid, vászon stb.) 
előállított lapok levelezőlapként nem szállíthatók. 
(33. §. 1 pont.)

4. Cimezetlen nyomtatványok ezentúl az összes 
háztulajdonosoknak is küldhetők. Amennyiben a

tulajdonos nem lakik a házban, a kézbesítő azt a 
házban lakó házfelügyelőnek, gondnoknak, portás
nak, esetleg lakónak kézbesíti. (35. §. 6. e) pont.)

5. A tanulók dolgozataival azonos elbírálás alá 
eső, a levelezés utján való oktatással kapcsolatban 
irt dolgozatok és ezeknek a tanítók által javítás 
után visszaküldött példányai, üzleti papírokként 
szállíthatók. (38. §. 1. pont.)

6. A sommás csomagokon, úgy, mint régen, a 
tartalmat és az értéket ismét ki kell írni. (57. §. 1. 
és 6. pont.)

7. Az utalvány szelvényén utalványozódnak 
jelzett összegnek az utalvány törzslapján kitünte
tetett összeggel meg kell egyeznie. (54. §. 6. pont.)

8. A helybe szóló express küldemények ezen
túl nemcsak Budapesten, hanem az összes kincs
tári postahivatalok székhelyén is feladhatók. (58. §. 
1. pont.) Ezt a szolgálatot a hivatalok a láviratkéz- 
bcsitőkkel látják el. — A vidéki helyi express szol
gálat csak a postahivatal belső kézbesítési kerüle
tére terjed ki.

9. A tértivevény, illetőleg kifizetési értesítés 
kifizetése mellett feladott magán postai küldemé
nyeknél a feladó a saját kézhez való kézbesítést 
kikötheti. — Ily küldeményeket a rendeltetési pos
tahivatal minden meghatalmazás mellőzésével ki 
zárókig a címzettnek kézbesít. (61. íj. 1. pont.)

10. A belföldi forgalomban a feladó „Elszámo
lási jegyzék" csatolása, az erre vonatkozó dijak le
fizetése és a szállító-levélre, valamint csomagra al
kalmazott „Elszámolási jegyzék fogyasztási adóra“ 
megjegyzéssel kikötheti azt, hogy a csomagot 
terhelő fogyasztási adókat ő fizethesse meg, fel-
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téve, hogy a csomag oly helyre szól, ahol a posta 
szedi be a kivetett fogyasztási adókat. (62. 3.
pont.) Az „Elszámolási jegyzék“ kezelésére és el
számolására nézve a P. R. T. 1924. évi 35. számá
ban megjelent 9048. sz. rendelet mérvadó.

11. A belföldi forgalomban váltott csomagok
nál a feladó az egyszeri házhoz kézbesítés diját a 
küldemény dijával együtt a feladás alkalmával 
előre leróhatja. (62. §. 7. pont.) A csomag cim- 
iratába és a szállitólevélnek a portó feljegyzésére 
fentartott részre „ . . .  K házhoz kézbesítési dij 
leróva“ megjegyzést kell írni. A beszedett dijat a 
hivatalok a szállítási díjhoz hozzáadva, egy összeg
ben tüntetik fel a, szállítólevél és a csomagfelvevő 
könyvben a beszedett dijaknál.

12. A feladó könyvelt küldeményeiről a feladó
vevényen kivid feladóvevény másodlatot is kaphat 
és ilyet utólag is kérhet. (64. §. 4—6. pont.)

13. Ha a város fogyasztási adó vonalán kívül, 
illetőleg a külterületen postahivatal nincs, a kincs
tári levélhordó ezen a területen közönséges és 
ajánlott levélpostai küldeményeket ugyanolyan 
feltételek mellett vesz fel, mint a faluzó levélhordó. 
(64. §. 9. pont.) Ebből a célból a levélhordónak 
kisebb bélyegellátmányt is kell adni.

14. Bíróságok, ügyészségek, bírósági végrehaj
tók az ajánlott levélpostai 'küldeményekről és cso
magokról többé nem kívánhatnak kettős elismer
vényt, hanem csupán csak pénzküldeményekről. 
(64. §. 12. pont.)

15. Az igazgatóságok által erre kijelölt posta- 
hivatalok ajánlott levélpostai ^küldeményeket, som
más csomagokat, valamint távirati utalványokat a 
hivatalos órán kívül is felvesznek, ily küldemé
nyekért darabonkint 3000 K külön dij jár. (67. §.)

A hivatalos órán kívüli felvételt természetesen 
csak oly hivataloknál lehet elrendelni, ahol a fel
vételre előirt időn kívül más osztályoknál szolgálat 
folyik. A felvett küldeményeket külön naplókba 
kell bejegyezni és a külön dijat bélyegekben ezeken 
kell zárás alkalmával leróni. A felvett távirati utal
ványösszegekről a felvevő a főpénztárral esetleg 
csak másnap számol le.

16. Az illetékes törvényszéknél bejegyzett köz
kereseti társaságoknál minden társtag, betéti társa
ságoknál minden beltag, részvénytársaságoknál és 
szövetkezeteknél az igazgatóságnak bármelyik tagja, 
továbbá az összes bejegyzett cégeknél a cégvezető 
és cégjegyzési jogosultsággal felruházott bármely 
tisztviselő egyedül és önállóan jogosult a postai 
küldemények felvételére. (71. §. 3. pont.)

17. Ha a belföldön váltott küldemény cím
zettje személyazonosságát igazolni nem tudja, ké

relmére és költségére a rendeltetési postahivatal 
erről a feladót táviratilag értesíti és ennek rendel
kezésére a küldeményt igazolás nélkül is kiadja. 
(73. §. 3. pont.)

18. Ha hiányosan felszerelt utalványról a bé
lyegző lenyomlat vagy a felvevő tisztviselő aláírása 
hiányzik, és a címzett ragaszkodik az összeg ki
fizetéséhez, nem kell az eredeti bélyegzőlenyomatot 
illetőleg aláírást beszerezni, hanem a címzett 
kérelmére és költségére a felvevő postahivatalhoz 
távirati kérdést kell intézni annak tisztázására, hogy 
az összeget tényleg befizették-e. A díjköteles szol
gálati értesítésre kapott megerősítő választ a táv
iratihoz kell csatolni. (78. §. 4. pont.)

19. Ezentúl expressként azokat a küldeménye
ket is kell kézbesíteni, amelyeknek ilyen módon 
való kézbesítését a c í m z e t t  kívánta és az esedékes 
expressdijat előre lerótta. Megokolt esetben külön 
kérelem nélkül az élő állatokat is expressként 
kell kézbesíteni. Amennyiben az expresskülde- 
ményt az első kézbesítési kísérlet alkalmával kéz
besíteni nem lehetett, azt a címzettnek távbeszélőn 
vagy küldönc utján előadott kérelmére soron 
kívül expressként újból kell kézbesíteni és az 
evpressdijat a címzettől újból beszedni s a kézbe
sítő okmányon postabélyeggel kell leróni. Bővebbet 
1. a 92. §-ban.

20. Annak a jelzésére, hogy a fiókbérlők cí
mére- könyvelt küldemények is érkeztek, a hivatal 
ne állítson ki külön átadóvevényeket, illetve értesítő
ket, hanem az illető fiókba „Könyvelt küldemény 
is érkezett“ felirásu kartonlapot helyezzenek el, 
mely lappal a fióikbérlő a kiadásra hivatott osztály
nál jelentkezik s a kartonlapot visszaadja. (96. §.
8. pont.)

21. A külterületre szóló postautalványokon, 
postatakarékpénztári takarék- és csekkfizetési utal
ványokon, valamint a szállitóleveleken címzett alá
írását nem kell megkívánni, hanem a címzett által 
szabályszerűen aláirt értesítő- és elismervényt az 
összeg, illetőleg a küldemény átvételének igazolá
sára az utalványhoz, illetőleg a szállítólevélhez 
hozzá kell tűzni vagy ragasztani. (98. §. 6. pont.)

22. A visszajelentés díja a belföldi forgalom
ban sem terheli többé a küldeményt, hanem azt a 
visszajelentés kézbesítése alkalmával a feladótól kell 
beszedni. (119. §. 5. pont.)

23. Tértiküldemények, visszakézbesitése alkal
mával többé nem kell a feladóvevényt bevonni, ha
nem csak a visszakézbesités tényét az előmutatandó 
feladóvevényen, illetőleg a feladókönyvben elő
jegyezni. (120. §. 2 pont.)
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24. A külföldről visszaérkező azokat a tértikül
deményeket, amelyek feladási helye ismeretlen, a 
szív. postaigazgatóság kezeli. (122. §. 1. pont.)

25. Az igazgatóságok a hozzájuk felterjesztett 
értéktelen nyomtatványküldeményeket eladják és 
az értékesítésből befolyt összeget postajóléti célokra 
fordítják. (122. §. 6. pont.)

26. A belföldi forgalomban a feladó az után- 
vételi összeg felemelését is kérheti. Az eljárás 
ugyanaz, mint az utánvétel leszállításánál. (123. §.
1. pont.)

27. Területenkívüliséged élvező (diplomáciai 
testület tagja), továbbá tényleges szolgálatban álló 
miniszterek és államtitkárok, valamint velük egyen
rangú tisztviselők küldeményeit megsérülés, meg- 
esonkulás esetében nem szabtad felbontani, hanem a 
tényállásnak a küldemény burkolatára való fel
jegyzése, illetőleg a tényállási jegyzőkönyvbe (I. 
részbe) foglalása után át kell burkolni és igy ren
deltetési helyére juttatni és 'kézbesíteni. (126. §.
4. pont.!

28. A levélpostai küldeményekből kiesett és 
talált tárgyakat ezentúl úgy mint a csomagokból ki
esetteket, a nyomozó postahivatalhoz (Bp. 70.) kell 
beküldeni. (129. §. 1 pont.)

29. A postahivatalban a felek által elhagyott 
és vissza nem adható egyéb tárgyakat a térti külde
ményekkel az igazgatósághoz kell felterjeszteni. 
Amennyiben azokat egy éven belül a tulajdonos
nak visszaadni.nem lebet, a postaigazgatóság azokat 
értékesíti és a vételárat illetőleg a készpénzt posta
jóléti célokra fordítja. (129. §. 2. és 4. pont.)

30. A postamesteri hivatalok és postaügynök
ségek a postautalványokról és postatakarékpénz
tári takarék- és csekkfizetési utalványokról ezentúl 
nem állítanak ki utalványelismervényt, illetőleg át- 
adóvevényt, hanem a címzettek értesítése céljából 
magukat a postautalványokat illetőleg kifizetési 
utalványokat ugyanolyan módon kézbesítik a cím
zettnek, mint a szállítóleveleket. Külterületekre 
szóló postautalványról és postatakarékpénztári ta
karék- és csekkfizetési utalványokról továbbra is 
csak értesítőt és elismerényt kell a címzettnek ki
küldeni, mit ha a fél aláirt, az utalvány hátlapjá
hoz kell tűzni vagy ragasztani. Külön is figyelmez
tetem a postamesteri hivatalokat és ügynöksége
ket, hogy az utalványok és postatakarékpénztári 
takarék- és csekk kifizetési utalványok kifize
tése előtt az utalvány érkezési naplót, illetőleg a 
kézbesítési és megterhelő ivet megtekinteni el ne 
mulasszák, hogy igy az utalványozott összegnek a 
címzett által való esetleges meghamisítását még a 
kifizetés előtt észrevehessék,

315

31. A feltételesen szállítható tárgyakat illető
leg különösen felhívom a hivatalok figyelmét arra, 
hogy szőlővesszőknek a belföldi forgalomban való 
szétküldésénél korlátozás már nem áll fenn. Ko
sárüvegeket (demijon) üresen bármily nagyságban, 
megtöltve 10 liter űrtartalomig lehet feladni. Meg
változott a nyíllak vadászati tilalma is, amennyi
ben most február 1-től augusztus 31-ig tilos nyil
lákra vadászni. E tilalmi idő első két belét kivéve, 
tehát nyulakat (kivéve házi nyulat és körülkerített 
vadászterületről számlázottakat) szállítani nem 
szabad.

32. Az uj postaüzletszabályzat a dijakat nem 
tartalmazza, azok külön füzetben kiadandó postai 
díjszabásban lesznek. Minthogy a nemzetközi 
postairoda a postai dijszabás összeállításához sziik- 
széges és a stockholmi nemzetközi postaegyezmé
nyeken alapuló különböző adatokról eddig még 
nem tájékoztatott, a postai dijszabás kiadása ké
sőbbre marad; helyette a hivatalok október 1-én 
életbelépő újabb kézitarifát kapnak, amelyben a 
postaüzletszabályzattal összefüggő dijakat és egyéb 
adatokat szintén megtalálhatják.

33. Az uj üzletszabályzatban a határidő meg
határozásánál a hivatalok a régebben használt és 
teljesen idegenszerü 8 nap és 15 nap helyett egy 
hét és kél hét kifejezést találnak. Az általános jog
szokásnak megfelelően ez alatt 7 napot, illetve 14 
napot kell érteni, amely időbe azonban az a nap, 
amelyen valamely küldemény beérkezett, valamely 
cselekmény történt, vagy kezdődött, nem számit.

Kerülte az uj postaüzletszabályzat az idegen
szerü szakkifejezéseket is, pl. frankókényszer he
lyett bérmentesítési kényszer, frankójegyek helyett 
postabélyegek, frankócédula helyett díjjegyzék, 
postai tarifa helyett postai dijszabás stb. Az érték- 
díj elnevezése ezután biztosítási díj lesz.

34. Az uj postaüzletszabályzat szétosztásával 
hatályukat vesztik a Postai Tarifák és Postaüzleti 
Szabályzat I—V. részében foglalt p o s t a ü z l e t s z a -  
b á l y z a t i  határozmányok. A k e z e l é s r e  vonatkozólag 
abban foglalt utasítások érvényben maradnak ad
dig, amig a már szintén kidolgozás alatt álló posta
kezelési utasítás megjelenik.

35. A postaüzletszabályzat javítására vonatko
zólag a hivatalok negyedévenkint fedőlapokat 
kapnak. Az időközben kiadott rendeleteket tehát 
abban javítani nem kell.

36. Az uj postaüzletszabályzatot és a hozzá
tartozó díjszabást az összes alkalmazottak igye
kezzenek minél előbb a legbehatóbban áttanulmá
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nyozni legalább is annyira, hogy tudják az üz
letszabályzatnak ama határozmányait, amelyekre 
szolgálatuk ellátásánál gyakran szükségük van, a 
ritkábban előforduló dolgokat pedig a könyvben 
nehézség nélkül felkereshessék. A hivatalok főnö
keit s a postamestereket szigorúan utasítom, hogy 
személyes érintkezés útján legkésőbb három hó 
letelte előtt s azontúl is gyakrabban győződjenek 
ineg arról, vájjon alárendelt személyzetük az üzleti 
szabályzatot kellőképpen megismerte, megtanulta 
és helyesen alkalmazza-e? Ugyancsak szigorú kö
telessége a kerületi biztosoknak, hogy szemleútjaik 
alkalmával erről a kerületükbe tartozó hivatalok 
főnökeinél, postamestereinél] jéis amennyire lehet, 
ezek személyzeténél is meggyőződjenek.

Általában még megjegyzem, hogy a tisztvise
lőktől meg kell kívánni azoknak a szabályoknak 
a különös ismeretét, amelyek az egyes küldemény- 
fajok díjazásánál szerepet játszanak és amelyek 
nem ismerése eddig a kincstárnak oly sok kárt 
okozott. A postai díjszabásból csak a leggyakrab
ban előforduló díjtételeket kell könyv nélkül ismer
niük, a ritkábban előfordulóknál elegendő, ha a 
díjszabást jól tudják használni, vagyis az egyes téte
leket hamar megtudják találni és kiszámítani. A 
csomagfelvételnél, a mozgó- és kalauzpostáknál, 
valamint a kézbesítőszolgálatnál alkalmazott al
tiszteket az új üzletszabályzat alapján a hivatal- 
vezető vagy az általa kijelölendő tisztviselő ok
tassa ki.

Budapest, 1925. évi október hó 5-én.

Uj vám elé állító, illetve vámközvetitö 
postahivatalok.

28.940.

A fővámigazgató úrral egyetértőén a sátoralja
újhelyi postahivatalt a folyó évi junius hó 16-tól és 
a pápai postahivatalt szeptember hó 16-tól vám elé 
állító hatáskörrel ruháztam fel. E hivatalok c s a k  
a kézbesítő körzetükbe szóló vámcsomagokat vám
kezelés végett a székhelyükön működő vámhivatal
nál állítják vám elé. E célból a szállítólevelet a 
címzettnek kézbesítik azzal a megjegyzéssel, hogy 
csomagját a vámhivatalban veheti át, a csomago
kat pedig szállitórovatlappaü, elismerés ellenében 
naponta átadják a vámhivatalnak a címzett, illetve 
megbízottja jelenlétében való megvámolás céljá
ból. (Az eljárást egyébként a P. R. T. 1911. évi 8. 
számában közölt 9385. számú rendelet 16— 17. 
pontja szabályozza.)

Közlöm továbbá, hogy a Békéscsaba 2. sz. 
postahivatalt a folyó évi október hó 1-től postai 
vámközvetitéssel bíztam meg.

E hivatal vámkörzetét a következőképpen ál
lapítottam meg:

a budapest—lökösházai vonal Szajoltól végig;
a vésztő—kőrösnagyharsányi vonal;
a békéscsaba—vésztő—gyomai vonal;
a mezőtúr—Orosháza—battonyai vonal (Me

zőhegyes nem);
a békéscsaba—szegedi vonal Orosházáig (Oros

háza is);
az elek—kétegyháza—mezőhegyes — szegedi

vonal Elek—Mezőhegyes közötti része (Mezőhe
gyes nem );

a mezőtúr—túrkevei és a békésföldvár—békési 
vonialak, valamint a békéscsaba—kaszaperpuszta— 
mezőkovácsházai vonal mentén fekvő helyek.

Csongrád, Toromtál és Csanád megye itt nem 
említett helyei közvetítés szempontjából továbbra 
is Szeged 2. sz. postahivatalhoz tartoznak.

A kicserélő és vámközvetitö postahivatalokat 
utasítom, hogy a fenti helyekre szóló vámcsoma- 
gokat vám elé állítás, illetve váimközvetités céljából 
irányítsák a Békéscsaba 2. sz. postahivatalhoz.

A Budapest 70. sz. postahivatal vámkörzetéből 
tehát a Szajol—Mezőtúr közötti vonalon fekvő he
lyek, Debrecen 2. körzetéből pedig a Bihar várme
gyében átmenő fentemlitett mozgóposták (Vésztő 
—Kőrösnagyharsány 292. és Békéscsaba—Köte 
gyán—Gyónta 164. sz.) válnak ki.

Jegyezzék elő a hivatalok e változásokat a P. 
R. T. 1922. évi 86. számában közölt 33.073. szánni 
rendelet 4. pontjánál.

Budapest, 1925. évi október hó 5-én.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
29.344.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgáló- 
birája folyó évi szeptember hó 30-án kelt 
B-l 1.620/2. szánni végzésével a Budapesten a 
Thália műintézet r.-t. nyomdájában előállított, a 
W. Duna Híradó könyvkiadó vállalat (V., Sas-utca 
29.) kiadásában megjelent, 1925. évi junius hó 18. 
napjától terjesztett „A pesti tyuk“ cinhi füzet lefog
lalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azokat a buda
pesti kir. ügyészség sajtóosztályához küldjék be.

Budapest. 1925. évi október hó 3-án.
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Postai értékcikkek és értékes nyomtatványok 
árának megállapítása.

27.118.
Folyó évi október hó. 10-től kezdve az után- 

vételes szállítólevél árát a jelenlegi 250 K helyett 
darabonkint 300 K-ban állapítom meg.

A postahivatalok f. évi október hó 9 én, a 
napizárlat elkészítése után, a készletükben lévő 
utánvételes szállítóleveleket pontosan vegyék 
számba s a számbavett készletet foglalják kimuta
tásba. A kimutatásban megállapított és feltüntetett 
darabszámot szorozzák meg az utánvételes szállító
levélnek az új és a régi ára között mutatkozó kü
lönbözettél és az igy megállapított árkülönbö
zet összegét, a kimutatás csatolása mellett, folyó 
évi október havi pénztárszámadásuk értékcikk
mérlegében szabályszerűen vezessék keresztül. Ne
vezetesen az utánvételes szállítólevelek árkülönbö
zetösszegét az értékcikkmérleg m c g t e r l i e l é s i  hasáb
ján mutassák ki.

Folyó évi október hó 10-től kezdve a szóban- 
lévő értékcikket a hivatalok a jelen rendeletemmel 
megállapított árban árusítsák.

Az árkülönbözet megállapításának és az ér 
tékcikkmérlegben történt keresztülvezetésének, fel
tüntetésének helyességét a  postaigazgatóságok mellé 
rendelt számvevőségek megfelelően ellenőrizzék.

Mivel a különböző postai értékcikkeknek és 
értékes nyomtatványoknak a P. R. T. 192-1. évi 33. 
számában 10.279. sz. rendelettel közzétett össze- 
sitőkimutatásban feltüntetett árai időközben több
ször megváltoztak, a postahivatalok tájékoztatá
sára és használatára az érvényes árakat feltüntető 
összesitőkimutatást, folyó évi október hó 10-én 
kezdődő hatállyal, az alábbiakban közlöm:

Érvényes 1925. évi szeptember hő 26-tól.
1. Levelezőlap........................................... 100 K
2. Szállítólevél a pénzügyi illetékkel együtt 200 K
3. Utánvételes szállítólevél a pii. ill. együtt 300 K
4. Postautalványiirlap.......................... 200 K
5. Utánvételi l a p ...................................... 150 K
6. Postai megbízási lap az esetleg be

nyomott postabélyeg értékének figyel
men kívül hagyásával....................  200 K

7. Postai megbízás (jegyzék)..................100 K
8. Fedezeti l a p ...................................... 100 K
9. V ám árunyilatkozat.........................  200 K

10. V ám jelzőcéd u la ...............................  200 K
11. Díjjegyzék (azelőtt frankócédula) . . 200 K
12. Elszámolási jegyzék .........................  200 K
13. Értéklevélboriték .    400 K
14. Táviratlap (közönséges, sürgős és

h í r l a p ) .................... ..... 100 K

15. Szelvényes táviratlap (magán- vagy
á l l a m i ) ....................................................  200 K

16. Postatakarékpénztári biankó csekk-
befizetési lap ..........................................  300 K
Jelen rendeletemet a hivatalok fentebb hivat

kozott rendeletemnél jegyezzék elő.
Budapest, 1925. évi október hó 5-én.

A légi postaforgalom ban beállott változás.
29.067.

Az Österreichische Luftverkehrs A.-G. légi 
forgalmát f. év szeptember 30-ával megszüntette. 
Az említett részvénytársaság légi járatai útján 
továbbítandó légi postaküldemények felvételét 
tehát a további intézkedésig megszüntetem.

A forgalom szünetelését jegyezzék elő a hiva
talok a P. R. T. 1925. évi 20. számában közzétett 
í0.427. számú rendeletnél.

Budapest, 1925. évi október hó 3-án.

Statisztikai adatgyűjtés a levélpostai, 
csomagpostai és értékküldeményekrö! 

a bel- és külföldi forgalomban.
28.764.

Folyó év október havában a kézbesítésre érke
zett, valamint a feladott levélpostai és csomagpos
tai küldeményekről, nemkülönben az értéklevelek
ről és értékdobozokról úgy a belföldi, mint a kül 
földi forgalomban r é s z l e t e s  statisztikai adatokat 
kell gyűjteni. Ennél az adatgyűjtésnél a postahiva
talok (kicserélőpostahivataloki a következőket tart
sák szem elöli:

1. A kézbesítésre érkezett levél- és csomagpos
tai küldeményekre, valamint az értéklevelek és ér
tékdobozokra nézve a számlálást azzal a postával 
kell megkezdeni, amely a  já r a t  j e l z ő  s z e r i n t  folyó 
évi október hó 17-ről 18-ra virradó szombat és va
sárnap közötti éjjel 24 óra után elsőnek érkezik 
be a postahivatalhoz. Utolsónak oedig azt a postát 
kell számbavenni, amely ugyancsak a  j á m t j c l z ö  

s z e r in t  folyó évi október hó 24-ről 25-re virradó 
szombat és vasárnap közötti éjjel 24 óráig utolsó
nak érkezik be a hivatalhoz.

Elsőnek, illetve utolsónak, azt az érkezést 
(gyűjtést) kell tekinteni, amely a jn r a t j e l z n  s z e r in t  
első, illetve utolsó, ha közlekedési akadály miatt 
tényleg későbben érkezik is be a hivatalba illetve 
korábban is kell indítani.

2. A feladott levélpostai, csomagpostai, vala
mint értéklevél- és értékdoboz-küldeményék szám
lálása ugyanabban az időben és ugyanoly módon 
történik, mint az érkezettekké.

3. Felhívom a postahivatalokat (kicserélő sta
bil, mozgó- és kalauzpostahivatalokat), hogy a 
számlálást a fentebb jelzett időben a P. T. Sz. Gv.
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III. részében 1017. és 1024. folyószám alatt foglalt, 
valamint a P. R. T. 1905. évfolyama 5. számá
ban megjelent rendeletek értelmében, a változott 
kezelési és egyéb viszonyok, valamint az újonnan 
rendszeresitett nyomtatványok uj rovatrendszere 
folytán beállott változások figyelembevétele mel
lett 7 napon át p o n to s a n  eszközöljék.

4. A számlálás eredményét a postahivatalok 
a postavezérigazgatóság 2. ügyosztálya által megkül
dendő 1091., 1093. és 1141. számú nyomtatványokba 
iigv jegyezzék be, hogy minden napról 1— 1 sor 
adjon számot.

5. A kicserélő stabil-, mozgó- kalauzposta
hivatalok, az ugyancsak megküldendő 1099., 1101., 
1143. és 1144. számú nyomtatványokba vezetik be 
a számlálás eredményét.

6. A számlálás tárgyát képező utolsó posta, 
illetve gyűjtés bevezetése után a hivatalok a nyom
tatványok egyes hasábjait összegezzék és ha a hi
vatalok ellenőrzése alá ügynökségek vagy gyűjtő
helyek tartoznának, az ezek által felvett és az ellen
őrzőpostahivatalnak megküldendő statisztikai ada
tokat a saját összegezésük alá, az ügynökség vagy 
gyűjtőhely megnevezése mellett jegyezzék be, és 
gyüjtőivüket végleg zárják le.

7. Ugyancsak ily értelemben járnak el a ki
cserélőpostahivatalok is azzal az eltéréssel, hogy a 
származási országonként külön az indításról és 
külön az érkezésről vezetett gyüjtőivek végössze
geit az összesítésbe is átvezetik.

8. A kicserélőhivatalok a külföldről érkezett és 
külföldre továbbmenő anyagot, amely országun
kon átmegy, külön gyüjtőivbe vezetik be és ennek 
végösszegét az összesítésbe is átvezetik.

9. Azok a kicserélőpostahivatalok, amelyek 
külföldről-küTföldre szóló z á r t  levélcsomagokat és 
levélzsákokat továbbítanak, illetve országunkon át
szállítanak, ezeket a zárlatokat a számlálás hét 
napja alatt, darabszám és súly szerint, külön 
gyűjtői ven — országszerinti osztályozás nélkül — 
nyilvántartják és a hétniapi eredményt egv összeg
ben. az összesítés végén kimutatják.

10. A postahivatalok (kicserélőhivatalok) a le
zárt, hely- és kelti betüzőlenyomattal ellátott és a 
hivatalvezető, illetve postameister által aláirt gyűjtő- 
ivek, illetve összesítések tisztázati példányait, a 
nyomtatványokkal megküldendő boríték felhasz
nálásával, közvetlenül a postavezérigazgatóság 2. 
ügyosztályának (statisztikai csoport) legkésőbb 
folyó évi november hó 10-ig küldjék be, az eredeti 
példányokat pedig irattárukban őrizzék meg.

A kieserélőhivalalok az érkezésről és indítás
ról beküldendő összesítésekhez, a származási or
szágonként vezetett gyüjtőiveket is. csatolják.

11. Nyomtatványkimélés szempontjából a k i
cserélőpostahivatalok csak oly ország számára Ír
janak elő gyüjtőiveket, amelyekből küldemények 
tényleg érkeznek, vagy amelybe indítanak.

A megmaradt gyüjtőiveket a legközelebbi sta
tisztikai adatgyűjtésig ő r i z z é k  m e g .

12. A postaügynökségeket (gyűjtőhelyeket) a 
szükséges nyomtatványokkal ugyancsak a posta
vezérigazgatóság fogja ellátni; a nyomtatványok 
kitöltésére vonatkozó útbaigazításokat azonban az 
ellenőrző hivatalok adják meg.

13. Ez alkalommal külön is figyelmeztetem az 
összes postahivatalokat, hogy a statisztikai adatok 
gyűjtését a legnagyobb pontossággal és lelkiismere
tességgel végezzék és ennek ellenőrzését úgy a 
hivatalvezetők, mint a postamesterek — ahol az 
adatgyűjtést nem maguk végzik — személyesen 
gyakorolják. ; .

14. Hangsúlyozom, hogy a postahivatalok ab
ban az esetben, ha a statisztika felvétele, vagy a 
nyomtatványok kitöltése tekintetében nem lenné
nek valamivel tisztában, úgy még a számlálás meg
kezdése előtt forduljanak felvilágosításért a posta- 
vezérigazgatóság 2. ügyosztályának statisztikai cso
portjához. (Telefon 55—92.)

Szabályellenességek stb. esetén az érdekelt h i
vatalok ellen teljes szigort fogok alkalmazni.

15. A statisztikai adatok (gyüjtőivek, összesi- 
tések) beküldéséhez mindenkor az innen küldött 
borítékot kell használni.

Ha a küldött boríték valami oknál fogva hasz
navehetetlenné válnék, úgy a postahivatal a hasz
nálandó más borítékon is pontosan tüntesse fel: 
a vármegyét, az utalvány számjelző bélyegző le
nyomatát, a pontos címet és azt, hogy a borítékban 
m i l g e n  statisztikai nyomtatvány van elhelyezve.

Megjegyzem, hogy a hirlapstatisztikai adat
iveket nem szabad a levél- és csomagpostai sta
tisztikai adativekkel egy borítékban elhelyezni!

Végül figyelmeztetem a hivatalvezetőket és 
postamestereket, hogy a gyüjtőivek és összesítések 
felülvizsgálásánál a következőkre legyenek figye
lemmel :

a )  hogy az adatgyűjtés tényleg 7 napra ter
jedt-e?

b )  hogy abból valamely érkezett vagy indított 
posta nem maradt-e ki?

c )  hogy ugyanazon posták felvételei között 
nem mutatkoznak-e oly eltérések, melyekből hely
telen felvételekre lehet következtetni?

d )  hogy nem gyanitható-e, hogy a kézbesí
tendő anyag közé átmenő anyag is vétetett fel, 
vagy megfordítva?
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e )  hogy valószínűtlen adatok az egyes külde- 
inényfajókra nézve nem fordulnak-e elő? p. o. 
utánvételek sth. oly országgal, amellyel forgalmunk 
nincsen;

f )  hogy az országon átmenő ugyanazon levél
csomagokat és levélzsákokat nem vette-e fel több 
kicserélőhivatal is? mert ezek csak ama kicserélő
hivatalok gyüj tőiveiben szerepelhetnek, amelyek 
azokat tranzitálás végett külföldről közvetlenül 
átvették;

g )  hogy azok a kicserélőhivatalok, melyek kéz
besítéssel is foglalkoznak, a külföldről érkezett, 
vagy a náluk feladott és külföldre továbbított kül
deményeket az 1091., 1093. és 1141. számú nyom
tatványokba felvették-e? mert oda is fel kell venni.

Budapest, 1925. évi október hó 2-án.

Helyesbítés.
28.655.

A lengyel igazgatás újabb értesítése szerint az 
ott feladott és Magyarországba szóló 20 g súlyú 
levél dija 23 helyett ismét 24 grosz. A hivatalok 
azért a P. R. T. í. é. 56. számával együtt megjelent 
a külföldről érkező levélpostai küldemények díj
szabásáról szóló kimutatás 2. hasábjában Lengyel- 
országnál ,,23“ helyett írjanak „24“-et.

Egyidejűleg felhívom a hivatalokat, hogy a 
P. R. T. fentidézett számában a 27.000. sz. rende
let első sorában 1925 helyett Írjanak 1924-et, az. I.
2. §. 3. pont harmadik sorában 8. §. helyett „4. §.“, 
a 14. §. 1. pont 6. sorában az „ajánlott“ szót töröl
jék, az ugyanakkor megjelent kivonatos Posta-, 
Táviró- és Távbeszélő Díjszabás 5. oldalán az 550 
és 600 g súlyú külföldre menő üzleti papírok diját
88.000, illetve 96.000-ről helyesbítsék 8.800, illetve 
9.600-ra, ugyanezen díjszabás 10. oldalán 14. pont 
utolsóelőtti sorában az „ajánlott“ szót töröljék, 16.

oldalán alulról az 5. sorban a külkereskedelmi sta
tisztikai illetékeket 5.000-ről helyesbítsék 500-ra. 

Budapest, 1925. évi október hó 5-én.

Uj magyar— o sztrák  távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

28.369.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén u 

folyó október hó 10-ével a következő új magyar— 
osztrák távbeszélő viszonylatokban a forgalmat 
megnyitom.

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a minden 
kori szorzószámmal szorzandók.

A mii gyár A külföldi Beszélgetési díj
távbeszélő központ távbeszélő központ ar, frankokban

neve nőve fre cts

Ercsi Siegendorf (Cinfalva) 2 10
Vasvár Graz 1 85

Güssing (Németújvár) 1 50
5 J Ober wart (Felsőőr) 1 50
í í Pinkafeld (Pinkafő) 1 50
>> Rolhenturm a. d. Pinka

(Vasvörösvár) 1 50
Wien 2 20
Wienerneustadt 1 85

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tarifák és Távb. 
Üzletszab. V. B )  Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesilő füzetet az új viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi október hó 3-án.

Tényleges szolgálatba v isszavétettek .
27.609,

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a minisz 
tertanács hozzájárulásával a m. kir. posta forgalmi 
szakában lévő üresedés folytán Balogh Lajos és 
Püspök Sándor ideiglenesen nyugalmazott posta
főtiszteket a tényleges szolgálatba visszavette.

Budapest, 1925. évi október hó 2-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

os
ta

ig
az

ga
tó

- 
■á

gj 
ke

rü
le

t II

Vármegye

Havi járandóság S z á l l í t

*
postaügynökség

neve

Je
lle

ge m
un

ká


já
t a

lé
k

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y
fa

lu
zó

le
vé

lh
or

dó
i

át
al

án
y

hova

tá
vo

lsá
g

milyen járattal

na
po

nk
én

t
há

ny
sz

or

___ k o r o n a km

So
pr

on

Dasztifalu P. Sopron

17
0.

0c
O

 h
. 

na
pi

 
2-

3 
ór

ár
a 

te
rje

dő
 

sz
ol

gá
la

ti 
id

őr
e

*
Nemeskér— 
Egyház astalu 
megállóhely

3 .1 i gyalog

ké
ts

ze
r

* A szállításról a köz-ég gondoskodik.
A táját kezűleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), illetve 

nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaiga?gatósághoz 1925. októbei hó vtí-ig nyújtan
dók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.
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Kimutatás a  létszámból tö rö lt postakiadók személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Szeged Kakuszi Ida Kiadó Szeged
1897 Szeged 1. Fél évig nem vállalt 

alkalmazást —

f) Spécz Gyuláué r Szeged
1892 M -

V Szakács Lászlóné JJ

Kiskunfélegy
háza
1897

Szentes » -

» Báló Chappon 
Gilbertné n

K assa 
1899 Szeged í. » -

V Csűri Istvánná V

Szeged
1897 1) —

V Fodor Ödönné ji
Szeged

1-97 J5 » —

Pályázat kiadói állásra.
önálló kezelésre képes kiadó azonnali alkal 

mazást vállal. Cime: Kiadónő, Diósjenő.

Nyomatott  a  Budapesti  Hírlap  n y om dájában .  Budapest.  V III . .  Rökk Szilárd-utca 4. — Felelői! nyomdavezető: Nedeczky László.



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 60. számában közölt 27.118. sz. rendelethez.

HIRDETMÉNY
Postai értékcikkek és értékes nyomtatványok

újabb ármegállapítása.
27.118

Érvényes 1925. évi szeptem ber hó 26-tól.
1. Levelezőlap........................................................................................ 10 ft K
2. Szállitólevél a pénzügyi illetékkel e g y ü t t .......................... 200 K
3. Utánvételes szállitólevél a pü. ill. e g y ü t t .......................................300 K
4. Postautalványürlap........................................................................  200 K
5. Utánvétek l a p ..................................................................................  I S O  K
6. Postai megbízási lap az esetleg benyomott postabélyeg

értékének figyelmen kívül h a g y á sá v a l....................................  200 K
7. Postai megbízás (jegyzék).............................................................. ÍO O  K
8. Fedezeti lap .................................................................................... ÍO O  K
9. Vámárunyilatkozat...........................    200 K

10. Vámjelzőcédula................................................................................  200 K
11. Díjjegyzék (azelőtt frankócédula)................................................  200 K
12. Elszámolási j e g y z é k ..........................    200 K
13. É rték levélboriték ..................................................................................400 K
14. Táviratlap (közönséges sürgős és h ír la p ) ......................................100 K
15. Szelvényes táviratlap (magán- vagy á l la m i) .......................... 200 K
16. Postatakarékpénztári biankó csekk-befizetési lap . . .  , 300 K

•

Budapest, 1925. évi szeptember hó 23-án,

/

Bu d a p e s t i  h í r l a p  n y o m d á j a





A MAGYAR KIR. g | | |  POSTA RÉSZÉRE.
K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  KERESKEDELEM ÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. OKTÓBER 10. 61. szám.

T A R T A L O M

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

Pénzügyi értékcikkek megrendelésénél használt nyom
tatványok változása.

Változások a nemzetközi csomagtarifában.
Ama igazgatások felsorolása, amelynek területéről eredő

levélpostai zárlatokról kiállított visszajelentésekről a köz 
ponti igazgatások részére nőm kell másolatot küldeni. 

Helyesbítés.
Meghívó.
Kiadói állást keres.
Kisegítői állást keres.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni őrök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
i.

29.376.
A Werkmann Károly „Alts Kaiser Karls 

Nachlass“ ciinü a postai szállításból a 384/925. 
szánni rendelettel kizárt müvének újabban a Ver
las» für Kulturpolitik, Berlin kiadásában népies 
alakban megjelent példányaitól a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket is a ki- 
Iillőit sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi október hó 5-én.
II.

30.142.
A Párisban J. M. Esperanto által szerkesztett 

s Berlinben Arlur Bolle kiadásában esperanto nyel
ven megjelenő „Eibern Laboristo“ cimü időszaki 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi október hó 9-én.

Pénzügyi értékcikkek megrendelésénél használt 
nyomtatványok változása.

ad 24.748.
Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a 

marhalevélürlapokat, e rendeletem vételétől kezdve 
nem a többi pénzügyi értékcikkekkel együtt, ha
nem azoktól elkülönítve, az e célra újonnan rend

szeresített marhalevél bizonylatpár (1335. sz. nyom
tatvány) felhasználásával rendeljék meg.

E nyomtatványból első készletként 5—5 ivet 
hivatalból fog a nyomtatványraktár a postahivata
loknak megküldeni.

Eme uj nyomtatvány rendszeresítésével a többi 
pénzügyi értékek megrendelésére szolgáló bizony
lat és ellenbizonylat (1335. sz. nyomtatvány) át
alakítása is szükségessé vált, egyelőre azonban régi 
készleteit a hivatalok továbbra is akadálytalanul 
felhasználhatják.

E változásokat jegyezzék elő a postahivatalok 
a 1*. R. T. 1912. évi 45. számában közöli nyomtat
vány kimutatásban.

Budapest. 1925. évi október hó 5-én.

Változások a nemzetközi csom agtarifában.
30.123.

a )  Felhívom a hivatalokat, hogy a nemzetközi 
csomagtarifa 58. oldalán Franciaországnál a 2. 
hasábban Svájc szó törlése melleti írják b e: 
„Ausztria vagy Cseh-Szl., Német, Agence Cont.“, 
a 3. hasábban a jelenlegi összes adatokat töröljék 
és Írják be az alábbiakat :

„Súly 20 kg. Vámárunyilatkozat 2 fr. Érlék- 
nyivánitás korlátlan (de Cseh-Szl. át csak 
10.000 fr.)

A csomagokat ..Far l’Agence Continentale et 
Anglai.se“ jelzéssel (ragjeggyel) kell ellátni.

A szállítólevélre a címet latin hetükkel kell 
irni. a szállítólevél szelvényére közlemény 
irható.

nem



61. szám 3 2 2

Az Agence Kontinentale utján továbbított cso
magok szállítóleveleihez valamelyik francia konzu
látus által hitelesített számlamásolatot kell csatolni. 

A csomagok után járó súlydíjak a következők:
1. Magyar súlydíj: 1. az I. sz. táblázatot a 67.

oldalon. j i £,
2. Idegen súlydíjak :

Súly Paris
és elővárosaiba:

Franciaország többi 
vasútállomásaira:•

1 kg. 1 fr. 30* cl. 2 fr. 60 ct.
B „ 2 „ 30 „ 2 „ 80 „
5 » 2 „ 30 „ 4 „ 10 „

10 „ 4 » — „ 7 , 20 ,
lő  „ 7 „ 40 „ lő „ 90 „

•20 „• 10 „ 45 „ IS . 45 „

* Ausztrián át 10 ct-mel keves(;bb.

Az értékdíj továbbfrankó (csak a kicserélő 
postahivatalokat érdekli),
300 frankig 25 centime
600 frankig 50 centime, ezen felül minden további 
300 frankért még 25 centime.

b )  A P. R. T. folyó évi 57. számában megjelent 
28.200/1925. sz. rendeletben, vahv.nint az ezen ren
delethez kiadott betétlapon Észtországnál a 2. út
iránynál a 2. hasábban Lengyelország után Írják 
be „Letto.“, az 1—10 kg. súlyú csomagok díját 
pedig a 4. hasábban 2 frank 35, 3 frank 45, 6 frank 
15 centimére helyesbítsék.

Budapest, 1925. évi október hó 8-án.

Ama igazgatások felsoro lása, amelynek te rü 
letéről eredő levélpostai zárlatokró l kiállított 
visszajelentésekről a központi igazgatások 

ré szé re  nem kell m áso la to t küldeni.
30.024.

Hivatkozással a P. R. T. f. é. 43. számában 
közzétett 20.739. sz. rendeletem 47. §. 3. bekezdé
sére értesítem a hivatalokat, hogy a következő 
igazgatások nem igényelnek a levélpostai zárlatok 
tárgyában kiállított visszajelentésekről a központi 
igazgatás részére másolatot:

Amerikai Egy.-Államok Litvánia
Ausztria Németország
Ausztráliai államszövetség Norvégország

Cseh-Szlovákország Saar-vidék
Délafrikai Unió Svédország
Finnország Uj Zéland
Lengyelország

Budapest, 1925. évi október hó 7-én.

Helyesbítés.
29.471.

A hivatalok a P. R. T. folyó évi 56. számában 
megjelent 27.000. sz. rendelet 12. §. 1. b) pont 3. 
sorában a „vagy kizárólag az eziek szállításához 
szükséges tartályokból (ládákból, zsákokból, demi- 
j önökből, bádogtartályokból) álló“ szövegrészt 
töröljék, a Kivonatos Posta Díjszabás 11. oldal 15. 
pontban a külföldre szóló értéklevelek biztosítási 
díjtáblázat 5. tételénél 22,000.000 helyett írjanak 
„21,000.000“ számot.

Budapest, 1925. évi október hó 8-án.

Meghívó
a M. Kir. Posta Betegségi Biztositó Intézetének 
1925. évi október hó 25-én (vasárnap) délelőtt 
V a l l  órakor a m. kir. postavezérigazgatóság I. 
emeleti helyiségében tartandó

rendes évi közgyűlésére.
\ Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány jelentése az intézet 1924/25. 

évi működéséről.
3. Főorvosi jelentés.
4. Az 1924/25. évi zárszámadás és vagyon

mérleg. valamint a felügyelőbizottság jelentésének 
tárgyalása és tájékoztatás az 1925/26. költség
vetési évben várható bevételekről és kiadásokról.

5. Alapszabálymódositó javaslatok.
Budapest, 1925. évi október hó 9-én.

Az elnök.

Kiadói á llást keres.
Hétéves gyakorlattal biró kiadó alkalmazást 

vállal. Megkereséseket „Kiadónő“ Hajdúnánásra 
kér.

Kisegítői á llást keres.
Mind a három szakban jártas, önálló kezelésre 

képes, távirda és telefonból vizsgázott kisegítő 
azonnali alkalmazást vállal. Ajánlatokat a bajnai 
postahivatalhoz (Esztergomm.) kér.

N yom atott  a  Budapesti  Hírlap  n y o m d á jáb an .  Budapest. V I I I . ,  Rökk Szilárd-utca 4. Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A Q Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. OKTOBER 15. 62. szám.

T A R T A L O M

Postai szállításból kizárt sajtó term ók.

Till Viktor nezsildleri lakos álla küldött kivándorlásra 
buzdító Inr(letni(íniyküldeménye-k kezelése.

Változások a külföldről érkező levélpostai küldemé
nyek díjszabásában.

Az újévi pos la könyvecskék megrendelése.
Távirati ludakiotzvány díja.
Helyesbítés.
Pályázati hirdetmény posltaügynöiki állásra szerződés 

mellett.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Postai szállításból kizárt sajtó term ék.
30.267.

A Wienben az Arbeiterbuchhandlung kiadásá
ban és Zinner Karolina szerkesztésében megjelenő 
„(Jj március“ című kommunista folyóirattól a 
postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a folyóiratot a kitiltott 
sajlótemnékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi október hó 10-én.

Till Viktor nezsideri lakos által küldött 
kivándorlásra buzdító hirdetményküldemények 

kezelése.
30.141.

Értesülésem szerint Till Viktor nezsideri lakos 
titkos kivándorlási ügynökösködéssel foglalkozik és 
különösen Moson vármegye területéről igyekszik 
egyeseket Braziliába való titkos, útlevél nélküli 
kivándorlásra csábítani.

Felhívom ennélfogva a m. kir. postahivatalo
kat, hogy »a fentnevezett által feladott levélpostai 
küldeményekre legyenek kellő figyelemmel és ke
zeljék azokat a P. és T. R. T. 19(19. évfolyam 44. 
számában közzétett 53.788. számú rendelet értel
mében.

Budapest, 1925. évi október hó 10-én.

Változások a külföldről erkezö levélpostai 
küldemények díjszabásában.

30.505.
A hivatalok a P. R. T. folyó évi 56. számában 

közölt 27.000/1925. sz. rendelethez a külföldről ér
kező levélpostai küldemények díjszabásáról kiadott 
kimutatásban az alábbi változásokat vezessék ké
résziül:

A „brit gyarmatok Afrikában“ cim alatt uj 
. rovatot nyissanak a következő adatokkal: 1. hasáb: 

„Aranypart*), Ascension*), Bechuanaland*), Dél
afrikai Államszövetség*), Délnyugatainké*), Dél- 
Rhodesia*), Gambia*), Sierra Leone*), Szt.-Ilona 
sz.*)“; a többi hasáb adata megegyezik a Gibraltár 
és Maitára vonatkozó adatokkal.

Az amerikai brit gyarmatok „Antillák*)“ rova- 
lában az 1. hasábba az ..Antillák“ szó helyett Írják 
be: „Bermuda*), 'Dominica*), Falkland*), Sí. Lu- - 
cia*), St. Vincent*), Tobago*), Trinidad*)“ neveket.

Az Ausztráliai Államszövetségnél a 8. hasáb
ban töröljék: „Vs“; és Írják- be: „40 unciánként 
1 penny“.

Chile slb. alatt a meglevő adat törlése mellett 
írják be a 2. hasábba: 50; a 4.-be: 30; a 6.-ba: 200. 
Francia Óceániánál a 8. hasábban 10 helyett írja
nak 20-at.

Kanadánál a 2. hasáb adatát helyesbítsék 8-ra; 
a 3.-ét 4-re; a 4.-ét 4-re; a 6.-ét 1250-re.

Németalföld után uj rovatként Írják be az 1. 
hasábba: Németalföldi India; a 2.-ba: 20; a 3.-ba: 
10; a 4.-be: 12Vs; az 5.-be: cent (100 cents =  1 
florin); a 6.-ba: 500; a 7.-be: 4; a 9.-be: 20.

Olaszországnál a 3. hasáb adatát 60-ra he
lyesbítsék, a 7. hasáb díjtétele mellé Írják be: 
„23)“ s a kimutatás alján a 22) jegyzet után Írják 
be: ,,23) Hírlapok 50 g.-ként 5 ceivtesimi; könyvek 
50 g.-ként 15 centesimi.“

Syria és Libanon-nál a 2. hasáb adatát változ
tassák 450-re; a 3.-ét 250-re; a 6.-ét 22-re; a 8.-ét 
100-ra; a 9.-ét 450-re.

(’.seb-Szlovákországnál és Németországnál a
7. hasábba A  jelt; Luxenburgnái pedig □ jelt 
írjanak; Portugálnál 0  helyett A jelt tegyenek.

A *) jegyzetben az 5. sorban töröljék: „(1
font)“; a 6. sorban „1133.86“ helyett írják be: 
„907.1“.

A 14) jegyzet 2. és 3. sorában töröljék: „Ázsiá
ban: Németalföldi India (Nagv-Sunda szigetek,
Molukkok).“

Budapest, 1925. évi október hó 13-án.
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Az újévi postakönyvecskék 
megrendelése.

30.138.
Az újévi postakönyvecskék ez idén is a múlt 

évihez hasonló kiállításban és legalább 48 oldal 
terjedelemben jelennek meg. Tartalmazni fogják 
az 1926. évi pontos naptárt, a posta-, távirdia- és 
távbeszélőtarifák kivonatát s mindazokat a hasz
nos és szükséges tudnivalókat, amik ezt a köny
vecskét postát, távírót és telefont igénybevevő kö
zönség számára nélkülözhetetlenné teszik. A vé
telár példányonként 300 korona lesz.

Felhívom a postahivatalokat, hogy erről a 
személyzetet megfelelően értesítsék, a megrendelé
seket azonnal gyűjtsék össze és a m. kir. posta 
központi anyagraktára címére küldött átirattal leg
később f. évi október hó 31-ig rendeljék meg. A 
később beérkező megrendelések csak annyiban ve
hetők figyelembe, amennyiben még készlet rendel
kezésre fog állam.

A megrendelt könyvecskéket a központi anyag
raktár legkésőbb december hó 15-ig a hivatalok 
címére el fogja küldeni. A hivatalok főnökségei a 
megrendelt példányok árát a kézbesítőktől leg
később 1926. évi január hó 10-ig tartoznak be
szedni s hivatalos postautalvánnyal a központi 
anyagraktár címére beküldeni. Az utalványszelvé
nyen fel kell tüntetni a hivatal nevét s a rendelt 
újévi könyvecskék darabszámát.

Ez alkalommal újból ^figyelmeztetem a sze
mélyzetet, hogy a központi anyagraktártól rendel
hető újévi könyvecskéken kívül más kiadású újévi 
köszöntőket, üdvözlőjegyeket stb. a kézbesítőknek 
a felek között kiosztani nem szabad. Ha ez mégis 
előfordulna, köteles a hivatalvezető (postamester) 
ezek szétosztását azonnal beszüntetni s erről a le
foglalt köszöntők egy példányának csatolása mel
lett fölöttes igazgatóságához jelentést tenni.

Budapest, 1925. évi október hó 13-án.

Távirati tudakozvány dija.
29.636.

Félreértések elkerülése céljából figyelmeztetem 
a kir. hivatalokat, hogy a postai tudakozványok 
dijának a P. R. T. 1925. évi 56. számában közzé
tett 27.000. szánni rendelettel a belföldi forgalom
ban 5000 komára, a külföldi forgalomban pedig
10.000 koronára történt felemelése a távirati ügyek
ben történő felszólalásokra is vonatkozik. — Ha a 
felszólalásra távirdaszolgálati hiba vagy mulasztás 
adott okot, a felszólalónak a távirat diján kívül, 
ezentúl a tudakozvány diját is valamennyi viszony
latban vissza kell téríteni.

A kir. hivatalok ennek megfelelően 'a P. R. T. 
1924. évi 23. számában közzétett 35.657/1923. sz. 
rendelet A. IV. fejezet Tudakozvány kezelése I. 7. 
bekezdésében, valamint 11. 5. bekezdésében a „tu- 
dakozványi dij nélkül“ kitételeket töröljék s úgy az 
„I. Belföldi táviratoknál“, mint a „II. Külföldi táv
iratoknál“ feliratú részhez utolsó bekezdés gyanánt 
a következőket Írják:

„Ha a távirat dijának teljes vágy részleges 
viszafizetésére távirdaszolgálati hiba vagy mwulasz- 
tás adott okot, a felszólalónak a tudakozvány diját 
is vissza kell téríteni.

Ez a változás a „Távirdaüzleti Szabályok“ 
63. §-ának szövegében szintén előjegyzendő.

Budapest, 1925. évi október hó 10-én.

Helyesbítés.
ad 28.811.

Felhívom a hivatalokat, hogy a P. R. T. f. hó 
7-én megjelent 60. számában az uj postaiizletsza- 
bályzatban foglalt újabb rendelkezések tárgyában 
közölt 28.811. sz. rendeletbe becsúszott sajtóhibá
kat az alábbiak szerint helyesbítsék:

A 9. pont 2. sorának első szavaként „kifize
tése“ helyett „kikötése“ Írandó.

A 16. pont utolsó szava „felvételére“ helyett 
„átvételére“ Írandó.

Budapest, 1925. október hó 13-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

Po
st

ai
ga

zg
at

ó
sá

gi
 k

er
ül

et A
postaügynökség

neve

Je
lle

ge

Varmegye

Havi járandóság S z á 1 1 i t

m
un

ka
-

ju
ta

lé
k

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y
fa

lu
zó

le
vó

lli
or

dó
i

át
al

án
y

hova

tá
vo

lsá
g

•
milyen járattal

na
po

nk
én

t
há

ny
sz

or

k o r o n a km

D
eb

re
ce

n Tiszaladány P. Szabolcs

64
-0

.0
00

 i
\ 

na
pi

 
2-

3 
ór

ár
a 

te
rje

dő
 

m
un

ka
id

őr
e

o
8
<X>

Tokaj 4.75 gyalog

eg
ys

ze
r

1
A sajátkezűig irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), illetve 

nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatban felvett postaigazgatósághoz 1925 november hó 6-ig njujtan- 
dók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.
N yo m ato t t  a B udapest i  Hírlap  nyomdájában.. Budapest .  VITT., Rükk Szi lárd -u tca  4. Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g f |g  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  I ß p  KERESKEDELEM ÜGYI MINISZTER.
Budapest, 1925. OKTÓBER 19. 63. szám.

T A R T
Lefoglalandó sajtótermék.
„Postaüzleti szabályzat“ áránaik és megrendelési módo

zatának megállapítása.
A csomagokat •házhozkézbesitő postahivatalok jegyzéke. 
Katonaság részéire érkezett postalakarékpénztári csekk

utalványok kézlbesitése.
Változások a nebmzetközi csomag-díjszabásban.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
30.672.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgáló- 
birája folyó évi október hó 6-án kelt B/l 1.856/2. 
szánni végzésével a Budapesten „Held“ könyv
nyomdában (Zsigmond-utca 36, jelenleg II., Margit- 
körút 7.) 1924. évben előállított a „Cél“ társadalmi 
folyóirat kiadásában (kiadóhivatal II., Margit- 
körút 7.) „Kereszténypénz, zsidópénz és zsidó
kérdés“ címmel megjelent könyvnek lefoglalását 
rendelte él.

A m. kir. postahivatalok a szóban forgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészség sajtóosztályához (V., Alkotmány- 
utca 14., földszint 9.) küldjék be.

Budapest, 1925. évi október hó 12-én.

„Postaüzleti szabályzat“ árának  es m egren
delési módozatának m egállapítása.

30.688.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a most 

megjelent „Postaüzleti Szabályzat“ f ű z ö t t  példá
nyokban a m. kir. posta központi anyagraktárából 
k ö z v e t l e n ü l  megrendelhető.

Az eladási árát postai alkalmazottak részére 
példányonként 15.000 koronában, az intézeten ki-

lL O M
Változások a Táviró Tarifák-iban.
A m. kir. postatakarékpénztár 1925. évi szeptember havi 

forgalma.
9. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.
Kimutatás a létszámból töröli! postakiadók, kiadójelöl

tek és hivatali- kisegítők személyi adatairól.
Kiadói állást keresnek.

vül állók részére pedig 25.000 koronában állapítom 
meg. Mindkét árhoz hozzá kell még számítani 20 
százalék kezelési költséget, a mindenkori forgalmi 
adót (jelenleg 2%-ot) és csomagolás esetén szállit- 
mányonkint 1000 korona csomagolási dijat. A for
galmi adó összegét mindenkor teljes egyezer koro
nára kell kiegészíteni.

A m. kir. posta központi anyagraktára a 
segédkönyvet kedvezményes ár mellett csak abban 
az esetben szolgáltatja ki, ha a megrendelésen a 
postahivatal főnöke (nem kincstári hivataloknál 
a postamester) igazolja, hogy a megrendelő postai 
alkalmazott és a segédkönyvet saját részére és hasz
nálatára rendeli.

A megrendelt segédkönyvért járó összeget 
(vételárat, kezelési költséget, forgalmi adót és cso
magolási dijat) úgy az intézetbelieknek, mint az 
intézeten kívül állóknak p o r t ó k ö t e l e s  postautal
vánnyal kell a m. kir. posta központi anyagraktá
rának megküldeni. Az utalvány szelvényén a fel
adó neve és pontos címe, valamint a megrendelt 
példányszám feltüntetendő. Több példány meg
rendelése esetén azok közös burkolatban, az utal
ványon megadott egyetlen címre fognak megkül
detni.'

Kívánatos, hogy a megrendelések lehetőleg 
hivatalonkint együttesen történjenek.

Felhívom a hivatalokat, hogy a fentieket a 
P. R. T. múlt évi 65-ik számában megjelent 
12.223/924. számú rendelethez tartozó kimutatás
ban 161. rovancsszám alatt jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi október hó 15-én.
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A csomagokat házhozkézbesitő postahivatalok 
jegyzéke.

27.409.
A P. Ü. Sz. 62. §. 7. pontja értelmében a 

belföldi forgalomban váltott csomagoknál a feladó 
a házhozkézbesitési dijakat már a feladás alkal
mával a küldemény dijával együtt leróhatja, hogy 
azok kézbesítését címzettnek, egy Ízben díjmente
sen, megkíséreljék.

A csomagokat házhoz kézbesítő hivatalok 
jegyzéke a következő:

1. Baja 11. Miskolc 2.
2. Budapest 3. 12. Nyíregyháza 1.
3. Budapest 70. 13. Nagykanizsa 1.
4. Balassagyarmat 14. Pécs 1.
5. Békéscsaba 1. 15. Pápa
6. Debrecen 2. 16. Sopron
7. Eger 1. 17. Szeged 1.
8. Győr 2. 18. Szombathely 1.
9. Kecskemét 19. Székesfehérvár 1

10. Kaposvár 20. Vác.
A csomagok és értékdobozok házhozkézbesi- 

tési dija jelenleg a következő:
a )  Budapesten értékdobozok és 1 kg-nál nem

súlyosabb csomagok u tá n ..........................  1500 K.
Csomagok után 1—10 kg-ig . . . .  3000 ,,

„ „ 10—20 „ . . . .  4000 „
„ „ 20—50 „ . . . .  5000 „

b )  Vidéken értékdobozok és 1 kg-nál nem
súlyosabb csomagok u tá n ..........................  1000 K.
Csomagok után 1—10 kg-ig . . . .  2500 „

„ „ 10—20 „ . . . 3000 „
„ „ 20—50 „ . . . .  4000 „

Budapest, 1925. évi október hó 16-án.

Katonaság részér© é rk eze tt postatakarék- 
penztári csekkutalványok kézbesítése.

29.288.
A Posta Rendeletek Tára 1918. évi 45. számá

ban közölt 22.073. számú rendelet kapcsán értesí
tem a postahivatalokat, hogy a m. kir. honvédelmi 
miniszter úr az alája rendelt katonai alakulatok- 

■nak megtiltotta, hogy a katonai parancsnokságok 
a „Postai átvevőkönyv“ (1449. számú nyomtat
vány) utján postatakarékpénztári csekkfizetési 
utalványoknak átvételére is adjanak meghatalma
zást. A katonaság meghatalmazottja tehát posta
takarékpénztári csekkfizetési utalványok érkezése 
esetén, csak az azokról kiállított átadóvevényeket 
veszi át jövőben a postai átvevőkönyv utján. 
Magukat a fizetési utalványokat csak a szabály

szerűen aláirt átadóvevény ellenében szabad a cím
zettnek kiszolgáltatni.

A postahivatalok tájékozására megjegyzem 
még, hogy a szóbanforgó honv. imin. rendelkezés 
szerint, ha a postatakarékpénztári csekíkfizetési 
utalvány 30 (Harminc) millió koronánál nem na
gyobb összegről szól, akkor az átadóvevényt — és 
ennek folytán a fizetési utalványt is — a címzett 
részéről egy tiszt (rangosztályba sorolt havidíjas) 
Írja alá s a pénzt is egyedül veszi fel, mig h a  
3 0  ( h a r m i n c )  m i l l i ó  k o r o n á n á l  n a g y o b b  ö s s z e g r ő l  
s zó l ,  mindig k é t  t i s z t  (rangosztályba sorolt havi
díjas) í r j a  a lá  s az átvett összeget ugyanők együt
tesen veszik át.

A fizetési utalványoknak a címzett részére ki
szolgáltatása, illetve az utalványozott összegnek a 
címzett kezeihez való kifizetése továbbra is válto
zatlanul az idézett rendelet III. részének 22. bekez
désében foglalt utasítások szigorú betartása mellett 
történhetik.

Jelen figyelmeztetést jegyezzék elő a posta- 
hivatalok idézett rendeletemnél.

Budapest, 1925. évi október hó 13-án.

Változások a  nemzetközi csom agtlijszabásban.
31.142.

A Dánországba szóló 10 kg. súlyú nemzetközi 
postacsomag díja 4 fr. 80 cts. A hivatalok a P. R. T. 
f. évi 57. számában megjelent 28.200. sz. rendelet
ben és a hozzátartozó betétlapon Dánországnál a
4. hasábban helyesbítsék az 5.10 összeget 4.80 ősz- 
szegre.

A Dánországba szóló nemzetközi közönséges 
csomagok idegen súlydíját a nemzetközi csomag
tarifa 67. oldalán a III. sz. táblázatban az alábbiak 
szerint helyesbítsék:

15 kg. súlyig . . 6 fr. 65 cts.
20 „ „ . . 9 „ 45 „

10 kg. súlyig a csomagokat mint nemzetközi 
postacsomagokat kell díjazni.

Ugyané táblázat „B értékdíj“ hasábjában fog
lalt adatokat töröljék, a kicserélőhivatalokat figyel
meztetem, hogy az értékdíj továbbfrankó Dániába 
szóló csomagoknál 300 frankonkint 15 cts., de leg
alább 70 cts.

Spanyolországba Hamburgon át csomagok 
nem küldhetők. — A hivatalok azért a Nemzetközi 
csomagtarifa 51. oldalán az a )  1. és b )  1. útirányo
kat töröljék. A jelenlegi 2. és 3. útirányokat pedig 
jelezzék 1., illetve 2.-vel.

A P. R. T. f. é. 57. számában megjelent 28.200/ 
1925. sz. rendeletben, valamint az ezen rendelethez
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kiadott betétlapon Spanyolországnál a 2. hasábban 
A. a )  és b )  pontoknál a 2. hasábban Hamburg 
szót töröljék, helyette Írják be „Franciaország“; a 
díjakat pedig a kontinensre 1 kg 2.35*, 5 kg 3.55, 
a Bateari szigetekre 1 kg 2.60*, 5 kg 3.80-ra helyes
bítsék.

A P. R. T. f. évi 61. számában megjelent 
30.123. sz. rendeletben a Franciaországba szóló cso
magok idegen súlydijainál a Franciaország többi 
vasútállomásaira szóló 1 kg súlyú csomagok 2 fr. 
60 cts. dijánál szintén tegyenek *-jelt.

Budapest, 1925. évi október hó 16-án.

Változások a  Táviró Tarifák-ban.
29.609.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. évi 22. szá
mának mellékleteként megjelent Táviró-Tarifák- 
ban a következő változást jegyezzék elő:

A 10. oldalon a rendeltetési ország hasábjában 
„Spitzbergák“ rendeltetési hely törlendő és helyébe 
az új elnevezésnek megfelelően, a vonatkozó díj
tétel változatlanul hagyása mellett Svájc és Svéd
ország közé „Svalbard (Spitzberg és Björnöya)“ , 
rendeltetési ország veendő fel.

Brit Amerikánál a 16. oldalon a *** jel alatti 
jegyzet, valamint a 17., 18., 19. és 20. oldalon a 
** jel alatti jegyzet szövegébe a „via Radio 
France“ szavak után „via Transradio“ utjelzés 
szúrandó be.

A 20. oldalon New-York-nál az „1“ jelzés és 
az ahhoz tartozó jegyzet szövege törlendő.

A 28. oldalon Japánnál ** jel alatti jegyzet 
szövegében „via Transradio“ szavak után „via 
Radio Varsovie“ utjelzés szúrandó be.

A 29. oldalon Perzsiánál a +  jel alatti jegy
zet szövegében a „Mohammerah“ szói után a kö
vetkezőket Írják: „a Maidaninaftun-ba szólók cí
mébe — Maidaninaftun poste Ahvaz — díjkö
teles“.

A 31. oldalon Jalouit sziget és Karolina szige
teknél, a 32. oldalon Palaos szigetcsoportnál és a 
33. oldalon Saipan szigetnél ** jel alatti jegyzetek 
szövegében a „via Transradio“ szavak után „via 
Radio Varsovie“ szúrandó be.

Budapest, 1925. évi október hó 13-án.

A m, kir. postatakarékpénztár 1925, évi szep
tem ber havi forgalma.

7046/eln.
A takaréküzletágban a betétek összege 

5.091,145.359 koronával haladta túl a vissza

fizetések összegét. A betétek állománya ezzel 
49.405,073.435 koronát tett ki. A betevők száma e 
hóban 769-cel szaporodott és összes számuk e hó 
hó végén 1,243.654.

A csekk- és clearingüzletágban a betétek ösz- 
szegét 118.748,865.123 koronával haladta túl a 
visszafizetések összege. A csekkbetétek állománya 
1925. szeptember hó végén 1,754.698,181.929 ko
ronát tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e 
hóban 104-gyel szaporodott, a fennálló számlák 
száma e hó végén 53.213 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,176.072 tételben
10,990.793,866.622 korona, összes betéteink állo
mánya pedig a hó végén 1,804.103,255.363 korona 
volt.

Az értékpapirüzletágban 1925. szeptember hó 
végéig 271.472 járadékkönyvecske állíttatott ki, for
galomban volt e hó végén 105.016 darab. Az intézet 
értékpapirállománya különféle értékpapírokban és 
záloglevelekben 225,515.608 korona névérléket 
tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 74.388 darab új zálogfelvétel 
13.587,870.000 korona kölcsönnel és 74.637 darab 
zálogkiváltás 12.201,523.000 korona kölcsön vissza
fizetéssel. A zálogálladék 1925. szeptember hó vé
gén 281.126 darab volt, a zálogkölcsöntőke álla- 
déka 62.060,823.939 koronát telt ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2453 darab, kényszerárverésre pedig 333 
darab különféle zálogtárgy került. Eladatott össze
sen 2168 darab, a befolyt vételár 422,777.100 ko
rona volt.

Budapest, 1925. évi október hó 15-én.

9. Kimutatás e lveszett igazolójegyekről.
(L. a P. R. T 1924. évi 75. szám ába a 31.040 sz. rendeletet.)

Kiállító hivatal Az igazolóie^y Az igazolójegy
(ás ország)  ̂zárna kiállításának kelte tulaidonosa

Milano,
Olaszorrtfág 33527 1925. VIII. 8. Pevoz.i Gi'olamo, 

fu G uliano
Bilbao,

Spanyolország A.29972 1925. III. 5. Eugenio Solinis 
Gomez

Cáceres,
Spanyolor-zág 3 529 1925. VI. 8. Antonio 

Samos Soria
Madrid,

Spanyolország 37G05 1925. III. ifi. Adrian
Salinas Carrasco

Madrid.
Spanyolország 40258 1925. VI. 27. Arturo Torres-Pardo 

Mar tinez
Ponteved rá, 

Spanyolország A.21874 1924. X. 10. Arturo
Cifuentes Fons
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K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési éve legutóbbi alkal

mazási helye

Debrecen Torday Mária Kiadó 1896 Kocsord Állásáról önként 
lemondott —

Kiadói á llá s t keresnek.
i.

Több évi gyakorlattal biró, önálló számadás
tételre képes kiadónő kiadói állást vagy helyette
sítést vállal. Ajánlatokat Tóth Ida kiadónő Csökmő 
Bihar m. címre kér.

II.
Több évi gyakorlattal biró, önálló kezelésre 

képes kiadó azonnali alkalmazást vállal bármely 
hivatalnál. Ajánlatokat „Kiadónő“ Demmiany La- 
josné, Pesterzsébet, Vörösmarty-u. 63. sz. címre kér.

N y o m a to t t  a  E u d a p e s ti H ír la p  n y o m d á já b a n .  B u d ap e s t. V I I I . ,  R ökk  S z i lá rd - u tc a  4. — F e le lő s  n y o m d av eze tő : N edeczky  L ász ló .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | | | |  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  Í g | | Í  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. OKTÓBER 28. 64. szán

T A R T
Vámíköteles áruik iszállitása levelekben.
Külföldi posta csekkhivatalok által Magyarországon lakó 

csekkszánilalulajdonosokhoz intézett csekkszáiinlakivonaloktit 
tartalmazó leveleik postai diijmentessége.

Sürgős csomagok súlyhatárának felmelése 10 kg.-ig a 
magyar-osztrák viszonylatban.

A kisújszállási, budapesti és debreceni növlemdék-, illetve 
baromfi-, galamb- és házinyulkiállitásra szánt csomagok súly
határának felemelése.

„Stockholmi postaszerződés és egyezmények 1924“ dmiü 
kiadmány árának és megrendelési módozatának megállapítása.

Nemzetközi közönséges csomagok dija Svédországba.
Változás a kalauzposták számozásában.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Vámköteles áruk szá llítása  levelekben.
29.792.

A stockholmi egyetemes postaszerződés alap
ján a m. kir. pénzügyminiszter úr hozzájárulásával 
az alábbiakat rendelem :

1. Magyarországba vámköteles árut ezentúl 
l e v é l b e n  is Tehet küldeni.

2. A külföldi feladó az ilyen küldemény bur
kolatára a stockholmi megállapodások értelmében 
újonnan rendszeresített zöldszinii u. n. „Vámjelző- 
cédnlá“-t tartozik ragasztani, melynek felirata : 
„Vám—Douane.“ E vámjélző-cédula pótolja a vám
árunyilatkozatot, minthogy rajta az áru neme, sú
lya és értéke is feltüntetendő.

3. A postahivatalok az ilyen vámjelző-cédulá- 
val ellátott, — valamint általában is a vámköteles 
tartalom gyanújában álló levélpostai küldeménye
ket — tartoznak vám elé áliitani.

4. A levelekben vagy árumintaküldemények- 
ben v á m m e n t e s e n  küldhető áruk és tárgyak súly
határát a pénzügyminiszter úr állapítja meg.

5. A feladó a levél, illetve az árumintakülde
ményhez csatolt, vagy a tárgyra magára ráragasz-

A L  Ó M
Budapesten uj kincstári postahivatali kirendeltség léte

sítése.
Uj magyar-osztrák távbeszclőviszonylatok megnyitása.
A Zalaegerszeg—Hartberg távbeszélő viszonylat díjvál

tozása.
Uj magyar-csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.
Barcs—Nasioe és Pécs—Nagybecskerek uj m ag^r-jugo

szláv távbeszélőviszonylatok megnyitása.

Személyzetiek.
Forgalomkód változások.
Pályázati hirdetmény kiadói állásra.
Kiadói állást keresnek.

iotl nyilatkozatban kívánhatja, hogy a máskülön
ben vámdij alá eső tárgyat a vámhivatal felapró- 
zással, bevágással stb. a kereskedelmi forgalom 
számára alkalmatlanná tegye (deformálja) és ennek 
megtörténte után vámmentesen kezelje. Ha a fel
adó ezt kifejezetten nem kéri, a vámhivatalok a 
küldeményt a szabályszerű vámdijjal megterhelik.

6 . Ha a levélben vagy árumintaküldeményben 
elhelyezett vámköteles áru (behozatali engedély alá 
esik és az engedély nincs a küldeményhez csatolva, 
a küldeményt feladási helyére visszaküldik.

Budapest, 1925. évi október hó 17-én.

Külföldi posta  csekkhivatalok á lta l Magyar- 
országon lakó csekkszám latulajdonosokhoz 
in tézett és csekkszam lakivonatokat tartalm azó 

levelek postai díjm entessége.

30.493.
A P. R. Tára folyó évi 58. számában megjelent 

27.070. számú rendelet kapcsán értesítem a hivata
lokat, hogy a Stockholmban a postai átutalási for
galom tárgyában kötött egyezmény II. fejezet 
5. cikke értelmében mindenféle díj alól mentesek 
azok a borítékok, amelyeken „Extráit de compte de 
cheque postal“ (postai csekk folyószámllakivonat) 
feljegyzés van és amelyeket a külföldi posta csekk-
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hivatalok a Magyarországon lakó csekkszámla- 
tulajdonosaihoz intéznek.

Ily levelek tehát portóval nem terhelhetők. 
Budapest, 1925. évi október 16-án.

Sürgős csomagok sú lyhatárának  felem elése 
10 kg.-ig a  m agyar-osztrák viszonylatban.

30.483
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén f. é. 

november hó 2461 kezdve a sürgős csomagok súly
határát a magyar-osztrák viszonylatban és pedig 
mindkét irányú forgalomban, 10  kg ra emelem fel. 
A csomagokat a stockholmi egyezmény értelmében 
(P. R. T. 1925. évi 43. számban közölt 20.739. sz. 
rendelet 73 §-a) értéknyilvánitással is el lehet látni.

A nemzetközi csomagtarifa javítására a hiva
talok a többi javítással együtt kapnak utasítást. 

Budapest, 1925. évi október hó 16-án.

A k isú jszá llási, budapesti é s  debreceni növen
dék-, illetve baromfi- galamb- és házinyul- 
k iá ilitásra  szánt csom agok súlyhatárának 

felem elese.
31.530.

A Keletmagyarországi Baromfi- és Galamb- 
tenyésztők Egyesülete 1925. évi november 7. és 
8 -án Kisújszálláson növendék, a Baromfitenyésztők 
Országos Egyesülete november 20-ától 23-áig Buda
pesten nemzetközi, az elől említett egyesület pedig 
december hói 6 -ától 8 -áig Debrecenben országos 
baromfi-, galamb- és házinyul-kiállitást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről folyó évi 
november hó 4-e és 6  a közt „Növendékkiállitás 
Kisújszállás“, november hó 17-e é sl9-e közt „Ba- 
romfikiállitás Budapest“ és december hó 3-a és 5-e 
közt „Baromfikiállitás Debrecen“ címre bármely 
postahivatalnál, úgyszintén az érdekelt kiállítás 
rendezősége részéről Kisújszálláson a folyó évi no
vember bó 9-e és 11-e, Budapesten november hó 
24-e és 26-a és Debrecenben december 9-e és 11-e 
közt a tenyésztők, vagy gyárosok címére feladásra 
kerülő és élőállatokat vagy gépeket tartalmazó súly
határát kivételesen 50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postai díjszabásokban az 
50 kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapított 
díjak járnak.

Egyben figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
a P. Ü. Sz. 49. §-nak a terjedelmességre vonatkozó 
szabályai ezekre a csomagokra is fennállanak.

Budapest, 1925. évi október hó 21-én.

„Stockholmi postaszerződés és egyezmények 
1924“ című kiadmány árának és m egrende

lési módozatának m egállapítása.
- 29.569.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a „ S t o c k 
h o lm i  p o s t a s z e r z ő d é s  és  e g y e z m é n y e k  1 9 2 4 “  cimü 
kiadmány a m. kir. posta központi anyagraktárában 
fűzött példányokban beszerezhető.

Egy példánynak az árát 140.000 koronában 
állapítom meg, melyhez hozzá kell még számítani 
20  százalék kezelési költséget, az 1 0 0 0  koronára ki
egészített mindenkori forgalmi adót és csomagolás 
esetén szállítmányonként 1000  korona csomagolási 
dijat.

A megrendelt példányért járó összeget, portó
köteles postautalvánnyal a m. kir. posta központi 
anyagraktára címére kell megküldeni. A szelvényen 
a megrendelő neve és lakása pontosan feltüntetendő.

A könyv kiadása a m. kir. postavezérigazgató
ság engedélyéhez lévén kötve, a un. kir. posta köz
ponti anyagraktára köteles a megrendelést elbírálás 
végett a postavezérigazgatósághoz felterjeszteni.

Felhívom a hivatalokat, hogy jelen rendeletie
met a P. R. T. múlt évi 65-ik számában megjelent 
12.223. számú rendelethez tartozó kimutatásban 48 
rovancs száta alatt jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi október 23-án.

Nemzetközi közönséges csomagok dija Svéd
országba.

31.459.
A hivatalok a nemzetközi csomagtarifa 71. ol

dalán a XIII. sz. táblázatban a Svédországba szóló 
5 kg.-nál súlyosabb nemzetközi közönséges csoma
gok idegen súlydíját következőképpen helyesbítsék: 

10 kg.-ig 7 fre —
15 „ 14 „ 65 cts
20 „ 21 „ 45 „

A B) Értéikdíj hasábban foglalt adatokat töröl
jék.

A kicserélő hivatalokat figyelmeztetem, hogy 
az értékdíj tovább frankó

600 frank értéknyilvánitásig 60 cts,
1.200 „ „ 110 „ 

azonkívül minden további 300 frankért még 20 cts.
Budapest, 1925. évi október hó 20-án.

Változás a  kalauzposták szám ozásában.
31.793.

Folyó évi november hó 15-től kezdve a Debre
cen és Nyírbátor közt közlekedő 430. sz. kalauz
posták számát „ 1 7 0 “ -re, a Nyíregyháza és Balsa 
közt járó 432. sz. kalauzpostákét 772“-re, az Oros



64. szám. 331

háza és Kiskunfélegyháza közt berendezett 446. sz. 
kalauzpostákét ,,/74“-re, a Kisvárda és Nyírbátor 
közt közlekedő 452. sz. kalauzpostákét „ 1 8 2 “ -re, 
végül a Kalocsa és Kiskőrös közt (berendezett 457. 
és 458. sz. kalauzposták szá'mát „ 1 8 5 “  és „ 1 8 6 “-ra 
változtatom meg.

Budapest, 1925. évi október hó 2 0 -án.

Budapesten uj kincstári postahivatali kiren
deltség le tesitése.

31.061.
A budai uj postapalotában „Budapest 114.“ 

elnevezéssel egyelőre kizárólag a budapest-székes- 
fővárosi m. kir. postaigazgatóság rendelkezésére és 
csupán szolgálati ügyekben igénybevehető, távírdá
val egyesitett postahivatal létesittetik, imely mint a 
„Budapest 2 .“ sz. postahivatal kincstári kirendelt
sége fog működni.

A kirendeltség utalványszám.jelzője „40“-ben 
állapíttatott meg.

Budapest, 1925. évi október hó 17-én.

Uj m agyar-osztrák távbeszélőviszonylatok 
megnyitása.

30.420.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén egy

részről Szentgál, másrészről Wien közt, továbbá 
egyrészről Zalalövő, másrészről mindama osztrák 
távbeszélőközpontok közt, amelyek ezidőszerint a 
Zalaegerszeggel való távbeszélőforgalomba be van
nak vonva, a távbeszélőforgalmat a folyó évi no
vember hó 1-vel megnyitom. A közönséges három
perces beszélgetési egység dija a Szentgál—Wien vi
szonylatban 2 aranyfrank 45 cts, a zalalövői vi
szonylatokban pedig azonos Zalaegerszegnek az 
illető viszonylatban megállapított dijával, kivéve a 
Friedberg, Grosspetersdorf (Nagyszentmihály) 
Hartberg, Lockenhaus, (Léka, Vas-m.), Oberwart 
(Felsőőr), Pinkafeld (Pinkafő), Reehnitz (Rohonc), 
Rotenthurm a. d. Pinka (Vasvörösvár), Tatzmanns
dorf (Tarcsa) osztrák központokkal való viszony
latokat, melyekben Zalalövő dija 1 frank 50 cts.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tar. és Távb. Üz
letszab. V. B. Külföldi forgalom díjtáblázatát he
lyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival egé
szítsék ki.

Budapest, 1925. évi október hó 15-én.
•  .

Uj m agyar-osztrák távbeszélöviszonylatok 
megnyitása.

31.468.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén a

folyó évi november hó 5-veli a következő uj ma
gyar—osztrák távbeszélőviszonylatokban a forgal
mat megnyitom.

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a minden
kori szorzószámmal szorzandók:

A mag var A külföldi Beszélgetési díj
távbeszélő központ távbeszélő központ ar. frankokban

neve neve fre cts

Biharkeresztes* Wien 3. 10
Budapest Korneuburg 2 . 45
Győrszemere Wien 2 . 20
Győrszentmárton Graz 2 . 45

í > Himberg 2 . 20
Innsbruck 3. 10

> J Linz 2 . 85
>> Salzburg 3. 10

>> Wienerneustadt 1. 85
* A Budapesten túl fekvő helyekkel érvényben 

levő időbeli korlátozással.
A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 

Üzletszab. V. B/Külföldi forgalom“ djtáblázatát ' 
helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. október hó 23-án.

A Zalaegerszeg—Hartberg távbeszélöviszony- 
la t díjváltozása.

30.595.

Az osztrák postaigazgatássaü egyetértőén a 
Zaliaegerszeg—Hartberg távbeszélőviszonylatb'an a 
folyó évi november hó 1-től kezdve a közönséges 
háromperces beszélgetés díját 1 frank 85 cts.-ben 
állapítom meg.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab.“ V. B„ Külföldi forgalom díjtáblázatát 
helyettesitő füzetben a változást jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi október hó 16-án.

Uj m agyar-csehszlovák távbeszélóviszonyla- 
tok megnyitása.

30.707.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 

következő uj magyar-csehszlovák távbeszélőviszony
latokban a forgalmat a folyó évi november hó 1-vel
megnyitom:

A magyar A külföldi Beszélgetési díj
távbeszélő központ távbeszélő központ ar. frankokban

neve neve fre cts

Békéscsaba Luéenec (Losonc) 2 10
Forró-Encs Bratislava (Pozsony) 2 40

Ko§ice (Kassa) 1 80
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Zalaegerszeg Bratislava (Pozsony) 2 40
5» Kosice (Kassa) 2 80
>> Praha (Prága) 3 40

Zalalövő Bratislava (Pozsony) 2 70
Kosice (Kassa) 2 80

5 J Praha, (Prága) 3 70
A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tarifák és 

Távb. Üzletszab. V. B./Külföldi forgalom“ dijtáb- 
lázatát helyettesitő füzetet az uj viszonylatok ada
taival egészítsék ki.

Budapest, 1925. október hó 20-án.

B arcs— Nasice és P écs— Nagybecskerek uj 
magyar-jugoszláv távbeszélöviszonylatok meg

nyitása.
29.271.

Barcs és Nasice, továbbá Pécs lés Veliki Becs- 
kerek (Nagybecskerek) uj magyar jugoszláv táv
beszélő viszonylatokban a forgalom folyó évi no
vember bó 1 -én megnyílik.

Az egyszerű, háromperces beszélgetés díja a 
Barcs—Nasice viszonylatban 3 frcs, a Pécs—Nagy
becskerek viszonylatban pedig 2 frcs 50 cts.

A hivatalok a Távbeszélő Tarifák és Táv
beszélő Üzletszabályzat V. B. táblázatát helyettesítő 
füzetet az uj viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi október hó 15-én.

Személyzetiek.
31.238.

Kineveztetett postamesterré:
A  b u d a p e s t i - k e r ü l e t i  p o s t a i g a z a g t ó s á g  k e r ü l e 

t é b e n :
Cholnoky Hilárné, sz. Lanzeritsch Margit, volt 

m. kir. postaellenőrnő Hugyagra;
a  b u d a p e s t - s z é k e s f ő v á r o s i  p o s t a i g a z g a tó s á g  k e 

r ü l e t é b e n :
özv. Machovich Ferencné, sz. Nitsch Aranka 

h. postamesternő Piliscsabára (véglegesítés);
a  d e b r e c e n i  p o s t a i g a z g a t ó s á g  k e r ü le t é b e n :
Holczmann János kiadó, h. postamester Put- 

nokra (véglegesités), Mészáros Zoltánná, sz. Csorba 
Olga végkielégitett postasegédellenőrnő Füzérkom
lósra, Széni Ilona segédtisztjeiül tnő Felsőgagyra;

a p é c s i  p o s t a i g a z g a t ó s á g  k e r ü le t é b e n :
Sass Ferencné, sz. Réthy Jolán, volt posta- 

ügynök, Keliidára.
Állásáról lemondott:
Zimányi Istvánná, sz. Gyürky Gizella hugyagi 

postamesternő.

Forgalomköri változások.
31.238.

Babót kk., Sopron vm., kapuvári j., ezentúl IX] 
Eh. Kapuvár; dijnégyszögszáma 917.

Berkesz kk., Szabolcs vm., nyirbogdányi j., 
ezentúl IX 1 Eh. Demecser; dijnégyszögszáma 1864.

Kehida kk., Zala vm., zalaszentgróti j., ezentúl

Kisvenyim o  Hercegfalva, Fejér vm., sárbo
gárdi j., u. p. ezentúl Hercegfalva.

Nagyvenyim Hercegfalva, Fejér vm., sár
bogárdi j., u. p. ezentúl Hercegfalva.

Nagyvenyimpuszta Hercegfalva, Fejér vm., 
sárbogárdi j., u. p. ezentúl Hercegfalva.

Nagyvenyimi szőllők o  Hercegfalva, Fejér 
vm., sárbogárdi j., u. p. ezentúl Hercegfalva.

Nemesvid 'kk., Somogy vm., marcali j., JP 
megszűnt; ezentúl G3®

Budapest, 1925. évi október hó 15.

Pályázati hirdetmény kiadói á llásra .
Önálló pénztárkezelésre képes, postát, távírdát 

értő, posta, távirda kiadó hosszabb időre állást 
talál a Budapest 75. számú postahivatalnál, fizetés 
a postaigazgatóság által megállapított kiadói járan
dóság.

Kiadói á llá s t keresnek.
i.

A kezelés minden ágában jártas, szerény igé
nyű kiadónő alkalmazást vállal. Szives ajánlatokat 
„Vatai Mária Budapest, Pongrác-út M. N. II. lépcső 
40. címre.

II.
önálló kezelésre és számadás tételre képes 

férfi kiadó, azonnali alkalmazásra rendelkezésre 
áll. Cime: Kiadó, Kiskomárom, Zalam.

N y o m a to t t  a  B u d ap e s ti H ír la p  n y o m d á já b an .. B u d ap e s t. V I I I . ,  R ö k k  S z ilá rd -u tc a  4. — F e le lő s  n y o m d av eze tő : N ed eczk y  L ászló .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. OKTÓBER 31. 65. szám

T A R T A L O M
A testnevelési bélyegek érvényességének meghosszabbí

tása.
A llégi postaforgalomban beállotll változás.
A táviró és távbeszélő és egyéb villamos berendezések

ről szóló 1888. évi XXXI. t. c.-et és az erre vonatkozó vég- | 
rehiajtási rendeletet tartalmazó füzet árának és megrende
lési módozatának megállapítása.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1925. évi szeptember 
havában előfordult változások.

Kimutatás a létszámból törölt posta kiad Ók, Skiád ójelöl
tek és hivatali kisegítőik személyi adatairól.

Betöltendő kiadód állások.
Kiadói á'lláslU keresnek.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

----------- /

A testnevelési bélyegek érvényességének meg
hosszabbítása,

29.874.
A testnevelési poslabélyegck érvényességét, 

amely folyó évi október hó végével lejár, 1925. évi 
december (hó végéig meghosszabbítom.

Budapest, 1925. évi október hó 27-én.

A légi postaforgalom ban beállott változás.
32.781.

A Magyar Légiforgalmi rt. légiforgalmát a 
folyó évi ‘október hó 31-ével megszünteti.

Ennek következtében a fentemlitett légifor
galmi részvénytársaság utján továbbítandó légi
posta küldemények felvételét az említett nappal 
megszüntetem.

A forgalomnak ezt a szünetelését jegyezzék 
elő a hivatalok a P. R. T. 1925. évi 28. és 60. szá
maiban közzétett 14.944. és 29.067. sz. rendele
teknél.

Budapest, 1925. évi október hó 28-án.

A táviró és távbeszélő és egyéb villamos 
berendezésekről szóló 1888. évi XXXI. t. c .-et 
és az erre  vonatkozó végrehajtási rendeletet 
tartalm azó füzet árának es megrendelési 

módozatának m egállapítása.
30.751.

Értesítem a postahivatalokat, hogy „ a  k e r e s 
k e d e l e m ü g y i  m .  k ir .  m i n i s z t e r  á l ta l  1890 .  é v i  jú l i u s

h ó  1 8 -á n  k i b o c s á t o t t  r e n d e l e t  a  t á v í r d a  é s  t á v b e 
s z é l ő  é s  e g y é b  v i l l a m o s  b e r e n d e z é s e k r ő l  s z ó l ó  1888.  
é v i  X X X I .  t . -c .  v é g r e h a j t á s a  t á r g y á b a n .  T ö r v é n y  

t e l j e s  s z ö v e g é v e l “  cimü füzet a m. kir. posta köz
ponti anyagraktárában fűzött példányokban k ö z 
v e t l e n ü l  beszerezhető.

Egy példánynak az árát 7.000 koronában álla
pítom meg, melyhez hozzá kell még számítani 
2 0% kezelési költséget, az ezer koronára kiegészí
tendő mindenkori forgalmi adót és csomagolás 
esetén szállitmányonkint 1 .000  korona csomagolási 
dijat.

A megrendelt példányért járó összeget, portó- 
köteles postautalvánnyal a m. kir. posta központi 
anyagraktára címére kell megküldeni. A szelvé
nyen a megrendelő neve és lakása pontosan fel
tüntetendő.

Felhívom a hivatalokat, hogy ezt a P. R. T. 
múlt évi 65-ik számában megjelent 12.223. számú 
rendelethez tartozó kimutatásban 156. rovancsszám 
alatt jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi október hó 28-án.

A m. kir. postaszem elyzet körében 1925. évi 
szeptem ber havában előfordult változások 
(a fe ltün te te tt szamok az alkalm azottak rang

so rszam át jelentik).

31.933.
Megbizatott:
Dr. Hajek József titkár Sopron, kerületi biztosi 

teendőkkel.
Áthelyeztettek:
Kovács András 83 és Király Károly 166 ellen

őrök Miskolcról Debrecenbe, Vasas István müsz



834 65. szám

segédtiszt 71 Miskolcról Budapestre, Thomas Im
réivé segédellenőrnő 174 Budapestről Szolnokra, 
Lénárth Erzsébet 766 segédellenőrnő Keszthelyről 
Kaposvárra, Nemes Irma segédellenőrnő 1196 Domb
óvárról Budapestre, Búzás Emma segédtisztnő 496 
Keszthelyről Pécsre, Forgó Izabella segédtisztnő 
1027 Szombatihelyről Budapestre, Devioh Sára se
gédtisztnő 1092 Debrecenből Budapestre, Elefánt 
Irén segédtisztnő 1317 Békéscsabáról Budapestre, 
K. Tóth Lajos II. oszt. tiszt 26 Szolnokról Buda
pestre.

Lemondott:
Varga Gyula gépkocsivezető 61.
Végkielégittettek:
Nemes Sándor 361 és Kiss Ernő 446 segédellen

őrök, Denke Sándor segédtiszt 242, Hejk Margit 
338, Sütő Anna 860, özv. Bánó Gergelyné 1021, 
K. Prudovits Ilona 1329 éá Csorba Zoltánná 1422 
segédellenőrnők, Molnár Mária bpesti 233, Günthner 
Kamilla 640 és Molnár Istvánnié 1412 segédtiszt

nők, Kristóf Dénes 242, Pákái András 413, Sári 
István 1974, Molnár Pál miskolci 2180, Fehér Gá
bor 2280, Godány Imre 2523, Dénes András 3255 
és Strassner Károly 3888 II. oszt. altisztek, Tóth 
Mihály sormási I. oszt. vonalfelvigyázó 39.

N yugdí jaz tattak:
Szabó István felügyelő 225, Lepár Antal fő

tiszt 241, Tar József II. oszt. kezelőaltiszt 245, 
Lovag János 92, Varsányi Lajos 103, Dénes János 
354, Lisztes János 937, Závori Dezső 1081 és Fá
bián István váci 1235 I. oszt. altisztek, Szász Deme
ter 979, Sági József 1467 léls Fábián Gyula 3450 II. 
oszt. altisztek, Novaszel János II. oszt. szakmes
ter 1 . ,

Meghaltak:
Irházy Sándor II. oszt. főfelügyelő 108, Varga 

Lajos ellenőr 424, Bíró Rudolf 1545, Hornyák János 
2107 és Hideg János 3522 II. oszt. altisztek.

Budapest, 1925. évi október hó 20-án.

Kimutatás a  létszámból tö rö lt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Postaigazga
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Pécs Paulay Margit Kiadó Lakostaln
1894

Zomba Zombai postamesterié 
neveztetett ki —

Betöltendő kiadói á llások .
i .  i

Férfi kiadó állandó alkalmazásra fixfizetéssel, 
lakással azonnal felvétetik. Postahivatal Tatabánya.

II.
A kunszentmártoni I. osztályú postahivatal 

december 1 -re egy fér f i kiadót keres, ki postames
terségnél működött és a postakezelés minden ágá
ban teljesen jártas. Ajánlatokat feltételek megjelö
lésével kér. _______

Kiadói állást keresnek.
i. !(

A kezelés minden ágában jártas szerény igényű 
kiadónő alkalmazást vállal. Szives ajánlatokat 
Vatai Mária Budapest, Pongrácz-út M. N. II. lépcső 
40. címre kér.

II.
Komoly szakképzett kiadó állandó állást vagy 

helyettesítést vállalna. Cim: Rácz Erzsiké ptk. 
Szeged, Szappanos-u. 3.

III.
Mind a három szakban jártas távirda, táv

beszélőiből vizsgázott kiadójelölt azonnali alkalma
zást vállal. Helyett esi tést is elvállal. Megkeresést 
bajnai postahivatalnál, Esztergom megye, kér.

IV.
öt év óta a kunszentmártoni postahivatalnál 

alkalmazásban levő kiadó, hasonló I. osztályú hi
vatalnál december elsejére állandó alkalmazást 
keres. Feltételek és munkakör megjelölésével aján
latot kér Németh József postakiadó Kunszentmár- 
ton — postahivatal.

N y o m a to tt  a  B u d ap es ti H ír la p  n y o m d á já b a n .  B u d ap est. V I I I . ,  R ö k k  S z ilá rd -u tc a  4. — F e le lő s  n y o m d av eze tő : N edeczky  L ászló .
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T A R T A L O M

A Romániából eredő postautalványok örvényessége. 
Kézipénztárak rovancsolása.
Külföldiről érkező 'levélpostai küldemények dijszabása. 
Átminősítés1.

Kimutatás a tét számiból törölt postakiadók, kiadó- 
j'elölitek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Kiadói állást keresnek.
Betöltendő kiadói állás.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

A Romániából eredő postautalványok érvé
nyessége. 'V

32.693.

nak megállapítását, hogy mikor forognak fenn 
ilyen indokolt esetek, a hivatalvezetők és a posta
mesterek belátására és mérlegelésére bízom, kik 
az ellenőrzés hatályosságáért teljes felelősséggel 
tartoznak. Hangsúlyozom azonban, hogy a  kezelési 
osztályoknak szolgálati beosztások szerint ismét
lődő átadása váratlan rovancsolásnak nem szá-

A P. R. T. folyó évi 53. számában közzétett 
26.106. sz. rendeletemmel kapcsolatban értesítem a 
hivatalokat, hogy a román postaigazgatás közlése 
szerint a Romániából eredő postautalványok ösz- 
szegei csak az esetben fizethetők ki, ha az utalvá
nyok a felvevő hivatal hely- és kelti betüzőjén kivid 
a benyomott bélyegre az átszámító hivatal által 
alkalmazott „Conversion Mandats-Bucuresti“ kör- 
felirásu hely- és kelti betliző jé vei is el vannak 
látva.

Figyelmeztetem tehát a hivatalokat, hogy a 
Romániából eredő postautalványokat a kifizetés 
előtt a fenti kellék szempontjából gondosan vizsgál
ják meg, mert amennyiben a román átszámító hiva
tal betiizőjével el nem látott s elnézésből mégis 
kifizetett postautalványok összegeit a román posta
igazgatás a magyar postaigazgatásnak nem térítené 
meg, azért a hibás alkalmazottat teszem felelőssé.

Kelt Budapesten, 1925. évi október hó 29-én.

Kézipénztárak rovancsolása.
31.656.

Az 1924. évi P. R. T. 26. számában kiadott 
492. szánni rendelet kapcsán értesítem a postahiva
talokat, hogy ezentúl a kézipénztárakat, tekintet 
nélkül azok ellátmányának értékösszegére, a hiva
talvezetők és a postamesterek havonkint rendsze
rint csak egyszer, indokolt esetekben azonban 
többször kötelesek váratlanul megrovancsolni. An

mitható.
A rovancsolásokkal járó teendők egyszerűsíté

sére, valamint a nyomtatványok költségeinek 
akasztására egyben elrendelem, hogy a kézbesítők
nek és a raktárkezelőknek a levélportók előlegezé
sére, jlletvc a fekbérek lerovására kiadott ellátmá
nyok havi váratlan rovancsolásairól a hivatalveze
tők és a postamesterek csak akkor állítsanak össze 
rovancsolási eredményt, ha visszaélést, vagy olyan 
hiányt állapítanak meg, amiből gyanús pénzkeze
lésre lehet következtetni. Rendes körülmények kö
zött, tehát ezeknek az ellátmányoknak rovancsolá
sairól használatból kivont, megfelelő nyomtatvá
nyon, vagy tiszta ivpapiron csak nyilvántartást ve
zessenek, amelyből bármikor, tehát a hivatali szem
lék alkalmával is, megállapítható, hogy a költség- 
vetési óv folyamán az egyes kézbesítők és raktár- 
kezelők ellátmánya mely napokon és milyen ered
ménnyel rovancsoltatott meg.

E rendeletet hivatkozott rendeletemnél jegyez
zék elő.

Kelt Budapesten, 1925. évi október hó 29-én.

Külföldről érkező levélpostai küldemények díj
szabása.
ad. 30.505.

A hivatalok a P. R. T. folyó élvi 56. számában 
megjelent 27.000/1925. sz. rendelet mellékleteként 
megjelent kimutatásban Bolivia után új rovatban
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az 1. hasábba írják be „Brazília“, a 2—10. hasá
bokba pedig egymás után a következő adatokat : 
„400, 200, 200, reis (1000 reis =  1 mil-reis), 25, 80, 
40, 400, 800.“

November hó 1-től a Chilében feladott levelek, 
minden további 20 g-jának dija 30, a nyomtatványé 
5, a vakok Írásáé 5, az ajánlási dij 50 centavos.

Ugyancsak november hó 1-től a Dánországból 
eredő levelek első 20 g-jának dija 30 őre, a levelező
lapoké 2 0  őre, minden hiányzó őréért beszedendő 
portó jelzett időtől kezdve 333 korona.

Egyptomnál a 7. hasábban a 2 . számadat mellé 
írjanak 24.) jelt s alul írják be jegyzetként: ,,24.) 
Áruminta és üzleti papír dija 50 g-ként 4 milliémes, 
üzleti papir legkisebb dija 8  milliémes.“

Görögországban feladott levél további 20 
g-jának dija 150, a vakok Írásának dija 50 lepta.

Guatemala: a levél dija 2 0  g-ig 300, minden 
további 2 0  g 2 0 0 , a levelezőlapé 2 0 0 , vakok Írása 
50 lepta, beszedendő portó minden hiányzó lep
tonért 33 korona.

Kolombia: a levél dija 20 g-ig 8 , minden to
vábbi 20 g 4, a levelezőlap 4, a vakok írása 2, az 
ajánlási dij 8  centavos, beszedendő portó minden 
hiányzó centavosért 1250 korona.

Libériánál az 1. hasábban tegyenek * jelet, az 
ott feladott levél dija 20 g-ig 5, minden további 20 
g 3, a levelezőlap 3, a vakok írása 1 cent, besze
dendő portó minden hiányzó centért 2 0 0 0  korona.

Oroszországból feladott levelezőlap dija 7 
kopek.

Spanyolország és gyarmataiban feladott levél 
további 20 g-jának dija 25 centimos.

Kelt Budapesten, 1925. évi október hó 31-én.

Átminősítés.
19.044.

Dr. Csernus Ferenc postatanácsost saját kérel
mére, a VII. fizetési osztályba, postafőfelügyelővé 
minősítettem át.

Budapest, 1925. évi október hó 30-án.

Kim utatás a létszámból tö rö lt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Postaigazga-
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi .alkal

mazási helye

Budapest Kopetzky Irma Kiadó
»

Újpest
1901 Szöd Sződi postamesterré 

neveztetett ki —

Szeged Oláh Erzsébet Kiadó Makó
1893 Kétegyháza Bizalom ve-ztés —

Kiadói á llá s t keresnek.
i.

Számadást is önállóan végző kiadó bármely 
hivatalnál állandó alkalmazást vállal. Cime: 
Kiiadónő Szob, Hontmegye.

II.
Mindhárom szakban képcsitett kiadónő, aki

pénztárkezelést is vállal, azonnali belépésre alkal

mazást keres. Szives ajánlatokat Tóth Róza Kún- 
szentmárton, Szapári-út 889. sz. címre kér.

Betöltendő kiadói állás.
Mázai postahivatal hosszabb időre helyettest

keres. Számadást is értő kisegítő is pályázhat.
Fizetés: lakás, fűtés, világítás, havi ,12 kiló liszt és
5—600.000 korona, ágynemű nélkül. Az állás
mielőbb betöltendő. Posta Máza, Tolna megye, w

N y o m a to t t  a  B u d ap e s ti H ír la p  n y o m d á iá b a n , B u d ap e s t. V I I I . ,  R ökk  S z ilá rd -u tc a  4. F e le lő s  n y o m d av eze tő : N ed^czky L ászló .
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POSTA RÉSZÉRE.
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T A R T

Lefoglalandó sajtótermék.
Sürgős csomagok súlyhatárának felemelése 20 kilo

grammig a magyar—csehszlovák viszonylatban.
Ausztriában feladott koronaértékü bélyegekkel benyo

mott levelezőlapok és zárt levelezőlapok bérmentesítése.
Vámköteles árut tartalmazó levelek forgalma egyes kül. 

földi országokkal.
Változás a Nemzetközi Csomagtarifában.
Amerikai szereteladomány-csomagok postai kezelése.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
33.865.

A budapesti kir. (törvényszék vizsgálóbírója 
folyó évi november hó 4-én kelt B. 13.463. számú 
végzésével a Népszava cimii napilap 1925. évi no
vember hó 4-én Budapesten megjelent 249. szántá
nak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóban forgó lap
szám netán postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. tör
vényszék vizsgálóbírójához küldjék be.

Budapest, 1925. évi november hó 4-én.

Sürgős csomagok súlyhatárának felemelése 
20 kilogrammig a magyar-cseh-szlovák viszony

latban.
32.765.

A cseh-szlovák igazgatással egyetértőén a sür
gős csomagok súlyhatárát a mindkét irányú ma
gyar—cseh-szlovák viszonylatban 20  kilogrammra 
emelem fel. A csomagok a stockholmi csomag
egyezmény értelmében értéknyilvánitással látha
tók! el.

Budapest, 1925. évi november hó 3-án.

A L O M
Uj magyar-osztrák távbeszélöviszonylat megnyitása.
Budapest—Bród uj magyar-jugoszláv távbeszélöviszony

lat megnyílása.
A Budapest—Novy Bydíov távbeszélőviszonylat meg

nyitása.
Uj magyar—csehszlovák távbeszélőviszonylaibok meg

nyitása.
Forgalkxmköri változások.

Ausztriában feladott koronaértékü bélyegek
kel benyomott levelezőlapok és z á r t  levelező

lapok bérm entesítése.
32.764.

A Posta Rendeletek Tára folyó évi 55. számá
ban közzétett 27.504. számú rendelet dacára ismé
telten előfordul, hogy a hivatalok az Ausztriában 
feladott osztrák koronaértékü bélyegbenyomattal 
ellátott levelezőlapokat és zárt levelezőlapokat meg- 
portózzák.

Nyomatékosan figyelmeztetem a hivatalokat, 
hogy az osztrák levelezőlapokon, illetve zárt leve
lezőlapokon benyomott 'koronaértéket a bérmente
sítési díjba be kell számítani akkor is, ha lai bérmen
tesítési dij többi része esetleg schilling vagy 
groschen értékű bélyegekkel van leróva.

Budapest, 1925. évi október hó 31-én.

Vámköteles á ru t tartalm azó levelek forgalma 
egyes külföldi országokkal.

ad 29.792.
A P. R. T. folyó évi 55. számában közölt

27.028. sz. rendelet, valamint a 42. számban kö
zölt 18.981. sz. rendelet kiegészítéseképpen köz
löm, hogy vámköteles árut tartalníazó levelek a 
következő országokba is küldhetők:

Amerikai Egyesült Államok és szigetbirtokai 
(a Philippini szigeteket kivéve),

Litvánia,
Francia Guyana,
Irak királyság,



Afrikai és ázsiai portugál gyarmatok, vala
mint Portugál India, Macao és Timor,

Németalföldi Antillák,
Francia India,
Martinique és
Grenada angol gyarmat.
Jegyezzék elő a hivatalok a fenthivatkozott 

rendeleteknél és a kézitarifa 7. oldalán, ahol a 
hivatkozott 27.028. sz. rendeletben közölt országok 
neve is beírandó.

Budapest, 1925. évi október hó 31-én.

V áltozás a Nemzetközi Csomagtarifában.
34.126.

A hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifában az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

20. oldal Aden, az 1. útirányban az 1 kg súlyú 
csomag dija 3.55,

Albánia, az 1. útirányban az 1 kg súlyú cso
mag dija 1.45, az 5 kg súlyúé 2.25; a 2. útirány
ban az 1 kg súlyúé 1.90, az 5 kg súlyúé 2.60.

21. oldal Argentina, az 1. útirányban az 1 kg 
súlyú csomag dija 3.95, ezen útirányban 10 kg-os 
csomag is küldhető, melynek dija 10.65.

Ausztráliai Államszövetség, a 3. útirányban az 
1 kg súlyú csomag dija 3.40, az 5 kg súlyúé 8.45.

22. oldal Belgium, az 1. útirányban az 1 kg 
súlyú csomag dija 1.45, az 5 kg súlyúé 2.05, a 10 
kg súlyúé 3.55. Ugyanitt a 2 . hasábba uj útirány
ként újból írják be „Ausztria, Svájc, Francia“, 
ebben az irányban küldött 1 kg súlyú csomag dija 
1.65, 5 kg 2.55, 10 kg 4.45, az értéknyilvánitás 
határa 2000, csatolandó vámárunyilatkozat 4 f, az 
értékdij továbbfrankó 20  cts.

26. oldal Bulgária, mindkét útirányban ezen
túl 1 5 iés 20 kg súlyú csomag is küldhető; a 15 kg 
súlyú csomag dija mindkét útirányon át 6.40, a 
20 kg súlyúé 8.85.

Ceylon, a 3. útirányban az 1 kg súlyú csomag 
dija 3.10, az 5 kg súlyúé 6.95.

27. oldal Cyprus, az 1. útirányban 1 kg súlyú 
csomag dija 3.75.

30. oldal Egyptom, az 1 kg súlyú csomag dija 
a) pont 1. útirányban 2.35, a 2. útirányban 2.65, 
a 3. útirányban 2.45; b) pont Egyptomi Szudánba 
az 1, illetve 5 kg súlyú csomagok dija az 1. út
irányban 3.10 és 4.30, a 2. útirányban 3.40 és 4.80, 
a 3. útirányban 3.20 és 4.30.

Ery^hrea, az 1 kg súlyú csomag 2.65, a jövő
ben 10  kg súlyú csomag is küldhető, melynek 
dija 7.35.

31. oldal Francia Guinea, az 1. és 2. útirány
ban az 5. hasábba 1000* helyett írjanak ,,2000*“-et.
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32. oldal Francia Középafrika, az 1. hasábban 
töröljék a zárjelben lévő 2 sort, illetőleg Írják he
lyébe ,,a) Gabon“, uj pontként az 1. hasábba írják 
be ,,b) Közép-Kongó (Oubangui, Chari, Tchad)“ és 
ezen b) ponttal egy magasságban uj útirányként a
2. hasábban „Ausztria vagy Csehszl., Német, Fran
cia“. A súlydijak 1 kg 2.95 (Ausztrián át 2.85), 
5 kg 5.70, 10 kg 10.75, az 5. hasábba Írják 1000*, 
a 6 .-ba 50, a 7.-be 5 f, a 8 .-ba 30.

33. oldal Gibraltár, a 2. útiránynál a 3. hasáb
ban a 10 kg súlynál írjanak 1) jegyzetet és a 9. 
hasábba vessék ki: „1) 10 kg-os csomag csak
Belgiumon át küldhető.“

Görögországnál az 1. útirányban 1 kg súlyú 
csomag 1.95.

34. oldal Haiti, az 1 kg súlyú csomag dija 1.80.
35. oldal Japán, az 1 kg súlyú csomag dija az

1. útirányban 2.45, a 2. útirányban 3.35.
A Japánhoz tartozó melléktcrületcknél az 1 kg 

súlyú csomag dija 3.25.
36. oldal Kap-Verde szigetek az 1 kg súlyú cso

mag dija az 1. útirányban 3, a 2. útirányban 2.90.
38. oldal Kuba, a 2. útirányban a csomagok 

dija 3.05, illetve 4.20, a 3. útirányban 2.95, illetve 
4.20. | 1

Libya, az 1 kg súlyú csomag dija 2.15, a jövő
ben 10 kg súlyú is küldhető, melynek dija 5.35.

41. oldal Mezopotámia (Irak), az 1. útirány
ban az 1 kg súlyú csomag dija 4.85.

43. oldal Németalföldi India, az 1 . útirányban 
a csomagok dija 3.25, illetve 5.05, a 2. útirányban 
3.55 és 5.75.

44. oldal Olasz Somáliland, az 1. hasábba Ír
ják hozzá „és O'ltre Giuba terület“, az 1 kg súlyú 
csomag dija 2.85, a jövőben 10 kg súlyú csomag 
is küldhető, melynek dija 8.05. A 4. hasábban a * 
jeleket té*s a 9. hasábban a * jegyzetet töröljék és a 
10 kg súlyú csomagra vonatkozólag a 9. hasábba 
jegyezzék be, hogy „ 1 0  kg súlyú csomag csak 
Brava, Chisimaio, Giumbo, Merca és Mogadiscio' 
helyekre küldhetők“.

Ugyanitt az 1. hasábban töröljék: Andeyle, 
Tigiegla, Végit hivatalokat, Írják be a következőkeU 
Giglei, Giohar, (Villaigio Dúca Abruzzi'a), Hafun, 
Hordio, Iscia, Írjanak továbbá Baidva helyett 
Baidoiat, Gualassi helyett Gialalassi, Lugh helyett 
Lungh, Mahaddei-Neu helyett Mahaddei.

45. oldal Palesztina, az 1 . kg súlyú csomag dija 
az a) 2. útirányban 2.85, a b) 2. útirányban 3.35.

Papua, a 3. útirányban az 1 kg súlyú csomag 
dija 3.80.

46. oldal Perzsia, az 1 kg súlyú csomag dija 
a b) 2. útirányban 3.55, a c) 2. útirányban 4.15.
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47. oldal Portugal India,, az 1 kg súlyú csomag 
dija az 1. útirányban 3.25.

48. öldal Rhodésia, az 1 kg súlyú csomag dija 
az a) 1. útirányban 4.25.

Rhodus (sziget) és Sporadok, az 1 kg súlyú 
csomag dija 2.15, a jövőben küldhető 10 kg súlyú 
is, melynek dija 5.95.

49. oldal Senegal, az 1. és 2. útiránynál az 5. 
hasábban 1 0 0 0 * helyett írjanak „2 0 0 0 *“-et.

50. oldal Sidm, a jelenlegi c) pontot az összes 
adataival töröljék.

Sierra Leone, a 2 . útiránynál a 3. hasábban 10 
kg mellé Írjanak 1.) jelt, a 9. hasábba pedig ves
sék ki: „1 .) 10  kg súlyú csomag csak Belgiumon 
át küldhető“.

52. oldal St. Thomas és Prineipe, az 1 kg súlyú 
csomag dija az 1. útirányban 3.40, a 2. útirányban 
3.45.

53. oldal Syria és Libanon, az 1. hasábban 
pótlólag Írják hozzá „és az Alaouiták állama“, a 3. 
útirányban az 1 kg súlyú csomag dija 2.30, ugyan
ezen útirányban a jövőben 10 kg súlyú csomag is 
küldhető, melynek dija 6 .2 0 .

Tanganyika kerület, az a) alatti útirányban az 
1 kg súlyú csomag dija 4.15.

54. oldal Törökország, az 1 kg súlyú csomag 
dija az a) 1. útirányban 1.75, a 2. útirányban 2.05, 
a b ) 1. útirányban 2.25, a 2. útirányban 2.55.

55. oldal Tunis, az 1. útirányban az 1 kg súlyú 
csomag dija 1.85, az 5 kg súlyúé 2.75, ezen útirány
ban a jövőben 10 kg súlyú csomag is küldhető, 
melynek dija 5.05, a 2. útirányban a csomagok dija 
2.30, 3.55, 6.15, a 3. útirányban 2.20, 3.55, 6.15.

Ujguinea, a 3. útirányban az 1 kg. súlyú cso
mag díja 3.80.

Uj Zeeland, a 2. útiránynál a 3. hasábban 10** 
mellé Írjanak 1.) jelt és a 9. hasábba vessék ki: 
„1.) 10 kg súlyú csomag csak Belgiumon át küld
hető“. A 3. útiránynál az 1 kg súlyú csomag dija 
3.80.

56. oldal Uruguay, az 1 kg súlyú csomag díja 
az 1. útiránynál 3.15, a 2.-nál 3.65, a 3.-nál 3.95. 
Ez utóbbi útiránynál a jövőben 10 kg súlyú csomag 
is küldhető, melynek dija 10.65.

Venezuela, az 1 kg súlyú csomag az a) 1. út
irányban 3.15, a b) útirányban (4.10 helyett) 3.90, 
a c) útirányban (3.80 helyett) 3.60.

Wei -Hai-Wei, a 3. útirányban az 1 kg súlyú 
csomag dija 4.30.

Mindezen dijakhoz alkalmazás esetén a P. R. 
T. folyó évi 57. számában megjelent 28.200. sz. 
rendelet értelmében hozzá kell még adni Magyar- 
ország pótdiját. Azonkívül az 1 kg. súlyú csomagok

dija, amennyiben akár Ausztrián át, akár Cseh- 
Szlovákországon továbbíthatók, a P. R. T. folyó 
évi 9. számában megjelent 4191. sz. rendeletben 
foglaltak alapján, a jövőben is az Ausztrián át való 
továbbítás esetén 10  ctJal kevesebb.

A Belgiumba szóló csomagok dijának változása 
folytán a hivatalok a P. R. T. fentidézett számá
ban, illetve az lábhoz csatolt betétlapon a Belgiumba 
szóló csomagok diját a 4. hasábban az alábbiak 
szerint helyesbítsék: 1 kg. 1.75, 5 kg. 2.55, 10 kg. 
4.45.

A kicserélő hivatalokat figyelmeztetem, hogy ín 
Nagybritanniába szóló és a Köln—Deutz-i útirány
ban (úgy a) 2 , mint b) 2 . útirányokban) az értékdij 
továbbfrankó 25 helyett csőik 15.

Az Egyesült-Államokba német hajóstársaságok 
útján ezentúl 10  kg. súlyig terjedő csomagok a ren
deltetési helyig való bérmentesítéssel is feladhatók. 
Jegyezzék ezt elő a Nemzetközi Csomagliairifa 64. 
oldalán. Itt az 1. hasábba A)aj pontnál Írják be „A 
szárazföld bármely helyére azonkívül a Hawai, 
Porto Rico és Virginai szigetekre (St. Thomas, St. 
Jean és St. Croix)“, a jelenlegi a és ß  pon
tokat töröljék, a 3. hasába az értéknyilvánitás ha
tárát helyesbítsék 1000 arany frankra. Ezen út
irányra vonatkozólag a 73. oldalon a XVI. sz. táb
lázat I. a) (a rendeltetési helyig' bérmentesítve) 
részén az idegen súlydijakat az alábbiak szerint 
helyesbítsék:

„ A )  Súlydíj 2 kg-ig 4 fr. 60 ct.
3 „ 5 „ 2 0  „
4 5

f i  f f 80 „
5 „ 6 „ 55 „

10 „ 9 „ 50 „
A kicserélő hivatalokat figyelmeztetem, hogy 

az értékdij továbbfrankó ebben a viszonylatban a 
nyilvánított érték minden 1 frankja után IV2 ct, 
de legalább 10 ct és egyúttal minden 300 frank 
után 10  ct.

Budapest, 1925. évi november hó 4-én.

Amerikai szeretetadom ány-csom agok postai 
kezelése.

33.034.
Amerikából újabb szeretetadomány-csomagok 

érkeztek Budapestre, amelyeknek innen való to
vábbszállítását és kézbesítését a m. kir. posta fogja 
végezni.

A csomagoknak a feladáskor lerovandó bér
mentesítési dija 1—10 kg-ig 24.300, 10— 15 kg-ig 
28.800, 15—20 kg-ig 33.500 és a 20—30 kg. súlyú 
csakis Budapestre szóló csomagok után 34.500 K. 
Az összegben bennfoglaltatik a csomagok postai
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viteldija, 1,400.000 K értékig a biztosítás és érték- 
nyilvánítás dija, a vámközvetitési díj és statisztikai 
illeték, iái közúti pótdij és a Budapesten, valamint a 
vidéken való házhozkézbesités esetén ennek dija is. 
Ila a csomagokat 1,400.000 Iv-nál nagyobb érték- 
nyilvánitással látják el, úgy a fenti díjon felül még 
a „Posta-táviró és távbeszélő díjszabás“ 16. pontja 
szerint esedékes biztosítási és értéknyilvánitási dijat 
is, 6000 K. levonása mellett, a feladáskor kell lefi
zetni. Ha pedig ilyen csomagot „Express“-ként, 
vagy tértivevénnyel adnának fel, az esedékes 
express, illetve tértivevény diját szintén e feladáskor 
kell külön leróni.

A szállítóleveleken a fentiek értelmében ese
dékes dijakat kell bérmentesítési díjként feltüntetni.

Ezeket a csomagokat a kézbesítéskor a fentem- 
litett címeken díjjal megterhelni nem szabad. A 
kézbesítés alkalmával netalán felmerülő dijak 
(fekbér, visszajelentés dija stb.) azonban ugyanúgy 
esedékesek és azokat éppen ugv kell beszedni, mint 
a többi küldemények után általában.

A szóbánforgó csomagokat és a hozzájuk tar
tozó szálliióleveleket a feladáskor „V“ (kézi) rag- 
jeggyel és „Amerikai szeretetadomány-csomag“ fel
irattal kell ellátni.

Minthogy ezeket a csomagokat la Bp. 70. 
számú postahivatal vámkezelteti, azokat másutt 
vámkezeltetni, illetve vám elé állítani nem szabad.

A hivatalok a szóbánforgó csomagokat egyéb
ként kezeljék a P. R. Tára 1923. évi 81, az 1924. évi 
23, illetve 73. számában közölt ad 34.752, 7013 és 
30.919. számú rendeletek szerint.

Budapest, 1925. évi november hó 3-án.

Uj m agyar-osztrák távbeszélöviszonylat meg
nyitása.
33.640.

Az osztrák postaigazgatással egyetértőén Győr- 
szentmárton—St. Pölten közt a távbeszélőforgalom 
a folyó évi november hó 5-ével megnyílik. Az egy
szerű háromperces beszélgetés dija 2 aranyfrank 
45 cts, amely díjtétel a mindenkori szorzószámmal 
szorziandó.

Ugyanezen időponttól számítandó érvénnyel a 
már megnyitott Győrszentmárton—Wienerneustadt 
távbeszélőviszonylat diját 2  aranyfrank 2 0  cts-ben, 
a Győr—Wienerneustadt viszonylatét 1 aranyfrank 
85 cts-ben állapítom meg.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzleiszab. V. B) Külföldi forgalom díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet ennek megfelelően egészítsék ki, 
illetve helyesbítsék.

Budapest, 1925. évi november hó 4-én.

Budapest-Bród uj m agyar-jugoszláv távbeszélő 
viszonylat megnyitása.

31.123.
Budapest és Bród új magyar-jugoszláv távbe

szélőviszonylatban a forgalom folyó évi november 
hó 16-án megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés dija 3
frcs.

A hivatalok a Távbeszélő Tarifák és Távbe
szélő Üzleti Szabályzat V. B. táblázatát helyettesitő 
füzetet az új viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi november hó 2-án.

A Budapest-Novy Bydzov távbeszélöviszonylat 
m egnyitása.

33.509.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén 

Budapest és Noy Bydzov közt a távbeszélőforga
lom a folyó évi november hó 10-én megnyílik. Az 
egyszerű háromperces beszélgetés dija 2 arany
frank 80 cts, amely díjtétel a mindenkori szorzó- 
számmal szorzandó.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
üzletszab. V. B. ' Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet az uj viszonylat adataival egé
szítsék ki.

Budapest, 1925. évi november hó 4-én.

Uj magyar— csehszlovák távbeszélöviszonyla- 
tok megnyitása.

31.808.
A következő uj magyar—csehszlovák távbe

szélőviszonylatokban a forgalom a folyó évi no
vember hó 1 0 -én megnyílik:

Az aranyfrankokban feltüntetett dijak a min
denkori szorszószánnnal szorzandók.

A magypr A külföldi Beszélgetési dij
távbeszélő központ távbeszélő központ ar. frankokban

neve neve frc cts

Győrszentmárton Bratislava (Pozsony) 2 10

55 Kosice (Kassa) 2 40
55 Komarno (Komárom) 1 80
55 Nővé Zamky

(Érsekújvár) 1 80
Hidasnémeti . Kosice (Kassa) 1 80
Szikszó 55 55 1 80

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V. B./ Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
az uj viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi október hó 31-én.

Forgalomköri változások.
33.110.

Alsórajk kk., Zala vm., pacsai j., u. p. ezentúl 
Felsőrajk.

Győrfiszeg kk., Zala vm., novai j., u. p. ezen
túl Nova.

Iboríia kk., Zala vm., novai j., u. p. ezen
túl Nova.

Petrikereszfur kk., Zala vm., novai j., u. p. 
ezentúl Nova.

Budapest, 1925. évi november hó 2.

N y o m a to tt  a  B u d ap e s ti H ír la p  n y o m d á já fc aa , B u d ap e s t. V I I I - ,  R ökk  S z ilá rd -u tc a  4. — F e le lő s  n y o m d av eze tő : N edeczky  L ász ló .
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T A R T A L O M

A m. ldr. kemcskodcdinügyi miniszternek 1925. évi 32.250. 
számú rendelettel a fémvezieték nélkül) vagy fémvezetéken 
nagy váltakozás-smmu áramok segitséglévcfll működő (rádió) 
távíró, távbeszélő és villamos jelző beren.de zése k rő 1, valamint

az ilyen berendezésekhez szükséges készülékek és alkotó
részek előállításának, forgat «mbahozatalának szabályozása 
tárgyában.

A rádióriendeiet végrehajtási utasítása.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 
1925. évi 32 .250 . számú rendelete

a fémvezetek nélkül vagy fémvezetéken nagy váltakozás-számú 
áramok segítségével működő (rádió) táviró, távbeszelő és vil- 
lamoajelzö berendezésekről, valamint az ilyen berendezések
hez szükséges készülékek és alkotórészek előállításának, 

forgalombahozatalanak szabalyozasa tárgyában.
A lávirda, a távbeszélő és egyéb villamos berende

zésekről szóló 1888:XXXI. törvénycikk 15. §-ában, 
valamint az 1884. évi XVII. törvénycikkbe iktatott 
ipartör vény módosításáról szóló 1922:XII. törvény
cikk 58. §-ában, végül az 1924/25. évi állami költ
ségvetésről szóló 1925. évi IX. törvénycikk 24. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján a 85.463/1924. 
K. M. szám alatt kibocsátott (a Budapesti Közlöny 
mában kihirdetett) rendeletem egyidejű hatályon 
kívül helyezése mellett a következőket rendelem:

I. RÉSZ.
Általános rendelkezések.

I. §. Az államnak a távírda, a távbeszélő és 
egyéb villamos berendezésekről szóló 1888:XXXI. 
törvénycikk 1 . §-ában meghatározott fenntartott joga 
kiterjed az olyan berendezésre is, amely jeleknek, 
írásnak, híreknek, képeknek és hangoknak villa
mosság utján fémvezeték nélkül, vagy fémvezeté- 
jken| nagy Iváltakozás-számu áramoki segélyével 
adására, vagy vételére (rádió) szolgái, ennélfogva 
bárki másnak arra, hogy a magyar állam területén 
(ide értve a levegőteret is) ilyen berendezést léte
síthessen vagy üzemben tarthasson, a kereskedelem
ügyi miniszter előzetes engedélyét kell metsze

nie.

Ez a rendelkezés a vizi, légi és más járómű- 
vekre, valamint — tekintet nélkül a jelen rendelet 
életbelépése előtt kiadott engedélyokiratokra — a 
vasutakra és más közlekedési vállalatokra is vonat
kozik.

Szárazföldön (stabil, parti állomáson, nem já
róművön, melyhez az állandóan lehorgonyzóit hajó 
is tartozik) elhelyezett közhasználatú rádióberen
dezés létesítésére vagy üzembentartására: magáno
soknak engedélyt csak a törvényhozás adhat.

Vizi, légi vagy más járóművön elhelyezett rá
dióberendezés (fedélzeti vagy mozgóállomás) léte
sítésére vagy üzembentartására közhasználat ese
tén is az engedélyt ai kereskedelemügyi miniszter 
adja meg.

Ezen § rendelkezései nem terjednek ki a hon
védelmi minisztérium alá tartozó intézményekre.

2. §. Az 1. §-ban foglalt rendelkezés az egyes 
házak belsejében, úgyszintén, más köz- vagy, ma
gánterület által el nem választott leiken, vagy ösz- 
szefüggő birtokon akár kizárólag magánhaszná
latra, akár más célra tervezett ilynemű berendezé
sekre is vonatkozik.

Egyebekben az 1888:XXXI. t.-c. és ennek
végrehajtása tárgyában kibocsátott rendeleteknek 
azon határozmányait, amelyek a jelen rendelettel 
ellentétben nem állanak, értelein szerül eg a rádió
berendezésekre is alkalmazni kell.

3. §. A magyar állami területén közlekedő kül
földi járóművek rádióberendezéseinek létesítési 
vagy üzembentartási feltételeit nemzetközi szer
ződések, illetve megállapodások szabályozzák.

Ily szerződések hiányában a m. kir. kereskede
lemügyi miniszter az illető állam részéről követett 
eljárás lehető figyelembevételével esetről-esetre ál-
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lapítja meg a létesítés vagy üzembentartás felté
teleit.

A légi közlekedésről szőlő 10.270/1922. M. E. 
számú rendelet 15. §-ának első, második és har
madik bekezdése, ötödik és utolsó bekezdésének, 
valamint 23. §-ának a nem fémvezetékes (rádió) 
berendezésekre vonatkozó rendelkezéséi hatályukat 
vesztik.

Külföldi légi járóművek a magyar állam terü
letén (levegőtérben) ily berendezéseiket csak a 
belső légi szolgálat, illetőleg csak a légi közleke
dési szolgálat lebohyólitáSa érdekében használ
hatják

4. §. Az engedély elnyerésére irányuló kérvény
ben pontosan Illeg kell jelölni, amennyiben a ható
ság kívánja, megfelelő rajzok csatolásával is fel kell 
tüntetni azt, hogy ia folyamodó mire kér engedélyt.

Az engedély megadása esetében az engedély 
feltételeit és a közszempontból esetleg szükséges 
korlátozásokat a fennálló jogszabályok és a ki
adandó engedélyokirat állapítják meg.

Az engedélyokiratok kiállítási díjait az 55. § 
tünteti fel.

5. §. Az engedély, valamint a jelen rendeletén 
alapuló bármely kedvezmény megadása, megtaga
dása, vagy visszavonása miatt, úgyszintén a jelen 
rendeletén alapuló bármely korlátozás érvényesítése 
miatt az állammal, illetőleg a im. kir. postával 
szemben díjvisszatéritési, vagy kártérítési igényt 
támasztani nem lehet és az állaim, illetőleg a m. kir. 
posta az említett rendelkezések következményeiért 
(felelősséget nem vállal.

6 . §. Az engedély az engedélyokiratban megha
tározott időre, legfeljebb azonban 10 évi időtar
tamra, mindenkor az illető naptári év végéig terjedő 
hatállyal adható, azonban e határidő lejárta előtt 
az engedély megújítható, illetve meghosszabbitható.

Ha az engedélyes la megújítást olyan berendezé
seknél, amelyek egy évnél hosszabb időre engedé
lyeztettek, az engedélyezett időtartam utolsó évében 
legkésőbb október hó elejéig, az egy évig vagy ennél 
rövidebb időtartamra engedélyezett berendezések
nél pedig 14 niappal az engedély ‘ lejárta előtt nem 
kéri, vagy ha az engedély megújítására irányuló 
kérelemnek a hatóság (hivatal) helyt nem ad, a 
berendezést az engedélyidő lejárta napjától számí
tott 8  napon, esetleg az engedélyokiratban meghatá
rozott időtartamon belül köteles az engedélyes min
den felszólítás nélkül a saját költségén leszerelni 
és a készüléket vagy a m. kir. posita által1 lepecsételt 
zárt dobozban tartam, vagy oly egyénnek vagy jogi 
személynek átadni, aki a készülék (lényeges alkotó
rész) átvételére vagy a berendezés üzémbentartá-

sára jogosult. Az átadást a m. kir. posta kívánsá
gára hiteltérdemlően igazolni kell.

Az átvételre jogosultnak kell tekinteni: a m. kir. 
postát, továbbá az olyan kereskedőt (iparost, gyá
rost), akinek rádiókészülék (lényeges alkotórész) 
forgalombahozatalára engedélye van.

Az átvételre jogosultnak kell tekinteni az olyan 
engedélyest is, akinek az átadandó rádióvevő-készü
lék üzembentartására engedélye van, de az engedély 
alapján készüléket még nem szerzett be. Ebben az 
esetben al készülék átruházását a díjbeszédessel 
megbízott postahivatal1 vezeti rá az engedélyok
irattá.

Az érdekelt a hivatalos pecsét eltávolítását az 
ökok közlésével az engedély megadására illetékes 
hivataltól vagy hatóságtól (kérheti.

Amennyiben az engedélyes a ,2—4. bekezdések
ben megállapított kötelezettségek valamelyikének a 
fenti határidőn belül eleget nem tenne, a jelen ren
delet büntető határozmányai értelmében kell ellene 
eljárni és a berendezést az eljáró hatóság az enge
délyes költségére szerelteti le.

Ugyancsak a 2—4. bekezdések rendelkezései 
értelmében kell eljárni abban az esetben is, ha az 
engedélyes a berendezés üzembentartásáról még az 
engedély időtartama alatt önként lemond, vagy ha 
az engedélyt a kiállító hatóság (hivatal) visszavonja.

Ha az engedélyokirat é r v é n y e  a z  engedélyes 
lemondása, az engedély visszavonásá vagy egyéb 
okokból megszűnik, az engedély ok inait ot a kiállító 
hatóságnak ' (hivatalnak) 8  napon belül vissza kell 
adni.

7. §. Amennyiben az állam biztonsága, illetőleg 
egyéb fontos közérdek kívánj)», a kereskedelemügyi 
miniszter a berendezés használatát bármikor hatá
rozott vagy határozatlan időre, egészen vagy rész
ben betilthatja, lehetetlenné teheti, az engedélyt 
visszavonhatja, a berendezést rendkívüli körülmé
nyek által előidézett esetekben bármely célra ideig
lenesen használatba veheti, esetleg annak kezelésé
vel a m. kir. posta vagy bármely hatóság alkalma
zottait megbízhatja.

Az engedély abban az esetben is visszavonható 
és érvénytelennek nyilvánítható, ha az engedélyes 
a vonatkozó törvényben,, rendeletekben, illetőleg az 
engedélyokiratban megállapított feltételek bárme
lyikét meg nem tartja,, vagy ha az engedéllyel bármi 
módon visszaél.

Az e, §-ban foglaltak egyébként nem érintik a 
rendőrhatóságnak, illetőleg a belügyminiszternek, 
mint legfőbb réndörhatóságnak az 5.047/Í919. M. 
E. számú rendelet 20. §-ában biztosított jogait.

8 . §. A m. kir. posta erre külön meghatalma-
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zással ellátott közegei jogosítva vannak az enge
délyezett berendezéseket az általuk célszerűnek ta
lált módon bármikor felülvizsgálni és ellenőrizni. 
Az engedélyes és alkalmazottai pedig kötelesek az 
ellenőrző alkalmazottaknak a kívánt felvilágosítá
sokat megadni.

Ha az engedélyes mulasztása vagy hibája kö
vetkeztében külön vizsgálat válnék szükségessé, 
ennek költségeit az engedélyes köteles viselni.

9. §. A kereskedelemügyi miniszter által köz
érdekből vagy részéről jogosnak talált magán
érdekből elrendelt módosításokat, kiegészítéseket 
az e ngedélyes a berendezésen minden kárpótlási 
igény nélkül azonnal foganatosítani köteles. Ellen
ben a már engedélyezett berendezésnek az enge
délyes részéről kívánt oly megváltoztatásához vagy 
kiegészítéséhez, amely a kiadott rendeletek vagy 
az engedélyokirat határozmányai értelmében enge
délyhez van kötve, a kereskedelemügyi miniszter, 
illetőleg a részéről kijelölt- hatóság vagy hivatal 
jóváhagyását előzetesen kell megszerezni.

10. §. Az engedélyes a berendezést a 26. §-ban 
einiitett esetektől eltekintve, kizárólag csak az en
gedélyokiratban meghatározott helyen és célokra 
létesítheti és tarthatja üzemben.

Tilos a berendezéssel a közhasználatú vagy 
egyéb engedélyezett táviró-, távbeszélő- és rádió- 
herendczŐRok tizemét zavarni, esetleg lehetetlenné 
tenni.

Az állami, szolgálati és magántáviratokat, táv- 
beszélgetéseket a rádióberendezés utján jogtalanul 
felfogni (felvenni), leírni, azokat másokkal kö
zölni, bármi módon felhasználni, vagy azok felhasz
nálását másoknak megengedni, szigorúan tilos és a 
büntetőjogi következményeken felül az engedély 
azonnali visszavonását is maga után vonja.

Az engedélyes a berendezésre gondosan fel
ügyelni köteles és saját személyében felelős az elő
írásoknak családtagjai, alkalmazottai vagy mások 
által történt megsértéséért.

11. §. Az engedélyezett berendezések haszná
latáért, ellenőrzéséért, stb. fizetendő díjakat (költ
ségeket) a kereskedelemügyi miniszter állapítja 
meg és azokat bármikor megváltoztathatja vagy 
módosíthatja.

A díjfizetési kötelezettség annak a hónapnak 
első napjától kezdődik, amelyben az engedély- 
okirat kiállíttatott és legalább három hónapig tart, 
tekintet nélkül arra, üzemben van-e a berendezés 
vagy sem.

Az esedékes dijakat az 55. § tünteti fel.
A díjakat (költségeket) a m. kir. posta fel

szólítására elsőizben az engedélyokirat, illetőleg a

fizetésre való felszólítás kézhezvételekor, később 
pedig előzetesen az engedélyokiratban megjelölt 
időben és módon kell a kijelölt postapénztárnál 
kiegyenlíteni.

A m. kir. posta részére a jelen rendelet alapján 
járó díjakat (költségeket), amennyiben a fél fize
tési kötelezettségének a megszabott határidőben 
nem tesz eieget, közadók módjára kell behajtani.

Abban a kérdésben, hogy a díj megállapítása 
heöyes-e, és a behajtásnak vagy megtérítésnek van-e 
helye, vita esetében az elsőfokú postai hatóság, 
második, illetőleg utolsó fokon pedig a kereske
delemügyi miniszter határoz. Ilyen ügyben bírói 
eljárásnak nincs helye.

12. §. Az engedély élők közötti jogügylet útján 
csak az engedélyt adó hatóság vagy hivatal előzetes 
engedélyével, illetőleg jóváhagyásával ruházható át 
másra.

Ha a berendezés tulajdonjoga az 1888:XXXI. 
t.-c. 4. §-a első bekezdésében felsorolt címeken vagy 
csődönkivüli kényszeregyezség folytán másra megy 
át, az engedélyt a kereskedelemügyi miniszter azon
nal visszavonhatja.

Az átruházás díját az 55. §. állapítja meg.
13. §. Azok, akik a kereskedelemügyi miniszter 

1924. évi szeptember hó 14-én kelt 85.463. számú, 
a bevezetésben idézett rendeletének 4. §-a értelmé
ben a használatukban vagy birtokukban váló rádió
berendezésekről jelentést tettek, illetőleg ezt ké
sőbb jelentették be, vagy folyamodtak engedélyért, 
— amennyiben az engedélyt nem kapják meg — az 
elutasító határozat kézhezvétele napjától számított 
8  napon belül kötelesek a berendezést saját költsé
gükön leszerelni, illetőleg a 6 . §. rendelkezéseinek 
eleget tenni. Ellenkező esetben a jelen rendelet 
büntető határozmányait kell alkalmazni.

Azok pedig, akik rádióberendezés létesítésére 
és üzembentartására a jelen rendelet megjelenése 
előtt kaptak engedélyt, a jelen rendelet kihirdetését 
követő 30 napon belül engedélyokirataikat beszol
gáltatni, illetőleg uj engedélyokirattal kicseréltetni 
kötelesek.

II. RÉSZ.

Rádióadó-berendezések.
14. §. Közhasználatra szolgáló rádióhirmondó 

adóállomást (broadeasting-adó) csak a m. kir. 
posta létesíthet. Ezen rendelkezés alól a kereske
delemügyi miniszter előterjesztésére a miniszter- 
tanács kivételt tehet.

Közhasználatra szolgáló rádióhir.mondó-állo- 
mást mindenkor a m. kir. posta saját személyzeté
vel, a maga jogkörében és hatáskörével kezeli.
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A rádióhirmondó-állomás által terjeszteti 
„mindenkinek“ szóló közlést (zene, ének, felolvasás 
és más hasonló szórakoztató- és oktató-anyagot, 
továbbá a „mindenkinek“ jelzésű híreket) bárki 
felvehet, aki rádió vevőberendezés létesítésére en
gedélyt kapott. Tilos azonban a felvett közléseket 
engedély nélkül iparszerben felhasználni vagy ter
jeszteni.

Ha a m. kir. posta rádióliirmondó-állomást 
nem létesít vagy az állomás üzemét bármely oknál 
fogva szünetelteti, beszünteti, ebből a vevőállomá
sok engedélyesei vagy mások az állammal, illetve 
a m. kir. postával szemben semmiféle díjtéritési 
vagy kártérítési igényt nem támaszthatnak.

15. §. Nem közhasználatra szolgáló rádióadó
berendezések és a hozzátartozó vevőállomások 
egyelőre csak közérdekből (közszolgálat, közbiz
tonság, közegészség, árvédelem vagy tűzoltás, stb. 
céljaira), továbbá tudományos és kísérleti célokra 
engedélyezhetők.

Amennyiben a m. kir. belügyminisztérium alá 
tartozó valamely hatóság ilyen rádióadó-berendezést 
kívánna létesíteni vagy üzembentartam, a berende
zés engedélyezése iránti kérelmét a belügyminisz
terhez intézi, aki azt a kereskedelemügyi miniszter
hez továbbítja.

Tudományos és kísérleti célokra engedélyt kap
hatnak:

a )  tudományos intézetek és oly iskolák, ame
lyek tan terve a rádiótechnikát felöleli;

b )  elektrotechnikai szakegyesületek rádióosz
tályai;

c )  gyárak (vállalatok) a gyártás körében szük
séges kísérleteikre és a z  előállított készülékek be
vizsgálására.

Az a ) ,  b )  és c )  pontok alatt felsorolt adóberen
dezések csak egymás közötti jelek váltására, to
vábbá a jelváltás eredményének közlésére hasz
nálhatók.

Fémvezetékkel irányított rádióadó-berendezé
sek és a hozzájuk tartozó rádióvevő-állomások ma
gánhasználatara is engedélyezhetők.

16. §. A 15. §-ban felsorolt berendezéseket a 
kereskedelemügyi miniszter engedélyezi. Az enge
délyezésre irányuló bélyegköteles kérvényt a ke
reskedelemügyi miniszterhez címezve a területileg 
illetékes postaigazgatóságnál (Budapesten a táviró 
és távbeszélő igazgatóságnál) kell beadni.

A kérvényhez csatolni kell az engedélyezni 
kért berendezés elvi és szerelési kapcsolási rajzát 
és részletes műszaki leírását 3—3 példányban (ren
des ivpapir nagyságában vagy ilyen nagyságra ösz- 
szehajthatóan), továbbá, ha a berendezés közutat,

utcát, teret, vasutat vagy idegen tulajdont érint, az 
illetékes hatóság vagy tulajdonos beleegyező nyi
latkozatát.

A kapcsolási rajzot és műszaki leírást mind az 
engedélyt kérő, mind a terv készítője aláírja.

A kérvényben fel kell említeni a berendezés 
minőségét (távirda, távbeszélő vagy jelzőállomás 
stb.), a berendezés helyét, továbbá, hogy a kérel
mező a berendezést mily célokra kéri és mily állo
másokkal óhajt az adóállomás utján érintkezést 
fenntartani és ezeket a vevőállomásokat mely he
lyeken és kiknél kívánja bekapcsolni, továbbá, 
hogy a napnak mely óráiban kíván levelezni. A 
hullámhosszat és a hivójclet minden állomásra 
nézve a kereskedelemügyi miniszter állapítja meg.

A kérvényben meg kell említeni az adóállo
más kezelőjének a nevét és okmányokkal igazolni 
kell a szakismereteit.

Fémvezetékkel irányított rádióadó-berendezé
seknél a kérvényben a felállítandó vezeték vég
pontjait és hosszát is fel kell tüntetni. Az ily beren
dezéseknél csatolni kell továbbá a huzalvezetés 
iránynyomát feltüntető részlettervet három pél
dányban és amennyiben engedélyezett vezetéket 
kíván a kérelmező felhasználni, az erre vonatkozó 
engedélyokirat számát és keltét is be kell jelen
tenie.

A r é s z l e t t e r v e k e t ,  ha a v o n a l  hossza 10 kilo
métert túlhalad, az államépitészeti hivatallal hite
lesíttetni kell.

17. §. A 15. §-ban felsorolt adóberendezések 
és a hozzájuk tartozó vevőállomások létesítésének 
és üzembentartásának feltételeit esetről-esetre ki
adandó engedélyokirat állapítja meg a 18—21. 
§-okbain foglalt rendelkezések figyelembevételé
vel.

18. §. Műszaki feltételek:
1. Közérdekű berendezéseknél:
a )  csak csillapitatlan rendszerű adókészülék 

használható;
b )  az adóállomás teljesítményét, valamint a 

hullám hosszát az engedélyokirat állapítja meg.
2. A tudományos és kísérleti célokra kért adó- 

berendezéseknél :
a )  csak csillapitatlan rendszerű adókészülék 

használható. Lámpaadóknál sem az izzitó, sem az 
anód-feszültség előállítására váltóáramú generá
torok nem alkalmazhatók;

b )  az adóberendezéssel maximálisan kiadható 
antenna teljesítmény 10 wattot nem haladhat meg;

c )  az antennaként használt drót hosszúsága az 
adókészüléktől számítva 100  méternél hosszabb 
nem lehet;
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d )  csak az engedélyokiratban megállapított 
hullámhosszak használhatók, az engedélyezett hul
lámhosszak használatát azonban a kereskedelem
ügyi miniszter bármikor megváltoztathatja.

3. Fémvezetékkel irányított rádióadó-berende
zéseknél:

a műszaki feltételek esetről-esetre állapíttatnak 
meg, egyebekben pedig ugyanolyan feltételek mel
lett engedélyeztetnek, mint a közérdekű vagy ma
gánhasználatú vezetékes berendezések.

19. §. Az adóállomás kezelője csak a szükséges 
szakismeretekkel rendelkező, megbizható, büntet
len előéletű, legalább tizennyolcadik életévét betöl
tött magyar állampolgár lehet. Amennyiben az adó
állomás kezeléséhez szükséges szakismereteket 
kellően igazolni nem tudja, ezeknek megállapítása 
céljából a m. kir. posta kívánságára, a posta által 
kijelölt helyen és bizottság előtt vizsgát tenni 
köteles.

A kezelő személyében szándékolt változtatást a 
területileg illetékes postaigazgatóságnak előzetesen 
be kell jelenteni.

Ha a kezelő személye ellen a kereskedelem
ügyi miniszter kifogást emel, köteles az engedélyes 
a kezelőt megbízatása alól azonnal felmenteni.

Az engedélyes a kezelőkért teljes mértékben 
felelős.

20. §. Az engedély megadása esetén az adó- 
berendezés csak akkor helyezhető üzembe, ha azt 
a m. kir. posta előzőleg felülvizsgálta. Köteles ezért 
az engedélyes a berendezés elkészültét a m. kir. 
postavezérigazgatóságnak a felülvizsgálat megej- 
tése végett idejében bejelenteni.

Köteles továbbá az engedélyes az esetleges 
üzemi zavarokra tekintettel adásközben a meg
állapított hivójelét, beszélgetések közben nevét (cé
gét) minden egyfolytában leadott közlemény elején 
és végén leadni, illetve bemondani. Üzemzavarok 
esetén az engedélyes a m. kir. posta felhívására 
köteles az adást minden díjvisszatérítésre vagy kár 
térítésre való igény nélkül azonnal beszüntetni.

21. §. Tudományos és kísérleti célokra (15. §.) 
kivételes és kellően megokolt esetekben a m. kir. 
posta kísérleti állomása bizonyos napra, vagy bi
zonyos nap meghatározott óráira engedélyt adhat 
az engedélyokiratban megállapított hullámhosszak
nál hosszabb vagy rövidebb hullámhosszak hasz
nálatára is. Az erre szóló engedélyt a m. kir. posta 
kísérleti állomásától távbeszélőn is lehet kérni.

III. RÉSZ.
Rádióvevő-berendezések.

22. §. Kizárólag vételre szolgáló rádióberende

zésiek létesítésére vagy üzembentartására a hatósá
gokon, hivatalokon és közintézményeken felül en
gedélyt kaphatnak: minden magyar állampolgár, 
kereskedelmi társaságok, általában jogi személyek 
(rádiókészülékek előállítóira és forgalombanozóira 
lásd a 42. és 43. §-t).

Tizennyolc éven aluli kiskorúak vagy gondnok
ság alatt állók csak törvényes képviselőjük (atyjuk, 
gyámjuk) beleegyezésével kaphatnak engedélyt.

Külföldi honosok csak a viszonosság esetén 
kaphatnak engedélyt.

23. §. Kizárólag a rádióhirmondó-állomások 
által terjesztett közlések vételére szolgáló rádió
vevő-berendezések engedélyezése iránti bélyegköte
les kérelmét bármely . postahivatalnál (ide nem 
értve a postaügynökségeket) be lehel adni és a ké
relemben pontosan meg kell jelölni, hogy a folya
modó milyen használatra (1. 24. §-t) és hol (köz
ség, utca, házszám, ajtó stb.) kívánja a berende
zést létesíteni és üzembentartani, továbbá, hogy a 
készüléket maga állítja-e elő vagy készen veszi.

A postahivatal kívánságára a kérelmező köte
les személyazonosságot igazolni.

24. §. A rádióhirmondó-állomások által ter
jesztett közlések felvételére szolgáló vevőberende
zés „rendes“ (személyes) vagy „kiterjesztett“ hasz
nálatra engedélyezhető.

Az engedélyt a kérelmező lakására illetékes
kézbesítő postahivatal, ahol több postahivatal van, 
az 1. sz. postahivatal, Budapesten pedig a kérel
mező lakására illetékes levélpostakézbesitő hivatal 
az 1 . sz. mellékletnek megfelelő engedélyokiraton 
(A minta) adhatja meg.

A rendes vagy kiterjesztett használatra enge
délyezett vevőberendezések használatát a jelen 
rendeletben, illetőleg a kiadandó engedélyokiratban 
meghatározott eseteken kívül másoknak díjért 
vagy bármely ellenszolgáltatásért megengedni, 
vagy azokat más célokra használni tilos.

Rendes (személyes) használat a rádióhirmondó 
(broad-oasting) állomások által terjesztett „min
denkinek“ szóló közlések felvétele. Az ily berende
zés csak az engedélyes magánlakásában létesíthető 
és csak az engedélyes, valamint hozzátartozóinak 
szórakoztatására, oktatására tartható üzemben. Ide 
tartoznak a kórházak azon vevőállomásai is, ame
lyek kizárólag a betegek szórakoztatására szol
gálnak.

Kiterjesztett használat a vevőberendezés útján 
állandó nyilvános vagy egyes alkalmi előadásokon 
a „mindenkinek“ szóló közlések felvételének bemu
tatása; a vevőberendezésnek tudományos és kísér
leti, illetőleg oktatási célokra való használata.
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Kiterjesztett használatra az idevonatkozó egyéb 
jogszabályok érvénybentartása, valamint a 2 2 . 
§-ban felsorolt feltételek mellett engedélyt kap
hatnak :

a )  olyan egyének (jogi személyek), akik a vevő- 
készüléket állandóan egy helyen belépődíj mellett 
folytonosan váltakozó közönségnek kívánják be
mutatni;

b )  nyilvános jellegű helyiségek (szállodák, ét
termek, vendéglők, egyéb üzlethelyiségek, színhá
zak, mozgófényképszinházak, penziók, szanató- j 
riumok stb. hasonló más vállalatok) tulajdonosai 
(bérlői), akik a vevőkészüléket külön belépődíj nél
kül látogatóik, vendégeik, stb. szórakoztatására ké
rik és kívánják felszerelni és üzemben tartami;

c )  zárt jellegű helyiségek (kaszinók, klubok 
stb.) tulajdonosai (bérlői), akik a vevőkészüléket 
belépődíj nélkül tagjaik szórakoztatására kívánják 
üzemben tartani.

d )  Egyes (alkalmi) nyilvános bemutató előadá
soknak belépődíj mellett vagy e nélkül való tartá
sára külön engedélyt kell kérni. Az engedélyt a B) 
mintán (2 . számú melléklet) az a postahivatal 
(ahol több postahivatal van az 1 . sz. postahivatal) 
adja meg, lamelynek székhelyén a kérelmező az elő
adást meg akarja tartani.

Budapest területére kért egyes nyilvános elő
adás megtartására laiz engedélyt bármelyik kincstári 
postahivatal megadhatja.

Az egyes nyilvános előadás megtartására adott 
engedély alapján az engedélyokiratban megjelölt 
helyen és napon nemcsak egy, hanem több előadás 
is tartható.

e )  A  tudományos és kísérleti, illetőleg oktatási 
célokra leendő használatra csak elektrotechnikai 
szakegyesületek rádióosztályai, továbbá tudományos 
intézetek és tanintézetek nyerhetnek engedélyt.

25. §. A vevőberendezéshez szükséges készü
lékek és alkotórészek beszerzéséről és az állomás
inak a fennálló jogszabályok, illetőleg az engedély- 
okirat feltételei szerint való berendezéséről és fen- 
tartásáról az engedélyes maga köteles gondoskodni.

A m. kir. posta a berendezés szabályszerűségét 
ellenőrizheti és az esetleges szabálytalanságok meg
szüntetésére — amennyiben visszaélés nem forog 
fenn — az engedélyest kötelezi.

26. §. A rendes használatra engedélyezett vevő- 
berendezés engedélyese a vevőkészülékét kirándu
lásra, nyaralásra stb. is magával viheti, de enge
délyokiratát ily esetben is magánál kell tartania.

A lakásváltozást az engedélyes mind a régi, 
mind az új lakhelyén iái díjak beszedésére kijelölt 
postahivatalnál előzetesen bejelenteni köteles.

27. §. Az engedély csak egy vevőkészülék és az 
ehhez szükséges lényeges alkatórészek beszerzésére, 
illetőleg használatára jogosít. Több vevőkészülék 
beszerzése és használata esetében mindegyikre kü
lön engedélyt kell kérni. Ez a rendelkezés nem vo
natkozik a tudományos intézetekre és tanintéze
tekre, amelyek oktatás és kísérletezés céljából egy 
engedély alapján több vevőkészüléket is szerezhet
nek be és tarthatnak üzemben.

28. §. A rendes használatra engedélyezett vevő- 
berendezés engedélyese saját készülékét leága
zással ugyanazon házban, de másnak a lakásában 
fölszerelt, vételre alkalmas berendezéssel (hango
san beszélővel, hallgatóval stb.) kapcsolatba hoz
hatja, ha az idegen lakás tulajdonosa (bérlője) 
vevőberendezés létesítésére és üzembetartására elő
zőleg engedélyt kapott.

Ezeket az idegen lakásban felszerelt vevő- 
készülékeket mindenben önálló rend/es használatú 
vevőállomásoknak kell tekinteni.

29. §. A 24. §-ban felsorolt használattól eltérő, 
célokra, vagy nemcsak a rádióhirmondó állomá
sok által terjesztett közlések felvételére, hanem 
egyéb célokra is szolgáló rádióvevő-berendezések 
létesítése és üzembentartása iránti bélyegköteles ké
relmeket a kereskedelemügyi miniszterhez kell 
beadni.

A kérelemben részletesen fel kell említeni, 
hogy a folyamodó a vevőberendezést mily célra 
kéri, illetőleg mily közleményeket akar azon fel
venni.

Az ily berendezések létesítési és üzembentar- 
tási feltételeit a kiereskedelemügyi miniszter esetről- 
esetre a kiadandó engedélyokiratban állapítja meg..

IV. RÉSZ.

Vevő vagy adó rádióantennák létesítése.
30. §. Az antenna a rádió (adó- vagy vevő-) 

berendezés tartozéka. Ezért antennája csak annak 
lehet, kinek rádióberendezés létesítésére vagy 
üzembentartására engedélye van. Ugyanaz az 
antenna két vagy több engedélyes használatára is 
szolgálhat.

31. §. 1. Az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni 
antenna fielerősitését. Az antennát a műszaki és 
egyéb feltételek megtartásával kell elkészíteni. Az 
antenna helyét az ingatlantulajdonos meghallgatá
sával — véleményeltérés esetében a kereskedelem-

J ügyi in. kir. miniszter előzetes döntésének kikéré- 
’• sével — oly módon kell megállapítani, hogy az in

gatlan állagát ne veszélyeztesse és használatát ne 
akadályozza. Az ingatlan tulajdonosa a felerősités-

l(
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sei, illetőleg elhelyezéssel okozott kárának megtérí
tését és abbanhagyás esetében az eredeti állapot 
helyreállítását követelheti.

Az ily antennák építésére vonatkozó műszaki 
és egyéb feltételeket külön rendelet fogja szabá
lyozni. 1

2. Nyilvános álak, terek, vasútak keresztezését 
lehetőleg mellőzni kell. Ha a keresztezést nem le-, 
hlet elkerülni, a keresztezésre nézve az építés előtt, 
az út, tér vagy vasút tulajdonosának engedélyét 
meg kell szerezni.

3. Ha az antenna közútat (utcát, teret) feszí
tene át és az átfeszítésbe az illetékes közigazgatási 
hatóság beleegyezik, az antenna huzalait az úttest 
szintjétől számítva legalább 5 és félméter magas
ságban kell kifesziteni, feltéve, hogy az illetékes 
közigazgatási hatóság ennél magasabb átfeszítést^ 
nem kíván.

32. §. Az antennához használt építőanyag álta
lában szabadon választható. Azoknál az antennák
nál azonban, amelyek nyilvános utakat, térteket, 
vasútakat, erősáramú vagy közhasználatú berende
zéseket kereszteznek, az antennát az alábbiak sze
rint kell megépíteni:

1. Az antenna-légvezetékek építéséhez ke- 
ményreliuzott vörösréz vagy keménybronz-huzalo- 
kat kell használni, melyek szakitó szilárdságának 
négyzetmilliméterenként legalább 40 kg.-nak kell 
lennie. Az építéshez vékonyabb huzalokból készí
tett sodrott vezetékek csak akkor használhatók, ha 
az egyes szálak átmérője 0.25 mm.-nél nagyobb. 
Városokban azonban az ilyen sodrott vezetékek 
alkalmazását a füstgázok maróhatása miatt lehe
tőleg kerülni kell.

Tömörhuzalak 1.5 mm. átmérőn alul, sodrott 
huzaluk 2  mm2 összkeresztmetszeten alul nem 
alkalmazhatók.

Az antennát úgy kell megépíteni, hogy a huza
lukban fellépő legnagyobb huzó igénybevétel az 
anyag szakiló szilárdságúnak egynegyedét ne ha
ladja meg (négyszeres biztonság: 40 kg négyzet- 
nvüliméterenkénti szakítószilárdság esteién tehát a 
legnagyobb huzóigónybevétel 10  kg. lehet négyzet- 
milliméterenként) .

2. Az antenna huzalát támpontok között nem 
szabad darabokból összetoldani.

3. Ha az antenna nem oszlopon feszilletik ki, a 
felerősítéshez kellő szilárdságú kovácsolt vasból 
készült csöveket, traverz- vagy szögvasakat kell 
használni.

4. Kihorganyozásra kellő szilárdságú kihorga
nyozott vaskötelet vagy sodrott huzalt kell alkal
mazni.

5. A többvezetékes antenna felerősítésére hasz
nált kereszttartók vasból vagy impregnált kemény
fából készülhetnek, hosszuk legfeljebb két méter 
lehet.

6 . Az antenna-huzalok szigetelésére diószige
telőket kell használni. A szigetelők törési bizton
sága a felhasznált huzal szakiíási szilárdságának 
legalább is tízszerese legyen.

7. A diószigetelőknek egymáshoz, vagy végeikre 
alkalmazandó szivdarabokhoz való összekötésére 
olyan anyagú és átmérőjű bronz vagy horganyozott 
vashuzalt kell alkalmazni, melyeknek szakitási 
szilárdsága legalább is kétszerese a használt antenna 
huzalnak.

33. §. 1. Az antenna kifeszitéseknél a kikötő 
pontok egymástól való távolsága az 50 métert nem 
haladhatja meg.

2. Közterületektől vagy közhasználatú gyenge 
vagy, erősáramú vezetékektől távol eső helyeken 
épített antennáknál a legnagyobb fesztávolság 100  
méterig terjedhet.

34. §. Az antennául felhasznált huzalok össz- 
hossza az adó vagy vevő-készülékekhez vezető 
lebukást és föld vezetéket, vagy a földvezetéket 
helyettesitől ellensúly hosszát is beszámítva 200  
méternél több nem lehet.

Az illetékes kerületi műszaki felügyelőség ki
sebb városokban, községekben kivételes esetekben 
a megengedettnél hosszabb antenna felállítására is 
adhat engedélyt, ha ezt a viszonyok indokolják, 
illetőleg, ha ez a vétel javítása érdekében feltétlenül 
szükséges.

35. §. 1. Nagyfeszültségű (250 volton felüli) 
vezetékek keresztezése tilos.

2. Nagyfeszültségű vezetékek közelében az an
tennát úgy kell építeni, hogy érintkezés még veze
tékszakadás esetén se jöhessen létre. A kétnemű ve
zeték között mért vízszintes távolság 10  mmél 
kisebb nem lehet.

36. §. 250 voltnál alacsonyabb feszültségű veze
tékkel való találkozás esetén, ha antennaszaka
dáskor fémes érintkezés is lehetséges, az antenna 
tulajdonosának költségén, a következő biztonsági 
intézkedéseket kell alkalmazni:

1. Azon a fesz távol ságon belül, ahol az érint
kezés veszélye felléphet, vagy az erősáramú veze
tékeket szigetelőtől szigetelőig terjedő jól. földelt 
védőhuzalokkal vagy védőhálóval kell ellátni, vagy 
az egyik berendezés vezetékeit a keresztezés helyén, 
az időjárás viszontagságainak ellenálló, elsőrendű 
minőségű szigeteléssel ellátott huzalokból kell ké
szíteni. 'Aif alkalmazott szigetelő rétegnek 1000
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volt átütési feszültséget kell kibírnia. A szigetelés
nek szigetelőtől szigetelőig kell terjednie.

2 . Az erősáramú villamos berendezésen eset
leg szükségessé váló munkát kizárólag e berende
zés tulajdonosának személyzete hajthatja végre.

3. Az antenna épitése csak a fenti biztosítási 
munkálatok befejezése után kezdhető meg.

37. §. 1 . Gyenge áramú vezetékkel valói talál
kozás esetén párhuzamos vezetést kerülni kell. Ha 
a helyzet miatt ez nem volna elkerülhető, a két
nemű vezetékek között öt m. vízszintesben mért 
távolságot kell betartani.

2. Keresztezés esetén, a kétnemű berendezés 
legközelebb álló huzalai között legalább egy ni. 
függélyesben mért távolságnak kell lenni. A ke
resztezés lehetőleg 90° alatt, de 60°-nál semmi- 
esetre sem kisebb szög alatt történjék.

38. §. 1. Ha az antenna által a közhasználatú' 
vagy' vasutüzletj \ vezetékek üzeme zavartatnék, 
vagy azok esetleges bővítése megakadályoztatnék, 
az engedélyes köteles az antennát minden díj vagy 
kártérítési igény nélkül záros határidőn belül a 
saját költségére átépíteni, áthelyezni, esetleg el is 
távolítani.

2. Erős vagy gyengeáramú vezetékek tetőtar
tóihoz vagy oszlopaihoz csak akkor köthető ki az 
antenna, ha a tulajdonos erre előzetes Írásbeli 
engedélyt adott. Az ily berendezések vezetékei 
antenna céljaira nem használhatók.

39. §. Az antenna jókarbantartásával járó min
den felelősség kizárólag az antenna tulajdonosát tér
beli.

berendezésekhez szükséges vagy ily célra alkalmas 
t> készülékeket és ezek lényeges alkotórészeit csak a 

kereskedelemügyi miniszter előzetes engedélye alap
ján szabad előállítani, megszerezni, birtokolni, bir- 

i látni, átruházni, forgalomba hozni vagy külföldről 
f  behozni.

Lényeges alkotórésznek kell tekinteni ezidősze- 
írint: a rádiócélokra szolgáló alacsony válta|kozás- 
számu erősítőkhöz használt transzformátort, változ
tatható kondenzátort, hullámok felvételére alkalmas 
bármilyen tekercset, ikathodlámpát, hallgatót kagy
lónként 1000  ohmos vagy ezen felüli ellenállással, 
a magas és alacsony frekvenciájú erősítőt és a han
gosan beszjélőt.

Az első bekezdésben foglalt rendelkezések ha
tálya azokra is kiterjed, akik az 1924. évi szeptem
ber hó 13-án 85,463/K. M. szám alatt kiadott ren
deltet kihirdetése előtt már foglalkoztáik az említett 
készülékek és .alkotórészek előállításával, külföldről 
behozatalával és forgalombahozatalávaí.

2. A rádióvevő-készülékek (lényeges alkotó
részek) behozatalának engedélyezésére irányuló 
beadványokban fel kell tüntetni, hogy a kérelmező 
honnan, mely országból, milyen bruttosúlyban és 
értékben, milyen és hány készüléket, illetőleg lénye
ges alkotórészt és mily célból kíván behozni. A 
beadványban fel kell továbbá említeni azt is, hogy 
a kérelmezőnek a rádiókészülékek lés alkotórészek 
előállítására vagy forgalombahozatalára van-e enge
délye s ha igen, mi az engedély száma és a kiállí
tás ideje.

Az antenna szabályellenes építéséből és fenntar
tásából keletkező balesetekért és károkért ,a tulaj
donos felelős.

40. §. Abban az esetben, ha valamely helyen 
az antenna felállítása a közhasználatú táviró és 
távbeszélővezetékek miatt lehetetlen, az érdekelt 
kérelmére a kerületi műszaki felügyelőség (Buda
pesten és Újpesten a táviró és távbeszélőisazgató- 
ság) megengedheti a közhasználatú vezetékek tám- 
szerkezeteinek igénybevételét is, de csak akkor, 
ha ez a közhasználatú vezetékek használatát vagy 
esetleges további bővítésiét nem akadályozza vagy 
hátrányosan nem befolyásolja.

Az engedély bármilkor visszavonható.
Az igénybevételért esedékes díjakat az 55. § 

tünteti fel.
V. RÉSZ.

A rádiókészülékek és alkotórészek előállítása, kül
földről behozatala, kivitele, forgalomhnhozatala, 

megszerzése, birtoklása és birlalása.
41. §. 1. A jelen rendlelet 1. §-ában felsorolt

A behozatali engedélyt a kereskedelemügyi mi
niszter csak feltételesen adja meg. Ha a vámvizs
gálattal kapcsolatos műszaki felülvizsgálat azt álla
pítaná meg, hogy a behozni szándékolt készülékeik 
a jelen rendelet határozmányainak nem felelnek 
meg, azokkal a behozatali engedélyhez kötött, de 
enélkül érkezett áruk módjára kell eljárni.

A műszaki felülvizsgálat költségeit a felülvizs
gált anyag mennyiségéhez képest a m. kir. posta 
esetről-esetre állapítja meg.

3. Nem szükséges a kereskedelemügyi miniszter 
engedélye vevőkészüléknek és vevőkészülék alkotó
részeinek kizáróan saját használatra és a jelen ren
delet határozmányainak megfelelő módon való elő
állításához, ha az előállítónak az előállítandó rádió
vevőkészülék illetőleg berendezés létesítésére és 
üzembentartására engedélye van. Ily rádióvevő-ké
szüléket és lényeges alkotórészeit azonban csak egy 
példányban szabad előállítani és azt az engedélyes 
másra semmiféle jogcímen át nem ruházhatja.

4. A rádióadó-készülékek előállításának, kül
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földről való (behozatalának, és forgalombahozatalá- 
nalk feltételeit a kereskedelemügyi miniszter esetről- 
esetre állapítja meg.

Az engedélyezéssel kapcsolatosan fizetendő 
díjak az 55. §-ban vannak feltüntetve.

42. §. Rádióvevő-készülékeknek és ezek lénye
ges alkotórészeinek iparszerü előállítására csak 
olyan iparos (gyáros) kaphat engedélyt, aki sza
bályszerű iparigazolvány vagy iparengedély alap
ján villamosáramu berendezéseknek, azok részei
nek, vallamint villamos mérőeszközöknek létesítésé
vel, javításával, illetőleg ezeknek a munkáknak va
lamelyikével foglalkozik, avagy a látszerész vagy 
műszerész ipart gyakorolja. Az iparos (gyáros), a 
kapott engedély alapján az általa előállított készü
lékeket és készülékalkatrészeket forgalomba is 
hozhatja, továbbá a jelen rendeletben, illetve az 
engedélyben megállapított feltételiek mellett vevő- 
berendezést is tarthat üzemben.

43. §. A rádióvevő-készülékkel és ezek lényeges 
alkotórészeivel kereskedésre, ideértve ezeknek az 
iparostól (gyárostól) megszerzését is, engedélyt 
csak oly személy kaphat, akinek elektrotechnikai, 
műszaki, optikai, vagy ezekkel rokon cikkek áru
sítására szóló iparjogositványa van.

Az engedély megadása a jelien rendeletben, 
illetőleg az engedélyben megállapított feltételek 
mellett egyultal vevőberendezés üzembentartására 
is jogosít.

44. §. Kivitelre (külföldön leendő értékesítésre) 
szánt készülékek és készülékalkotórészek előállítása 
nem esik műszaki természetű korlátozó rendelke
zések alá, de előállításukkal csak oly egyén foglall- 
kozhalik, akinek rádiókészülékek és alkotórészek 
előállításához engedélye van (42. §).

Belföldi használatra csak olyan vevőkészülé
kek állíthatók elő é® hozhatók forgalomba, ame
lyek sugárzásmentes, illetőleg olyan kapcsolással 
bírnak, hogy az antennára csak csekély mérvű és 
nem zavaró rezgés juthat ki.

45. §. A belföldi használatra előállított minden 
egyes készüléken fel kell tüntetni a készüléket elő
állító teljes vagy rövidített nevét, illetőleg cégét és 
a folytatólagos gyártási folyószámot. Ezeken az 
adatokon kívül, amelyeket úgy kell alkalmazni, 
hogy azokat könnyen eltávolítani ne lehessen, a 
készülékeket az előállító az érvényben levő rendel
kezésbe nem ütköző más megjelöléssel is elláthatja.

A készülék forgalombahozója a készüléken 
saját nevét (cégét) feltüntetheti.

46. §. A készülékek és alkotórészek előállítá
sára szóló engedély megadásáért (42. §) köteles az

47. §. A vevőkészülékek és a jelen rendelet 
41. §-ában felsorolt lényeges alkotórészek csak 
azok részére szolgáltathatók ki, akik a részükre 
kiállított engedélyokirat felmutatásával esetről- 
esetre igazolják, hogy a kívánt készülék, illetőleg 
lényeges alkotórészek megszerzésére jogosultak.

Egy engedélyokirat alapján csak egy vevőkéi 
szülék szolgáltatható ki és a készülék kiszolgálta
tását az engedélyokiratra tintával fel kell jegyezni.

Kivitel céljaira rádiókészülékek és lényeges 
alkotórészek minden korlátozás nélkül kiszolgál
tathatok, de a kivitel céljából vásárló általa aláirt 
írásbeli nyilatkozatot köteles az árusítónak adni 
arról, hogy a vásárolt készülékeket és alkotórésze
ket kinek, illetőleg kiknek címén (név, község, utca, 
házszám, ország) és mennyi időn belül fogja elkül
deni. Ezeket a nyilatkozatokat az árusító két éven 
át megőrizni köteles.

48. §. Azok, akik rádiókészülékek és lényeges 
alkotórészek előállítására (42. §), vagy forgalomba- 
hozatalára (43. §.) kaptak engedélyt, kötelesek az 
előállított, illetőleg forgalomba hozott készülékek
ről, kathódlámpákról, hallgatókról, hangosan beszé
lőkről, továbbá a magas és alacsony frekvenciájú 
erősítőkről, tekintet nélkül arra, hogy azok belföldi 
használatra, vagy kivitelre szolgálnak-e, olyan pon
tos nyilvántartást (raktárkönyvet) vezetni, amelyből 
megállapítható, hogy mikor, mennyi és milyen ké
szüléket, illetve a fentebb elősoroltak közé eső minő 
alkotórészt állítottak elő vagy szereztek be és kinek 
(név és pontos lakcím) adtaik el. Amennyiben az 
eladás kivitel céljából történt (47. §.), ezt a körül
ményt a vevő neve mellett fel kell tüntetni. Ezt a 
nyilvántartást két éven át meg kell őrizni.

A nyilvántartásba első tételként a jelen ren
delet kihirdetésekor már raktáron tartott vevőké
szülékeket és a jelen § első bekezdésében említett 
lényeges alkotórészeket kell bevezetni.

49. §. A m. kir. posta ezzel megbizott szak
közegei azonban a helyiségekben, amelyekben 
rádiókészülékeket és lényeges alkotórészeket állíta
nak elő, raktáron tartanak, vagy forgalomba hoz
nak, bármikor megjelenhetnek annak ellenőrzése 
céljából, hogy a tulajdonos a jelen rendelet ren
delkezéseit megtartja-e.

A megbizott szakközeg Írásban nyert megbíza
tás esetében kémpróbaszerü felülvizsgálás céljából 
egy készüléket (alkotórészt) kiválaszthat és azt, va
lamint az előző §-ban említett raktárkönyvet elis
mervény ellenében magával viheti. A készüléket és 
a raktárkönyvet a vizsgálat foganatosítása után,

iparos (gyáros) az 55. §-ban megállapított engedé
lyezési díjakat megfizetni.
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amennyiben szabálytalanság nem nyer megállapí
tást, nyomban vissza kell juttatni.

50. §. A kereskedő (iparos, gyáros) üzletében 
szembeötlő helyen kifüggesztett hirdetmény útján 
figyelmeztetni köteles a vevőközönséget, hogy rádió- 
készülékeknek engedély nélkül, vagy az engedély 
határozmányai ellenére való üzembeníartása ki
hágás.

51. §. A kereskedő az engedély (43. §.) meg
adásáért az 55. §-bam megállapított díjakat az en
gedélyokiratban megjelölt módon a ni. kir. postá
nak megfizetni tartozik.

52. §. A kereskedelemügyi miniszter olyan 
egyénnek, aki rádiókészülékek és lényeges alkotó
részek előállításával, külföldről behozatalával vagy 
árusításával az 1924. évi szeptember hó 13-án 
85.463. szám alatt kiadott rendelet kihirdetése előtt 
foglalkozott és foglalkozásának folytatására aiz idé
zett rendelet értelmében engedélyt kért, de kérel
mével elutasították, kivételes méltánylást érdemlő 
esetekben indokolt kérelmére megengedheti, hogy a 
raktáron levő készülékeket és lényeges alkotóré
szeket külön jegyzékbe foglalás után meghatározott 
időn át, amely idő (azonban egy évnél hosszabb 
nem lehet, a jelen rendelet vonatkozó rendelkezé
seinek megtartása mellett árusíthassa.

53. §. A belföldi használatra szánt minden 
egyes vevőkészüléket annak fölülvizsgálásia céljából, 
hogy az a jelen rendelet követelményeinek meg
felel, az előállító vagy forgalombahozó (gyáros, 
iparos, kereskedő vagy magán egyén) a m. kir. 
posta kísérleti állomásának (Budapest, Gyálii-út 22.) 
bemutathatja.

A felülvizsgálat iránti kérelemmel egyidejűleg 
a kísérleti állomás címére a jelen rendelet 55. 
§-ában a kapcsolási rajzok megvizsgálásáért meg
állapított díjat postautalványon, továbbá a készü
lékek négy kapcsolási (1— 1 elvi és 1— 1 szerelési) 
rajzát is be kell küldeni és a kérelemben meg kell 
említeni, hogy a folyamodó hány készüléket és hol 
kívánja felülvizsgáltatni.

A kísérleti állomás a beküldött kapcsolási raj
zokat megvizsgálja és a vizsgálat eredményéhez 
képest a kapcsolási rajzok egy példányának vissza
küldése mellett a kérelmezőt értesíti, hogy a készü
lékek felülvizsgálatát, mely napon és mily összegű 
felülvizsgálati díj ellenében eszközli.

A felülvizsgálati díjat a kísérleti állomás által 
megállapított határnapig, de még a felülvizsgálat 
megkezdése előtt kell a kísérleti állomás címére 
postautalványon feladni.

A felülvizsgálat jeléül a kísérleti állomás a 
megfelelőnek talált készüléket M. K. P. béyegzővel

bélyegzi le. A lebélyegzés és felülvizsgálat által 
azonban a an. kir. posta semminemű felelősséget 
nem vállal a készülékek jóságáért, azok kifogás
talan használhatóságáért, valamint valamely sza
badalom esetleges megsértéséért.

54. §. A kereskedelemügyi miniszter az elő
állításra, vagy forgalombahozatalra vonatkozó fel
tételeket minden kártérítési igény nélkül bármikor 
módosíthatja. Amennyiben e változások vagy mó
dosítások a készülékek technikai berendezését 
érintenék, azok keresztülvitelére megfelelő átme
neti idő biztosittatik.

Ugyancsak jogában áll a kereskedelemügyi 
miniszternek az előállításra vagy forgalombahoza
talra adott engedélyt az előirt feltételek meg nem 
tartása esetében vagy közérdekből is, minden díj - 
térítési vagy kártérítési igény nélkül bármikor 
visszavonni.

VI. RÉSZ.

Engedélyezési és egyéb díjak.
55. §. A jelen rendeletben említett berendezé

sek engedélyezési és egyéb díjai a következők:

A )  Évenként fizetendő díjak:
1. F é m v e z e t é k n é l k ü l i  a d ó b e r e n d e z é s  u tán:

1 . k ö z é r d e k ű  c é lo k r a :

a )  minden egyes adóállomás után . . 500.000
b )  minden egyes vevőállomás után. . 125.000
c) az 1 . a )  és b )  pontokban emlillett díjakon 

felül fizetni kell még az engedélyokiratban esetről- 
esetre megállapított jövedéki kárpótlás-díját;

2 . t u d o m á n y o s  é s  k í s é r l e t i  c é lo k r a :
a )  tudományos intézetek, iskolák és elektro

technikai szakegyesületek rádió-osztályai részére:
« ) minden egyes adóállomás után . 125.000
0 ) minden egyes vevőállomás után . 125.000

Korona.

b )  gyárak (vállalatok) részére a gyártással 
összefüggő kísérleti célokra:

Korona.

«) mindlen egyes adóállomás után . 750.000
ß) minden egyes vevőállomás után . 125.000

II. F é m v e z e t é k k e l  i r á n y í t o t t  k ö z é r d e k ű  v a g y  m a g á n 
h a s z n á l a t ú  a d ó b e r e n d e z é s e k  u tá n :

Korona.
a )  ellenőrzési díj 0.5 kilométer vo

nalhosszig ......................................... 60.000
b )  ellenőrzési díj 0.5—5 kilométer

vonalhosszig ..................................  150.000
c) ellenőrzési díj 5 kilométer vonal-

hosszon felül minden további 
kilométer u tá n ..................................  30.000
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d )  jövedéki kárpótlás a berendezés 
állal érintett minden egyes posta-, 
távirda- vagy távbeszélő hivatal
utáni .................................................. 225.000

e )  jövedéki kárpótlás a berendezés
által érintett minden egyes táv
irda, távbeszélő vagy vasúti táv
irda után ........................................  135.000

f) kapcsolási díj a berendezésbe kap
csolt minden egyes idegen helyen 
felszerelt állomás után ..............  500.000

B )  Havonként fizetendő díjak:

1. A  r á d i ó h i r m o n d ó - á l l o m á s o k  á l la l  t e r j e s z t e t t  k ö z 
l é s e k  v é t e l é r e  s z o l g á l ó  v e v ő b e r e n d e z é s e k  u tá n :

Korona.

1. R e n d e s  h a s z n á l a t é r t ......................... 30.000
2. K i t e r j e s z t e t t  h a s z n á l a té r t :

Á l l a n d ó  n y i l v á n o s  h a s z n á l a t  e s e t é b e n :  
a )  belépődíj szedése mellett való ál

landó bemutatásra:
Korona.

a) Budapesten ..................................  600.000
ß ) vidéken ........................................  300.000

b )  nyilvánosjellegü helyiségben be
lépődíj szedése nélkül bemutatásra:
a) Budapesten ............................  1 2 0 .0 0 0

)  vidéken ..................................  60.000
c )  zárt jellegű helyiségben belépődíj 

szediése nélküli bemutatásra:
a )  Budapesten ..........................  90.000
ß) vidéken 1   45.000

d )  vevőkészülékek előállításával fog
lalkozóknak az előállítás helyén 
való bemutatásra :
) Budapesten ............................  90.000
) vidéken ..................................  45.000

e )  a  vevőkészülékek iforgalomlhahozói- 
nak az árusítás helyén való bemu
tatásra :
te) Budapesten ............................ 90.000

ß) vidéken ..................................  45.000
II. R á d i ó v e v ő - k é s z ü l é k e k  e lő á l l í t á s á r a

a d o t t  e n g e d é l y é r t  ......................  400.000
III.  R á d i ó v e v ő - k é s z ü l é k  f o r g á l o m b a -

h o z á s á r a  a d o t t  e n g e d é ly é r t  . . . .  2 0 0 .0 0 0

Az I., II. és III. pontok alatti díjak negyedévi 
előzetes részletekben is fizethetők.

C)  Egyszersmindenkor fizetendő díjak:
A közhasználatú berendezések tám-

sz érkéz étiének igénybevételéért . . 150.000

valamint a felerősítésből származó 
összes költségek.

D )  Esetenként fizetendő díjak:
1 . a használaton kívül helyezett ké

szülék lepecslételési díja ...............  2 0 .0 0 0
2 . bármily engedély kiállításának,, 

megújításának vagy átruházásának
díja ..............................................  2 0 .0 0 0

3. E g y e s  a l k a l m i  n y i l v á n o s  e l ő a d á 
s o k é r t  m i n d e n  e g y e s  e lő a d á s i  n a p é r t

a )  belépőd’j szedése mellett:
cc) Budapesten ......................... 100.000
ß )  vidéken ...............................  50.000

b )  belépődíj szedése nélkül:
a )  Buda pástén .........................  50.000
ß )  vidéken ............................... 30.000

4. A kapcsolási rajzok felülvizsgálati
díja ............................................... 150.000

5. vizsgadíj címén ............................... 500.000
56. §. Az engedélyezett vevőberendezések után 

megállapított mindenkori használati díjakból az 
alábbi díjmérséklések engedélyezhetek:

a )  teljes díjmentesség:
a 100°/0-os hadirokkantaknak és vakoknak, 

továbbá a rádió felügyeletével, ellenőrzésével meg
bízott postai alkalmazottaknak;

b )  50°/O os díjmérséklés:
azoknak a kórházaknak, otthonoknak, stb., 

amelyek az a )  pont alá eső hadirokkantait, vakok 
ápolásával foglalkoznak, továbbá a többi kórházak
nak, de csak azok után az állomások után, amelyek 
a betegek szórakoztatására szolgálnak és az 
elektrotechnikai szakegyesületek rádióosztályainak, 
végül azoknak ia tanintézeteknek, amelyek a vevő- 
készülékíot kizárólag oktatási és kisíérleti célokra 
használják.

A hadirokkantak és vakok csak' igazolványaik 
felmutatása mellett részesíthetők díjmentességben.

A nyilvános használatra engedélyezett vevő- 
berendezések után díjmentességnek vagy díj- 
mérséklésnek egyáltalán nincs helye, illetőleg az 
ily használatra engedélyezett berendezések után 
még a jelen §-han felsoroltak sem kaphatnak díj- 
mentességet vagy díjkedvezményt.

VII. RÉSZ.
Büntető- és vegyes rendelkezések.

57. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ 
el és az 1—9. pontok eseteiben két hónapig ter
jedhető elzárással és hárommillió koronáig ter
jedhető pénzbüntetéssel, a 1 0 . pont esetében pedig
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egymillió koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendő:

1 . aki engedélyezés alá tartozó berendezést 
(állomást) engedély nélkül vagy az engedély ha- 
tározmánya ellenére létesít, üzemben tart (használ) 
vagy másnak rendelkezésére bocsát,

2 . aki engedélyezett berendezést (állomást) meg 
nem engedett módon önkényesen megváltoztat, 
engedély nélkül átruház vagy megszerez, vagy ilyen 
átruházást közvetít,

3 . aki állami, szolgálati vagy magántáviratot 
vagy távbeszélgetést rádióberendezés utján jogtala
nul felfog (felvesz), leír, mással közöl, felhasznál 
vagy annak felhasználását másoknak megengedi,

4. aki a „mindenkinek“ szóló közléseket jog
talanul, iparszerben terjeszti vagy felhasználja,

5. aki a 8 . és 49. §-ban említett felülvizsgálatot, 
ellenőrzést bármily módon megakadályozza vagy 
lehetetlenné teszi,

6 . aki rádiókészüléket vagy lényeges alkotó
részt engedély nélkül vagy a jelen rendelet hatá- 
rozmánya ellenére előállít, megszerez, birtokol, 
birlal, vagy az azoknak bel- vagy külföldi forga- 
lombahozatalára vonatkozó rendelkezéseket meg
szegi,

7. aki vizi, légi vágyj más járómílvön rádió- 
készüléket vagy alkotórészt engedély nélkül vagy 
az engedély határozmányai ellenére magával visz, 
szállít, használ vagy másnak használatára átengedi, 
továbbá aki a 3. §. utolsói bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket megszegi,

8 . aki a rádiókészülékek és alkotórészek elő
állítására, nyilvántartására és egyéb megjelölésére, 
továbbá az antennák létesítésére vonatkozó szabá
lyokat megszegi,

9. aki a 47. §. ellenére szolgáltat ki rádió- 
készüléket vágj- alkotórészt, vagy a készülék ki
szolgáltatását az engedélyokiratra kitörölhetetlenül 
nem jegyzi fel,

10. aki az 50. §-ban előirt hirdetményt üzleté
ben ki nem függeszti.

A jelen szakaszban meghatározott kihágások 
' miatt az eljárás a közigazgatási hatóságoknak mint 
rendőri büntetőbíróságoknak, az államrendőrség 
működése területén pedig ennek hatáskörébe tar
tozik. Harmadik fokon a] kereskedelemügyi m i
niszter jár el.

A megindított kihágási eljárás eredményéről az 
illetékes postaigazgatóságot értesíteni kell.

58. §. Az 57. §. rendelkezései alá eső kihágások 
eseteiben az eljáró hatóságoknak az eljárás meg- 
indultával a berendezést (készüléket, alkotórészt), 
az Rbsz. 83. §-a értelmében le kell foglalnia és

megőrzésükről hatósági őrizetbevétel utján vagy 
más alkalmas módon kell gondoskodnia.

A jelen rendeletben meghatározott kihágás ese
tében a berendezést, tekintet nélkül a Btk. 61. 
§-ában megszabott feltételekre, el kell kobozni, de 
az elkobzott berendezést a m. kir. postavezérigazga- 
táságnak rendelkezésére kell bocsátani.

59. §. Amennyiben a rendőrhatóság a jelen ren
deletbe ütköző kihágások eseteiben fontos tény
körülmények vagy bizonyítékoknak1 megállapítá
sára vagy felderítésére szemlét tart szükségesnek, a 
helyszíni eljárásba az illetékes m. kir. postaigazga
tóságot is bevonhatja.

60. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napját 
követő 15-ik napon lép életbe.

Budapesten, 1925. évi november hó 10-én.
D r .  W a l k o  L a j o s  s. k.

m. kir. kereskedelemügyi miniszter.

A rádiórendelet végrehajtási u tasítása .
34.852.

A rádióberendezések létesítése, üzembentartásia, 
valamint az ily berendezésekhez szükséges készü
lékek és alkotórészek előállítása, forgalombahoza- 
tala, stb. tárgyában kiadott 32.250. számú rende
let (röviden Rr.) egyöntetű végrehajtásának biz
tosítása céljából! az alábbiakat rendelem:

I. Á l ta lá n o s  r é s z .

1. Mindenki, aki ia magyar állam területén bár
hol a Rr. 1—3. §-ában felsorolt rádióberendezések 
valamelyikét létesíteni (felállítani) vagy üzemben- 
tartani (használni) kívánja, köteles a rendeletben 
kijelölt hatóságtól (hivataltól) erre előzetesen enge
délyt kérni és a berendezést csak akkor létesítheti, 
vagy tarthatja üzemben, ha erre az engedélyt (en
gedélyokiratot) már megkapta.

Ha az engedélyt a hivatal' a rendeletben fel 
nem sorolt bármely okból nem tartja megadható- 
nak, az okok felsorolása mellett a kérelmet elbí
rálás végett az előttes igazgatóságához terjeszti fel.

2. A Rr. 4. §-ában említett najjzot csak az adó- 
berendezésekről (Rr. 14. §.) kell minden esetben a 
kérvényhez csatolni.

A rádióhirmondó állomások vételére szolgáló 
vevőberendezésekről rajzot a kérvényhez csatolni 
nem kell.

3. Az engedély időtartama az engedélyokirat
ban meghatározott időre terjed ki (Rr. 6 . .§.). Ezen 
időtartam lejárta előtt azonban az engedély meg
újítható vagy meghosszabbítható.

Az engedélyt az iá hatóság vagy hivatal ujit-
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hatja, illetőleg hosszabbitja meg, amelyik az enge
dély megadására is jogosult.

A megújítás, illetőleg meghosszabbítás esetén 
az A) vagy B) mintájú engedélyokirat alapján 
üzembentartót! vevőberendezéseknél új engedély- 
okiratot kell kiállítani, egyéb vevő, vagy adóberen
dezéseknél pedig az engedélyokiratra vezetendő 
pótcikk alakjában kell az engedélyt megadni.

A pótcikk épugy, mint az engedélyokirat bé
lyegköteles.

4. a )  A kiadott engedély bármikor visszavon
ható, ha az engedélyes az engedélyokiratban meg
állapított feltételek bármelyikét be nem tartja, 
vagy az engedéllyel bármily módon visszaél. 
(Rr. 6 ., 7. §.)

Az engedély visszavonására kizárólag a rádió- 
hirmondó-állomások vételére szolgáló vevőberende
zéseknél nemfizetés esetében az engedélyt kiállító hi
vatalokat, egyéb esetekben pedig az igazgatóságokat, 
Budapesten a táviró és távbeszélő igazgatóságot ha
talmazom fel. Egyéb célokra engedélyezett vevőbe
rendezéseknél, valamint az adóberendezéseknél! még 
nem fizetés esőiében is az engedély visszavonását 
magamnak tartom fenn.

Ezen rendelkezés keresztülvitele érdekében! a 
hivatalok (postamesteriek és kincstáriak) köteles
ségévé teszem, hogy az esetleg észlelt szabály- 
ellenes használatról igazgatóságuknak haladékta
lanul tegyenek jelentést és a jelentésben részletesen 
terjeszkedjenek ki arra, hogy miben áll a szabály- 
ellenes használat. (1. 6 . b) pont.)

Az igazgatóság a hivatali jelentése alapján a 
feljelentést a közigazgatási hatóságnál (rendőrség
nél) megteszi és az esetekhez képest vagy azonnal 
vissziiwonja az engedélyt, esetleg hozzám tesz jelen
tést, vagy pedig bevárja a kihágási eljárás ered
ményét és csak annak alapján intézkedik az enge
dély visszavonása iránt.

b )  Nemfizetés esetén a használati díjak besze
désével megbízott postahivatal a visszavonást meg
előzőleg az engedélyest portóköteles értesítésben 
figyelmezteti, hogy amennyiben az esedékessé vált 
díjakat 8  napon belül nem fizetné meg, B íz  enge
délyt a hivatal visszavonja. A visszavonás után a 
berendezés üzembentartása büntetendő cselekményt 
képez.

c )  Az engedély visszavonása vagy lemondás 
esetében, továbbá abban az esetben is, ha az enge
dély lejárt és a fél nem kéri az engedélyidő tarta
mának meghosszabbítását, vagy ha kéri is, de az 
valamely oknál fogva nem adható meg, a berende
zést az engedélyes köteles leszerelni és a készüléket

vagy lepecsélteti, vagy olyiam egyénnek adja át, aki 
az átvételre jogosult. (Rr. 6 . §.)

Ha az engedélyes a készülékét le akarja pecsé- 
teltetni, köteles az! a díjak beszedésével megbízott 
postahivatalhoz bevinni egy dobozzal (ládikával) 
együtt. A postahivatal meggyőződik róla, hogy a 
dobozban a készülék tényleg bent van-e, azután a 
dobozt egy darabból álló zsineggel átköti és la hiva
talos pecsétnyomójával lepecsételi úgy, hogy a 
pecsét megsértése nélkül a dobozt felnyitani ne 
lehessen. A Iepecsételési díjat (Rr. 55. §.) a féltől 
beszedi és az engedélyokirat egyidejű bevonása 
mellett a fél részére egy igazolványt állít ki, amely
ben igazolja, hogy a fél a dobozban elhelyezett ké
szüléket jogosult magánál tartani.

A dobozra alkalmazott pecsétet csak a pecsé
telő hivatal, vágy az igazgatóság távolíthatja el a 
fél ily irányú és a lepecsételés feloldását kellően 
megindokoló kérelmére.

Jogában áll azonban a félnek a lepecsételés 
helyett a készüléket a Rr. 6 . §-ának harmadik és 
negyedik bekezdésében felsoroltak részére eladni 
vagy elajándékozni is. Ha olyan egyén részére 
akarja a fél a készüléket átadni, akinek a készülék 
üzembentartásárai engedélye van, de az engedélye 
alapján készüléket még nem szerzett be, a készü
lék átruházását (,,a készüléket kiszolgáltatta" ro
vatba) az átadó nevének felemlitésével a régi enge
délyokirat egyidejű bevonása mellett a díjbeszedés
sel megbízott postahivatal rávezeti az engedélyok
iratra és azt aláírásával és hely és kelti bélyegző le
nyomatával igazolja.

d )  Ha az engedély érvénye bármely okból 
megszűnik, az engedélyokiratot a féltől mindig be 
kell vonni és az előttes igazgatósághoz a havi vál
tozási kimutatással együtt felterjeszteni. Ha az 
engedélyokiratot a fél valamely oknál fogva nem 
tudja visszaadni, írásban kell őt felhívni, hogy iga
zolja, mi történt az engedélyokirattal és készülékkel. 
Amennyiben a fél ezt hitelt érdemlőleg nem tudná 
igazolni, az előzetes igazgatóságnak kell jelentést 
tenni, amely visszaélés esetén a további eljárás vé
gett az illetékes közigazgatási hatóságot keresi meg.

5. aj A rádióadóberendezéseket, beleértve a hoz
zájuk tartozó vevőállomásokat is, a vezetékes köz
érdekű vagy magánhasználatú berendezésekkel 
együtt évenkint legalább egyszer kell ellenőrizni. 
Az ellenőrzéssel a kerületi műszaki felügyelősége
ket. Budapesten a táviró és távbeszélő igazgatóságot 
bízom meg. (Rr. 8 . §.)

b )  A rádióvevő-berendezések ellenőrizhetése 
céljából a kerületi műszaki felügyelőségek a fenn
tartási osztályok vezetőit, esetleg a beosztott alkal-



354 6B. szárrs.

mazottakat is lássák el igazolványokkal, hogy azok 
alapján az ellenőrzés bármikor foganatosítható 
legyen. (Rr. 8 . §.)

Az érdekelt alkalmazottakat azonban ki kell 
oktatni, hogy csak engedélyezett berendezéseket áll 
jogukban ellenőrizni, továbbá hogy az ellenőrzési 
jogukkal csak kivételes és lehetőleg oly esetekben 
éljenek, amidőn gyanú merül fel, hogy az engedé
lyes a berendezés használatával bármily módon 
visszaél.

ej A jelen rendelet értelmében vezetendő nyil
vántartásokból mindig megállapítható, hogy kinek 
és mily berendezés üzembentartására van enge
délye. Ezért a hivataloknak és azok alkalmazot
tainak, különösen pedig a távirda és távbeszélő
hálózat fenntartásával megbízott alkalmazottaknak 
kötelességévé teszem, hogy a létesített rádióberen
dezéseket kisérjék éber figyelemmel. Ha azt tapasz
talnák, hogy valaki engedély nélkül létesített vagy 
tart üzemben ily berendezést, erről elöljáró hivata
luk utján az illetékes közigazgatási hatóságnak, 
kis- és nagyközségekben a főszolgabírónak, rende
zett tanácsú és törvényhatósági joggal felruházott 
városokban a tanács erre illetékes ügyosztályának, 
illetőleg ott ahol államrendőrség van, ennek (Rr.
57. §.) és egyidejűleg az igazgatóságuknak is hala
déktalanul tegyenek jelentést.

Az igazgatóságok a hozzájuk beérkező jelen
tések alapján a kihágási eljárás lefolytatását kisér
jék figyelemmel s amennyiben ezt fontos okokból 
szükségesnek tartják, az eljáró Igatóságot kérjék 
fel, hogy a megtartandó szemlére a posta képvise
lőjét is hívja meg. (Rr. 59. §.)

Félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, 
hogy a hivatalok csak az engedély nélkül létesített 
berendezéseket jelenthetik fel közvetlenül a rend
őrségnél, illetőleg közigazgatási hatóságnál, a be
rendezés használatával való visszaélés esetén pedig 
csak az igazgatóságnak áll jogában a feljelentést 
megtenni (1. 4. a) pont).

Ez az intézkedés azonban természetszerűleg 
nem zárja ki azt, hogy az illetékes közigazgatósági 
hatóság, illetve rendőrség az esetleges visszaélések j 
vagy szabályellenesség miatt az eljárást saját hatás
körében is meg ne indíthassa.

6 . Az engedélyezett berendezés megváltoztatá
sára (Rr. 9.) az a hatóság (hivatal) adhat engedélyt, 
amelyik a rendelet értelmében a létesítésre vagy 
üzembentartásra vonatkozó engedély megadására 
is jogosult.

Ily esetekben, ha A) mintájú engedélyokirat 
alapján üzembentartott berendezésről van szó, a 

régi engedélyokirat bevonása mellett uj engedély

okiratot kell kiállítani, egyéb esetekben az enge
délyokiratra vezetendő pótcikk alakjában kell az 
engedélyt megadni.

7. a )  Az engedélyes a berendezést a Rr. 26. 
§-ában említett esettől eltekintve csak az engedély- 
okiratban meghatározott helyen létesítheti és az 
engedélyokiratban meghatározott célokra tarthatja 
üzemben (Rr. 10. §).

A berendezést azonban az engedélyes előzetes 
engedély alapján át is helyezheti. Az áthelyezésre 
az engedélyt, ha A) mintájú engedélyokirat alap
ján üzembentartott vevőberendezésről van szó, a 
díjak beszedésével megbízott postahivatal a régi 
címadatok áthúzása és az uj címadatoknak az en
gedélyokiraton, valamint az alapkönyvben való 
feljegyzés mellett a saját hatáskörében is megad
hatja. (L. Rr. 26. §.) Egyéb esetekben az áthelye
zésre szóló engedély megadását magamnak tartom 
fenn.

Abban az esetben, ha az engedélyes állandó 
tartózkodásra más hivatal kézbesítő kerületébe köl
tözik át, erről a dijak nyilvántartása, beszedése és 
ellenőrzés céljából a hivatalnál őrzött alapkönyv 
másolatának egyidejű megküldése és annak köz
lése mellett, hogy a díjak meddig lettek kiegyen
lítve, az illető postahivatalt értesíteni, az előttes 
igazgatóságnak pedig a havi változási kimutatás
ban jelentést kell tenni. Ideiglenes áthelyezés ese
tén (pl. nyaralás stb.) a fenti eljárás helyett az en
gedélyes a használati díjakat a díjak beszedésével 
megbízott postahivatal címére postautalványon tar
tozik megküldeni.

b )  Az engedélyezett berendezést az engedélyes 
csak az engedélyokiratban meghatározott célokra 
használhatja. Az engedélyokirat határozmányaától 
eltérő minden használat, pl. rendes használatra en
gedélyezett berendezésnek nyilvános használata, a 
berendezés használatáért dijat szedni, ha erre a fél 
nem kapott engedélyt stb. tilos és büntetendő cse
lekményt képez, illetőleg ily visszaélések esetén a 
jelen rendelet 4. a )  pontjának határozmányai sze
rint kell eljárni.

8  . a )  Az engedélyezett berendezések használa
táért, ellenőrzéséért stb. fizetendő díjakat (amely 
tehát csak egész havi díj lehet) annak a hónapnak 
első napjától kell beszedni, amelyben az engedély- 
okirat kiállíttatott. (Rr. 11. §.)

Méltányossági szempontból megengedem, hogy 
az engedélyokirat kiállítására feljogosított posta- 
hivatalok az engedélyokiratot a kiállítási napot kö
vető hó elsejéről keltezzék minden oly esetben, 
amidőn azt a hó 20-ika után állítják ki. A rádió- 
hirmondó állomások vételére szolgáló vevőbieren-
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dezések után esedékes használati díjakat, továbbá 
a rádióvevőkészülékek előállítására és forgalomba- 
hozatalára adott engedély díjait havonkint nyugta 
ellenében, egyéb rádióberendezések után esedékes 
használati, jövedéki kárpótlási stb. díjakat pedig, 
hacsak az engedélyokirat ellenkező rendelkezést 
nem tartalmaz, költségvetési éveidéint postautalvá
nyon előre kje 11 megfizetni, illetőleg beküldeni.

A használati díjakat, továbbá az előállításra és 
forgalombahozatalra adott engedélyért járó díjakat 
a távbeszélő előfizetési díjak módjára kell nyilván
tartani, beszedni és elszámolni. A hivatal munka 
és költségkímélés szempontjából igyekezzék oda- 
liatni, hogy az engedélyesek a fenti díjakat ne ha
vonta, hanem negyedévenkint előre fizessék meg. 
Budapesten a fenti díjak beszedésével, nyilvántar
tásával és leiszámolásával az engedélyes lakhelyére 
illetékes levélkézbesitő postahivatalt bízom meg 
(1. még a VI. részt is).

b )  Amennyiben a fél az esedékes díjakat nem 
fizetné meg, a hivatalok a be nem váltott nyugtát 
a Rr. határozmányaira való hivatkozással közadók 
módjára leendő behajtás végett tegyék át az illeté
kes közigazgatási hatósághoz.

9. A Rr. 1 2 . §-ában említett átruházás engedé
lyezése esetén az A) mintájú engedélyokirat alap
ján üzembentartóit vevőberendezésekről a régi en
gedélyokirat bevonása mellett bélyegkötéles uj en
gedélyokiratot kell kiállítani. Egyéb berendezések
nél az átruházást az engedélyokiratra vezetendő 
pótcikk alakjában kell megadni.

Magától értetődőleg a berendezést csak olya
nokra lehet átruházni, akik az üzembentartásra 
engedélyt kaphatnak.

II. R á d i ó a d ó b e r e n d e z é s e k .

10. A rádióadóberendezések és a hozzájuk tar
tozó vevőállomások engedélyezését beleértve e be
rendezések mindenféle megváltoztatására, átruházá
sára, az engedély meghosszabbítására stb. való enge
dély megadását is, minden egyes esetben, kivétel 
nélkül magamnak tartom fenn. (Rr. 16. §.)

Az ily berendezések engedélyezése iránti kérel
meket az illetékes postaigazgatóság, Budapesten 
táviró- és távbeszélő igazgatóság utján kell beadni.

Az igazgatóságok a hozzájuk érkező kérelme
ket a magánhasználatú, illetőleg közérdekű vezeté
kes berendezésekre megállapított szabályok szerint 
gondosan vizsgálják felül, hogy azok megfelelően 
vannak-e kiállítva, illetve felszerelve, és műszaki 
szempontból való hozzászólás végett budapesti 
táviró és távbeszélő igazgatóság kivételével rövid

úton adják át a kerületi műszaki felügyelő
ségnek, hogy észrevételeit az is megtehesse. Ameny- 
nyiben a felülvizsgálat során az nyerne meg
állapítást, hogy a kérvény vagy mellékletei hiányo
sak, a hiányok pótlására a kérelmezőt fölszólítják 
és csak ennek megtörténte után terjesztik fel hoz
zám a kérelmeket véleményes jelentés kíséretében. 
A jelentésben a kérelem elbírálásánál szükséges 
minden egyes részletre (Rr. 16—18. §-ok), valamint 
a folyamodó és az adóállomás esetleges kezelőjének 
megbízhatóságára is terjeszkedjenek ki. Ha szüksé
gesnek tartják, az utóbbira nézve az illetékes ható
ságtól is szerezzenek be külön véleményt.

Az engedély megadásáról vagy megtagadásáról 
az igazgatóságot minden egyes esetben értesítem, 
illetőleg az engedély megadása esetén az engedély 
részletes feltételeit tartalmazó eredeti engedélyok
iratot, valamint annak egy másolati példányát az 
igazgatóságnak küldöm mieg. Az engedélyokirat ere
deti példányát az engedélyesnek kell kézbesíteni, 
a másolati példányt pedig a vezetékes magánhasz
nálatú vagy közérdekű berendezések engedélyokira
tai másodpéldányának módjára az igazgatóság
nál kell ellenőrzés céljából megőrizni. Az engedély 
megadásáról az igazgatóság tartozik értesíteni azt a 
hivatalt is, amelynek területén a berendezést az 
engedélyes létjesiteni kívánja.

Az engedély megadásáról ugyancsak értesíteni 
fogom az engedélyokirat egy másolati példányának 
leadása mellett a m. kir. posta kísérleti állomását 
is, hogy neki is módjában álljon a berendezés hasz
nálatát figyelemmel kisérni és ezáltal a szükséges 
ellenőrzést gyakorolni.

Egyéb tekintetben, amennyiben a kiadandó 
engedélyokirat határozmányai vagy a rendeleteim 
eltérő rendelkezéseket nem tartalmaznak, az ily 
berendezéseket mindenben úgy kell tekinteni, mint 

vezetékes közérdekű vagy magánhasználatú be
rendezéséket.

III.  R á d i ó v e v ő - b e r e n d e z é s e k .

11 a )  K i z á r ó l a g  a  r á d i ó h i r m o n d ó  á l l o m á s o k  
á l la l  t e r j e s z t e t t  k ö z l é s  k  vé te lé re  s z o l g á l ó  r á d ió v e v ő -  

b e r e n d e z é s e k  létesítése és üzembentartása iránti 
kérelmeket a felek beadhatják ugyan bármelyik 
postahivatalnál1 (Rr. 23. §.), az engiedlélyt azonban 
csak a Rr. 24. §-ában említett postahivatalok adhat
ják! meg.

A magámfelek által beadott kérelmek bélyeg
kötelesek s azokra ezidőszerint 20.000 K-ás pénz
ügyi bélyeget kell felragasztani.

A kérelem megírásánál és elfogadásánál a 
postahivatalok szükség esetén legyenek a feleknek



3 56 68. szám.

segítségére és ügyeljenek arra, hogy a kérvényben 
mindazok az adatok fel legyenek pontosan sorolva, 
amelyek az engedélyokirat (kiállításához szüksége
sek. Az esetleges hiányokat lehetőleg rövid utón 
kérvény benyújtásakor kell a féllel pótoltatni.

Ha a fél nem az engedélyokirat kiállítására 
illetékes postahivatalnál (Rr. 24. §) adja be a kérel
met, azt, ha a kérvény egyébként nem hiányos, 
szolgálati utón portómlentes levélben kell az enge
délyokirat kiállítására felhatalmazott postahivatal
hoz elküldeni.

b )  Gondnokság alatt állok, valamint a 18 éven 
aluli kiskorúak (1. Rr. 2 2 . §) részére kért vevő
állomások létesítése iránti kérelmeket a törvényes 
képviselővel (gondnok, gyám, atya) kell aláíratni. 
Ily esetekben, valamint minden oly esetben, ami
dőn gyanú merül fel, hogy a kérvényt nem az irta 
alá, akinek részére az állomást kérik, vagy egyéb 
tekintetben tartják aggályosnak az engedély meg
adását, a kérvényt elfogadó, illetőleg az engedély- 
okiratot kiállító hivatalok kívánják meg a s z e 

mélyazonosság igazolását, vagy más alkalmas mó
don (kézbesítő utján, távbeszélőn stb.) győződje- | 
nek meg, hogy nem (forog-e fenn visszaélték.

c )  A magyar állampolgárságot (1. Rr. 22. §) 
egyelőre igazoltnak kell tekinteni mindazoknál, 
akik az ország területén vagy az elszakított terü
leteken születtek és a hivatal kézbesítő kerületében 
állandó lakással bírnak.

A külföldi honosok közül ezidőszerint a viszo
nosság alapján csak a német, osztrák és cseh-szlo
vák állampolgárok kaphatnak vevőberendezés lé
tesítésére engedélyt. Egyéb külföldi állampolgárok 
által esetleg beadott kérelmeket elbírálás végett 
közvetlenül a postavezérigazgatósághoz kell felter
jeszteni.

12. Hangsúlyozom, hogy a postahivatalok ki
zárólag csak a rádióhirmondó állomások által ter
jesztett közlések vételére és a Rr. 24. §-ában fel
sorolt használatra (szolgáló vevőberendezések léte
sítésére és üzembentartására adhatják1 meg az en
gedélyt. Minden más célra vagy használatra szol
gáló rádióvevőberendezés létesítésére az engedély 
megadását magamnak tartom fenn. (Rr. 29. §.)

13. Az engedélyokirat-nyomtatványból ( A  

minta) szükséges készlettel az előttes igazgatóság 
látja el a hivatalokat és ezeket a nyomtatványokat 
csak az igazgatóságok rendelhetik meg a központi 
anyagraktártól. Az első készlet kiküldése iránt egy
idejűleg intézkedtem.

A nyomtatványt a kiadás előtt az igazgatóság 
minden hivatal résziére a törzslapon 1-el kezdődő

folyószámmal látja el. Ezt a folyószámot az enge
délyokirat két szelvényére az engedélyokirat kiállí
tása alkalmával a hivatal köteles feljegyezni.

A hivatalok részére kiadott nyomtatványok 
darabszámáról és sorszámáról az igazgatóság ellen
őrzés céljából folytatólagosan kimutatást vezet.

A nyomtatványt úgy ia hivataloknál, mint az 
igazigatóságoknál zár alatt kell őrizni, hogy ava
tatlan kezekbe ne kerüljön.

14. Az engedélyokiratok kiállítására az aláb
biakat kell megjegyezni:

a )  Az engedélyokiratok’ kiállításával nagyobb 
hivataloknál lehetőleg oly tisztviselőt kell meg
bízni, aki a használati stb. dijak előírásával, elszá
molásával nem foglalkozik.

b )  Ha a fél az engedélyokirat kiállitására ille
tékes postahivatalnál adja be a kérelmét, az en
gedélyokiratot a dijak lefizetése és az engedélyre 
szükséges 20.000 koronás pénzügyi bélyeg (1. 15. 
pont) bevonása ellenében azonnal ki kell adni, 
feltéve, hogy az engedély kiadása akadályokba 
nem ütközik. (L. 1. a)  pont.)

Ha az engedély bármely oknál fogva azonnal 
nem adható ki, azt csak m a g á n a k  a z  e n g e d é l y e s n e k  
szabad a dijak beszedése ellenében kézbesíteni.

c )  A z  engedélyokirat-nyomtatványt tisztán és 
olvashatóan csak tintával szabad kitölteni és az 
esetleges javitást (hclyesbitést) aláírással és bé
lyegző-lenyomattal kell igazolni.

d )  Az engedélyokirat-nyomtatványokat az 
igazgatóság által feljegyzett sorszám emelkedő sor
rendjében kell felhasználni és a sorszámot, amely 
egyúttal nyilvántartás alapjául is szolgál, a nyom
tatvány I. és II. sz. szelvényére, továbbá a kér
vényre is fel kell jegyezni. A kiérvényre fel kell 
jegyezni ezenkívül még az engedélyokirat kiállí
tási idejét (év, hó, nap) és a kérvényeket az alap- 
könyvek mellett külön csomóba kötve, meg kell 
őrizni (1. még g )  pontot is).

e)  Minthogy a vevőberendezés; a Rr. 26. §-ában 
említett kiviételtől eltekintve csak azon a helyen 
tartható , üzemben, amely az engedélyokiratban 
meg van jelölve, ezért az engedélyokirat erre vo
natkozó adatait a legnagyobb pontossággal kell ki
tölteni.

f )  Ugyancsak pontosan és félre nem magya
rázható módon (kell megjelölni azt is, hogy a be
rendezés mily használatra engedélyeztetett (1. Rr. 
24.) (pl. kiterjesztett használatra vendéglőben be
lépési díj szedése nélküli bemutatásra), mert más
ként esetlég visszaélés esetén nem/ lehet az enge
délyes ellen eljárni.
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A használat megjelölésénél a következőkre kell 
figyelemmel lenni:

A  r e n d e s  (személyes) használattal ellenkező 
minden használat, k i t e r j e s z t e t t  használat, tehát 
minden oly berendezést, amely nem az engedélyes 
magánlakásán, hanem nyilvános jellegű vagy más 
oly helyiségben van felszerelve, ahol nem csupán 
az engedélyes és hozzátartozóinak, hanem mások
nak is szórakoztatására szolgálhat, vagy általában 
mások is használhatják, k i t e r j e s z t e t t  használatúnak 
kell tekinteni.

Itt megjegyzem, hogy állami, törvényhatósági 
és községi hivatalok és hatóságok a hivatalos he
lyiségeiben felszerelt vevőberendezéseik után ese
dékes használati dijakat a zárt jellegű helyiségekre 
érvényes díjszabás szerint kell megállapítani.

g )  A használati díj címén esedékes összeget 
a Rr. 55. §. B. 1. pontja sorolja: fel és az esedékes 
díjakat az engedélyokiraton minden esetben ponto
san fel kell tűntetni.

A díjak megállapításánál ügyelni kell arra is, 
hogy a belépődíj szedése nélkül kivánja-e a kérel
mező a készüléket használni? Belépődíj szedése 
esetében ugyanis, bármily jellegű helyiségben is 
szereltessék fel a vevőberendezés, az a Rr. 24. §-a 
a )  pontjának határozmányai alá esik, illetőleg 
a Rr. 55. §. B. 2. o )  pontja szerint díjazandó. A dí
jak megállapításánál figyelemmel kell lenni tolvábbá 
a Rr. 56. §-ának a díjmentességre, illetőleg díj- 
kedvezményre vonatkozó határozataira is.

A hadirokkantak és vakok igazolványainak 
számát, a kiállító hatóság nevét és a kiállítás idejét 
a kérvényre szintén fel kell jegyezni, hogy utólag 
is bármikor ellenőrizhető legyen, hogy mily! iga
zolvány alapján engedélyezték a hivatalok a díj- 
mentességet.

A postai alkalmazottaknak díjmentességet csak 
az előttes igazgatóság engedélyezhet, de kizárólag 
csak azoknak, akiknek a rádióval való foglalko
zása felügyelet és ellenőrzés szempontjából f e l t é t l e 
n ü l  szükséges.

A postavezérigazgatóság és a központi hivata
loknál szolgálatot teljesítő alkalmazottak részére 
az esetleges díjmentességet a posta vezérigazgatósáp 
engedélyezi.

Félreértések elkerülése végett azonban hangsú
lyozom, hogy a kiterjesztett használatra kért vevő- 
berendezéseknél díjmérséklést vagy díjkedvezményt 
engedélyezni senkinek sem szabad. #

h )  A használati díjak megállapítása és az en
gedélyokiraton történt feljegyzése után az engedély- 
okiratot a jelen rendelet 7. aj pontjában foglaltakra

való tekintettel keltezni kell és azt a hivatalvezető, 
illetőleg az ezzel megbízott tisztviselő aláírja. Ezt 
megelőzőleg azonban figyelemmel kell lenni arra 
is, hogy a kérelmező maga állitja-e elő a készüléket, 
esetleg azt már a Rr. megjelenése előtt beszerezte-e? 
Igenlő esetben „a készüléket kiszolgáltatta“ rovatban 
fel kell jegyezni „készülék nem adható ki“. (L. 
Rr. 47. §.) Ugyancsak ügyelni kell továbbá a Rr. 
27. §-ában említett tudományos intézetek és tanin
tézetekre vonatkozó határozmányokra is, illetőleg 
az ily intézetek részére kiállítandó engedélyokirat 
szövegében, valamint a megjegyzés rovatában is az 
„egy“ szót, ki kell javítani „több“-re.

i )  Végül az engedélyokiratnak a fenti pontok
ban említett kitöltése után ki kell tölteni az enge- 
délyokirat-inyomtatvány felső részén levő I. és II. 
sz. szelvényt is. A szelvényekre a megjegyzés rova
tába mindig be kell irni, hogy a berendezés mily 
használatra engedélyeztetett, esetleg mily! okból 
részesül az engedélyes díjkedvezményben, illetőleg 
díjmentességben.

A szelvények kitöltése után úgy a’szelvényeket, 
mint magát az engedélyokiratot el kell látni a 
hely- és kelti bélyegző tiszta lenyomatával, továbbá 
az utalványellenőrző bélyegzővel. Ennek megtör
ténte után a szelvényeket az engedélyokirattól cl kell 
választani és az I. sz. szelvényt a 2 0 . pont értel
mében vezetendő alapkönyv balfelének első lapjára 
kell felragasztani. A II. szánni szelvényt pedig 
egyelőre a hivatalnál kell megőrizni és azokat a 
később kiadandó rendeletemben megjelölt címre 
beküldeni.

15. Az engedélyokiratok általában bélyegkötele
zettség alá esnek és az ez idő szerint járó 2 0 .000  
K-ás pénzügyi bélyeget az engedélyes maga tartozik 
beszerezni. |

Az engedélyestől bevont pénzügyi bélyeget az 
engedélyokiratnak erre a célra kijelölt helyére kell 
felragasztani és azt átírni („amelynek“ alapján 
stb.).

Nem esnek pénzügyi hélyegkötelezcttség alá 
azok az engedélyokiratok, amelyek hatóságok, hi
vatalok részére, továbbá tudományos intézetek és 
tanintézetek részére állíttatnak ki. Ez utóbbiak ré
szére kiállított engedélyokiratok azonban csak ak
kor bélyegmentesek, ha kizárólag oktatási és kísér
leti célokra szolgáló vevőberendezésekről van szó.

16. Egyes alkalmi (pl. felolvasások, bálok, stb. 
alkalmával rendezett) nyilvános előadások megtar
tására adott engedély szintén bélyegköteles (2 0 .0 0 0 ) 
s azt a Rr.-hez csatolt B.-minta szerinti kézírással 
készítendő engedélyokirattal kell megadni. Az ily.
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engedély ugyanazon az engedélyokiraton egyszterre 
több napra is megadható, de ez esetben a Rr. 55. §. 
D. 3. pontjában megállapított engedélydíj annyi
szor jár, ahány napi előadásra a kérelmező enge
délyt kér, illetve kap.

Az előadást csak az engedélyben megjelölt na
pon és helyen szabad megtartani és a befizetett dí
jak visszafizetésének még az esetben sincs helye, ha 
az engedélyes az előadást nem tartja meg.

17. Abban az esetben, ha a kérelmező nem 
óhajt önálló vevőberendezést létesíteni, hanem csak 
másnak lakásában felszerelt vevőberendezéshez 
kapcsoltat be vételre alkalmas mellékkészüléket 
(Rr. 28. §.), az engedélyokirat szövegét megfelelően 
helyesbíteni kelli (jogosult N. N. részére. . . .  sz. a. 
engedélyezett vevőberendezéshez vételre alkalmas 
mellékkészüléket bekapcsolni és üzembentartani).

Az ily engedélyokiratnak a „vevőkészüléket 
kiszolgáltatta“ rovatába be kell írni: vevőkészülék 
nem szolgáltatható ki.

18. Ha valaki a vevőberendezéshez szükséges 
antenna kifeszitésére a közhasználatú berendezések 
(táviró, távb.) lám szerkezeteit (oszlopait) kívánja 
igénybe venni, b iz  engedélyokirat kiállítása előtt a 
kérvényt az illetékes posta kerületi műszaki fel
ügyelőséghez, Budapesten és Újpesten a táviró és 
távbeszélő igazgatósághoz kell elküldeni. (Rr. 40. §.)

A műszaki felügyelőség, illetve táviró és táv
beszélő igazgatóság a kérelem felett lehetőleg sür
gősen határoz és határozatát a féllel leendő közlés 
végett megküldi az engedélyokirat kiállítására ille
tékes postahivatalnak.

A hozzáfeszitésért esedékes díjakat, valamint a 
felerősítésből származó költségek fedezésére szolgáló 
összeget a kerületi műszaki felügyelőség, illetve a 
táviró és távbeszélő igazgatóság által kiállított posta- 
utalvánnyal kell a félnek befizetni.

I V .  R á d i ó k é s z ü l é k e k ,  l é n y e g e s  a l k o tó r é s z e k  e l ő 
á l l í tá s a  és f o r g a l o m b a h o z a t a l a .

19. A rádióvevőkészülékek és ezek lényeges 
alkotórészeinek előállítására és forgalombahozata- 
lára vonatkozó engedélyek megadását (Rr. 42., 43. 
§.) egyelőre magamnak tartom fenn.

A hivatalok (igazgatóságok) tehát1 a hozzájuk 
esetleg beérkező ily tárgyú kérelmeket jelentés nél
kül közvetlenül a postavezérigazgatósághoz ter
jesszék fel és legyenek figyelemmel arra is, hogy a 
fél a kérvényhez az iparigazolványát eredetben 
vagy hitelesített másolatban mindig csatolja.

Az engedély esetleges megadásáról ellenőrzés 
és a díjak beszedése céljából az előttes igazgatóság

útján az érdekelt hivatalokat az engedély egyidejű: 
leadása mellett fogom értesíteni.

Ily engedélyesekről a hivatalok épp úgy tar
toznak lalapkönyvi nyilvántartást vezetni, mint a 
rádióvevőberendezések engedélyeseiről. Ezek az 
alapkönyvi nyilvántartások a vevőberendezések 
alapkönyvei mellett, de külön csoportban őrzen
dők meg.

V . R á d i ó v e v ő - b e r e n d e z é s e k  n y i l v á n t a r t á s a .

29. A rádióvíevő-berendezések engedélyeseiről,, 
továbbá az ily berendezések (alkotórészek) előállí
tóiról és forgalombahozóiról az engedélyokirat 
adatai alapján épúgy mint a távbeszélő előfizetők
ről a díjlak beszedésével megbízott postahivatal a 
871. sz. nyomtatványon (féliven) a nyomtatvány 
rovatainak 'megfelelő átalakítása mellett alap
könyvet vezet.

Az lalapkönyv előlapján a felső jobb sarokba 
a kapcsolási számi rovatába1 az engedélyokirat szá
mát kell Írni. A megjegyzés rovatba be kell 
mindig jegyezni azt is, hogy az engedélyes mily 
használatra kapott engedélyt. Egyébként azonban 
az alapkönyv kitöltésére ugyanazok a szabályok 
irányadók, amelyek a távbeszélő előfizetőkről kitöl
tendő alapkönyvekre is érvényben vannak. Magától 
érletődőleg a nyomtatvány azon rovatait, amelyekre 
a vevőberendezések adatainak előjegyzése céljából, 
nincsen szükség (pl. 5., 6 . stb. rovat) nem kell kitöl
teni, a felhasznált rovatokat pedig kézírással meg- 
felelőleg át kell alakítani.

Az alapkönyvet a díjak nyilvántartásával és 
beszedésével megbízott hivatal két példányban tar
tozik kiállítani. Az egyik példányra az alapkönyv 
előlapján a felső balsarokba felragassza laiz enge
délyokirat I. sz. szelvényét és ezt a példányt a kö
vetkező hó első napján laz előttes igazgatóságához 
terjeszti fel. Úgy erre a példányra, mint a hivatal
nál visszamaradó második példányra az engedély- 
okiraton feljegyzett adatokat kézírással is beírja.

A vevőberendezések engedélyesei körében elő
fordult változásokról a kincstári és postamesteri 
hivatalok havonta az alapkönyvek felterjesztésével 
egyidejűleg éppoly változási kimutatást kötelesek az 
előttes igazgatóságukhoz felterjeszteni, mint a táv
beszélő előfizetőkről a kincstári postahivatalok ez- 
ideig is felterjesztettek.

A budapesti levélkézbesitő postahivatalok a 
változási kimutatást 2 példányban készítik el és az 
egyik példányt a  Rr. 8 . §-ában említett ellenőrzés 
gyakorol hatása végett közvetlenül a táviró és távb. 
igazgatósághoz terjesztik fel.
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V I. R á d i ó b e t  e n d e  z é s e k  h a s z n á l a t i  s  e g y é b  d í j a i n a k

n y i l v á n t a r t á s a ,  e l s z á m o l á s a  é s  e l l e n ő r z é s e .

21 .  A  rádióberendezések díjait a távbeszélő elő
fizetési díjakkal azonos módon az 1924. évi P. R. T. 
64. számában 22.843. sz. alatt közzétett H. P. U., 
illetőleg ennek végrehajtása tárgyában a múlt évi 
október hó 14-én kiadott 26.107. sz. rendéletem 
értelmében, de az alábbi eltérésekkel kell nyilván
tartani és elszámolni.

Díjköteles postautalvánnyal kell kiegyenlíteni: 
1 ) az adóberendések és a hozzájuk tartozó vevő
állomások után esedékes összes díjakat (Rr. 55. §. 
A., I. és II. pont alatti díjak). 2) A közhasználatú 
berendezések támszerkezeteinek igénybevételéért 
járó díjakat. (55. §. C.)

A 112. számú nyomtatványon „Rádió bárca- 
lajstrom“ felírással külön bárcalajstromot kell fel
fektetni. E külön bárcalajstromban, amely azon
ban a rendes bárcalajstrommal teljesen azonos 
módon vezetendő, kell elszámolni:

1 ) a rádióvevő-készülékek előállítására és for- 
galombahozatalára adott engedélyért, 2 ) a haszná
laton kívül helyezett készülékek lepecsételéséért, 
3) az engedélyokiratok kiállításáért, megújításáért 
vagy átruházásáért, 4) továbbá az egyes alkalmi 
n y i lv á n o s  clöndáEtjk  mogturlÚEÍi^rt j á r ó  d i ja k a t .

A rádióbárcalajstromban elszámolt díjak címén 
a befizetett tételek napi összegét a pénztárszáma
dás 28. tétele alatt „a rádióbárcalajstromban be
folyt dijak“ címén kell bevételben elszámolni.

A rádióvevőberendezések h a s z n á l a t i  díjainak 
(55. §. B. I.) nyilvántartását, beszedését és elszámo
lását fentidézett rendeleteim értelmében a táv
beszélő előfizetési díjak módjára és az e célra szol
gáló nyomtatványok felhasználásával, de e nyom
tatványok rovatainak megfelelő átalakítása mellett 
kell eszközölni.

Ugyancsak a fentidézett rendeletem értelmé
ben kell a h a s z n á l a t i  d í j a k r ó l  a mérleget is elkészí
teni, illetőleg a pénztárszámadás „Rádiómérleg“
cimü rovatába beírni.

•

A beszedett használati és egyéb díjak elszámo
lásának ellenőrzése a távbeszélő díjakkal azonos 
módon történik.

22. Az igazgatóság a kerületébe tartozó hivata
lok által t é n y l e g  beszedett és elszámolt h a s z n á l a t i  

d í j a k r ó l ,  valamint a rádióbárcalajstromban elszá
molt egyéb díjakról havonta összesítő kimutatást 
készít, amelyben külön mutatja ki a beszedett hasz
nálati díjakat és a rádióbárcalajstromban elszámolt 
egyéb díjakat. Ezt a kimutatást azután a száma

dási hónapot követő hó 15-éig jelentés nélkül a ve
zérigazgatóság 5. ügyosztályába beküldi.

Megjegyzem, hogy a beszedett használati díjak
ból azt a társulatot, amely a rádióhirmondó-állo- 
mást hir és szórakoztató anyaggal ellátja, bizonyos 
dijrészesedés illeti meg. Ezért a használati díjak 
pontos elszámolására, felülvizsgálására és az össze
sítő-kimutatás elkészítésére a hivatalok illetőleg az 
igazgatóság a posta érdekeinek megóvása és a tár
saság részéről eredhető felszólamlások elkerülése 
céljából nagy súlyt helyezzenek.

VII.  V e g y e s  é s  á t m e n e t i  i n t é z k e d é s e k .

23. Az igazgatóság azokat ä hivatalokat, ame
lyek távbeszélővel egyesítve nincsenek, illetőleg 
távbeszélő számadást ezidőszerint nem vezetnek, az 
engedélyesek nyilvántartására a díjak beszedésére, 
elszámolására stb.-re, továbbá az összes postames
teri hivatalokat a havi változási kimutatás össze
állítására megfelelően oktassa ki. Intézkedjék 
továbbá, hogy a távbeszélővel nem egyesitett hiva
talok a szükséges távbeszélő nyomtatványokból az 
első készletet a központi anyagraktártól a kellő 
időben megkapják.

24. A rádióvevő-berendezések létesítése és 
üzembetartása iránt ezideig hozzám beadott kérel
meket az igazgatóságoknak adom le, hogy azokat 
a kerületéhez tartozó és az engiedélyokiratok ki
állítására illetékes postahivataloknak az engedély- 
okiratok kiállítása végett küldjék meg.

A leadott kérvényeket az engedélyokirat kiállí
tása után, a hivatalnál kell megőrizni (14. d) pont).

Ha a kérvény hiányossága vagy egyéb okok 
miatt a hivatal az engedélyokiratot nem állíthatja 
ki, az esetleges hiányokat a kérelmezővel lehetőleg 
rövid utón és mielőbb pótoltatni kell, esetleg a hi
vatal járjon el a jelen rendelet 1 . a )  pontja értel
mében.

Megjegyzem azonban, hogy amennyiben ezek
ből a kérvényekből az tűnne ki, hogy a folyamodó 
a vevőberendezést már létesítette, az engedély- 
okiratot az esetben is a jelen rendelet 7 . a )  pontjá
nak második bekezdésében foglaltaknak megfele
lően kell keltezni.

Figyelmeztetem a hivatalokat arra is, hogy a 
Rr. csak f. hó 26Ján lép hatályba, ennélfogva az 
engedélyokiratokat jelenleg csak december hó 1-vel 
keltezhetik.

Az igazgatóságok a náluk őrzött engedély
okirat-másolatok alapján értesítsék az érdekéit hí*
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vatalokat arról is, hogy kik kaptak rádióvevő- 
berendezés üzembentartására ezideig engedélyt és 
az esedékes dijakat az érdekeltek meddig egyenlí
tették ki.

Az ily engedélyokiratokat a hivatalok az érde
keltektől vonják be és azt ha hatáskörükben áll, 
újabb kérvény bekivánása nélkül a jelen rendelet 
értelmében kiállítandó uj engedélyokirattal cserél
jék ki és december 1-től kezdve a netán felmerülő 
díjkülönbözetet pótlólag szedjék be. A kicserélt régi 
engedélyokiratokra vezessék rá az uj engedély- 
okirat számát és keltét és azt, valamint az esetleg 
ki nem cserélhető engedélyokiratot is előttes igaz
gatóságukhoz terjesszék fel.

Az igazgatóság a bevont engedélyokiratokat a

nála őrzött másolati példányokkal együtt jelentés 
kíséretében hozzám terjessze fel.

25. Felhívom végül a hivatalokat, hogy a je
len rendeletemet, valamint a Rádiórendeletet is 
alaposan tanulmányozzák át, hogy az érdeklődő 
közönségnek a szükséges felvilágosításokat minden 
kétséget kizáró módon megadhassák és a posta ér
dekeit kellően megvédhessék.

Amennyiben a postamesteri hivatalnak vala
mely tekintetben kételyei volnának vagy felvilágo
sításra volna szüksége, forduljon a legközelebbi 
kincstári-postahivatal vezetőjéhez, aki a szükséges 
felvilágosításokat késiedelem nélkül megadni kö
teles.

Budapest, 1925 november hó 11-én.

*

N yom atott a Budapesti Hírlap nyomdájában. Budapest. V III., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelfis nyomdavezető: Nedeczky László.



I m ellék let ,  A )  minta.

I.
Szám

Utalvány ellen
őrző bélyeg.

II.
Szám

Utalvány ellen
őrző bélyegző.

Engedélyokirat.
Engedélyes n e v e .......................................................................

,  lak h e ly e .......................................utca sz.
Az engedélyokirat kelte 19.. év......................hó...... nap.
Havi használati d í j ............... K.

Esetleges m egjegyzés:........................................................

Engedélyokirat.
Engedélyes n e v e .......................................................................

* lakhelye u tc a .......... sz.
Az engedélyokirat kelte 19.... év....................... h ó ...... nap.
Havi használati díj K.

Esetleges m egjegyzés:........................ ............................... I

III.
Szám

Engedélyokirat
rádió-vevőberendezés létesítésére és üzembentartására.

i................... i alapján........................................................................................................................
(az engedélyes neve)................................................................................................ r. (lakhelye)
............................................................................................. utca (ut, tér) sz.,.........emelet.

...........kerület
ajtó jogosult

egy darab vevőkészülékkel kizárólag........................................................................... ...................................... .
használatra rádióvevő-berendezést létesiteni és üzembentartani.

Használati díj címén havi előzetes részletekben koronát tartozik az engedélyes
...........................................................postahivatalnál nyugta ellenében befizetni.

Minden állandó lakásváltozást a díjak beszedésére kijelölt postahivatalnál azonnal be 
kell jelenteni.

Ez az engedélyokirat érvényes a kiállítást követő tizedik év végéig, illetőleg az esetleges 
visszavonásig.

Ha az engedélyokirat érvénye az engedélyes hibájából vagy más ok miatt (lemondás), 
haláleset stb.) megszűnik, az engedélyokiratot a díjak beszedésével megbízott postahivatalnak 
vissza kell adni.

Kelt..........................................................n 19 év.........................................hó nap.
A kereskedelemügyi miniszter rendelete alapján:

aláírás.
A vevőkészüléket kiszolgáltatta: (cég neve).
M eg jeg y zés: A jelen engedélyokirat a hátoldalon található feltételek mellett csak egy vevőkészülék üzem- 

bentartására jogosít.
Ennek az engedélyokiratnak alapján egy darab bárm ilyen rendszerű  vevőkészülék, valam int az ehhez 

szükséges lényeges alkotórészek kiszolgállathatók. A vevőkészülék kiszolgáltatása az engedélyokiratra kitörülhetet- 
lenül feljegyzendő.



(Az A) minta hátlapja-)

K ivonat az engedélyezési feltételekből.
I. Á ltalános feltételek.

1. Az engedélyes :
a ) berendezés létesítésénél és üzemben tartásánál köteles a kiadott rendeletekhez alkalm azkodni;
b )  ha a kiadott rendeletek  vagy az engedélyokirat határozm ányait be nem tartja, a rendelet határoz- 

mányaihoz képest két hónapig te rjedhe tő  elzárással és három m illió koronáig terjedhető  pénzbírsággal, továbbá 
a készülék elkobzásával és az engedély azonnali visszavonásával büntethető;

c )  felelős m indenkiért, aki a berendezést h a szn á lja ;
c l) köteles megengedni, hogy a in. kir. posta ezzel megbízott alkalm azottai a berendezést az általuk cél

szerűnek ta rto tt módon bárm ikor felülvizsgálhassák;
e )  a berendezést az engedélyt adó hatóság (hivatal) beleegyezése nélkül m ásra át nem ruházhatja;

f )  köteles a berendezést az engedély lejárata, megszűnése vagy visszavonása után saját költségén 8 napon 
belül leszereltetni, a készüléket pedig vagy a m. kir. posta által lepecsételt zárt dobozban tartani, vagy oly egyén
nek (jogi személynek) átadni, aki a készülék (lényeges alkotórész) átvételére vagy a berendezés üzemben tartására 
jogosult.

2. Az engedélyezett berendezésen  csak a rád ióhirm ondók által terjesz te tt „m indenkinek“ szóló közlések 
vehetők fel. Az állami, szolgálati és m agántáviratokat vagy beszélgetéseket felvenni, azokat bárm ily módon felhasz
nálni vagy azok felhasználását m ásoknak megengedni vagy lehetővé tenni tilos. Ugyancsak tilos az állam i vagy 
más engedélyezett berendezések üzem ét a legcsekélyebb m értékben zavarni vagy megakadályozni.

3. A kereskedelemügyi m iniszternek jogában áll az engedély feltételeit bárm ikor módosítani, megváltoz
tatni vagy az engedélyt visszavonni.

II. Antenna.
1. Antennája csak annak lehet, akinek rádióberendezés létesítésére vagy üzem bentartására engedélye van.
2. Nyilvános utak, terek, vasutak  keresztezését lehetőleg mellőzni kell. Ha a keresztezést nem lehet elke

rülni, az építés előtt az ut. tér vagy vasút tulajdonosának engedélyét meg kell szerezni.
3. Az antennául felhasznált huzalok összhossza 200 méternél több nem  lehel, a kikötő pontok egymástól 

való távolsága az 50 métert nem  haladhatja  meg.
4. Nagyfeszültségű (250 volton felüli) vezetékek keresztezése tilos. 250 volton aluli vezetékek keresztezése 

vagy az érintkezés lehetősége esetén az előirt biztonsági intézkedéseket kell alkalm azni.
5. Valamely engedélyezett berendezés tám szerkezeléhez az antenna csak akkor köthető ki, ha a berendezés 

tulajdonosa (állami vezetékeknél az illetékes posta kér. m űszaki felügyelőség) e rre  előzetesen engedélyt adott.
0. Az antenna szabályellenes építéséből eredő károkért az engedélyes felelős.

III. V evőkészülék .
1 Ennek az engedélyokiratnak alapján az engedélyes készen vett vagy saját maga állal készített bárm ilyen 

rendszerű vevőkészüléket használhat, ha az sugárzásmentes, illetőleg oly kapcsolással bir, hogy, az antennára csak 
csekély m érvű és nem zavaró rezgés ju th a t ki.



Engedély
e g y e s  alkalmi nyilvános előadás tartására

alapján...................................................................nak (az engedélyes neve)........................................................ (lakhelye)
kerület utca (ut, tér)...................... szám .......... em elet...........ajtószám

engedélyt adok, hogy a fennálló jogszabályokban m egállapított feltételek mellett (n)
(az előadás helye) lí) év hó napja(i)n nyilvános rádióbem utató-előadást tarthasson és azon
a ..m indenkinek- szóló közléseket felvehesse és bem utathassa.

Az előadás m egtartása után az antennát le kell szerelni.
Engedélydij fejében korona befizettetett.
Kelt n 19 év............................................ hó..*......... én.

A kereskedelem ügyi m iniszter rendelete alapján:

%. sz. melléklet, ö) miatti.

Utalvány ellen
őrző betűző
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A MAGYAR KIR.
KI ADJA A MAGYAR KIRÁLYI

Budapest 1925. NOVEMBER 17.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

69. szám.

T A R T A L O M
A postalakarékpénztár takaréküzlclágában kifizetésre 

kerülő összegek utáni folyósítási jutalék megszüntetése, a 
postatakarékpénztári betétkönyvekre rövid úton teljesíthető 
visszafizetések értékhatárának felemelése.

A postatakarékpénztári csekknyomlatványok árainak 
újabb megállapítása.

A postatakarékpénztári beLétkönyvecskc másodpéldá
nyának új ára.

A m. hír postalakarékpénztár tata ék-és c-ekknzletágánál 
szedendő egves dí| ,k, illetékek és jutalékok uiabh megállapítása

Vissza- vagy utánküldött csomagokat terhelő dijak 
felszámítása a külfölddel való forgalomban. „Költségjegy
zék“ című uj nyomtatvány rendszeresítése.

A levélpostával Svédországba küldött film- és celluloid 
áruk csomagolása.

Változások a nemzetközi csomagtarifában.
Figyelmeztetés a tértivevények helyes kezelésér«.
A lég ip o sta fo rg a lo m b au  b e á llo tt változás.

A 734. számú „Feladókönyv“ cimü nyomtatvány árá
nak újabb megállapítása.

Az eszperantó nyelvet a  táviratozásnál a  belföldi for
galomban közértelmü nyelvként lehet használni.

Kimutatás a postahivataloknál szükséges segédköny
vekről.

Uj magyar-osztrák távbeszélőviszonylatok megnyitása.
Uj magyar-német távbeszélőviszonylatok megnyitása.
A Hódmezővásárhely—Praha (Prága) közti távbeszélő

forgalom megnyitása.
Uj magyar—csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.
Helyesbítés a „Helységnévtár“-ban.
Kinevezések.
Átminősítések.
Személyzetiek.
Forgalomköri változások.
Kiadói állást keresnek.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadók, kiadó- 

jeSöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Hiszek egy isteni ttrttk igazságban,
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek Magyayorsság feltámadásában! — Ámen.

A postatakarékpénztár takaréküzletágában kifi
ze tésre  kerülő összegek utáni folyósítási jutalek 
m egszüntetese, a  postatakarekpénztári betét- 
könyvekre rövid utón te ljesíthető  visszafizeté

sek értékhatárának  felemelése.
34.488.

A P. R. T. 1924. évj 26. és 33. számaiban kö
zölt {>118. és 11.616. számú rendeleteket hatályon 

kívül helyezve közlöm, hogy a postalakarékpénztár 
takaréküzletágában az intézet főpénztáránál rövid 
pton, továbbá a közvetítő postahivataloknál fize
tési utalványok alapján kifizetésre kerülő összegek 
után felszámítandó folyósítási jutalék a f. évi no
vember hó 1-től kezdődőleg megszűnt. Ugyané nap
tól kezdve a közvetítő postahivatalok által a posta
takarékpénztár betétkönyveire rövid úton teljesít
hető visszafizetések értékhatára az eddigi 5000 
papirkoronáról 500.000 papirkoronára emeltetett 
fel. I i

Budapest, 1925. évi november hó 13-án. I

A postatakarékpénztári csekknyomtatványok 
árainak újabb m egállapítása.

I 34.487.
Értesítem a hivatalokat, hogy a m. kir. posta

takarékpénztár az üzletfeleinek pénztérités ellené
ben kiszolgáltatandó csekknyómtatványok árait f. 
évi november hó 1-től kezdve a következőképen 
állapította meg:

Á 15 és 60 lapos csekkönyvecske árát bélyeg
illetékkel együtt 6000, illetve 24.000 koronában, a 
rendes befizetési lap árát 150 koronában, a számla
tulajdonos nevével és számlája számával el nem 
látott, úgynevezett bianco-befizetési la p  á rá t to 
v á b b r a  is a z  e d d ig i 3 0 0  k o ro n á b a n , az egész ives 
(50 tételt tartalmazó) összesítő (cumulativ) jegy
zék árát 3000, a félives (20 tételt tartalmazó) ösz- 
szesitő (cumulativ) jegyzék árát pedig 1500 koro
nában, a csekkek beküldésére szolgáló rózsaszínű 
boríték árát 300 koronában, a meglerhelési érte
sítés árát 75 koronában, az elismervénnyel el
látott ki- és átutalási értesítés árát 150 koronában, 
végül ugyanezt, azonban elismervény nélkül 75 
koronában.

Az árak természetesen darabonként és papir- 
koronában értendők.
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Felhívom a hivatalokat, hogy fentieket a P. 
R. T. 1924. évi 50. számában megjelent 17.370. sz. 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi november hó 13-án.

A postatakarékpénztári betétkönyvecske másod- 
példányának uj ára.

34.387.
A P. R. T. 1924. évi 52. számában megjelent 

17.663. számú rendelet kapcsán értesítem a hiva
talokat, hogy a m. kir. postatakarékpénztár a köz
vetítő postahivatalok által kiállított azoknak a betét
könyveknek a díját, amelyeknek mint másodpéldá
nyoknak kiszolgáltatása az első betétkönyvnek a 
betevő hibájából eredő hasznavehetetlensége, vagy 
annak elkallódása, illetve ellopása, avagy bármely 
más oknál fogva történt megsemmisülése miatt 
vált szükségessé, fo ly ó  é v i  n o v e m b e r  hó í - t ö l  k e z -  

d ő d ő l e g  3000  p a p i r k o r o n á b a n  á l la p í to t ta  m e g .

A hivatalok ezt a fentidézett rendeletnél je
gyezzék elő.

Budapest, 1925- évi november hó 13-án.

A m. kir. postatakarékpénztár takarék- és 
csekküzletágánál szedendő egyes díjak, illetékek 

és jutalékok újabb m egállapítása.

34.202.
A P. R. T. 1924. évi 50. számában megjelent 

17.603. számú rendelet hatályon kívül helyezése 
mellett tudomásulvétel és az érdeklődő felek tájé
koztatása céljából értesítem a hivatalokat, hogy a 
m. kir. postatakarékpénztár által a takarék- és 
csekküzletágban szedendő egyes díjak, illetékek és 
jutalékok a folyó évi november hó 1-től kezdődő 
érvénnyel a következőképpen állapíttattak meg:

I. A ta k a r é k -ü z le tá g b a n :

Az intézet főpénztáránál rövid utón, továbbá 
a közvetítő postahivataloknál fizetési utalványok 
alapján kifizetésre kerülő összegek után eddig fel
számított folyósítási jutalék, — miként ezt a P. R. 
T. e számában megjelent 34.488. sz. rendeletben 
külön is közlöm, — megszűnt.

II. A c s e k k - ü z le tá g b a n :

1. A valamely számlán véghez viendő minden 
egyes művelet után tételenként felszámított k e z e lé s i  
d í j  600 papirkorona;

2. a minden visszafizetett összeg után felszámí
tott f o ly ó s í tá s i  já r u lé k  1 ezrelék;

3. az intézet főpénztáránál beváltásra kerülő 
készpénzkiutaló csekkek után felszámított u. n. 
f ő p é n z tá r i  fo ly ó s í tá s i  ju ta lé k ,  továbbá az állami 
nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és árvák ellá
tási dijainak a m. kir. postatakarékpénztár forgal
mában való kifizetése körüli eljárás során fizetési 
utalványonkint levonásba hozott külön k e ze lé s i  
k ö ltsé g  megszűnt.

III. A z  é r té k p a p ír -ü z le tá g b a n :

A) B e te v ő k k e l  és c s e k k s z á m la tu la jd o n o s o k k a l  
s ze m b e n :

1. az értékpapírok vételénél és eladásánál fel
számított v á sá r lá s i ,  illetőleg e la d á s i  j u ta l é k  az ár
folyamérték 2 ezreléke, úgy azonban, hogy annak 
mérve 60 papirkoronánál kisebb nem lehet;

2. a letétbe vett értékpapírok kezeléséért, bele
értve a szelvénybeváltást, a sorsolások nyilvántartá
sát, a kisorsolt címletek beváltását és uj szelvény
ivek beszerzését, naptári évenként lerovandó letéti 
kezelési díj a névérték után számított 1 százalék, de 
legalább 60 papirkorona és legfeljebb 6000 papir
korona értékpapirnemenként.

B) F o ly ó s z á m la tu la jd o n o s o k k a l  s z e m b e n :

1. az értékpapírok vételénél és eladásánál fel
számított v á sá r lá s i ,  vagy e la d á s i  ju ta lé k  az ár
folyamérték után számított 4 ezrelék, úgy azonban, 
hogy annak mérve 120 papirkoronánál kisebb nem 
lehet;

2. a le té t i  k e ze lé s i  d í j  ugyanabban a mértékben, 
mint a betevőkkel és csekkszámlatulajdonosokkal 
szemben.

C) B á r k iv e l  s z e m b e n :
1. A zárt letétek őrizetének k e z e lé s i  d i ja :
a )  amennyiben a csomag terjedelme a három 

irányban 20, 30, illetve 50 cm-et nem haladja meg, 
félévenként 15.000 papirkorona;

b)  amennyiben pedig a csomag terjedelme a 
fenti mértéket meghaladja, félévenként 30.000 
papirkorona;

c )  ezenkívül fizetendő a nyilvántartott érték 
után 1 ezrelék.

2. A safe-ek bérletéért fizetendő b ér le t i  d íj:
a )  kisebb rekeszért évenként 90.000,
b )  nagyobb rekeszért évenként 360.000,
c )  a kulcsok óvadéka 360.000 papirkorona.
3. Az óvadékok őrizetének k e z e lé s i  d í ja :
a )  készpénz óvadékért félévenként 1 ezrelék,
b )  pénzbeli követelést igazoló okiratokért fél

évenként 1 ezrelék,
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c) állami és egyéb fixkamatozásu értékpapir- 
óvadékért félévenként a névérték után 2 ezrelék,

d) részvényóvadékért félévenként a névérték 
után 4 ezrelék.

Budapest, 1925. évi november hó 13-án.

Vissza- vagy utánküldött csom agokat terhelő 
dijak felszám ítása a  külfölddel való forgalom
ban. „Költségjegyzék“ cimü uj nyomtatvány 

rendszeresitese.
ad 9.300.

2. Utasítom a vámközvetitő postahivatalokat, 
hogy a külföldre vissza- vagy utánküldendő csoma
gokat terhelő díjakról minden esetben állítsák ki a 
költségjegyzéket, azt erősítsék a szállítólevélhez és 
a szálíitólevelet külön boritékban küldjék el a kiro- 
vatolásra illetékes kiléptető kicserélő postahivatal
hoz. („Budapest 78. kicserélő osztálya“, Debrecen
2., Győr 2., Sopron 2.)

3. A külföldre vissza- vagy utánküldendő cso
magoknál felmerülhető díjak szabályszerű felszá-

1. A kezelés egyöntetűségének biztosítása vé
gett a vámközvetitő- és kiléptető-kicserélő posta- 
hivatalok által a külföldre vissza- vagy utánkül
dendő csomagokat terhelő díjak feltüntetése céljá
ból eddig házi utón előállított különböző jegyzékek 
helyett a nevezett hivatalok használatára „Költség- 
jegyzék“ (Bordereau) címen 611. sz. alatt uj, egy
séges nyomtatványt rendszéresitettem, amelyből az 
érdekelt hivatalok — csak a szükséges mennyiséget 
a szokott módon rendeljék meg a posta központi 
anyagraktárából.

A költségjegyzék mintája a következő:

KicFerélő hivatal:
Bureau d 't change:

Bordereau

Feladási hely:
fíureuu expediteur ;

mitása és a költségjegyzék helyes kitöltése céljából 
a P. R. T. folyó évi 43. számában közölt 20.739. sz. 
rendelet 75. §-a alapján, — a Nemzetközi Csomag
tarifa idevonatkozó 19. és 22. §-ainak kiegészítése
képpen — közlöm, hogy a külföldre vissza- vagy 
utánküldendő csomagok csak az alábbi d íja kka l  
terhelhetők meg:

a) szállítási d íj (magyar végdíj-súlydíj és eset
leges biztosítási [érték-} díj. (L. stockholmi Csomag
egyezmény 18. cikk 2. és 19. §);

b) esetleges házhozkézbesitési és vá m kö zveti-  
tési (vámeléállitási) díj (Csomagegyezmény 9. cikk);

c) fekbér  (raktározási díj, Csomagegyezmény
12. cikk);

d) belföldi vagy idegen portó (Csomagegyez
mény 18. cikk 2. §.);

e) átszállítási (tranzit) díj (Csomagegyezmény
18. cikk 2. §);

Költségjegyzék

Ragszám : 
No:

f) közvetítési díj (Csomagegyezmény 11. cikk);

Kr .. c ä
Magvai végdij (súlydii és biztosítási díj)
Droxt de depart et d'axsurance pour la Hongnc

Házhozkézbesitési és vámköz vetítési díj
Drott de Juciuge et de dedouumment

Fekbér
Droit de magasinage

Poito
Port

/  Magyarország ráizóre 1 la Hongrie

(líi /  Ausztria r ó f Z f i r e  1 < rAulnchc  
Drott de tram - 1

poit peut I  Csehszlovák ország ró-zóre 
f la t chécosloKuquie

Összeg — T o t a l

és
g) egyéb olyan díjak, amelyekre a magyar 

posta nem kapott fedezetet (Csomagegyezmény 44. 
cikk d) pont).

4. Az itt felsorolt különböző díjak felszámításá
nál a következőket kell figyelembe venni:

A magyar postának járó szállítási díj felvevő 
országok szerint más és más.

A Magyarországból külföldre vissza- vagy után
küldött csomagok után a magyar végdíj ugyan
olyan mértékben számítandó fel, mint a külföldről 
eredő és Magyarországba szóló csomagok után.

E díjakat az alábbi I. táblázat tünteti fel.
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I. A külföldről eredő és Magyarországba szóló, valamint a Magyarországból külföldre vissza- vagy után-
küldött csomagok végdíja.

kg-ig
Au-ztriával Német

országgal
Cseh-’-zloíák-

országgal Romániával Jugo
J  szláviával

Lengv él
őt szaggal Egyéb külfölddel

Te
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de
lm

es
 

cs
om

ag
ok
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in
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vi


sz
on

yl
at

ba
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50
%
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v a l ó  f o r g a l o m b a n  ( a r a n v c e n t i m e - b a n )

S 
u 

1 
y 

d 
i 

j

1 20 30 30 30 30 30 60

6 30 50 30 50 50 50 100

10 60 90 60 90 90 90 180

15 90 140 90 130 130 140 300

20 120 190 120 170 170 190 400

B
iz

to
sít

ás
i 

(é
rté

k-
) 

di
j 300 frankonként 5 aranycentime

20 frankig nem szabad értékdijat 
felszámítani.

Szállítási díjat, nevezetesen súlydíjat minden 
Magyarországból külföldre vissza- vagy utánküldött 
csomagnál fel kell számítani (kivételt 1. alább 13. 
pont alatt).

Megjegyzendő, hogy a Magyarországba után
küldött csomagoknál nem a felvevő ország, hanem 
az u tá n k ü ld ő  ország figyelembe vételével kell meg
állapítani a magyar végdíjat. Pl. Franciaországból 
Ausztriába szóló s Ausztriából Magyarországba 
utánküldött csomagoknál nem az egyéb külfölddel, 
hanem az Ausztriával való forgalomban megállapí
tott végdíjat kell felszámítani. (Ezzel szemben a Ma
gyarországon való átszállítás esetén követendő el
járásra nézve v. ö. a 15 ponttal!)

5. Biztositási (érték-) díjat csak értéknyilváni- 
tás esetén kell felszámítani, ilyen esetben a költség- 
jegyzék első, „Magyar végdíj“ rovatában a súlydíj
hoz hozzá kjell adni 300 frankonként 5 centime-ot. 
Megjegyzendő, hogy az Ausztriával, Németországgal 
és Csehszlovákországgal való csereforgalomban 20 
frankon aluli értéknyilvánitással ellátott csomagok
nál a rovatlapban értékdíjat felszámítani nem 
szabad.

6. Valamely külföldről érkezett csomag első 
esetben való házhozkézbesitéséért külön díjat nem 
kell szedni, még express csomag esetében sem, mert 
a vámközvetitésért és az első ízben megkísérelt ház- 
hozkézbesitésért 7000 K egységes díj jár. E díjat 
vissza- vagy utánküldés esetén a mindenkori cso- 
magegyenérték alapján (jelenleg 1 aranyfank =
14.000 K) át kell számítani aranyfrankra, e címen

azonban a vámközvetitési díjjal együtt legfeljebb 
50 centime-mal lehet megterhelni a küldeményt. 
Mindannyiszor azonban, ahányszor a csomagot az 
első sikertelen kézbesítés után a cimzett lakásán 
újból bemutatják, a második stb. kézbesítésért a 
szabályszerű kézbesítési díjat aranyfrankra átszá
mítva újból fel kell számítani, a külön kézbesítési 
dijak azonban esetenként 50 centime-nál többet nem 
tehetnek ki.

7. A vámközvetitési (vámeléállitási) díj ezidő- 
szerint 7000 K, amelyet a mindenkori csomagegyen- 
érték alapján szintén aranyfrankra kell átszámí
tani. Jelenleg: 7000 K =  50 cts.

8. A fekbér jelenleg csomagonként és napon
ként 1000 K. Ezt az összeget a mindenkori cso- 
magegyenérték alapján szintén át kell számítani 
aranyfrankra. A fekbér fejében igy felszámított ösz- 
szeg azonban az 5 aranyfrankot (70.000 K) nem ha
ladhatja meg.

9. Belföldi vagy idegen portó is szerepelhet a 
vissza- vagy utánküldött csomagnál.

Belföldi portó keletkezik pl. ha a csomagot 
külföldre való vissza- vagy utánküldés előtt a bel
földön utánküldték, továbbá, ha valamely express- 
csomag kézbesítését a hivatal külső kézbesí
tési kerületében sikertelenül kísérelték meg. 
Az utóbbi esetben a pótdíj (ezidőszerint 9000 
K) — a kézbesítést megkísérlő igazgatás ja
vára — a csomagot vissza- vagy utánküldés esetén 
is terheli és azt portóként fel kell számítani, hacsak 
ezt az összeget a sikertelen kézbesítéskor a cimzett
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lakásán ki nem fizették. A belföldi portót a minden- 
. kori csomagegyenérték alapján szintén arany
frankra kell átszámitani és a költségjegyzék negye
dik rovatába be kell írni. Ezenkívül fel kell számí
tani a 4.) pontban említett végdijat is, amelyet 
azonban a Költségjegyzék első rovatába kell beírni.

10. A sürgős csomagért járó pótdíjat nem sza
bad újra felszámítani, a csomagokat azonban a 
további utón többé nem kezelik sürgősként, hacsak 
a feladó ezt a feladáskor a szállítólevélen külön ki 
nem kötötte.

11. Külföldi — idegen — portó a külföldről 
Magyarországba utánküldött csomagoknál a fenti
9. pont alatt felemlített okokból szerepelhet. Kül
földről Magyarországba utánküldött csomagoknál 
szerepelhetnek továbbá — esetleg — -olyan vám
díjak lé's vámközvetitési díjak is, amelyeknek tör
lését az idegen vámhatóságok nem engedélyezték. 
Az ilyen díjak szintén idegen portó gyanánt fognak 
szerepelni.

Megjegyzendő, hogy magyar vámdíj a vissza
vagy utánküldött csomagot nem terhelheti, mivel a 
magyar vámhatóság a vissza- vagy utánküldött cso
magok vámdíját minden esetben törli.

12. Az aranyfrankra átszámított belföldi portót 
a már aranyfrankban feljegyzett idegen portóhoz 
hozzáadva egy összegben kell a Költségjegyzék ne
gyedik rovatába beírni. Ilyen esetekben azonban a 
kicserélő postahivatalok a rovatlap jegyzet-rovatá
ban a több tételből alakult portót mindig részle
tezzék.

13. Tévirányitott csomagokat az utánküldő hi
vatal nemcsak vám, hanem egyéb költségekkel sem 
terhelhet meg, tehát szállítási vagy biztositási- (ér
ték) díjjal sem.

Ha egy ilyen csomagot annak az idegen hiva

talnak kell visszaadni, amelytől átvették, akkor a 
visszaküldő hivatal a másik hivatal javára irja azo
kat a díjakat, amelyeket az utóbbi irt az ő javára és 
visszajelentéssel értesíti a tévedésről.

Ha a csomagot egy másik idegen hivatalnak 
kell továbbítani és az e hivatal javára Írandó díjak 
nagyobbak, mint az utánküldő hivatal javára irt 
díjak, a szabályszerű teljes díjat kell az uj hivatal 
javára írni és a hiányzó díjat annak a hivatalnak a 
terhére kell Írni, amely a csomagot tévirányitotta. A 
felszámítás okát visszajelentéssel kell közölni. Ilyen 
esetben azonban átszállítási díjat felszámítani nem 
szabad.

Az Amerikai Egyesült-Államokból eredő és 
Jugoszláviába, Csehszlovák-, vagy Németországba 
szóló — tévesen Magyarországba küldött — csoma
goknál a magyar posta a kapott díjat megtartja és 
a jiigoszláv, csehszlovák, illetve német igazgatás
nak díjat nem ad. A Németországba szóló efajta 
csomagokat átszállítási díj felszámítása nélkül ki
zárólag Ausztrián át kell irányítani.

14. Ha valamely csomagot a posta hibája kö
vetkeztében tévesen fogadtak el szállításra és ennek 
folytán azt a felvevő hivatalhoz kell visszaküldeni, 
a visszaküldő hivatal a visszaküldés alkalmával a 
rovatlapban to v á b b  f r a n k ó k é n t  mindazokat a díja
kat beállítja, amelyeket a küldemény beérkezése
kor az ő javára Írtak. Ha azonban a visszaküldésre 
a feladó hibája adott okot, vagy a csomag tartalma 
tiltott tárgy, a visszaküldés költségei a feladót ter
helik és igy a visszaküldő hivatal ugyanúgy jár el, 
mintha a csomagot utánkiildenék.

15. Magyar átszállítási- (tranzit ) díjat kell fel
számítani minden Magyarországon átszállított cso
mag után. A magyar átszállítási díjat az alábbi II. 
kimutatás tünteti fel:

Az átszállítási díjat mindig a fe lv e v ő  ország

II. Magyar átszállítási díjak.
(Arany centimeban.)

Kg ig

M a g y a r  á t s z á l l í t á s i  d í j
Ausztriából 
Csehszlovák országból 
Németországból 
Romániáb 1 
Lengyelországból 
Olaszországból

Egyéb országokból

e r e d ő  c s o m a g o k  u t á n
1 •20 20
5 25 40

10 50 80
15 75 120

‘20 100 160

Terjedelmes csomagoknál minden viszonylatban bO°/Q-kal több



366 69. szám.

figyelembe vételével kell megállapítani, még abban 
az esetben is, ha a csomag utánktildése más ország- 
ból történt (pl. Franciaországban feladott, Auszt
riába szóló s innen Romániába utánküldött csomag
nál a magyar posta nem az Ausztriából, hanem az 
„egyéb országokból“ eredő csomagok után esedékes 
átszállítási díjat számítja fel).

16. Osztrák, illetve csehszlovák átszállítási 
(tranzit) díjakat kell felszámítani a közvetlenül

17. A vámközvetitő postahivatalok a Német
országba, illetve Németország utján vissza- vagy 
utánküldendő, vagyis Németországnak k ö z v e t le n ü l  
rovatolandó csomagokra vonatkozó költségjegy
zékbe az átszállítási díjat ne Írják be és az ilyen 
csomagokra vonatkozó költségjegyzékbe irt tétele
ket ne összegezzék, mivel nem tudhatják még, váj
jon Ausztrián vagy Csehszlovákországon át kerül-e 
kirovatolásra a csomag. Az összegezést a Budapest 
78. sz. postahivatal végzi az átszállítási díj beira- 
tása után.

18. Ha a csomagot a feladó hibájából kell 
utánküldeni (pl. Németországban feladott, a feladó 
által pl. „Arad, Magyarország“-ba címzett és igy 
díjazott csomagnál), a magyar posta megtartja az 
esedékes magyar átszállítási díjat, a fenmaradt 
továbbfrankót pedig továbbadja azzal a megjegy
zéssel, hogy a feladó hibájából utánküldött csomag
ról van szó s ezért a még esedékes (fedezetlen) to- 
vábbfrankó a címzettől szedendő be. (Réexpédié 
par faute imputable a l’expéditeur, taxe au-delá 
ä percevoir du destinataire.)

19. Az az igazgatás, amelyik díjjegyzék (frankó 
cédula) alapján a feladó terhére való megvámolást 
végezteti, illetve a vám- vagy egyéb díjakat a fel

Németországnak rovatolt (Németországba vagy azon 
túlra szóló), vissza- vagy utánküldött csomagoknál. 
E díjakat a kiléptető kicserélő hivatal (ezidőszerint 
csa k  Budapest 78) tartozik beállítani a rovatlapba. 
E díjak aszerint változnak, hogy a csomagot Auszt
rián vagy Csehszlovákországon át küldik-e Né
metországba. Az ebben az esetben felszámítandó 
átszállítási dijakat az alábbi III. kimutatás tün
teti fel.

adó terhére előlegezi, e szolgálatért közvetítési 
díjat szedhet, amely csomagonként 25 centime-ot 
nem haladhat meg. (L. Csomageavezmény 11. cikk.) 
A magyar posta e címen 25 centime-ot számit fel.

20. A térti csomagot esetleg terhelő egyéb 
olyan díjakat (pl. a fémjelzési díj, de n e m  az át- 
csomagolási díj), amelyekre a magyar posta nem 
kapott fedezetet, szintén a mindenkori csomag 
egyenérték alapján kell átszámítani aranyfrankra 
és igy a költségjegyzék üresen hagyott rovatába 
beírni.

21. A Magyarországon feladott, külföldre szóló 
és Magyarországba viszaküldött csomagoknál az 
érdekelt kicserélő postahivatalok az idegen igaz
gatás által kiállított költségjegyzéket vizsgálják 
felül abból a szempontból, hogy a közvetlen német
magyar forgalomban az osztrák, illetve csehszlovák 
átszállítási díjak fel vannak-e véve és helyes ösz- 
szeggel szerepelnek-e a költségjegyzékben. Az ilyen 
csomagokat n em  a b e lfö ld i  s zá l l í tá s i  d í j ja l , hanem 
az I. kimutatásban feltüntetett, megfelelő magyar 
végdíjjal kell megterhelni s e végdíjat a minden
kori egyenérték alapján magyar koronában kell 
feltüntetni.

22. Megjegyzem, hogv azokhoz az Amerikai

Ili. Osztrák és csehszlovák á tszá liitá si dijak

Kg-i g

Ő s z t  r  á  k C  s  e h  s z 1 o  v  á  k

átszállítási dij (arany hantiméban)

Magyarországból egyéb őrs/ ágokból Magyarországból és 
Németországból egyéb országokból

e r e d ő  c s o m a g o k  u t á  n

1 20 30 30 80

5 30 50 30 50

10 fcO 90 60 90

15 90 130 90 150

20 120 170 120 200

T e r j e d e l m e s  c s o m a g o k n á l  mi n d e n  v i s z o n y l a t b a n  50%-kai t öbb.
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Egyesült-Államokból eredő, Magyarországba szóló 
csomagokhoz, amelyek a kézbesithetetlenség foly
tán tértiekként küldetnek vissza, költségjegyzéket 
csatolni nem kell. Az ilyen csomagokat a hivata
lok tereljék a Budapest 78. sz. kicserélő postahiva
talhoz, mert azokat e hivatal az Amerikai Egyesült- 
Államokkal létrejött külön megállapodás alapján a 
havonként egyszer e célból készített közvetlen, 
lezárt csomagzárlatban küldi vissza a newyorki 
kicserélő postahivatalhoz.

A hivatalok a Nemzeközi Csomagtarifa 19. §. 
4. pontját, valamint a 22. §-t töröljék s ezek he
lyébe a fenti rendeletet vegyék fel. Jegyezzék elő 
továbbá e rendeletet a P. R. T. folyó évi 43. szá
mában megjelent 20.739. sz. rendelet 72., 75. és 76. 
§§-ainál, valamint a folyó évi 16. számban közölt 
7171. sz. rendeletnél is.

Budapest, 1925. évi október hó 12-én.

A levélpostával Svédországba küldött film- és 
celluloid aruk csomagolása.

33 980
A levéLpostávad Svédországba küldött film és 

celluloid árukat erős fa- vagy fémlemez dobozokba 
kell csomagolni és nedvességmentesen lezárni.

Az oly küldemények, melyeknek súlya az 500 
g-ot nem haladja meg, szilárd papirlemez-dobo- 
zokba is csomagolhatok. A tartalmat a küldemé
nyen feltűnő felírással vagy ragjeggyel kell feltün
tetni.

Budapest, 1925. évi november hó 10-én.

Változások a  nemzetközi csom agtarifában.

34.758.
A hivatalok a nemzetközi csomagtarifában az 

alábbi változásokat vezessék keresztül :
20. oldal Albánia, az első útirányban az 1 kg 

súlyú csomag díja 1.15; az 5 kg súlyúé 1.75; ezen 
útirányban a jövőben 10 kg súlyú csomagok is 
küldhetők, melyeknek díja 2.95; a 2. útirányban 
az 1 kg súlyú csomag díja 1.60; az 5 kg súlyúé 2.10.

21. oldalon Ausztria, a 9. hasábban jegyezzék 
elő, hogy Ausztriába sürgős csomag 10 kg súlyig 
küldhető.

26. oldal Bulgária, az 1 kg súlyú csomag díja 
mindkét útirányban 1.80, illetve 1.60 helyett 1.40, 
a 15 kg súlyú csomagok díja mindkét útirányban 
4.90, a 20 kg súlyúnké 6.85.

27. oldal Csch-Szlovákország, a 9. hasábban 
jegyezzék elő, hogy Cseh-Szlovákországba sürgős 
csomag 20 kg súlyig küldhető.

28. oldal Dánország, 10 kg súlyú csomag küld
hető, melynek díja 3.90.

31. oldal Francia-Guinea, a 9. hasáb * jegyzet
ben töröljék: Beyla, Bissikrima, Boffa, Dubréka 
helyneveket és betürendi helyükre Írják be : Fe-
ranah, Kankan, Kissidougou.

34, oldal Honduras, az 1. hasáb ,,a) minden

helyre“ után írják be: „kiviéve a b) alatti helyekre“; 
az 1. útiránynál a 2. hasábban (német, illetőleg 
holland hajó) helyett írják: „(német- és amerikai 
hajó)“, a súlydíj ebben az útirányban a következő: 
1 kg 2.25 (Ausztrián át 2.15); 5 kg 3.60; 10 kg 
6.55; az ,,a) 2.“ útirányt (Svájc, Franciaország) a 
2—8. hasábban levő adatokkal töröljék.

A 42. oldal Nagybrilannia, I. a) London és elő
városaiba, az 1. útirányban (Basel 17) az 5 kg sú
lyú csomag díja 3.70 helyett 3.80, b) Anglia egyéb 
helyeire az 1. útirányban (Basel 17) a 3 kg súlyú 
csomag díja 5.40 helyett 5.50.

43. oldal Németalföldi India, a 3. útirányban 
az 1 kg súlyú csomag díja 3.15, az 5 kg súlyúé 4.65. 
Nikaragua, az 1. útirányban a súlydíj 1 kg 2.25 
(Ausztrián át 2.15); 5 kg 3.60; 10 kg 6.55.

46. oldal Peru, az ,,a) összes hivatalokhoz“ 10 
kg súlyú csomag díja 8.30.

Perzsia, a) 1. útirányban a csomagok díja 1 
kg 2.65 (Ausztrián át 2.55); 5 kg 4.15; ezen túl 
10 kg súlyú csomag is küldhető, melynek díja 7.30.

49. oldal Salvador, a csomagok súlydíja az 1. 
útirányban 1 kg 3.30 (Ausztrián át 3.20); 5 kg 4.85, 
10 kg 8.20.

51. oldal Spanyolország, B) a Messagerie köz
vetítésével a) a kontinensre az 5 kg súlyú csomag 
díja 5.35, ugyanitt a 3 kg súlyú csomag díjtételét 
(4.50) a súlyfokozattal együtt töröljék; b) a Baleari 
szigetekre az 5 kg súlyú csomag díja 5.75 helyett 
5.85, ugyanitt 3 kg súlyú csomag díjtételét (5.—) 
a súlyfokozattal együtt töröljék.

Á kicserélő hivatalokat felhívom, hogy a 9. 
hasábban az értékdíj továbbfrankónál 100 frankon
ként 40 cts' helyett 25 cts-ot Írjanak.

56. oldal, Venezuela, a P. R. T. f. évi 67. szá
mában közölt 34.126. sz. rendeletben foglaltakkal 
szemben a b) pont Maracaiboba szóló 1 kg súlyú 
csomag díja 3.80, a c) pont Cindad-Bolivar kerü
letbe szóló 1 kg súlyú csomag dija 3.90.

68. oldal az V. sz. táblázatban a Görögországba 
és Malta szigetére szóló csomagok ,,A) súlydíját“ 
az alábbiak szerint helyesbítsék:

1 kg-ig ................................ 2 fr. 05
2 „  2 „ 70
3 „  3 „ 30
4 „  3 „ 60
5   3 „ 95
6   5 „ 20
7 „  5 „ 75
8   6 „ 30
9   6 „ 90

10 „  7 „ 45
11   10 „ 40
12 „  10 „ 95
13 „  11 „ 55
14 „  12 „ 10
15 „  12 „ 65
16 „  14 „ 75
17 „  15 „ 35
18   15 „ 90
19 „ . . . . . .  16 „ 45
20   17 „ —

A 20—49. oldalakon keresztül vezetendő díjak
hoz alkalmazás esetén a P. R. T. folyó évi 57. szá-
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mában megjelent 28.200. sz. rendelet értelmében 
hozzá kell még adni Magyarország pótdíját.

A fentebb felsoroltak értelmében a P. R. T. f. 
évi 57. számában megjelent 28.200. sz. rendelet
nél, illetve a vonatkozó betétjapon Nagybritanniá- 
szóló 15 kg súlyú csomag díja 6.40, a 20 kg súlyúé 
8.85; továbbá Nagybritanniánál I. a) London és 
elővárosaiba az 1. útirányban (Basel 17) az 5 kg 
súlyú csomag díja 4.20 helyett 4.30, a 10 kg súlyúé 
7.70 helyett 8.— ; b) Anglia egyéb helyeire az 5 kg 
súlyú csomag díja 5.90 helyett 6.—, a 10 kg súlyú 
csomag díja 11.55 helyett 11.85.

Spanyolországnál B) a Messagerie közvetítésé
vel továbbított csomagoknál úgy a) mint b)-nél 3 
kg súlyfokozatot és a hozzátartozó díjat töröljék, 
az 5 kg súlyú csomag díja a kontinensre 5.75 he
lyett 5.85, a Baleari szigetekre 6.25 helyett 6.35.

Budapest, 1925. évi november hó 12-én.

Figyelmeztetés
a  tértivevények helyes kezelésére.

31.758.
A P. Ü. Sz. II. része 57. §-a 1. pontjának 

utolsó mondatában foglalt rendelkezés szerint a 
„tértivevényt a rendeltetési postahivatal közvetle
nül a feladó címére küldi meg díjmentes közönsé
ges levelezőlapként“. Ebből kifolyólag figyelmez
tetem a postahivatalokat, hogy ez a rendelkezés 
kivétel nélkül mindennemű levélpostai küldemény 
tértivevénvére, tehát a birói határozatokat tartal
mazó tértivevényes ajánlott küldemények térti- 
vevényeire is vonatkozik. A jövőben tehát minden 
tértivevényt, igy a birói határozatot tartalmazó 
ajánlott levelek tértivevényeit is borítékba helyezés 
nélkül, levelezőlapként kell visszaküldeni. A birói 
határozatot tartalmazó tértivevényes ajánlott leve
lek feladóit figyelmeztessék a hivatalok, hogy a 
tértivevények hátoldalán a címadatok feljegyzésére 
szolgáló részt saját érdekükben pontosan töltsék ki.

Budapest, 1925. évi november hó 7-én.

A légipostaforgalomban beállott változás.
35.495.

A francia-román légiforgalmi r.-t. légiforgal
mát a folyó évi november hó 15-ével összes vona
lain megszünteti.

Ennek következtében a fent említett légifor
galmi r.-t. útján továbbítandó légiposta-küldemé
nyek felvételét az említett nappal megszüntetem.

A forgalomnak ezt a szünetelését jegyezzék 
elő a hivatalok a P. R. T. 1925. évi 18., 60. és 65. 
számaiban közzétett 8.503., 29.067. és 32.781. sz. 
rendeleteknél.

Budapest, 1925. évi november hó 14-én.

A 734 szám ú „Feladókönyv“ cimü 
nyomtatvány árának ujabbi m egállapítása

34.981.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a 734. 

számú „Feladókönyv című (Va ívrét)“ nyomtat
ványnak a P. R. T. 1924. évi 35-ik számában közzé- |

tett 11.631. számú rendelettel megállapított egység
árát hatályon kívül helyezem és újabb intézkedésig 
annak egységárát példányonként 40.000 koronában 
állapítom meg.

Megjegyzem, hogy a most kiadott 734. számú 
nyomtatvány félkeménykötésben vászonháttal ké
szült és 50 keltőslapból áll.

A beszedett vételárakat továbbra is az eddigi 
módon kell elszámohii.

Budapest, 1925. évi november hó 12-én.

Az eszperantó nyelvet a táv iratozásnál a  bel
földi forgalomban közérteimü nyelvként lehet 

használni.
30.876.

Az eszperantó nyelvet a táviratozásnál a b e l 
fö ld i  f o r g a lo m b a n  folyó évi november hó 16-ától 
kezdve közérteimü nyelvként lehet használni.

Azt, hogy a távirat önkényes változtatások 
nélkül eszperantó nyelven van szerkesztve, a fel
adó a táviartlap hátoldalára vezetett nyilatkozatá
val igazolni tartozik.

A nemzetközi forgalomban az eszperantó 
nyelv közérteimü nyelvként egyelőre még nem 
használható.

A hivatalok jegyezzék elő a fentieket a „Táv- 
irdaüzleti Szabályok“ 13. §-ának 2. pontjánál.

Budapest, 1925. évi november hó 11-én.

Kimutatás a  postahivataloknál szükséges 
segédkönyvekről.

19.551.
A P. Sz. Gy. VI. rész, II. kiadás 166. folyó

szám alatt közöli 6771—1901. számú rendeletben 
felsorolt segédkönyvekből a változott viszonyok 
között a postahivataloknál csak a következőkre
van szükség:
Rovancs szám A h iv a ta lo s  k ia d v á n y  c ím e:

12. Táviró- és távbeszélőüzemi anyagok 
egységárkimutatása.

38. Táviró- és távbeszélővonalak építése.
44. Sie.mens-féle gyorstáviró kézikönyv.
45. Posta- és távirdakiadói személyazo

nossági igazolványkönyvecske.
46. Madridi postaszerződések 1920.
47. Mintatár francia nyelven való levele

zéshez.
51. A magyar korona országai területén 

fennálló távírda- és távbeszélőhiva
talok névsora.

59. Nemzetközi csomagtarifa.
60—64. Postai Tarifák és Postaüzleti Szabály

zat, I—V. rész.
71—77. Posta-, távirda-, távbeszélő-szabály

rendeletek gyűjteménye, I—VII.
rész.

78. Díjövmutató, budapesti (sárga).
79. Díjövmutató, vidéki (zöld).
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84. A magyar korona országainak hely
ségnévtára közigazgatási alapon.

85. A magyar korona országainak hely
ségnévtára postai célokra.

91. Magyarország helységnévtára (uj).
95. és 96. Nomenclature des bureaux télégra- 

phiques (régi),
97. Annexe (régi).
98. Annexe-összesités (régi).

100. A magyar távirda- és távbeszélőháló
zat vezetékeinek lajstroma.

103. Radio-Nomenclature 8. kiadás.
104. Rádió-hivójelek jegyzéke (Liste alpha-

bethique) 8. kiadás.
105. Supplément a rádió-hivójelek jegyzé

kéhez, 8. kiadás.
109. és 110. Nomenclature (uj), 14. kiadás.

111. Annexek a 14. kiadáshoz.
112. Annexe-összesités a 14. kiadáshoz.
103. Radio-Nomenclatune 8. kiadás.
117. Radio-Supplément, 9. kiadás.
121. Közúti postakocsik általános és kü

lön szabványai s rajzai.
122. A m. kir. posta személyszállító auto

mobiljáratainak üzletszabályzata és 
( végrehajtási utasitás.

123. Utasitás a m. kir. posta vidéki helyi
automobiljáratai részére.

124. A m. kir. posta automobiljáratainak
üzletszabályzata (plakátformában).

154. Távbeszélőtarifa és távbeszélőüzlet
szabályzat.

155. Távirda üzleti szabályok.
184. Utalványokon idegen nyelven kifeje

zett tőszámnevek jegyzéke 1— 
1000-ig.

205. Szolgálati utasitás a m. kir. posta
központi anyagraktára részére.

206. Utasitás a postautalványok és után
vételek pénzösszegeinek házhoz- 
kézbesitésére.

207. Utasitás a postai küldeményeknek
házhoz való kézbesítésére.

208. Utasitás a faluzó levélhordók részére.
209. Utasitás a m. kir. posta szolgálata

körében használt nyomtatványok 
megrendelése és kiszolgáltatása tár
gyában.

211. és 212. Utasitás a posta ingatlan és ingó 
vagyonának leltára kezelésére.

219. Utasilás „Leclanché“-féle telep össze
állítására és jókarbantartására.

226. Szabályzat a táviró és távbeszélőépi- 
tésnél alkalmazott munkások szá
mára.

227. Utasitás a távirda- és távbeszélőberen
dezések építésére és fenntartására.
I. rész.

229. Utasitás a távirda- és távbeszélőberen
dezések épitésére és fenntartására.
II. rész.

231. Utasitás postaügynökségek részére.
233. Nemzetközi rádiótelegráfegyezmény, 

zárójegyzőkönyv és szolgálati sza
bályzat.

234. Utasitás udvari távírdák részére.
237. Utasitás a táviratkézbesitők részére. 
240. Tisztogatási utasitás.
260. Jegyzék a magyar kir. postahivatalok

utalványjelző számairól.
Rendeletéin vétele után a postahivatalok vizs

gálják felül, hogy a most felsorolt segédkönyvekből 
nincsenck-e felesleges példányok birtokában.

Ezekből a segédkönyvekből és hivatalos kiad
ványokból ugyanis a postamesteri hivatalok 1—1, 
a kincstáriak pedig legfeljebb annyi példányt tart
hatnak vissza, hogy a főnöki iroda, posta, távirda 
és távbeszélő kezelési osztályok részére szintén 1—1 
példány jusson.

A többi példányt, valamint az esetleg még 
meglévő fentebb fel nem sorolt segédkönyveket — 
ez utóbbiakat selejtezés végett — a postahivatalok 
a m. kir. posta központi anyagraktárának szolgál
tassák be.

Budapest, 1925. évi november hó 7-én.

Uj m agyar-osztrák távbeszélöviszonylatok 
megnyitása.

I .

34.503.
Az osztrák postaigazgatással egyetértőén egy

részről Wien, másrészről Gyoma, Lébény és Tab 
magyar távbeszélőközpontok közt a távbeszélő
forgalmat a folyó évi november hó 20-val meg
nyitom. A közönséges háromperces beszélgetés 
díja Gyoméról 2 frank 85 cts, Lébényről 1 frank 
85 cts, Tabról 2 frank 45 cts. A Gyoméval és 
Tabbal való forgalomban a Budapesten tulfekvő 
helyekre érvényben levő időbeli korlátozás áll fenn.
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A kir. hivatalok a Távbeszélő Tarifák és 
Távb. Uzletszab. V. B. Külföldi forgalom“ díj
táblázatot az uj viszonylatok adataival egészít
sék ki.

Budapest, 1925. <évi november hó 12-én.

II.
32.466.

Az osztrák postaigazgatással egyetértőén egy
részről \Kittsed (Köpcsény), másrészről Budapest, 
Körmend, Oroszvár közt a távbeszélő forgalmat a 
folyó évi november hó 15-vel megnyitom. Az egy
szerű háromperces beszélgetés díja Budapesttel és 
Körmenddel 2 aranyfrank 10 cts, Oroszvárral 1 
aranyfrank 50 cts, amely díjtételek a mindenkori 
szorzószámmal szorzandók.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb'. 
üzletszab. V) B) Külföldi forgalom díjtáblá
zatát helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adatai
val egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi november hó 6-án.

Uj magyar-német távbeszélöviszonylatok 
m egnyitása.

33.824.
I A német postaigazgatással egyetértőén egy
részről Wienbülila német távbeszélőközpont, más
részről Budapest, Debrecen, Kecskemét, Kiskun
halas, Nagykőrös, Püspökladány, Szeged, Szentes 
közt a távbeszélőforgalom a f. é. november hó 
15-én megnyílik. Az egyszerű háromperces beszél
getés díja Budapesttel 4 aranyfrank 80 cts, amely 
díjtételhez Kecskemétnél és Nagykőrösnél 30 cts, 
Debrecennél, Kiskunhalasnál, Püspökladánynál, 
Szentesnél Szegednél 60 cts pótdíj számítandó. A 
díjtételek a mindenkori szorzószámmal szor
zandók.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V. b) Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesítő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi november hó 7-én.

A Hódmezővásárhely—P rah a  (Prága) közti 
tavbeszelöforgaiom megnyitása.

34.950.
Hódmezővásárhely és Praha (Prága) közt a 

iávbeszélőforgalmat a folyó évi november hó 20-án 
megnyitom. A közönséges háromperces beszélgetés 
díja 3 frank 70 cts.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V) B) Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet és uj viszonylat adaaival egé
szítsék ki.

Budapest, 1925. évi november hó 11-én.

Uj magyar— csehszlovák távbeszélőviszony
latok megnyitása.

34.156.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén 

egyrészről Győrszentmárton, másrészről Bohumin 
(Oberberg), Brno (Brünn) és Praha (Prága) közt 
a távbeszélőforgalmat a f. é. november hó 16-val 
megnyitom. A közönséges háromperces beszélgetés 
díja Bohuminnal és Prahaval 2 frank 70 cts, 
Brnolval 2 frank 41 cts.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V) B) Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesítő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészitsék ki.

Budapest, 1925. évi november hó 9-én.

Helyesbítés a  „H elységnévtárában.

34.176.
Kurityáni-bányatelep. Kurityán, Borsód vm., 

edelényi j. u. p. Szuhakálló, u. t. Felsőnyárád.
Fenti adatok a „Helységnévtár“-ban pótlólag

felveendők.
Budapest, 1925. évi november hó 10-én.

Kinevezések.

ad 22.739.
A XI. fizetési osztályba II. osztályú posta

tisztekké neveztettek ki: Bölcs Sándor és Füle
László, a postatisztképző tanfolyam hallgatói, to
vábbá Badó Miklós, Balázs Barna, Balog Gyula, 
Billa Zoltán, Bolyó Sándor, Brenner Jenő, Bruck- 
mayer József, Clementis Jenő, Csáky Lajos, Csonka 
Ferenc, Dávid Ferenc, Doleschál Ferenc, Dominies 
Ferenc, Eigner János, Eitler Géza, Elischer Emil, 
Eördögh Gyula, Ernyey László, Fejes József, Fö- 
delmes János, Gaál Ferenc, Gergely Antal, Géczy 
Pál, Grusz Zoltán, Gyuris Kálmán, Hamza Imre, 
Harsányi József, Hasenauer Miklós, Haypál Sán
dor, Heim Andor, Heim Gyula, Heim Károly, Hor
váth Lajos, Jánosi Zoltán, Jeskó Ferenc, Jóba Jó
zsef, Kajos Árpád, Kelemen Mihály, Kern Győző, 
Kertész Géza, Keserű György, Kiss István, Klausz 
József, Komáromy Béla, Kovács Antal, Kövér Béla, 
Kürti László, Kristóf Ferenc, Krebsz Mihály, Laka
tos. András, Lakos Ferenc, Laus László, Lénárt 
János, Machát István, Mészáros Ferenc, Modics
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Elemér, dr. Mózer Miklós, Nagy Béla, Nagy József, 
Nánay Endre, Neukum József, Nyilas Zoltán, Pani- 
gay Ernő, Papp Sándor, Persina Béla, Peterdi Ottó, 
Pogány István, Racskó Béla, Rádi Károly, Rieger 
Mihály, Ripszám József, Sághi Tamás, Ságodi Jó
zsef, Sajti Imre, Sámson László, Seitter Rezső, 
Schadler Rezső, Schmidt István, Scholtz Ferenc, 
Schrimpf Frigyes, Schweitzer Nándor, Sokorai 
Béla, Somogyi Aladár, Sós József, dr. Stróné Béla, 
Szabados Miklós, Szabó János, Szabó József, Szász 
Jenő, Szecskás Lajos, Szemerády Zoltán, Szilvái ; 
József, Tabajdy Sándor, Tábory Miklós, Tímár 
József, Tóth Ferenc, Török János, Turner Gyula, 
Vajthó István, Varga István, Vincze Gyula, Wor- 
schitz Oszkár postai forgalmi dijnokok.

Budapest, 1925. évi október hó 31-én.

Átminősítések.
33.713.

Átminősíttettek jelenlegi fizetési osztályukban 
és illetményeik élvezetében való meghagyása mel
lett a p o s ta i  t i s z tv is e lő k

a) s z á m v e v ő s é g i  s z a k á b a :  Sipos János posta
segédtiszt, Bechtold Márton, Nagy Péter és Toma- 
schek László II. oszt. postatisztek, a postatisztképző 
tanfolyam hallgatói, ideiglenes minőségű szám
tisztekké,

b) f o r g a lm i  s z a k á b a  pedig: Kotoff Jenő szám
vevőségi főtanácsos postafőfelügyelővé, Tóth Ar
thur műszaki főellenőr postafelügyelővé, Budai 
Géza és Retzler János postaellenőrök, valamint 
Háziinger Lajos műszaki ellenőr postafőtisztekké, 
Koppányi István, Brinda Szilárd, Hevő Sándor, 
Feichter Vilmos, Kun Szabó Kálmán, Páldy István, 
Horváth Jenő (zalai), Székely Imre, Csiky András 
segédellenőrök, Kovarc.z Ernő műszaki scgédellenőr, 
Csipő Ambrus, Kadnár János, Komádi István és 
Germán István segédellenőrök I. oszt. postatisz
tekké, Bicskei Béla és Szép Miklós segédtisztek, 
Kempf György és Simon Alfréd műszaki segédtisz
tek II. oszt. postatisztekké.

Szabó Gyula I. oszt. csoportvezető a XI. fize
tési osztályba II. oszt. postatisztté neveztetett ki.

Budapest, 1925. évi október hó 31-én.

Személyzetiek.
33.721.

Kincvezteteít postamesterré: .
A d e b r e c e n i  p o s ta ig a zg a tó sá g  k e rü le té b e n :

Eberlein László kiadó Ártándra;

a pécs i  ig a z g a tó s á g  k e rü le té b e n :

Kalász Sándorné’ helyettes postamesternő 
Fonyódfürdőtelepre (véglegesítés).

Áthelyeztetett:
Bóka Julia postamesternő Tardosról Orosz

lányra, Kovács Lajos postamester Magyarszékről 
Kővágóörsre és Nagy Vilma postamesternő Felső- 
őrsről Alsóörsre.

Lemondott:
Borbély Dávidné szanki postamesternő, Doni

ján Mária oroszlányi postamesternő, Molnár Gyu- 
láné mosonszentpéteri postamesternő, Müller Imre 
németmároki postamester, özv. Müller Jánosné sz. 
Tóth Gizella bezedeki postamesternő és Tóth Mária 
szakályi postamesternő.

Tiszti szerződése felmondatott:
Ulmann Róza kővágóőrsi postamesternőnek. 
Meghalt:
Vidor Ödönné, a vecsési 2. számú postahivatal 

postamesternője.

Forgalomköri változások
33.721.

Ártánd nk., Bihar vm. biharkeresztesi j., ezen
túl

Előszállás Hercegfalva, Fejéri vm., sárbo
gárdi j., a postahivatal a pályaudvarról a községbe 
helyeztetett.

Katonatelep Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kis- 
kun vm., a postai ügynökség a pályaudvarról a 
telepre helyeztetett.

Budapest, 1925. évi november hó 7-én.

Kiadói á llást keresnek.
Önálló kezelésre képes kiadó azonnali belé

pésre ajánlkozik. Szives megkeresést kér: Hazdra 
Károly, Felsősegcsd, Somogv megye.

Több évi gyakorlattal biró kiadónő alkalma
zást, esetleg helyettesítést vállal. Szives megkeresé
seket Egyék, Terin Erzsébet címre kér.

önálló kezelésre képes kiadónő alkalmazást 
keres. Cim: Miske, Pest megye.

Kiadó ajánlkozik több évi gyakorlattal, posta- 
kezelés minden ágában teljesen jártas. Szives meg
keresést: Budapest, Szegényház-utca 1., Gallay Eta 

f címre, esetleg 31—12. távb. számon kér.
Férfikiadó teljes jártassággal alkalmazást ke

res azonnalra, legkésőbb december 1-ére. Lengyel 
János, Szeged, Pozsonyi Ignátz-u. 24.
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Kimutatás a  létszámból tö rö lt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Postaigazga
tósági
kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Szeged Küitö-i Jó'.se'né 
szül. Szöllősi Ilona

Kiadó Bihardiószeg
1896 Békésszentandrás Hat hónapig nem 

váll all alka mazást —

Sopron Erdélyi Józsa Kiadó Sarród
1898 — Nem vállalt alkalmazást —

Sopron Lecouve End' éné 
szül Pigmond Vilma

Kiadó Dombóvár
1900 Veszprém 2 Levélfosztogatás miatt 

kizárva —

Budapest Bogyó Piroska Kiadó Budapest
1-98 Budapest 4 Több mint félév óta 

nem vállalt alkalmazási —

Budapest Grosz Ilona Kiadó Budapest
1898 Budapest 4 Több mit lélév óta 

nem vállalt alkalmazást
—

Budapest Jónití .lengné 
szül. Zemann Maigit

Kiadó Jablánc
1:94 Budapest 4 Több mint félév óta 

nem vállalt alkalmazást
—

Budapest Gál Istvánná 
szül. Schrek Erzsébet

Kiadó Budapest 
1 91 Budapest 56 Több mint lélév óta 

nem vállalt alkamazá-t —

Budapest Anti etter Ferencná 
síri. Czibula Joián

Kiadó Bieznóbánya
1898 Budapest 66 Több m;nt félév óta 

nem válalt alkalmazást
-

Budapest Horváth Istvánné 
sz. kolmann Franci-ka

Kiadó Nagykanizsa 
1894 • Budapest 51 Több mint félév óta 

nem vál'a.t alkalmazást -

Budapest Huszár Janka Kiadó Budapest 
1 96 Budapest 61 Több mint félév óta 

nem vállalt alkalmazást
—

Budapest Bránszky Ilona Kiadó Selmecbánya
1891 Budapest 90 Több mint félév óta 

nem vállalt alkalmazást
—

Budapest Demeter Józ-efné 
szül. áomorjai Erzsébet

Kiadó Paks
1898 Budapest 3 Több mint fé'év óta 

nem vállalt alkalmazást
—

Budape-t Hajdú Mária Kiadó Arad 
19 0 Vecsés 2 Több mint félév óta 

nem vállalt alkalmazást
—

Budapest Risztics Irén Kiadó Budapest
19*,6 Szentendre Több mint félév óta 

nem vállalt alkalmazást

N y o m a to tt  a  B u d a p e s ti H ir la p  n y o m d á já b a n . B u d a p e s t. V III .»  R ö k k  S z i lá rd - u tc a  4. — F e le lő s  n y o m d av eze tő : N edeczky  L ászló .



373

A MAGYAR KIR
KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

tucapest, IS25. NOVEMBER 23.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

70 szám

T A R T A L O M
Miniszteri elismerés.
Poslai szállításból kizárt sajtótermékek.
Előfizetési felhívás a „L’Union Postale" cimü szaklapra. 
A Kormányzó Ur ö  Főméltósága névnapjának és szüle

tésnapjának ünneplése.
A sporilhirlapoknak szóló távirati tudósítások'. 
Változások a Táviró Tarifákban.
A közérdekű távbeszélgetések díjmentességének szabá

lyozása.

Uj magyar—csehszlovák távbeszélőviszionylalok meg
nyitása.

Megbízás.
Átminősítés.
Forgalomköri változás.
Sajtóhiba és helyesbítések.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöl' 

lek és hivatali kisegítők személyi adatairól.
Kiadói állást keresnek.
Betöltendő kiadói állás.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Miniszteri elism erés.
35.432.

Dr. báró Szalay Gábor és Csatth Béla posta- 
főigazgatóknak buzgalommal teljesített kiváló szol
gálataikért elismerésemet fejeztem ki.

Budapest, 1925. évi november hó 19-én.
W a lk o  s. k.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
35.767.

A Berlinben megjelent, Róza Luxemburg: 
„Briefe an Karl und Luise Kaulsky“, Oskar Ka- 
nehl: „Sieh auf Prolet!“, Friedrich Engels: „Ver
gessene Briefe“, Max Adler: „Der Marxismus als 
proletarische Lebenslehre“, Julian Borchardt: „Der 
historische Materialismus“, Julian Borchardt: 
„Einführung in den Wissenschaftlichen Socialis- 
tnus“, Roza Luxemburg: „Einführung in die Na
tionalökonomie“, Trotzki: „1917 die Lehren der 
Revolution“ című művektől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezeket a müveket a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1925. évi november hó 18-án.

Előfizetési felhívás a „L’Union Postale“ cimü 
szaklapra.

33.347.
A berni nemzetközi postairoda előfizetést hir

det a kiadásában havonta megjelenő „L’Union

Postale“ cimü hasábosán francia, német, angol és 
spanyol szövegű szaklapra.

A szaklap előfizetési díja postai alkalmazott 
részére 5 fre 40 cts , amennyiben pedig az előfizető 
annak közvetlen a címére való megküldését ki
vé nná 7 fre 80 cts. i

Az előfizetés az airalános Teltételek unített a 
m. kir. posta külföldi hirlaposztálya utján történ
hetik.

Ez alkalommal felhívom az érdeklődők figyel
mét, hogy e szaklap eddigi tartalmán felül az 1926 
január 1-től kezdve az alábbi általános érdekű 
közleményekkel fog bővítve megjelenni:

1. A postaszolgálatra vonatkozó korszerű ese
mények.

2. A Nemzetközi Postairoda közleményei és 
pedig: a magasállásu személyek körében beálló 
változások, azoknak hivatalbalépése vagy távo
zása; a bel- és külföldi tarifa változásai; posta
bélyegek kiadásai: döntőbb ósági ítéletek; általános 
érdekű körözvények; a Nemzetközi Postairoda 
jelentései.

3. Az egyes postaigazgatások által közölt tudó
sítások, amilyenek: törvényes intézkedések, bíró
sági döntések, a nemzetközi postaszolgálatra vonat
kozó fontosabb szabályok. Szükebbkörü egyesüle
tek és különleges megállapodások. Gazdasági szem
pontból folytatott nemzetközi, szárazföldi, tengeri 
és légi postaforgalmi tanulmányok; az ezek javí
tására és fejlesztésére alkalmas módozatok kuta
tása. Világforgalom. Statisztika.

4. A különböző országok belföldi postai szer
vezete; törvényhozás és jogtudomány; a központi
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igazgatások és forgalmi szolgálat általános szerve- j 

zete, amilyenek:
a )  a személyzet, s ennek pótlása, szakoktatás, 

előmenetel, nyugdijazás;
b )  anyagok és felszerelések. Gépezetek;
c )  épületek és ingóságok;
d )  általános számvitel, évi mérleg.
Összehasoniitó tanulmányok.
A szárazföldi, tengeri és légi közlekedési utak

nál véghezvitt tökéletesitések.
5. Könyvészel
A postaszolgálatra vonatkozó fontosabb müvek 

méltatása. Az újabban megjelent, még nem mélta
tott müveknek megjelölése.

Budapest, 1925 november hó 13.

A Kormányzó Ur Ő Föm éitósága nevenapjá- 
nak és születésnapjának  ünneplése.

34.203.
A miniszterelnök urnák folyó évi augusztus 

hóban 3.963/1. szám alatt kelt átiratában foglal
taknak megfelelően, a Kormányzó Ur Ö Főméltó
sága születésnapjának és névnapjának a hivatalos 
hatóságok részéről való egységes megünneplése 
céljából elrendelem, hogy a m. kir. posta vala
mennyi hatóságának, hivatalának, illetve intézeté
nek épületére a Kormányzó Ur ö  Főméltósága szü
letésnapján ( ju n iu s  h ó  1 8 -á n ) és névnanián ( d e 
c e m b e r  h ó  G-án) a nemzeti lobogó kitüzessék.

Elrendelem továbbá, hogy ezeken a napokon 
azok a tisztviselők és altisztek, akik a szolgálat 
sérelme nélkül szabadságolhatok, k iz á r ó la g  a z  
l in n e p é lg e k  ta r ta m á r a  a s z o lg á la t  alól f e l m e n t e s 
se n e k .

Budapest, 1925. évi november hó 18-án.

Á sporthiriapoknak szóló távirati tudósítások.
32.748.

A sporthiriapoknak szóló távirati tudósítások 
egységes kezelésére és díjazására a következőket 
rendelem.

A nemzetközi szolgálati szabályzat VII. cikke 
és a Távirdaüzleti Szabályok 13. §. 2. pontja vilá
gosan kimondja, hogy „a távirat szövegében elő
forduló s a z z a l  ö s s z e fü g g é s b e n  á lló  számok, . . .  a 
rendes levelezésekben használatos rö v id í te t t  k i f e j e 
z é s e k  a közértelmü nyelv jellegét nem változtatják 
meg“.

Nyilvánvaló, hogy a sporttudósitásokban hasz
nálatos, a sporlegyesüietek vagy a versenyző csa
patok nevét feltüntjető rövidítések (mint FTC —

Ferencvárosi Torna Club, MTK — Magyar Test
gyakorlók Köre, BBTE =  Budapest Budai Torna- 
egylet slb.), továbbá a versenyeredményeket jelző 
számcsoportok az ily táviratok közértelmü jellegét 
nem változtatják meg s az ily rövidítéseket tartal
mazó, sporthiriapoknak szóló táviratok megfelel
nek a Távirda Üzleti Szabályok 40. §-ában a hir- 
laptáviratokra előirt azon általános feltételnek, 
amely szerint a hirlaptáviratok közértelmü nyelven 
szerkesztendők.

A postahivatalok tehát a sporthirlapok címére 
szóló s ily rövidítéseket tartalmazó táviratokat köz
értelmü nyelven szerkesztett táviratoknak tekint
sék s a rövidítéseket is — ia közértelmü nyelv sza
bályai szerint — egy díjszónak díjazzák.

önként értetődik, hogy a távirati tudósításo
kat, hirlaptáviratként díjkedvezménnyel mindig 
csak a kedvezményezett időben (18—9) lehet 
feladni.

A postahivatalok a Távirdaüzleti Szabályok 
40. §. 1. pontjának apróbetüs bekezdését egészítsék 
ki a következő szöveggel:

,.A hírlapoknak címzett, sporttudósitásokat 
tartalmazó táviratokban sportegyesületek, csapatok 
rövidített elnevezései és a versenyeredményeket 
feltüntető számcsoportok a hirlaptávirat köz
értelmü jellegét nem változtatják meg. Az ily rövi
dítéseket és számcsoportokat a közértelmü nyelv 
szabályai szerint kell díjazni.“

Budapest, 1925. évi november hó 17-én.

Változások a  Táviró Tarifákban.
34.643.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. 22. számá
nak mellékleteként megjelent Táviró Tarifákban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

A 28. oldalon Kínánál az 1. jegyzet szövegé
nek első négy szava törlendő és ennek helyébe a 
következő írandó: „Délkinába (ideértve Honan, Hu
nan, Kwangsi, Kwangtung és Yunnan tartományo
kat) — via Hongkong — kínai személyeknek és 
cégeknek címzett“. Ugyanezen jegyzet végére „meg 
kell jelölni“ szavak után a következő Írandó: „Kina 
belsejébe kínai cégeknek címzett táviratok csak 
a feladó veszélyére fogadhatók el“.

A 30. oldalon Ausztráliai Államszövetségnél a 
rendeltetési ország mellé *-jel teendő és jegyzet
ként a következők írandók: „Brunette Downs és 
Wave Hill-ba (Territoire du Nord Australie) szóló 
táviratok díja — Ausztráliai államszövetség díja 
+  10 cts.

Budapest, 1925. évi november hó 18-án.
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A közérdekű távbeszélgetések díjm entessé
gének' szabályozása.

A Távbeszélő Üzletszabályzat 32. §-ának 3. 
pontjában foglalt közérdekű beszélgetések díjmen
tességét sokan tévesen értelmezik. Félreértések el
kerülése végett értesítem a hivatalokat, hogy a vi
déki helyi hálózatokban, ahol az állomás haszná
lat dija átalányösszegben (előfizetési dijban) van 
megállapítva, a díjmentesség csak annyit jelent, 
hogy az előfizető az állomás használatáért dijat 
nem szedihet.

Olyan hálózatokban, ahol a beszélgetési dij 
nem az átalányösszegben foglaltatik, hanem ese- 
tenkint jár, (a budapesti helyi hálózatban és a 
távolsági forgalomban) az előfizető ugyancsak 
nem szedhet dijat, de nem szedhet az előfizetőtől 
a m. kir. posta sem, amelyet a díjmentesség szin
tén kötelez.

A távolsági forgalomban a közérdekűként 
bejelentett beszélgetést a kiinduló központ keze
lője hallgassa meg, s jegyezze fel annak rövid tar
talmát a távbeszélőjegy hátlapjára. Ezt a feljegy
zést a hivatalvezetőnek hitelesíteni kell. A díj
mentesség természetesen csak akkor adható meg, 
ha ez az utólagos ellenőrzés a díjmentes hívás 
jogosultságát igazolja.

Ha az előfizetői állomásról a beszélgetés be
jelentésekor nem jelezték, hogy díjmentes beszél
getést kérnek, a beszedett dij az előfizető kérel
mére a díjmentesség jogosultságának megállapí
tása után esetenként visszatéríthető.

A budapesti helyi hálózatban a közérdekű 
helyi beszélgetések dija a havonként levonásba 
jövő 10%-ban foglaltatik.

Budapest, 1925. évi november hó 17-én.
-------r-----

Uj m agyar— csehszlovák távbeszélöviszony- 
latok m eonyitasa.

35.365.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 

következő uj magyar-csehszlovák távheszélőviszony- 
latokban a forgalom a f. évi november hó 20-án 
megnyílott:

Az aranyfrankban feltüntetett díjak a minden
kori szorzószámmal szorzandók.

A megjár A kü'íttldi Beszélgetői*i d j
távbe-zólő központ távbeszélő központ ar. f mikokban

nave neve flC'' cts

Budapest Domazlice 3 10
ff Helmec (Királyhelmec) 2 40
h Túrna (Torna) 2 10
»• Sevljuá (Nagyszöllős) 2 40
M Vulok (Tiszaujlak) 2 40

A magvar A kalföldi Beszélgetési díj
távbeszélő központ távbeszélő közoont ar. frankokban

neve neve fre Ct3
Debrecen Túrna (Torna) 2 10
Fehérgyarmat Vulok (Tiszaujlak) 2 40

Hatvan Kezmarok (Késmárk) 2 40
Mátészalka Sevljus (Nagyszöllős) 2 40

ff Slovenské Nővé Mesto 
(Sátoraljaújhely elcsa

tolt része)

2 1 0

ft Vulok (Tiszaujlak) 2 40
Miskolc Helmec (Királyhelmec) 2 40

ff SevIjuS (Nagyszöllős) 2 40
ff Slovenské Nővé Mesto 

(Sátoraljaújhely elcsa
tolt része)

2 10

»» Túrna (Torna) 2 10
Nagykanizsa Bratislava (Pozsony) 2 70
Nyíregyháza Sevljuá (Nagyszöllős) 2 40

ff Slovenské Nővé Mesto 
(Sátoraljaújhely elcsa

tolt része)

2 10

ff Vulok (Tiszaujlak) 2 40
Sátoraljaújhely Helmec (Királyhelmec) 2 10

” Slovenské Nővé Mesto 
(Sátoraljaújhely elcsa

tolt része)

1 80

Szolnok KeZuiarok (Késmárk) 2 40
ff Túrna (Torna) 2 1 0

Szombathely Brno (Brünn) 2 40
A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb.

Üzletszab. V. B). Külföldi forgalom“ díjtáblázatát
helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi november hó 17-én.

Megbízás.
35.432.

Dr. báró Szalay Gábor postafőigazgató meg- 
bizatott a postavezérigazgatóság 1. személyzeti 
ügyosztályának, Csatlh Béla postafőigazgató pedig 
a postavezérigazgatóság 4. postaüzleti és kezelési 
ügyosztályának vezetésével és a központi főbiztosi 
teendőkkel.

Budapest, 1925. évi november hó 19-én.

Átminősítés.
34.819.

Heim Antal nyugalmazott postatanácsost a 
tényleges szolgálatba visszavettem és saját kérel
mére a VII. fizetési osztályba postafőfelügyelővé 
minősítettem át. •

Budapest, 1925. évi október hó 31-én.
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Forgalomköri változás.
27.822.

Bánszállásbánya Sajóvárkony, Borsod vm., 
ózdi j., u. t. és u. p. Center pu.

Fentiek az 1922. évi „Helységnévtár“-ba pót
lólag bejegyzendők.

Budapest, 1925. évi november hó 16-án.

Sajtóhibák és helyesbítések.
86.357.

I.

A P. R. T. folyó évi 69. számában közzétett
33.824. számú rendelet szövegének második sorá
ban „Wienböhla“ német távbeszélőközpont neve

„Weinböhla“-ra, az ugyanezen P. R. T.-ban köz
zétett 34.156. számú rendelet szövegének hetedik 
sorában pedig a Győrszenlmárton—Brno táv- 
beszéiőviszonylat díjtétele „2 frc. 41 cfs.“-röl „2 
frc. 40 cls.“-re javítandó.

Budapest^ 1925. évi novembed hó 20-án.
II.

A P. R. T. f. é. 59. számában a hivatalos leve
lezés átalányozására igényjogosultak névjegyzéké
nek helyesbítéséről közölt 28.475. sz. rendelet 3. 
pontjának utolsó szavát, „Budapestjei a hivatalok 
helyesbítsék „Győr“-re.

A P. R. T. f. é. 69. számában a 367., 368., 369., 
370. és 371. oldalak felső részén Jjevő „68. szám“ 
megjelölés „69. szám“-ra javítandó.

Budapest, 1925. évi november hó 21.

Kimutatás a létszámból tö rö lt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Postaigazga
tói! égi 
ke) ület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A t ö r l é s  o k a Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Debrecen Nagy Margit Kiadó Tokaj
1897 Nyiieg)háza 1. Több mint télévig 

nem vállalt alkalmazást ' —

Debiecen Balogh Z-uzsánna Kiadó Debrecen
1893 Debrecen 1. Több m nt félévig 

nem válla t alkalmazást -

Szeged Szántó Margit Kiadó Kecel
1894 Kecel Saját kérelmére —

Kiadói állást keresnek.
! I.

Állandó kiadói állást keres, de helyettesitése- 
ket is vállal Hegedűs Anna kiadónő. Szives meg
kereséseket január 1., esetleg 15 re kér Kőrösszakáll 
címre.

II.
Mindhárom szakban önálló és számadás

tételre képes kiadónő alkalmazást keres. Ajánlato
kat kér G y ö m ö r e  postahivatal címre.

III.
Szerényigényü kiadónő mielőbb állást keres. 

Megkeresést H. Ella, Ibrány címre kér.

Betöltendő kiadói á llás.

Bősárkányi II. oszt. posta-távbeszélő hivatal 
egy hónapra helyettest keres december elseji be
lépéssel. Perfekt kiadónők jelentkezését kéri fize
tési igény megjelöléssel.

N yom atott a Budapesti Hírlap nyom dájában. Budapest. V i l i . ,  Rökk Szilárd-utca 4. Felelete nyomdavezető: Nedeezky László.
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T A R T A L O M
Vátndijak kiegyenlítése. (Módosítás.)
Változás a Dániáiba egy utalvánnyal küldhető leg

nagyobb összegre nézve.
Változás a külföldről érikező levélpostai küldemények 

díjszabásában.
Változások a Nemzetközi Csomagtarifábaw.
Uj magyar-német távbeszélőviszonylatok megnyitása.
A Budapest—Zvoleiu (Zólyom) távbe s z élő vis zo n y 1 at dlj- 

változáisa.

Osztályösszevonás a közp. számvevőségnél.
A m. ikir. postaszemélyzet köréiben 1925. évi október 

havában előfordult változások.
Átminősítések.
A m. kir. postatakarékpénztár 1925. évi október havi

forgalma.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keres.

é

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

Vámdijak kiegyenlítése. (Módosítás).

32.442.
1. Utasítom1 a vámközvetitő postahivatalokat, 

hogy a folyó évi december hó 1 -tői kezdve nem
csak a posta által a felektől beszedett zárolt bruttó 
vámjövedehneket, hanem az u. n. szabad köztarto
zásokat is, tehát az összes v á m d i ja k a t  b a n k h e te n 
k én t  fizessék be a vámhivatal által megjelölt posta- 
takarékpénztári csekkszámlára.

2. Utasítom továbbá arra is, hogy a befizetésre 
vonatkozó postatakarékpénztári elismervényt a be
fizetés után legott adják át a vámhivatalnak (fő- 
vámhivataii kirendeltségnek), amely viszont ennek 
átvételét igazoló írásbeli  e l i s m e r v é n y t  ad a vám
közvetitő postahivatalnak, amelyben a posta által 
befizetett köztartozás nemét és összegét feltünteti 
és az elismervényt aláírásával és hivatalos bélyeg
zőjével is ellátja. A vámközvetitő postahivatalok ezt 
a vámhivatali elismervényt, valamint a zárlativet 
és a vámhivatal által készített kimutatást csatolják 
pénztárszámadásukhoz, a kiadások 5. rovatának 
okmányolása céljából.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletet a P. R. 
T. 1924. évi 64. számában közölt, 22.844. számú 
rendelet 8. §-ánál, illetve a 66. számban közölt 
24.990. számú rendelet 1/Z. pontjánál.

Budapest, 1925. évi november hó 24-én.

Változás a  Dániába egy utalvánnyal küldhető 
legnagyobb összegre nézve.

32.768.
A P. R. T. 1924. évi 61. számában közzétett 

22.426. sz. rendelet kapcsán értesítem a hivata
lokat, hogy a dán posta igazgatás kívánságára a 
Dániába egy utalvánnyal küldhető legnagyobb 
összeg ezentúl nem 720, hanem 800 dán korona.

Ellenkező irányban a legnagyobb összeg to
vábbra is 15,000.000 korona marad.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a fent 
említett rendeletnél, valamint a „Kivonatos Posta, 
Táviró és Távbeszélő Díjszabás“ cimii 'könyvecske
10. oldalán az „Utalványforgalom a következő ál
lamokkal van“ cimii kimutatás 2. hasábjában Dán
országnál bejegyzett összeget 720-ról 800-ra ja
vítsák ki.

Budapest. 1925. évi november hó 24-én.

Változás a  külföldről érkező levélpostai kül
demények díjszabásában.

36.711.
A külföldről érkező levélpostai küldemények 

díjszabásában az alábbi változások állottak elő:
Amerikai Egyesült-Államok, az ajánlási díj 

í. évi december hó 1-től 15 cent.
Brit gyarmatok Amerikában: St. Lucia és St. 

Vincent szigeteket az 1. hasábban eddigi helyükről 
töröljék (Bermuda stb. alatt voltak felsorolva) s 
vegyék fel külön tétéiként, írják a 2—9. hasá-
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bokba a következő adatokat: „21/*, lVá, IV 2 ,
penny (= d ) (12 pence = 1  shilling), 4000, Vg, 
Vt, 3“.

Honduras, a levelezőlap díja 3 cent helyett 2 
cent, az 1. hasábban Honduras helyett írják be 
„Brit-Honduras“.

Brit gyarmatok Ázsiában: a Cyprusra vonat
kozó adatokat a 2—10. hasábokban töröljék és ír
ják be a 2—9. hasábokba; „2%, 1 U/2, piaster 
(40 para =  1 piaster) V2, V2 , 2 V2 “.

Island, a levelezőlap díja 10 helyett 20 aur.
Palesztinából érkező levelelezőlap díja (4. ha

sáb) 7 milliómé.
Paraguay, a levél díja 20 g-ig 250 centavo, 

minden további 20 g. 150 centavo, a levelezőlap 
150 centavo, beszedendő portó minden hiányzó 
egységért 40 K, a nyomtatvány, áruminta és üz- 
letipapir díja 50 gként 50 centavo.

A fenti változásokat a hivatalok vezessék ke
resztül a P. R. T. 56. számában közölt 27.000/1925. 
számú rendelethez csatolt kimutatásban.

Budapest, 1925. évi november hó 24-én.

Változások a Nemzetközi Csomagtarifában.
ad 34.758.

A hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifában az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

20. oldal Aden, az 1. útirányban az 1 kg. 
súlyú csomag díja 3.15.

21. oldal Argentína, a 2. útirányban 1 kg. 
súlyú csomag díja 3.05, a 3. útirányban 3.55.

22. oldal Azori-szigetek, a 2. hasábban a 2. 
útiránynál Portugal helyett Írják be „Madeira“, az 
1 kg. súlyú csomag díja az 1. útirányban 3.35, a 
2. útirányban 3.55.

30. oldal Egyptom, a b) 2. útirányban az ér- 
téknyilvánitás határa „1000“ frank.

34. oldal Haiti, az 1 kg. súlyú csomag díja 2.— .
38. oldal Lybia, az 1 kg._ súlyú csomag díja

1.95.
43. oldal Németalföldi Antillák, az 1. útirányban 

1 kg. súlyú csomag díja 3.70, (Ausztrián át 3.60), 
az 5 kg. súlyúé 5.—, a 2. útirányban az 1 kg. 
súlyúé 4, (Ausztrián át 3.90), az 5 kg. súlyúé 5.50.

Németalföldi India, az 1. útirányban az 1 kg. 
súlyú csomag díja 4, (Ausztrián át 3.90), az 5 kg. 
súlyúé 5.80, a 2. útirányban az 1 kg. súlyúé 4.30. 
(Ausztrián át 4.20), az 5 kg. súlyúé 6.50.

53. odal Tanganyika terület, az 1. hasábban 
,,a) az összes helyekre“ után írják hozzá: „kivéve 
Bukóba, Musoma és Mwanza“.

A fent újból megállapított díjakhoz alkalma

zás esetén a P. R. T. folyó évi 57. számában meg
jelent 28.200. sz. rendelet értelmében hozzá kell 
még adni Magyarország pótdíját. A magyar pót
díj 15 kg. súlyú csomagok után 1 fr. 50 cts, a 20 
kg. súlyú csomag után 2 fr.

A P. R. T. folyó évi 69. számában megjelent 
34.758. sz. rendeletben a Bulgáriára vonatkozó 
adatok alapján a hivatalok a P. R. T. f. évi 57. 
számában megjelent 28.200. sz. rendeletnél, illetve 
iá vonatkozó betétlapon Bulgáriánál mindkét út
irányban jegyezzék elő, hogy, a 15 kg. súlyú cso
magok díja 6.40, a 20 kg. súlyú csomagok díja 
pedig 8.85 és ennek megfelelően a fent idézett 
rendeletnél a 368. oldalon a 2. bekezdés 3. sorá
ban „Nagybritannia“ helyett írják be: „a Bulgá
riába“ szavakat.

Ugyancsak a fenti rendeletnél a 367. oldalon 
a Nagybritanniára vonatkozó bekezdés utolsóelőtti 
sorában (Basel 17) után 3 kg. helyett irjanaki 5 
kg.-ot.

A csomagtarifa 64. oldalán az Északamerikiai 
Egyesült-Államoknál A. a) pontnál jegyezzék elő, 
hogy a rendeltetési helyig bérmentesítve csak ér- 
léknyilvánitással ellátott csomagok küldhetők. Az  
értéknyilvánitás határa 1250 fr. Értéknyilvánitás- 
sal el nem látott csomagokat csak Newyork kikö
tőig bérmentesítve (1. b) pont) lehet feladni.

A Newyork kikötőig bérmentesítve feladott 
csomagok idegen súlydíja ezentúl a következő:

1 kg-ig 2.05 11 kg-ig 12.45
2 ff 3 — 12 „ 13.20
3 fi 3.60 13 „ 13.95
4 it 4.25 14 „ 14.70
5 ,y 4.85 15 „ 15.45
6 ti 6.30 16 „ 17.75
7 )? 7.05 17 „ 18.50
8 7.80 18 19.25
9 ti 8.55 19 2 0 .-

10 »J 9.30 20 ' „ 20.75
A terjedelmes csomagok dija 50u/o-kal több.
A hivatalok a 73. oldalon a XVI. sz. táblázat

helyett ragasszák be a csatolt fedőlapot.
Budapest, 1925. évi november hó 21-én.

Uj magyar-német tévbeszélőviszonylatok meg
nyitása.

3 5 .5 4 4 .

Egyrészről Mannheim német távbeszélőköz
pont, másrészről Budapest, Debrecen, Kecskemét, 
Kiskunhalas, Nagykőrös, Püspökladány, Szeged. 
Szentes közt a távbeszélőforgalmat a folyó évi de
cember hó 5-vel megnyitom. A közönséges három



7t. szám. 379

perces beszélgetés díja Budapesttel 6 aranyfrank 
60 cts, amely díjtételhez Kecskemétnél és Nagy
kőrösnél 30 cts, Debrecennél, Kiskunhalasnál, Püs
pökladánynál, Szentesnél, Szegednél pedig 60 cts 
pótdíj számítandó. A díjtételek a mindenkori szor
zószámmal szorzandók.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V. B./Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesítő füzetet az új viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi november hó 26-án.

A Budapest— Z*olen (Zólyom) távbeszélő- 
viszonylat díjváltozása.

36.369.
A csehszlovák postaigazgatással egyetértőén a 

Uludapest—Zvolen (Zólyom) távbeszélőviszonylat
ban a beszélgetés díja a folyó évi december hó 
1-től kezdve 2 aranyfrank 40 cts-ben nyert meg
állapítást.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V. B./Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő füzeiben a változást jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi november hó 23-án.

O sztályösszevonás a  közp. számvevőségnél.
37.085.

A m. kir. posta központi számvevőségének 4. 
és 6. osztálya egy osztályba vonatott össze.

Ennek folytán a vámközvetitéssel megbízott 
és a kicserélő postahivatalok a nemzetközi postai 
csomagforgalomra vonatkozó számadásokat a jövő
ben a központi számvevőségnek ne többé 6-ik, 
hanem 4-ik osztályához címezve küldjék be.

Budapest, 1925. évi november hó 26-án.

A m. kir postaszem élyzet körében 1925. év 
október havaban előfordult változások

(A feltüntetett számok az alkalmazottak rang 
sorszámát jelentik.)

36.298.
Mcgbizatótt:
Balogh István II. oszt. főfelügyelő 28 a ruagy- 

kőrösi postahivatal vezetésével.
Áthelyeztettek:
Dr. Kaizler Miklós titkár 100 Budapestről 

Debrecenbe, Barla Szabó Sándor II. oszt. főfel
ügyelő 49 Paksról Szekszárdra, Nagy Zoltán főtiszt 
159 Hódmezővásárhelyről Szegedre, dr. Csépi Lajos 
főtiszt 450 Budapestről Szegedre, dr. Kovács Elemér

főtiszt 510 Budapestről Pécsre, dr. Pázmány Ödön
I. oszt. tiszt 78 Budapestről Szegedre, Rózsa Gyula
II. oszt. liszt 151 Budapestről Békéscsabára, De- 
dinszky Imre segédellenőr 402 Tatáról Sopronba, 
Csernitzky Géza segédellenőr 676 Győrből Buda
pestre, Weller Ferenc segédellenőr 712 Szombat
helyről Budapestre, Szokolay Miklós segédtiszt 558 
Nyíregyházáról Sátoraljaújhelyre, Wrana Mária 
segédellenőrnő 1202 Kaposvárról Nagykanizsára, 
Babinszky Andrásné segédellenőrnő 1328 Szeged 
ről Hódmezővásárhelyre, Nagy Ida segédtisztnő 
542 Sátoraljaújhelyről Nyíregyházára, Szappanos 
János II. oszt. altiszt 2036 Hódmezővásárhelyről 
Makóra, Tóth Sándor szentesi II. oszt. altiszt 3584 
Makóról Szentesre, Papp Imre II. oszt. altiszt 3764 
Kiskunfélegyházáról Bajára, D. Kovács István II. 
oszt. altiszt 3833 Szolnokról Kisújszállásra, Gyön
gyösi Ferenc II. oszt. altiszt 4028 Szombathelyről 
Pápára.

Lemondottak:
Tóth Ernő segédmérnök 39 és dr. Szaik) Gyula 

perlaki II. oszt. tiszt 21.
A létszámból töröltetett:
Csigi Dezső II. oszt. tiszt 156.
Elbocsáttattak:
Havassy Béla segédellenőr 172 és Krölzer La

jos műszaki segédtiszt 78.
Végkielégittettck:
Csikváry Ernő tanácsos 105, Pataky Géza 

számvizsgáló 7, Benedek Béla ellenőr 56, llaász An
tal segédellenőr 531, Erdélyi József segédtiszt 550. 
Lafferthon Jánosné ellenőrnő 421, özv. Balog Ist
vánná 1017, Stukics Karolin 1079, Incze Emilia 
1175, Hanvai Endréné szül. Bathó Erzsébet 1261 
és Novak Piroska 1377 segédellenőrnők. Újvári 
Margit segédtisztnő 733, Márki Imre I. oszt. altiszt 
709, Pénzes Pál 444, Hegyi István makiári 496, 
Klein Izsák 764, Szentes Sándor 1955, Almási Ká 
roly 1971, Susula Károly 2451, Molnár József 
kecskeméti 2712, Szabó Ferenc ditrói 3270 és 
Fehér Sándor 4017 II. oszt. altisztek, Langer Mór
I. oszt. szakmester és Illés István II. oszt. garage 
mester 1.

Nyugdíjaztatott:
Snircz István II. oszt. altiszt 1657.
Meghaltak:
Bodnár Ede főtiszt 448, Gerhardt Antal segéd 

tiszt 287, Szabó József kemenesmihályfai 379, Né
meth Antal nagygeresdi 1858 és Giefing Antal 2503
II. oszt. altisztek, Turcsik András II. oszt. vonal
felvigyázó 209.

Budapest, 1925. évi november hó 22 én.
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Átm inősítések.

36.448.
, * 
Átminősíttetnek a postai számvevőségi szakba

az alább felsorolt forgalmi tisztviselők: számvizs
gálókká: Györky Mihály és Balaton Sándor főtisz
tek, számellenőrré: Hevő Sándor I. osztályú tiszt, 
számtisztekké: Csengery József, Kelemen János, 
Szalontai E’lek, Tordy Géza és Wilim István II. 
osztályú tisztek.

Budapest, 1925. évi november hó 20-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1925. évi 
október havi forgalm a.

7844/eln.

A takaréküzletágban a betétek összege 
113.815,206.170 koronával haladta túl a vissza
fizetések összegét. A betétek állományai ezzel 
163.220,279.605 K át tett ki, melyből 36.652,476.653 
korona rendes betét, 126.567,802.952 korona pedig 
állami s önkormányzati betét. A betevők száma e 
hóban 663-mal szaporodott és összes számuk e hó 
végén 1,244.317.

A csekk és cleacingüzletágban a betétek 
összege 208.536,760.227 koronával haladta túl a 
visszafizetések összegét. A csekkbetétek állománya 
1925. évi október hó végén 1,963.234,942.156 ko
ronát tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e 
hóban 140-nel szaporodott, a fennálló számlák 
száma e hó végén 53.353 volt.

A m*. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,450.326 tételben 
12,163.943,950.117 korona, összes betéteink állo
mányai pedig a hó végén 2.126.455,221.761 ko
rona volt.

Az értékpapirüzletágban 1925. október hó vé
géig 271.471 járadékkönyvecske állíttatott ki, for
galomban volt e hó végén 104.993 darab. Az intézet 
értékpapirállománya különféle értékpapírokban és 
záloglevelekben 612,186.878 névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 91.415 drb új zálogfelvétel
14.985,480.000 korona kölcsönnel, és 81.888 drb 
zálogkiváltás 13.758,270.000 korona kölcsönvissza- 
fizetéssel. A zátogáiladék 1925. évi október hó vé
gén 274.319 darab volt, a zálogkölcsöntőke álladóim 
58.449,049.997 koronát tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes ár
verésre 4085 drb, kényszerárverésre pedig 1069 
drb különféle zálogtárgy került. Eladatott összesen 
4021 darab, a befolyt vételár 804,227.200 ko
rona volt.

Budapest, 1925. évi november hó 19-én.

Betöltendő kiadói állás.

A Budapest 75. számú postahivatal egy pos
tát, távírdát értő, önálló pénztárkezelésre képes 
postakiadót keres december 1-re, esetleg decem
ber 15-ére. Előnyben részesülnek olyan kiadók, 
akik postamesteri hivatalnál voltak alkalmazva. 
Fizetés a kincstár által kiutalt kiadói fizetés.

Kiadói á llást keres.

Férfikiadó azounalra, de legkésőbb december 
1-re alkalmazást keres nagyobb, I. oszt. posta- 
hivatalnál, hol bármelyik szolgálatot vállalná. Fel
tételéket s szives megkeresést a Szentkirály pu. 
(Vas m.) postahivatalhoz kér P iro s  I s tv á n ,  posta- 
kiadó.

N y o m a to tt  ft B udapesti H ír la p  n y o m d á já b a n .  B u d ap est. V I I I . ,  U ökk S a llá rd -u tc a  4. — Feleld* n y o m d av eze tő : N edeczky  László .
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A MAGYAR KIR
KI ADJ A A MAGYAR KIRÁLY!

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. DECEMBER 10. 72 szám

T A R T
Miniszleri elismerés.
Az érlékek kiviteli tilalma tekintetében beállott válto

zások.
A Társadalmi Egyesületek Szövetsége által forgalomba 

hozott „Tombola-levelezőlapok“ postai kezelése.
Távirati ulalványforgalom Cseh-Szlovákországgal.
A postatakarékpénztár útján való felmondások esetén a 

betétkönyvek minden esetben való bevonásának mellőzése.
Visszajelentések másolata a központi igazgatás részére.
Változás a kalauzposlák számozásában.
Űtmutató vasúti menetrendkönyv megrendelése.
Uj magyar—csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.

A L O M
Uj magyar—német távbeszélő viszonylatok megnyitása. 
Uj osztrák—magyar távbeszélőviszonylatok megnyitása. 
Forgalomküri változások.
Helyesbítés.
Megbízások.
Átminősítés.
Pályázati hirdetmény megüresedő hivatalvezetői állá

sokra.
Pályázati hirdetmény pestaimesteri állásokra.
Felhívás a József Királyi Herceg Szanatórium Egyesü

let tárgysorsjátéka ügyében.
Kiadói állást keres.
Felhívás a MEFHOSZ sorsjátéka ügyében.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni őrön igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában) — Ámen.

Miniszteri elism erés.
ad 31.410.

£)r. Bényi Károly postaigazgatónak az új Posta
üzleti Szabályzat elkészítése körül buzgalommal 
teljesített kiváló szolgálataiért elismerésemet fejez
tem ki.

Budapest, 1925. évi november hó 26-án.

Az értékek kiviteli tila lm a tekintetében 
beállott változások.

36.552.
A Budapesti Közlöny folyó évi 264. számában 

megjelent 6550/1925. M. E. számú kormányrendelet 
alapján az alábbiakat közlöm:

1. Rendeletem vételétől kezdve megszűnnek 
mindazok-a korlátozások, amelyek a külföldi fizető- 
eszközökkel való kereskedés és forgalom, valamint 
u külfölddel való devizaforgalom tekintetében ez- 
ideig fennállottak. Miután.tehát a hivatkozott ren
delet az értékforgalmat felszabadította, jövőben 
nemcsak külföldi fizetőeszközöket (valutát, váltót, 
arany-és ezüstérmét is), hanem belföldi papír- és 
ércpénzt, továbbá magyar koronáról szóló bármi
lyen pénzt helyettesitő fizetési eszközt (csekk, 
váltó, bankutalvány, takarékbetétkönyv, pénztár

jegy stb.), kamat- és osztalékszelvényt, valamint 
értékpapírt is — ez utóbbit az alábbi 2. pontban 
felsorolt kivételekkel —- korlátlanul lehet postai 
küldeményekben külföldre kivinni. ,

2. Figyelemmel a békeszerződések rendelkezé
seire, illetve a békeszerződésekben foglalt rendelke
zésekkel kapcsolatos jogviszonyokra, valamint 
egyes államokkalV kötött külön egyezményekre, 
továbbra is csak kiviteli engedéllyel fogadhatók el 
feladásra mindazok az értékpapirküldemények, a 
melyeknek rendeltetési helye Csehszlovákiában, Ro
mániában, az S. H. S. államban van, illetőleg a 
rendeltetési hely Fiume.

Ezenkívül továbbra is csak kiviteli engedéllyel 
fogadhatók el feladásra az alább felsorolt értékpa
pírok, tekintet nélkül arra, hogy a küldemény ren
deltetési helye melyik külföldi államban van és 
pedig:

aj a háború előtt kibocsátott magyar állam
adóssági címletek;

b)  a magyar kibocsátású hadikölcsön címletek;
c)  a háború előtt kibocsátott osztrák állam

adóssági címletek.
Az a—c) pontokban felsorolt értékpapírokra, 

továbbá a Romániába, 'az S. H. S. államba és 
Fiúméba szóló értékpapirküldeményekre a kiviteli 
engedélyt, a in. kir. pénzügyminisztérium, illetve 
annak felhatalmazása alapján a Magyar Nemzeti 
Bank adja meg.

A Csehszlovákiába szóló értékküldemények ki-
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viteléhez szükséges kivteli engedélyt a m. kir. pénz
ügyigazgatóságok (Budapesten a m. kir. adófel
ügyelő), egyes esetekben pedig a m. kir. pénzügy
minisztérium adja meg.

3. A most tételesen felsorolt kivételekre figye
lemmel postai értékküldeményeket külföldre, — a 
szükséges ellenőrzés foganatosithatása céljából, — 
további intézkedésig ez után is csak nyitva lehet 
feladni.

4. A P. R. T. 1924. évi 61. számában megjelent 
22.326. sz. rendeletnek a 4,000.000 magyar koronát 
meghaladó és külföldre szóló utalványokra vonat
kozó összes megszorító rendelkezései e rendelettel 
érvényüket vesztették. Ezért említett rendeletnek 5. 
és 6. bekezdésében foglaltakat a postahivatalok 
egész terjedelmükben töröljék.

Jövőben tehát az egyes külföldi országokba a 
Kivonatos Díjszabás (kézitarifa) 13. pontja alatt 
országonként feltüntetett külföldi értékmaximumig 
(még akkor is, ha az esetleg 15,000.000 magyar ko
ronát meghalad) külön engedély nélkül is vehetnek 
fel a postahivatalok külföldi postautalványokat.

5. A külföldre szóló összes postautalványokat 
jövőben is a Budapest 72. számú postahivatalhoz 
kell irányítani.

A postahivatalok e rendeletet a szövegben már 
említett helyen kivid a P. R. T. 1924. évi 50. számá
ban megjelent 16.916. számú és az ott felsorolt 
különböző rendeleteknél, végül a Kivonatos Díjsza
bás 13. oldalán is jegyezzék elő.

Budapest, 1925. évi december hó 5-én.

A Társadalm i Egyesületek Szövetsége által 
forgalomba hozo tt „Tombola levelezőlapok“ 

postai kezelese.
37.470.

A Társadalmi Egyesületek Szövetsége „Tom
bola-levelezőlap“ címmel oly alakú levelezőlapokat 
hoz forgalomba, amelyek két szelvénnyel ellátott, a 
levelezőlap nagyságának megfelelő s azzal oldalt 
összefüggő toldalékkal bírnak. A Szövetségnek meg
engedtem, hogy e levelezőlapokat, bár azok a PÜSZ. 
33. §-ban előirt feltételeknek nem felelnek meg. 
bárki bármely belföldi címre levelezőlapként 
adhassa postára. A levelezőlapok bérmentesitése 
központilag, a postatakarékpénztárral való elszá
molás útján történik és igy a levelezőlapokat eseten- 
kinti bérmentesítés, tehát postabélyeg nélkül fogják 
feladni. A hivatalok a levelezőlapokat mint teljesen 
bérmentesítetteket kezeljék és azokat a  fe lvé te lné l  
ne a c ím o ld a lo n ,  h a n e m  a h á to ld a lo n ,  a s z e lv é 
n y e k e n  az erre  m e g je lö l t  két helyen lássák el a 
hely és kelti betüzővel.

Felhatalmazom egyúttal a postahivatalokat, 
hogy a „Tombola-levelezőlapok“-at árusíthassák és 
a Szövetség nagy és nemes feladataira való tekin
tettel elvárom, hogy a hivatalok a levelezőlapok 
árusításában a legodaadóbb szorgalmat fogják ki
fejteni. A Szövetség a postahivataloknak az eladási 
ár 20%-át téríti meg jutalékként.

A postahivatalokat a postatakarékpénztár fogja 
a „Tombola-levelezőlapok“-kal ellátni és ugyancsak 
a postatakarékpénztár fogja közölni azok eladási 
árát és a leszámolás módját.

A „Tombola-levelezőlapok“ alakja a következő:

E lő o ld a l:

L a - 2

15*»
o
0
2
01

^  * | t ,  , K észpénzzel bérmcníesérv^Fombola^ievelezőlap ! PR™ :72 ̂ 37470rcn̂
Essen levelezőlap szelvényei a póstoi lebé

lyegzéssel tombolajeggyé válnak és egyszeregyszer Játszanak. Tehái ezen 5000 koronás levelezó- 
iop a póstai felhasználáson kívül kéíszeri tombola* 
látékra Jogosít. A lev. lapok ára a M. Xtr. 
Postatakarékpénztárhoz folyik be, ahol a 
nyoreménytérgyak érféke zároltatott.

Cím:

SzabaiJelmaztatósi sz ám  > Z—tü f . Utánzás* bUtorlá*
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H átoldal:

I a—2« séd« szám. I a —2. seri« szám.

A z  I. a sorozat 1—10 sorszámú tombola-Ieve- 
iező'epnak 1. uz. s z e lv é n y e i  (összesen todrb) 
együttvéve egy tombolajegyet képeznek.

Ezen 10 drb 1. sz. szelvény leszakítandó és 
a túloldalt rovatok kitöltése utón ogy levclborí- 
;ékbeíi a Tombola-LcvelczölupvűlSulat, 
Budapest, IV., Gerlóczy ueea 11., I. era. 
címére beküldendő.

A z  \9'26. évi január hó 20»ón délelőtt U»ig be* 
érkezett szelvénysorozaíok között 317 drb nye- 
reménytórgy január hó 23-én hatósági ellenőrzés 
molletí 500,000.000 K összértékben kisorsollatik. 
A nyereménytárgyak a Kossuth Lajos ucca klra- 
salaiban már most megtekinthetők.

!!  T ú lo ld a li  rovatok kitttltendők !!

Budapest. 1925. évi december hó 7-én.

Távirati utalványforgalom Cseh-Szlovák- 
orszaggal.
ad 31.122.

Hivatkozással a P. R. T. 1924. évi 72. sz.-ban 
közölt 30.527. sz. rendelelemre, értesítem a hivata
lokat, hogy a cseh-szlovák postaigazgatással történt 
megegyezés alapján a Magyarország és Cseh-Szlo- 
vákország közti távirati utalványforgalom 1926 
január elsejével megindul. Jegyezzék elő ezt a hi
vatalok az említett rendelet 6. bekezdésében.

Budapest. 1925. évi december hó 1-én.

A postatakarékpénztár útján való felmondások 
esetén a  betétkönyvek minden esetben való 

bevonásának mellőzése.
37.609.

A P. R. T. múlt évi 26. számában közzétett
5.118. számú és 33. számában közzétett 11.616. 
számú rendeleteknek a folyó évi 69. számban kö
zölt 31.488. számú rendelettel történt hatályon kí
vül helyezésével kapcsolatban értesítem a hivatalo
kat, hogy a postatakarékpénztár takaréküzlelágban 
szedett folyósítási jutalék megszüntetése következ
tében ezentúl a takarékbetétek postatakarékpénztár 
utján való felmondása esetén a betétkönyveket 
minden esetben bevonni, illetve a felmondásokkal 
együtt minden esetben beküldeni nem kell.

Az 1. sorozat az L a—Időt Ló— I0dgsorszámú iora* 
bola-tovclczőlapok2. sz . s z e lv é n y e i  (ös»zo»on 
150drb) együttvévo egy tombolajegyet képeznek.

Ezen 150 drb 2 . s z . s z e lv é n y  leszakítandó 
ée a túloldali rovatok kitöltése után beeső* 
magolva T o m b o la  • L e v c le z d lu p v a U la ia t .  
B u d a p e s t ,  IV ., G e r ló c z y  u . 11.  s z . ,  I . em . 
címre beküldendő.

Az 1926. évi december hó 10»én, délelőtt lMg 
beérkezett szelvénysorozaíok között 1000 drb nye* 
reménylárgy 1926 december hó 15-én hatósági 
ellenőrzés melleit kisorsoltailk. A nyeremény- 
tárgyak a Kossuth Lajos ucco kirakataiban 1926 
november hó l*íől megtekinthetők, 

ü Túloldali rovatok kitölt ertrink !!

A hivatalok jegyezzék elő a rendeletet a P. R. 
T. múlt évi

26. számában megjeleni 5.118. sz.,
33. ,, „ 11.616. sz.,
50. „ „ 17.603. sz.,

folyó évi 53. számában megjelent 25.801. számú és 
69. számában megjelent 34.488. sz. rendeletnél is. 

Budapest. 1925. évi december hó 5-én.

Visszajelentések m ásolata  a központi igaz- 
ga tás  részére.

37.221.
Hivatkozással a P. R. T. f. é. 61. számában 

megjelent 30.024. sz. rendeletemre, felhívom a hi
vatalok figyelmét arra, hogy Ausztria a levélpostai 
zárlatok visszajelentéséről nem igényel ugyan a 
k ö z p o n t i  igazgatás (ia vezérigazgatóság) részére 
másolatot, de az indító kicserélő hivatal felettes 
igazga tósága , tehát az illetékes kerületi postaigaz 
gatóság (Post- u. Telegraphendirektion) részére az 
uj magyar-osztrák postaszerződés foganatosító sza
bályzat 4. cikke értelmében a visszajelentés máso
lata elküldendő (1. P. R. T. 1925. 4. száma). Jegyez
zék elő ezt a hivatalok a fent idézett 30.024. sz. ren
deletnél.

Budapest. 1925. évi december hó 2-án.
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Változás a  kalauzposták szám ozásában.
34.104.

A Baja és Hercegszántó közt közlekedő 448. sz. 
kalauzposták számát f. é. december hó 20-tól 
„180“-ra változtatom meg.

Ehhez képest emlitett naptól Budapest—Kis
kunfélegyháza közt a 180. helyett a 76. számú ka
lauzposták fognak közlekedni.

Budapest, 1925. évi november hó 25-én,

Útmutató vasúti menetrendkönyv megrendelése.
37.504.

Értesitem a hivatalokat, hogy az Útmutató 
vasúti menetrendkönyvet a jövő évben is közpon
tilag szerzem be. Ennélfogva az Útmutatót az igaz
gatóságok, a kerületi műszaki felügyelőségek és a 
postahivatalok saját hitelük terhére a ‘jövő évben 
sem rendelhetik meg.

A szétosztásuk ugyanúgy fog történni, mint a 
folyó évben.

A jövő évben megjelenő példányok szintén 
tartalmazni fogják a m. kir. mozgó- és kalauz
posták jegyzékét, a m. kir. posta közúti járatai
nak menetrendjét és a vasúti menetrendi résznél az 
egyes vonatok postaszállitására való mikénti, fel- 
használásának jelzését.

Budapest, 1925. évi december hó 1-én.

Llj m agyar-csehszlovák távbeszélöviszonylatok 
m egnyitása.

36.477.
Az alant felsorolt uj magyar-csehszlovák táv

beszélőviszonylatokban a forgalmat a f. é. decem
ber hó 10-vel megnyitom:

A m ag' ar A külföldi Beszélgetési <
távbeszélő központ tá\beszélő koznont ar. fia.l kok!),

neve neve frc Ct:

Balassagyarmat Munkacevo (Munkács) 2 40
Barcs Munkacevo (Munkács) 3 40
Békéscsaba Munkacevo (Munkács) 2 70
Budapest Gelnica (Gölnicbánya) 2 10

Kalinovo (Kálnó) 2 10
>1 Veiké Krtiny (Nagy- 

géres) 2 40

A magyar
távbeszélő központ 

neve

A külföldi Beszélgetési díj 
távbeszélő központ ar. frankokban 

neve frc ct

Cegléd Spisska Nová Vés (Igló) 2 40
Debrecen Gelnica (Gölnicbánya) 2 10

Húst (Huszt) 2 40
>> Vranov na Slovensku

(Varannó) 2 10
Gyöngyös Filakovo (Fülek) 1 80
Gyula Praha (Prága) 3 70
Hajdudorog Húst (Huszt) 2 40
Hajdúszoboszló Kezmarok (Késmárk) 2 40
Hatvan Filakovo (Fülek) 2 10
Karcag Munkacevo (Munkács) 2 40
Kiskunfélegyháza Húst (Huszt) 2 70
Kisterenye Filakovo (Fülek) 1 80
Kisvárda Húst (Huszt) 2 40

Veiké Krtiny (Nagy-
géres) 2 40

Makó Húst (Huszt) 2 70
Mándok Munkaéevo (Munkács) 2 40
Miskolc Gelnica (Gölnicbánya) 

Vranov na Slovensku
2 10

(Varannó) 2 10
Nyíregyháza Húst (Huszt) 2 40
Pápa Filakovo (Fülek) 2 10
Pásztó Filakovo (Fülek) 1 80
Putnok Spisska Nová Vés (Igló) 2 40
Sopron Vranov na Slovensku

(Varannó) 2 80
Szeged Gelnica (Gölnicbánya) 2 40

1» Húst (Huszt) 2 70
Szerencs Michalovce (Nagy-

mihály) 2 10
5» Munkacevo (Munkács) 2 10

Szikszó Spisska Nová Vés (Igló) 2 10
Szolnok Munkaéevo (Munkács) 2 40
Tarpa Munkacevo (Munkács) 2 40
Téglás Munkacevo 2 40
Vásárosnamény Munkacevo (Munkács) 2 40
Veszprém Vranov na Slovensku

(Varannó) 2 40

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V. B) Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival

V
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi november hó 30-án.



72. szám. 38B

Uj m agyar-német távbeszélőviszonylatok 
megnyitása.

37.432.
Egyrészről Schwerin (Mecklb.), másrészről Bu

dapest, Debrecen, Kecskemét, Kiskunhalas, Nagy
kőrös, Püspökladány, Szeged, Szentes közt a távbe
szélőforgalmat a f. évi december hó 15-vel megnyi
tom. A közönséges háromperces beszélgetés dija 
Budapesttel 6 aranyfrank 60 cts., amely díjtétel
hez Kecskemétnél és Nagykőrösnél 30 cts., Debre
cennél, Kiskunhalasnál, Püspökladánynál, Szentes
nél és Szegednél pedig 60 cts. pótdíj számítandó.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V. B). Külföldi forgalom díjtáblázatát 
■helyettesítő füzetet az új viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi december hó 5-én.

Uj m agyar-osztrák távbeszélöviszonylatok 
m egnyitása.

36.262.
Folyó évi december hó 10-vel a forgalom á 

következő uj magyar-osztrák távbeszélőviszonyla
tokban megnyílik:

A mngjar A kU'PUdi Beszólveté-ij é j
távbe-zélő központ távbe zélő központ ar. f a tikokban

neve neve fic cts

Balatonfüred Kittsee (Köpcsény) 2 10
Bicske* Wien 2 45
Bonyhád* Wien 2 85
Budapest Klosterneuburg 2 45

» Purkersdorf 2 45
Csepreg Pinkafeld (Pinkafő) 1 50
Csongrád* Wien 2 85
Csorna Pinkafeld (Pinkafő) t 85
Czelldömölk Pinkafeld (Pinkafő) 1 85
Gödöllő* Wien 2 45
Győr Pinkafeld (Pinkafő) 2 1 0

Kaposvár Pinkafeld (Pinkafő) 2 1 0

Körmend Pinkafeld (Pinkafő) 1 50
Mosonszentjános Graz 2 1 0

»> Wien 1 85
Wienerneustadt 1 85

Nagykanizsa Pinkafeld (Pinkafő) 1 85
Nyíregyháza* Wien 3 1 0

Pápa Pinkafeld (Pinkafő) 1 85
Pécs Pinkafeld (Pinkafő) 2 10

A magyar
távbeszélő központ 

neve

A kaifl'dS 
távbeszélő központ 

neve

Beszélgetési á i
ar. fiankdkba 

cts

Sárvár Pinkafeld (Pinkafő) 1 50
Siklós* Wien 2 85
Sopron Aspang 1 50

»> Baden 1 50
Pinkafeld 1 85

*» Pöttsching 1 50
»J Vöslau 1 50

Sümeg* Wien 2 45
Székesfehérvár Pinkafeld (Pinkafő) 2 1 0

Szolnok* Wien 2 85
Zalaszentiván Wien 2 20

* A Budapesten túl fekvő helyekre érvényes 
időbeli korlátozással.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V. B) Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi november hó 26-án.

Forgalomköri változások, 
i.

31.658.
Komárom vm. tatai járásában: Szomor kk. és 

Gyarmatpuszta. ^  Gyermely u. t. helyesen Gyer- 
mely.

Budapest, 1925. évi december hó 2-án.

II.
37.236.

Budaháttanya fV Dormánd, Heves vm., egri 
j., u. p. ezentúl Dormánd.

Dormánd kk., Heves vm., egri j., ezentúl IXI 
Eh. Füzesabony. Díj Q  szám: 369.

Budapest, 1925. évi december hó 2-án.

III.
37.537.

Avasszöllőhegy Zalakoppány, Zala vm., 
zalaszentgróti j., u. p. ezentúl Zalakoppány.

Varjukaszöllőhegy ^  Zalakoppány, Zala vm., 
zalaszentgróti j., u. p. ezentúl Zalakoppány.

Zalakoppány kk., Zala vm., zalaszentgróti j., 
ezentúl IX l. Eh. Zalaszentgrót.

Budapest, 1925. évi december hó 2-án.
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37.538.
Hercegszentmárton kk., Baranya vm., baranya- 

'vári j., u. p. ezentúl Németmárok.
Németmárok kk., Baranya vm„ baranyavári 

j., ezentúl IX l. Eh. Villány.
Ópuszta Hercegszentmárton, Baranya vm., 

baranyavári j., u. p. ezentúl Németmárok.
Ujpuszta Hercegszentmárton, Baranya

vm., baranyavári j., u. p. ezentúl Németmárok.
Budapest, 1925. évi december hó 2-án.

H elyesbítés.
37.335.

A P. R. Tára ez évi 68. számában 34.176. sz. 
a. közölt „Helvesbités“-nél Kurityáni-bányatelep és 
Kurityán, ugyanezen számban 33.721. sz. alatti 
„Forgalomköri változásokénál Előszállás és Her
cegfalva, Katonatelep és Kecskemét s végül a 70. 
számban 27.822. sz. a közölt „Forgalomköri válto
zásénál Bánszáílásbánya és Sajóvárkony közé a 

jel pótlólag bejegyzendő.
Budapest, 1925. évi november hó 28-án.

Megbízások.

i .

37.473.
Dimény Mózes postafőigazgatói címmel felru

házott postaigazgató megbizatott a postavezérigaz
gatóság 5-ik, távirda-, távbeszélő- és rádió üzleti és 
kezelési ügyosztályának vezetésével.

Budapest, 1925. évi november hó 30-án.

II.

37.600.

Dr. Alkér Sándor postaigazgató a postavezér
igazgatóság 2. (jogi-, pénz- és hitelügyek), Tichtl 
György posta műszaki igazgató pedig a postavezér
igazgatóság 8. (postaházak építése és fentartása) 
ügyosztályának vezetésével bízatott meg.

Budapest, 1925. évi december hó 2-án.

III.
38.022.

Salamon István postafőigazgató megbizatott a 
soproni postaigazgatóság vezetésével.

Budapest, 1925. évi december hó 6-án.

Átminősítés.
37.570.

Peterdi Ottó ideiglenes minőségű II. oszt. posta
tiszt átminősíttetett ideiglenes minőségű postaszám- 
tisztté.

Budapest, 1925. évi december hó 1-én.

Pályázati hirdetmény 
megüresedő hivatalvezetői állásokra.

36.832.

A veszprémi, ceglédi, budapesti 10. számú, 
szekszárdi, kalocsai, mohácsi, budapesti 70. számú 
és esztergomi postahivataloknál megüresedő hiva
talvezetői állásokra ezennel pályázatot hirdetek.

A szabályszerű átköltözködési illetményekre 

való igényjogosultsággal jelentkezhetnek minden 

postaiigazgatósági kerületből postahivatali igazga

tók, főfelügyelők, felügyelők, továbbá olyan főtisz
tek, akiknek legalább 15 évi szolgálatuk van.

Jelentkezni lehet ezen közlemény megjelené
sétől számított két héten belül szolgálati utón azon 

igazgatóságnál, amelynek kerületébe az érdekelt 
hivatal tartozik.

A táfcs igaz gatós ágok az írásbeli jelentkezése
ket illetékes tárgyalás és a betöltésre vonatkozó ja

vaslattétel végett ahhoz az igazgatósághoz küldjék, 
amelynek kerületébe az érdekelt hivatalok tartoz
nak.

A budapesti 70. számú postahivatal kivételé
vel a többi hivatalvezetői állással természetbeni 
lakás jár.

Budapest, 1925. évi november hó 23-án,
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
37.084.

ostame8teri állásra t isztiszerződés kötésének és a m. klr postamesterek és postamesteri alkalmazottak országos nyugdíj 
eqyesiiletébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

72. szám. 3 8 1
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Általános feltételek: 1. 24 éves életkor, 2. ma
gyar állampolgárság, 3. ép, egészséges, postai szol
gálatra alkalmas testalkat, 4. fetídhetlen előélet és 5. 
iskolai végzettség, illetve 4 osztályú polgári, vagy 
ezzel egyenrangú más iskola sikeres elvégzése.

Pályázhatnak: a) az I. és II. osztályba sorozott 
postamesteri állásra olyan postamesterek és kiadók, 
akik ilyen minőségben már legalább ő éve kifogás
talanul működnek;

b) a III. és IV. osztályba sorozott hivataloknál 
betöltendő postamesteri állásokra postamestereken 
és kiadókon kívül a kiadójelöltek és hivatali kise
gítők, nemkülönben a létszámapasztási állományba 
helyezett postai alkalmazottak, valamint intézeten 
kívül álló más olyan egyének is, kik az általános 
feltételeknek megfelelnek. Ez utóbbi két kategóriába 
tartozók azonban a kincstári szolgálatból történt 
kilépésük óta, illetve az iskoláik elvégzése után 
űzött foglalkozásaikat közhatóságilag igazolni tar
toznak. — A IV. osztályba sorozott, valamint azon 
nem egyesitett III. osztályú postahivataloknál betöl
tendő postamesteri állásokra, amelyeknek évi for
galma a 20.000 munkaegységet meg nem haladja, 
egyenlő igény jogosultság mellett elsőbbséggel bírnak 
azok, akik kimutatják, hogy a megélhetést illetőleg 
nincsenek egyedül a postamesteri illetményekre 
utalva.

A pályázó kellő pénzügyi bélyeggel ellátott kér
vényében jelezni köteles a családi állapotát, t. i. 
(nős-e, hány gyermeke van és milyen korúak; 
nőtlen-e, esetleg férjes, elvált, avagy hajadon-e), to
vábbá vagyoni állapotát és nyelvismeretét.

A férjes nők kötelesek kimutatni férjük foglal
kozását, továbbá szülői ellátás alatt álló gyer
mekeik számát és életkorát, végül hatósági bizo
nyítvánnyal igazolniok kell, hogy férjük keresete, 
vagy vagyona miből áll.

Az állás betöltésénél, — a még mindig fennálló 
elhelyezkedési nehézségekre való tekintettel, — 
csakis azon pályázók kérvényeit lehet érdemlegesen 
tárgyalni, akik igazolják, hogy az illető községben a 
postahivatal részére helyiséget, saját maguknak 
pedig lakást tudnak biztosítani.

Olyan községekben, ahol a lakosság egyötöde 
(20%-a) nyelvi kisebbségből alakul, a pályázó 
köteles azt is igazolni, hogy az illető kisebbségi 
nyelvben is jártas. (L. az 1924. évi II. t.-c.-et.)'

A pályázóktól kívánt összes adatok eredeti ok
mányokkal és igazolványokkal, illetve hatósági 
bizonyítványokkal, vagy ezeknek az okmányoknak 
hiteles másolatával igazolandók.

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, vala
mint a hiányosan felszerelt folyamodványok érdem
legesen nem tárgyaltatnak.

A pályázók sajátkezüleg irt s kellően felszerelt 
kérvényüket az illetékes postaigazgatósághoz 1925. 
évi december hó 28-ig nyújtsák be.

Budapest, 1925. évi december hó 4-én.

Felhívás a József Királyi Herceg Szanatórium 
Egyesület tá rgyso rsjá téka  ügyében.

37.214.
A József Királyi Herceg Szanatórium Egyesü

let a tüdővész elleni küzdelmének hathatósabbá 
tétele céljából sorsjátékot rendez. Tekintettel arra, 
hogy az Egyesület igen magasztos célt tölt be, de 
különösen tekintettel arra;, hogy az Egyesület az 
általa fentarlott debreceni Auguszla-Szanatórium- 
ban 12 tüdőbeteg postaalkalmazott elhelyezését 
biztosítja, felhívom a személyzetet, hogy az Egye
sületet nemes céljának elérésében sorsjegyek vá
sárlásával anyagi tehetsége szerint minél hatható
sabban támogassa.

Célszerű, ha a megrendelni kívánt sorsjegye
ket a személyzet nem egyenként szerzi be, hanem 
egy-egy postahivatal az oda beosztott személyzet 
megrendelését egyszerre intézi el. Ez okból meg
engedem, hogy a sorsjegyeket az egyes központi 
hatóságoknál, igazgatóságoknál és hivataloknál a 
vezető által megbizandó alkalmazott a személyzet 
körében árusíthassa. Az Egyesület az igy elárusí
tott sorsjegyek árából 10 százalék, vagyis egész 
sorsjegyenként 3000 korona engedményt ad, ami
ből 2000 korona az elárusitással megbízottat illeti 
meg, 1000 korona pedig a Kőszegen építendő pos
tás árvaház-alap részére jut. Az Egyesülettel való 
leszámolást minden egyes elárusító alkalmazott 
főnöksége ellenőrizze, amely az árvaháznak jutó 
összegnek a jóléti szövetkezethez való elküldéséről 
gondoskodjék.

A sorsjegyintézőség Budapesten IV., Apponyi- 
tér 1. szám alatt működik, amely a részletes fel
világosítást meg fogja adni. Telefon: József
115—09.

Budapest, 1925. évi november hó 30-án.

Felhívás a MEFH0SZ Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége 

so rs já ték a  ügyében.
38.387.

A MEFHOSZ Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Országos Szövetsége a diákjóléti intéz
mények javára tárgysorsjátékot rendez. Minthogy 
a Szövetség hazafias és kulturális feladatot tölt be, 
felhivom a személyzetet, hogy a Szövetséget célja 
elérésében sorsjegyek vásárlásával anyagi tehetsége 
szerint minél hathatósabban támogassa.
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Megengedem továbbá, hogy a sorsjegyeket az 
egyes központi hatóságoknál, igazgatóságoknál és 
hivataloknál a vezjető által megbízandó alkalma
zott a személyzet körében árusíthassa. Az egyesü
lettel való leszámolást minden egyes elárusító al
kalmazott főnöksége ellenőrizze.

A sorsjegyintézőség Budapesten, VIII., Üllői-út
4. szám alatt működik és e tárgyban részletes fel
világosítást ad a hivataloknak.

Budapest, 1925. évi december hó 10-én.

Kiadói á llást keres
i.

Kereskedelmi érettségit tett férfikiadó azon- 
nalra, de legkésőbb december 15-ére alkalmazást 
keres nagyobb, I. oszt. postahivatalnál. Feltételeket 
s szives megkeresést a Szentkirály pu. (Vas m.) 
postahivatalhoz kér Piros István postakiadó.

II.
Hétéves kiadó azonnali belépésre ajánlkozik. 

Megkeresést kér Terner Erzsébet, Egyek, Hajdú 
megye.

Kimutatás a létszámból törö lt postakiadók személyi adatairól.

Posta
igazgatósági

kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

A törlés oka Megjegyzés
n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Budapesti
kerületi Sárhegyi Anna kiadó End̂ öd

1894 Gyoma Több mint féléve nem 
vállalt alkalmazást —

Sopron Vogel István V

________

Kapuvár 
18 j5 Nádasd Postamesterié 

nevezte eit ki

Szeged Kobn Katalin . Szeged
1899 bzcged I. Több mint féléve nem 

vállalt alkalmazást —

* Szöcs Altiláné a Szarvas
1897

.

Makó » —

n Szvák Anna n Szarvas
1891 Szarvas —

Nyomatott a BtidapeBtl Hírlap uyorudő.tábun. Budapest, V III.. Htöklr Szilárd-utca 4. FelolÓB ayoaadaveze tő : N edoozky  L ászló .
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RENDELETEK TÁJRA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  l ^ p  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. DECEMBER 15. 73. szám

T A  R T
A feladó intézkedéseinek megszövegezése a szállító

ié vélem.
A „M. lűr. postatakarékpénztár rendeletéinek köz

lönye“.
Amerikai szeretetadomány-csomagok postai kezelése.
Hirlapdijszabás a Lengyelországból eredő és Magyar- 

országba szóló hírlapok és folyóiratok után.
Elveszett távirdavonalfelvigyázói bélyegző.

Hiszek egy Istenben, h iszek  egy hazában, 
H iszek egy isten i örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltám adásában! — Ámen.

A feladó intézkedéseinek megszövegezése a 
szállítólevélen.

37.527.
Felhívom a hivatalok figyelmét arra, hogy 

egyes külföldi igazgatásoktól vett értesülés szerint 
a Magyarországból eredő szállítóleveleken a fel
adóknak a kézbesíti) etetlenség esetén szóló rendel
kezései igen gyakran magyar nyelven vannak fo
galmazva. Utasítom a hivatalokat, hogy a 'kül
földi csomagok feladóit figyelmeztessék arra, hogy 
az ilyen rendelkezéseket lehetőleg francia nyelven, 
vagy az illető országban ismert nyelven fogalmaz
zák, mert ellenkező esetben kiteszik magukat an
nak a veszélynek, hogy az illető igazgatás a ren
delkezést nem létezőnek tekinti.

Budapest, 1925. évi december hó 9-én.

A „M. kir. postatakarékpénztár rendeletéinek 
közlönye“ .

34.204.
Értesítem a hivatalokat, hogy a m. kir. posta

takarékpénztár az 1926 január 1-től kezdve ren
deletéit a „M. kir. postatakarékpénztár rendele
téinek közlönyéiben fogja kihirdetni.

E közlönyt a postatakarékpénztár minden 
postaigazgatóságnak és postatakarékpénztári köz
vetítő hivatalnak megküldi.

i L O M
Változások! a Távíró Tarifákban.
A Dunakiliti—Wien és Szőny—Wien közti távbeszélő- 

forgalom megnyitása.
Uj imagyar-csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.
Sopron bevonása ai magyar-német távbe szelő forgalom!».
Betöltendő kiadói állás.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra, szerződés 

mellett.

Minthogy a fentjelzett időponttól kezdve a 
hivatalok a .postatakarékpénztári közvetítő szolgá
latra vonatkozó rendelkezéseket már nem a P. R. 
T. utján fogják megkapni, felhívom a hivatalokat, 
hogy az e közlönyben foglalt, reájuk vonatkozó 
rendeleteket ugyanolyant pontossággal és ügybuz
galommal hajtsák végre, mint a P. R. T.-ban meg
jelent rendeleteket.

Budapest, 1925. évi november hó 30-án.

Amerikai szeretetadom ány-csom agok postai 
kezelése.

38.755.
Amerikából Pedlow kapitány közvetítésével sze

retetadomány-csomagok érkeztek Budapestre, ame
lyeknek innen való továbbszállítását és kézbesíté
sét a m. kir. posta fogja végezni.

A csomagok díját nevezett közvetítő átalány- 
összeggel rótta le, amely összegben benfoglaltatnak 
az összes magyar postai díjak, tehát a csomagok 
postai viteldíja, a vámküzvetitési díj és statisztikai 
illeték, a közúti pótdíj, és a Budapesten, valamint 
a vidéken való házhozkézbesités esetén annak 
díja is.

A szállítóleveleket és <a csomagokat a feladás
kor „V“ jelzéssel és „Amerikai szeretetadomány- 
csomag“ felirattal látják el.

A csomagokat a kézbesítéskor semminő díjjal 
megterhelni nem szabad (fekbérrel sem).

Minthogy ezeket a csomagokat a Budapest 70.
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sz. postahivatal vámkezelteti, azokat másutt vám
kezeltetni, illetve vám elé állíttatni nem szabad.

Ha valamely csomag bármely okból nem kéz
besíthető, azt visszajelentés nélkül haladéktalanul 
a Budapest 70. sz. postahivatalhoz kell visszakül
deni, amely hivatal a közvetítővel egyetértőleg a 
csomag további sorsa iránt intézkedik.

Budapest, 1925. évi december hó 15-én.

H irlapdijszabás a Lengyelországból eredő 
és M agyarországba szóló hírlapok és folyó

iratok után.
37.817.

Tudomásulvétel végett közlöm a hivatalokkal, 
hogy a Lengyelországban közvetlenül a kiadók 
által feladott és Magyarországba szóló hírlapok 
és folyóiratok bérmentesítési diját készpénzben 
szedik be.

A díjnak lerovását „Opata pocztowa uisz- 
czona ryczatem“ (magyarul: „Postadij átalá-
nyozva“) vagy „Opata ryczatowa uiszczona go- 
towka“ (magyarul: „Díjátalány készpénzben le
róva“) záradék tünteti fel.

Budapest, 1925. évi december hó 11-én.

E lveszett távirdavonalfelvigyázói bélyegző.
37.623.

Balogh Miklós siófoki távirdavonalmester a 
„m. kir. távirdavonalfelvigyázó 492.“ vésetü fém
bélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a hivatalokat, hogy az említett bé
lyegzőlenyomattal hozzájuk netán beérkező bead
ványokat terjesszék fel a soproni posta műszaki 
felügyelőséghez.

Budapest, 1925. évi december hó 9-én.

Változások a  Táviró Tarifákban.
36.429.

Italcable társaság az Anzio-ból kiinduló és Ma
laga, Las Palmas, St. Vincent du Cap Vert, Fer
nando Noronha, Rio de Janeiro és Montevideo 
érintésével Buenos-Ayresig kiépített kábelén a for
galmat megnyitotta.

Palesztinához tartozó Maan és Akaba hivata
lok Transjordániához csatoltattak. Utóbbi önálló 
díjterületet képez.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. évi 22. számá
nak mellékleteként megjelent Táviró Tarifákban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

A 9. oldalon Kanári szigeteknél „5“ jegyzet
ként a következő szöveg Írandó: „Las Palmas-ba

táviratok via Italcable is küldhetők a közzétett szó
díjjal“.

A 12. oldalon Cap Vert szigeteknél St. Vincent 
mellé ** jel teendő és jegyzetként a következők 
írandók: „Táviratok Via Italcable is küldhetők 
ugyanazzal a szódíjjal, mint Via Lissabon-Madére“?

A 16. oldalon Bahama szigeteknél az első ha
sábban Governors Harbour elé „Clarencetown“ hi
vatal neve Írandó.

A 21. oldalon Costa Ricánál a „Többi hivatal“ 
díjtételei Via Anglo, Via Commercial........  stb. út
vonalon 4.22-ről 4.12-re, Via Italo Radio 4.04-ről 
3.94-re és Via Radio France és Via Transradio 
4.07-ről 3.97-re helyesbitendők.

Ugyanezen az oldalon Salvador (San)-nál La 
Libertad díjtételei Via Italo Radio 3.69-ről 3.94-re, 
Via Radio France vagy Via Transradio 3.72-ről 
3.97-re, Via Anglo, Via Commercial stb. 3.87-ről 
4,12-re helyesbitendők.

A 24., 25. és 26. oldalakon a 8. hasábban fel
sorolt útirányok közül a Via Italcable törlendő és 
ezen oldalak lapszélén Via Italcable név alatt új út
irány veendő fel a régi díjakkal, kivéve Brazília 
Pernambuco díjtételét, mely 2.55-el jegyzendő elő 
és Perut, melynél El Encanto, Leticia, Iquitos, Ma- 
sisea, Puerto Maldonado hivatalok díjhasábja Via 
Italcable üresen hagyandó.

A 24. oldalon Bolivia többi hivatalai mellé az 
első hasábban * jel teendő és jegyzetként a követ
kező Írandó: „Ballivian, Cachuela Esperanza, Co- 
bija, D’Orbigny, Esteros és Villa-Bella-ba szóló táv
iratok díja Via Italcable 5.25 frc“.

Ugyanezen az oldalon Chili Punta Arenas Via 
Italcable díjtétele mellé az új hasábban *** jel 
teendő és jegyzetként a következő Írandó: „Kizáró
lag Via Conception Radio“.

A 27. oldalon Arábiánál a rendeltetési ország 
hasábjában Akaba és Maan hivatalok nevei tör
lendők.

Ugyanezen az oldalon Brit-India mellé ** jel 
teendő és jegyzetként a következő írandó: „Távira- 
tak késnek és csak a feladó veszélyére fogadha
tók el“.

A 29. oldalon Palesztinánál a rendeltetési or
szág hasábjában „Transjordania hivatalai“ és a 
„Többi hivatal“ alfelosztás a vonatkozó díjtéte
lekkel törlendők és a „Többi hivatal“ díjtételei Pa
lesztinára vonatkoztatva, azzal egy sorba írandók.

Ugyanezen oldalon Sziam és Puket-sziget alá 
felveendő külön országként Transjordánia a követ
kező adatokkal: Transjordánia *), 3). Akaba és
Maan: Via Eastern: 1.70, Via Varsovie Indo: —, 
Via France T. S. F.: 1.60, Via Egypradio: 1.60. Több
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hivatal: Via Eastern: 1.55, Via Varsovie Indo: —, 
Via France T. S. F.: 1.45 és Via Egypradio: 1.45.“ 
A „Szolgálati korlátozások“ és „Megjegyzés“ hasáb
jaiban Palesztinánál a közlések változatlanul meg
maradnak, Transjordaniánál pedig a vonatkozó 
hasábokba a következő adatok Írandók: R p=
és = D =  kivételével az összes különleges távira
tok.“ — „LCD: francia, angol, valamint latin be
tűkkel írva a héber és arab nyelv.“

Ugyancsak a 29. oldalon Perzsia mellé ** jel 
teendő és jegyzetként a következő írandó: „Távira
tok cenzúra tárgyai és késnek, kivéve a követsé
gek, telepek és kereskedelmi cégek címére szóló 
táviratokat.“

Budapest, 1925. évi december hó 5-én.

A Dunakiliti—Wien és Szöny— Wien kÖ2 ti 
távbeszélöforgalom  m egnyitása.

36.911.
A Dunakiliti—Wien és Szőny—Wien táfv- 

beszélőviszonylatokban a forgalmat a folyó évi de- 
december hó 20-ikával megnyitom. A beszélgetési 
dij Dunákilitivel 1 frank 85 cts, Szőnnyel 2 frank 
20 cts.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V. B) Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. (évi december hó 12-én.

Uj m agyar-csehszlovák távbeszélöviszonylatok 
m egnyitása.

37.816.
Az alant felsorolt uj mgayar-cseh távbeszélő

viszonylatokban a forgalom a folyó évi december 
hó 10-én megnyílott:

A magyar 
távbeszélő központ

A külföldi 
távbeszélő-központ

Beszélgetési dij 
ar. frankokban

nőve neve frc cts.

Bánréve Cizkupele (Csizfürdő) 1 80
11 Luéenec (Losonc) í 80
11 Rim. Sobota 1 80

»>

(Rimaszombat) 
Roznava (Rozsnyó) 1 80

>> Tornala (Tornaija) 1 80
Bélapátfalva Luéenec (Losonc) í 80

>» • Rim. Sobota 
(Rimaszombat) 1 80

Roznava (Rozsnyó) 1 80
Debrecen Halié (Gács) 2 40

Roznava (Rozsnyó) 2 10
11 Tornala (Tornaija) 2 10

A magvar A külföldi Beszélgetési díj
távbeszélő központ távbeszélő közoont ar. frankokban

neve neve frc C t 3

Miskolc Dobsina (Dobsina) 2 10
11 Halic (Gács) 2 10
11 Jelsava (Jolsva) 1 80
11 Murán (Murányalja) 2 10
11 PleSivec (Pelsőc) 1 80

Roznava (Rozsnyó) l 80
>» Tisovec (Tiszolc) 1 80
11 Tornala (Tornaija) 1 80
11 Velka Revuöa 

(Nagyrőce) 1 80
Nyíregyháza Rim. Sobota 

(Rimaszombat) 2 10
»» Roánava (Rozsnyó) 2 10
»» Tisovec (Tiszolc)) 2 10
11 Tornala (Tornaija) 2 10
11 Velka Revuca 

(Nagyrőce) 2 10
Ózd DobSina (Dobsina) 2 10

11 Luéenec (Losonc) 1 80
11 Rim. Sobota 

(Rimaszombat) 1 80
11 Roznava (Rozsnyó) 1 80

Putnok DobSina (Dobsina) 2 10
11 Jelsava (Jolsva) 1 80
11 Luéenec (Losonc) 1 80
>» Plesivec (Pelsőc) 1 80
11 Rim. Sobota 

(Rimaszombat) 1 80
11 Roznava (Rozsnyó) 1 80
11 Tisovec (Tiszolc) 1 80
11 Tornala (Tornaija) 1 80
11 Velka Revuca (Nagyrőce) 1 80

Sajószentpéter Dobsina (Dobsina) 2 10
t i Rim. Sobota

(Rimaszombat) 1 80
»» Roznava (Rozsnyó) 1 80
>» Tornala (Tornaija) 1 80

Sárospatak Rim. Sobota 
(Rimaszombat) 2 10

Roznava (Rozsnyó) 2 10
»» Tornala (Tornaija) 2 10

Sáta Dobsina (Dobsina) 2 10
»> Rim. Sobota (Rimaszom

bat) . 1 80
»» Roznava (Rozsnyó) 1 80
11 Tornala (Tornaija) 1 80

Szikszó Luéenec (Losonc) 1 80
>» Roánava (Rozsnyó) 1 80
>> Tornala (Tornaija) 1 80
Továbbá a következő uj magyar-csiehszlovák 

távbeszélőviszonylatokban a forgalmat a folyó évi 
december hó 20-án nyitom meg.



394 73. szám.

A magyar Csehszlovák Beszélgetési díj
távbeszélő központ távbeszélő központ ar.- frankokban

neve neve frc cts

Budapest Bina (Bény) 1 80
11 Ciz (C s í z ) 2 10
ii Dobsina (Dobsina) 2 40
1» Feled 2 10
11 Gemer (Sajógömör) 2 10
11 Hodéjovo (Várgede) 2 10
1* Jelsava (Jolsva) 2 10#
n Krasnohorské Podhrad’ié 

(Krasznahor kaváralja) 2 10
ii Perbete 2 10
it Ratkova (Ratkó) 2 10
u Tisovec (Tiszolc) 2 10
ii Tornala (Tornaija) 2 10
11 Velká Revuca (Nagyrőce) 2 10
'ii Velky Meder (Nagy- 

megyer) 2 10
Debrecen Cop (Csap) 2 40
Gyula Brno (Brünn) 3 00

11 Kosice (Kassa) 2 40
11 Munkacevo (Munk'áés) 2 70
ii 1 Piest’any (Pöstyén) 2 70

Kisbér Komamo (Komárom) 1 80
Miskolc Ciz (C s í z ) 1 80

11 Fieled 1 80
11 Gemer (Sajógömör) 1 80
11 Hodéjovo (Várgede) 1 80
ii Krasnohorské Podhrad’ié 

(Krasznahorkaváralja) 1 80
it Liptovsky Svety Mikulás 

(Liptószentmiklós) 2 40
11 Ratkova (Ratkó) 1 80
11 Slavosovce (Nagyszabos) 1 80

Nagymágocs Cuz (Csuz) 2 10
Tótkomlós Luéenec (Losonc) 2 40

Praha (Prága) 3 70

Ugyancsak a folyó évi december hó 20-tól szá
mítandó érvénnyel a már megnyitott Budapest— 
Plesivec (Pelsőc), Roznava (Rozsnyó), Slavosovce 
(Nagyszabos) távbeszélőviszonylatokban a beszélge
tési díjat az eddigi 2 frank 40 cts-ről 2 frank 10 
cts-rai szállítom le.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V. B) Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet megfelelően! egészítsék, illetve 
javítsák ki.

Budapest, 1925. évi december hó 9-én.

Sopron bevonása a  m agyar-ném et távbeszélő- 
forgalomba.

38.210.
Egyrészről Sopron, másrészről mindama né

met távbeszélőközpontok közt, amelyekkel Buda
pest beszélhet, a távbeszélőforgalmat a folyó évi 
december hó 20-ával megnyitom. A beszélgetési 
dij minden egyes viszonylatban 60 cts-el több 
mint Budapestnek az illető viszonylatra megálla
pított dija.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Távb. 
Üzletszab. V. B) Külföldi forgalom“ díjtáblázatát 
helyettesítő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi december hó 12-én.

Betöltendő kiadói állás. Az abuj szántói posta- 
hivatalnál a vezető kiadói állás üresedésben van. A 
postahivatal szives jelentkezést kér. Fizetés meg
egyezés szerint.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

A s-ajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást^ (állást), illetve 
nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. rovatbau felvett postaigazgatóságboz 1926 január hó tí-ig nyújtandók 
be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

N yom atott a Budapesti Hírlap nyom dájában. Budapest. V III., llökk  Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László,
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A MAGYAR KIR.
K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEM ÜGYI MINISZTER.

Budapest, 1925. DECEMBER 22. 74. szám

T A R T
A nyugdíjasok, özvegyek, és Árvák (kegydijasok) részére 

a m. kir. pénzügyjniniszlcriuin által kibocsátott kérdői vök 
kézbesítése és összegyűjtése.

Lefoglalandó sajtótermék.
Olaszországban, Fraticiao rszágban és Finnországban 

megjelenő hírlapokra és folyóiratokra előfizetések elfogadása 
Hrrlapátszámilási kulcsok megállapítása.

A hivatalos levelezés álallányozására igényjogosultak 
névjegyzékének helyesbítése.

Kanadába szóló levélpostai küldeményekről! felvett 
tudakozványok továbbítása.

Értékdoboz-forgalom brit gyarmatokkal.
A bároalajstrom című nyomtatvány készleteinek zár 

alatt őrzése.

A L O M
A magyar—osztrák távbeszélő forgalomban a Vidéki 

magyar (központokkal fennálló időbeli korlátozásnak módo
sítása.

Uj magyar—csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg
nyitása.

Uj kalauzposták berendezése és változás a kalauz
posták számozásálban.

Helyesbítés a „Dijővmutató“-ban.
Újévi üdvözletek megváltása.
A m1. kir. postatakarékpénztár 1925. évi november Ivari 

forgalma.
Betöltendő kiadói vagy kisegítői állások.
Kiadói állást keresnek.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! — Ámen.

fc A nyugdíjasok, özvegyek és árvák (kegydija- 
sok) része re  a  m kir. pénzügyminisztérium 
á lta l k ibocsáto tt kérdőívek kézbesítése es 

összegyűjtésé.
39.237.

Értesítem a kézbesítő postahivatalokat, hogy 
az ország területén lakó nyugdíjasok, özvegyek és 
árvák (kegydijasok) részére a m. kir. pénzügy
minisztérium a mai nap folyamán kérdőíveket bo
csátott ki és ezeknek a m. kir. posta útján való szét
küldése iránt intézkedett.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ezeknek a 
négyrét hajtogatott alakban, boríték nélkül, nyom
tatványként feladott kérdőíveknek gyors és pontos 
kézbesítésére különös gondot fordítsanak.

A kérdőíven foglalt figyelmeztetés szerint a 
pontosan kitöltött kérdőivet az 1926. évi január 
l én esedékes nyugdíj, nyugbér (ellátás) kifizetése 
alkalmával a kifizetést teljesítő postai közeg
nek kell átadni, akinek kötelessége a kifizetés 
előtt a kitöltött kérdőív átadását követelni. 
Amennyiben valamely előre nem látott ok miatt 
egyik vagy másik nyugdíjas a kitöltött kérdőívet 
átadni nem tudná, a nyugdíjutalvány összege ugyan

kifizethető, de erről a kézbesítő a postahivatalnak 
jelentést tesz s a hivatal a kérdőív pótlólagos be
szedése iránt intézkedik. Ellenőrizze tehát a kézbe
sítő közegeket, hogy szám szerint ugyanannyi 
kérdőivet szolgáltassanak át a postahivatalnak, 
mint ahány nyugdíjutalványt a kézbesítő körútra 
való kiindulásuk előtt attól átvettek.

Minthogy a januári nyugdíjutalványok kéz
besítése már a folyó hó két utolsó napján 
veszi kezdetéi, a szükséges utasításokkal a 
kézbesítőket a kellő időben lássa el. A m. 
kir. postatakarékpénztár a kérdőívekből néhány 
tartalékpéldánnyal fog elláttatni abból a cél
ból, hogy amennyiben a nyugdíjutalvánvok egyik
másik címzettje valamely okból kérdőivet nem ka
pott volna, a postahivatalnak közvetlenül a posta
takarékpénztárhoz intézett jelentésére a postataka
rékpénztár a kérdőívet utólag megküdhesse.

Kieme leim, hogy a kérdőívekkel csak azok az 
állami, állami üzemi és nem állami tanszemély
zeti nyugdíjasok, özvegyek és árvák láttatnak el, 
akik 1926. évi január hóra már ellátásban része
sülnek.

A kézbesítést végző postai alkalmazottak által 
összegyűjtött kérdőíveket, amelyek a nyugdíja
soknak, özvegyeknek és árváknak tárcaszerinti 
hovatartozandósága szerint különböző színűek, 
a kézbesítő postahivatalnak átadják, amely a
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kérdőíveket szAnek szerint csoportosítsa és a 
magyar államvasutak nyugdíjasai, özvegyei és 
árvái által kitöltött kérdőíveket a lakóhely 
szerint az illetékes államvasúti üzletvezető
ségnek, az összes többi kérdőíveket pedig 
boríték alatt közvetlenül a m. kir. pénzügyminisz
térium IV. b. osztályának legkésőbb január bó 
9-éig rövid jelentéssel küldje el. A postai ügynök
ségek kézbesítő kerületében lakó ellátottak kérdő
íveinek elküldéséről az ellenőrző és leszámoló hiva
talok gondoskodjanak.

Azok a postahivatalok, amelyeknek kézbesítő 
kerületében ilyen nyugdíjas, özvegy vagy árva nem 
lakik, valamint azok a postahivatalok, amelyeknek 
kézbesítő kerületében csak máv. nyugdíjas, özvegy 
vagy árva lakik, — akinek a kérdőivét tehát az 
illetékes üzletvezetőségnek kell elküldeni, — a m. 
kir. pénzügyminisztérium IV. b. ügyosztályának 
ugyancsak legkésőbb január hó 9-ig nemleges je-\ 
lentést tenni tartoznak.

Budapest, 1925. évi december hó 21-én.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
38.994.

A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék vizsgáló- 
birája folyó évi december hó 15-én kelt B. 2.348/1. 
számú végzésével az „Újhelyi Hírlap“ cimii heti
lap S.-A.-Ujhelyen 1925. évi december bó 12-én 
megjelent 49. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtóter
mék netán postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a sátoraljaújhelyi kir. 
törvényszék vizsgálóbirájához küldjék be.

Budapest, 1925. évi december hó 16-án.

Olaszországban, Franciaországban és Finn
országban megjelenő hírlapokra es folyóira
to k ra  előfizetések elfogadása. Hirlapatszami- 

tási kulcsok m egallapitasa.
33.700.

Értesítem a hivatalokat, hogy az Olaszország
ban, Franciaországban és Finnországban megjelenő 
hírlapokra és folyóiratokra az 1928. évi január hó 
1-től előfizetések elfogadhatók.

A külföldön megjelenő és a posta útján elő
fizetett hírlapok és folyóiratok előfizetési árára 
nézve azonnali hatállyal a következő átszámítási 
kulcsokat állapítom meg:

1 uj bírod, márka (Neue Reichsm.) 17.200 K 
1 svájci frank . . . . . . . .  14.000 „

. 1 hollandi fo r in t.............................. 29.000 „
1 dán korona . . . . . . . .  18.000 ,,

1 belga frank . . . . . . . .  3.300 „
1 francia f r a n k .......................  . 2.800 „
1 l i r a ..................................  3.000 „
1 finn m á rk a .................... 2.000 „

E rendelet megjelenésével egyidejűleg a P. R~ 
T. folyó évi 35. számában megjelent 17.722. számú 
rendelettel megállapított átszámítási kulcsok hatá
lyukat vesztik.

Fentieket a hivatalok e rendeletnél jegyezzék
elő.

Tudomásomra jutott, hogy számos budapesti 
postahivatal a külföldi hírlapokra való előfizetése
ket nem fogadja el, hanem a jelentkező feleket a 
külföldi hirlaposztályhoz utasítja. Figvelmeztetem 
az érdekelt hivatalokat, hogy külföldi hírlapokra 
való előfizetést minden postahivatal köteles elfo
gadni. Felmerülő esetekben a budapesti hivatalok 
addig is, amig a külföldi hírlapok árjegyzékét meg
kapják, az előfizetési díjakra vonatkozólag fordul
janak távbeszélőn a külföldi hirlaposztályhoz 
(30—06), amely a szükséges fölvilágositást azonnal 
megadja.

Budapest, 1925. évi december hó 17-én.

A hivatalos levelezés átalányozására igény- 
jogosultak névjegyzékének helyesbítése.

38.683.
Pénzügyminiszter ur kívánságára a „M. kir. 

központi illetményhivatal“-t a hivatalos levelezés, 
átalányozására igényjogosultak sorába felvettem.

A hivatalok a múlt évi P. R. T. 51. számában 
megjelent 17.516. számú rendeletben foglalt „Név
jegyzék“ VII. pontjának 48. tételeként az említett 
hivatalt jegyezzék be.

Budapest, 1925. évi december hó 17-én.

Kanadába szóló levélpostai küldeményekről 
felvett tudakozvanyoK továbbítása.

38.121.
Felhívom a hivatalokat, hogy a Kanadába 

szóló ajánlott 'levélpostai küldemények megrekla- 
rnálása esetén kiállított tudakozvánvokat a kana
dai központi igazgatáshoz „Post Office Depart- 
ment-Ottawa, Canada“ címre továbbítsák.

Budapest, 1925. évi december hó 10-én.

Értékdoboz-forgalem brit gyarmatokkal.
35.581.

A brit gyarmatok egy része ezentúl részt vesz: 
j az értékdobozforgalomban is.

A hivatalok azért a „Kivonatos Posta-Táviró- 
és Távbeszélő Díjszabás“ 13. oldalán Cyprusnál.
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Máltánál és Ujzélandnál az 5. hasábban írják be 
„2 f, a“.

Értékdobozok ezen országokból Magyaror
szágba is küldhetők.

Budapest, 1925. évi december hó 9-én.

A bárcalajstrom  cimü nyomtatvány készletei
nek zár a la tt őrzésé.

39.131.
Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy Bár- 

caJajstrom című (112. sz.) nyomtatvány készleteit a 
hivatalvezető (postamester) vagy az általa megbí
zott tisztviselő rendeletem vételétől kezdve többé 
nem a közönséges nyomtatványok között, hanem 
azoktól elkülönítve, az egyéb szigorú számadás alá 
tartozó nyomtatványokkal együtt állandóan őrizze 
zár alatt. A használatba vett iveket kiadás előtt ha
vonként 1-nél kezdődő sorszámmal és a hivatal- 
vezető (postamester) hitelesítő kézjegyével és ha 
van, a hivatal tojásdad alakú bélyegzőjének lenyo
matával kell ellátni.

Budapest, 1925. évi december hó 17-én.

A m agyar-osztrák távbeszélő forgalomban a 
vidéki m agyar központokkal fennálló időbeli 

korlátozásnak m ódosítása.
38.040.

A Budapest—Wien közti távbeszélőáramkörök 
túlterheltsége miatt a magyar—osztrák távbeszélő
forgalomban a Budapesten túl fekvő magyar táv
beszélő központok Ausztriával via Budapest hétköz
napokon eddig 9—19 óra közt csak sürgős vagy 
igen sürgős (rapid) beszélgetéseket válthattak.

Az osztrák postaigazgatással egyetértőén ez a 
korlátozás 1926. évi január hó l étől kezdve oly- 
képen módosul, hogy ezekben a viszonylatokban 
hétköznapokon 9—16 óra közölt csak sürgős vagy 
igen sürgős (rapid) beszélgetések folytathatók, inig 
hétköznapokon 16—9 óráig, úgyszintén vasár- és 
ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — bár
milyen beszélgetés váltható.

Az 1926. évi január hó l ével kiadott „Külföldi 
távbeszélő forgalom“ díjtáblázata már a változás
nak megfelelő adatokkal jelenik meg.

Budapest, 1925. évi december hó 15-én.

Uj m agyar-csehszlovak távbeszelőviszonylatok 
megnyitása.

39.028.
Az 1926. évi január hó 1-én a Ikövetkező új 

magyar—csehszlovák távbeszélőviszonylatokban! a 
forgalmat megnyitom.

Í3í>7

A magyar 
távbeszélő központ

A csehszlovák 
távbeszélő központ

Beszélgetési d j 
ar, frankokban

neve neve fre cts
Balatonfüred Stos Kupéié (Stószfiirdő) 2 80
Budapest Chrast u Chrudime 2 80
Debrecen Bratislava (Pozsony) 2 70

Cana abaujska (Csány) 2 10
»» Stos Kupéié (Stószfiirdő) 2 10

Trenóiii (Trencsén) 2 70
Miskolc Stos Kupéié (Stószfiirdő) 2 10
Rajka Bratislava (Pozsony) 1 80
Szeged Stos Kupéié (Stószfiirdő) 2 40

Az új viszonylatok az 1926. évi január hó l-ével 
megjelenő s a „Távbeszélő Tar. és Távb. Üzlletsznb.
V. B. Külföldi forgalom“ díjtáblázatát helyettesítő 
füzet új kiadásába már felvétettek.

Budapest, 1925. évi december hó 18-án.
II.

38.459.
Egyrészről Mosonszentjános másrészről Bratis

lava (Pozsony) és Praha (Prága) közt, továbbá Ba
lassagyarmat és Ruzomberok (Rózsahegy) közt a 
távbeszélőforgalom a folyó évi december hó 21-én 
megnyílik. A beszélgetési díj Mosonszentjános és 
Bratislava közt 1 frank 80 cts, Mosonszentjános és 
Praha közt 2 frank 40 cts, Balassagyarmat és Ru
zomberok közt 2 frank 10 cts.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Tar. és Táv. 
Üzletszab.“ V. B) Külföldi forgalom díjtáblázatát 
helyettesitő füzetet az uj viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1925. évi december hó 14-én.

Uj kalauzposták berendezésé és  változás a 
kalauzpostak szám ozásában.

37.137.
1926. évi január hó 1-től Barcika és Ormos

puszta közt a 64. számú, uj kalauzposták rendez- 
tetnek be.

A Bánréve és Ózd közt közlekedő 347. sz. ka- 
lauzposták számát pedig „132“-re változtatom meg,

Budapest, 1925. évi december hó 10-én.

Helyesbítés a  „Dijövmutató“ -ban.
38.360.

A „Díjövmutató a postacsomagok és távolsági 
távbeszélgetések díjazásához“ című segédkönyvben 
Egyházasharaszti ii. mellől a „gy“ jelzés törlendő.

Budapest, 1925. évi december hó 12-én.

Újévi üdvözletek m egváltása.
38.821.

Kedves Kartársaim!
Évek hosszú gyakorlata intézményessé tette a 

postás családbán, hogy a szeretet ünnepén és az év-
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forduló alkalmából a szeretet cselekedeteit gyako
roljuk és ezzel is emeljük a mi szent ünnepünket.

Az elmúlt esztendőkben az újévi üdvözlés meg- 
váltásaképen a hévízi gyógytelep javára ajánlottuk 
fel nélkülözhető filléreinket. Ezekből, valamint más 
gyűjtési actiók eredményeiből már számottevő ösz- 
szegrc szaporodott a hévízi gyógytelep felépítésére 
rendelkezésre álló alap. Még egy kis erőfeszítés 
szükséges ahhoz, hogy á hévízi gyógytelep is azok
nak az intézményeknek a sorába lépjen, melyek hi
vatva vannak kartársaink megrongált egészségét 
helyreállítani és őket további munkára képessé 
tenni.

Nem kételkedem abban, hogy hivó és kérő sza
vam ezúttal is visszhangra és rokonszenves meg
értésre talál köztetek és szivetek sugallatát is köve
titek, amikor anyagi erőitekhez mért adományai
tokkal rójátok le a kartársi szeretet adóját.

A hivatalok foglalják kimutatásba azoknak 
neveit, akik adományaikkal a kitűzött cél érdeké
ben az újévi üdvözlést megváltották és a kimutatást 
a befolyt összeggel együtt a „Postás jóléti csoport“ 
címére (Budapest, IV., Petőfi Sándor-utca 17. III. 
cm.) küldjék el. Az utalványszelvényre feljegy
zendő: „Újévi üdvözlés megváltás“.

Azon hivatalok nevei, amelyektől ilyen meg
váltási összeg beérkezett, az összeg feltüntetése mel
lett, a „Postás Jólét“ című lapban annak idején 
közöltetnek.

Az újévi üdvözlés megváltásával minden üd
vözlést és minden netán kapott üdvözlésre, a vá
laszadást feltétlenül mellőzzük.

Amidőn a szeretet szent ünnepén szivem egész 
melegével üdvözöllek mindnyájatokat, az évforduló 
alkalmából újra az Isten áldását kérem az egész 
postás családra.

Budapest, 1925. évi december hó 9-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1925. évi no
vember havi forgalm a.

8.539.
A takaréküzletágban a betétek összege 

40,567,116.732 koronával haladta túl a visszafize
tések összegét. A betétek állománya ezzel 
205,682,350.544 'koronát tett ki. A betevők száma 
e hóban 260-nal apadt és összes számuk e hó vé
gén 1,244.057.

A csekk- és clearingüzletágban a betétek ösz- 
szege 152,303,785.273 koronával haladta túl a visz- 
szafizetések összegét. A csekkbetétek állománya

1925. évi november hó végén 2,115,538,727.429 
koronát tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma 
e hóban 144-gyel szaporodott, a fennálló számlák 
száma e hó végén 53.497 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,386.049 tétel s 
14,304,115,198.207 korona, összes betéteink állo
mánya pedig a hó végén 2,321,221,077.972 korona 
volt. V

Az értékpapirüzletágban 1925. évi november 
hó végéig 271.472 járadékkönyvecske állíttatott ki, 
forgalomban volt e hó végén 104.909 darab. Az 
intézet értékpapirállománya különféle értékpapi
rókban és záloglevelekben 7,938,581.668 korona 
névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 84.596 darab uj zálogfelvétel
15,496,580.000 korona kölcsönnel és 65.504 darab 
zálogkiváltás 12,053,450.000 korona kölcsönvissza- 
fizetéssel. A zálogálladék 1925. évi november hó 
végén 292.644 darab volt, a zálogkölcsöntőke álla- 
déka 60,766,076.997 koronát tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes ár
verésre 4.185 darab, kényszerárverésre pedig 609 
darab különféle zálogtárgy került. Eladatott össze- 
seen 3.908 darab, a befolyt vételár 833,526.100 
korona volt.

Budapest, 1925. évi december hó 19-én.

Betöltendő kiadói vagy kisegitói állás.
Kocsolai postatávirda hivatal postát, távírdát 

önállóan kezelő, a napi, havi számadások készítését 
is értő, szerény, vizsgázott kisegítőt, esetleg kiadót 
'keres. Előnyben részesül, aki már kisebb hivatal
nál önállóan dolgozott. Mosás, ágyneműn kívül kap 
ellátást és havi 300.000 korona fizetést.

Kiadói á llást keresnek.
Gyakorlott kiadó január 15-re alkalmazást vál

lal. Szives megkereséseiket Bohácsy Margit, Tisza- 
fürted cimre kér.

Szakképzett kiadónő állást keres. Szives aján
latokat Rácz Erzsébet Szeged, Szappanos-utca 3. 
címre kér.

Mindhárom szakból képesített, havi síámadás- 
tételre képes kiadónő bármikori belépésre alkalma
zást vállal. Cim: Czégényi Mária ptk., Tata.

Hivatalvezetésre képes férfi kiadó alkalmazást 
vállal, esetleg más osztály betöltésére is. Szives 
megkeresést feltételek közlésével „Hivatalvezető 
kiadó“ Abaujszántóra kér.

N yom ato tt a Budapesti H ír la p  n y om dájában . B udapest. V I I I . ,  R ökk S z ilárd -u tca  4. Felelős nyom davezető: Nedeczky Lá&ziá.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜQYl MINISZTER.

Budapest, 1925. DECEMBER 30. 75. szám

T A  R T  A L O M
Kormányzói elismerés.
Cfmadowányozásl
Miniszteri elistmerés.
Lefoglalandó sajtótermék.
Bizományba adott értókcüklkek felhasználásának ellen

őrzése pénzügyi közegek által.
Az utalványérkezési iveknek az utalványokat háznál 

kifizető postahivatalok által 2 példányiban vezetése.
Kifizetési értesítés csatolása a feladás alkalmával.
Kézspénzbeszolgáltatásokat tartalmazó hivatalos betét 

és kézidara bóknál szállítólevél kiállításának elhagyása.
Az Amerikai Egyesült-Államokba szóló és az amerikai 

állami posta utján szállítandó csomagok dijában és toyábbi- 
tá&á'bain beállít változás.

A Fraticiaországban megjelenő hírlapok és folyóiratok 
előfizetésére megállapított átszámítási kulcs megváltoztatása.

A) szajrvasi baromfi-, galamb- és házi nyúl kiáÜilásra 
^küldött csomagok súlyhatárának felemelése.

H iszek egy Istenben, h iszek  egy hazában,
H iszek egy isten i őrök igazságban,
H iszek Magyarország feltám adásában! — Ámen.

Kormányzói elism erés.
39.483.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter előter
jesztésére megengedem, hogy dr. Bucsy László nyu
galmazott postafőigazgatónak, továbbá Vucskits 
László, dr. Pap Salamon és Pulai György rendelke
zési állományba helyezett postafőigazgatóknak 
buzgó és eredményes szolgálatukért elismerésem 
tudtUl adassák.

Budapest, 1925. évi december hó 16-án.
H orthy  s. k.
W alko  s. k.

Címadományozás.
39.483.

A m. kÍT. kereskedelemügyi miniszter előter
jesztésére Kelényi Géza és Laszy Győző nyugalma
zott postafőigazgatóknak a helyettes államtitkári 
címet adományozom.

Budapesten, 1925. évi december hó 16-án.
H orthy  s. k.
W alko  s. k.

Perzsiával nyomtatvány díjkedvezmény.
Engedély a postamesteri személyzetnek a „Hadviseltek 

Országos Gazdasági Szövetsége“ sorsjegyeinek darusítására.
Változás a külföldiről érkező levélpostai küldemények 

díjszabásában.
Változás a Nemzetközi Csomagtarifában.
Budapest és Máriazell közti távbeszélő forgalom meg

nyitása.
A külföldi távbeszélő forgalom díjtáblázatának újbóli 

kiadása.
Változások a Táviró Tarifákban.
10. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Kimutatás a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból 

kizárt postakiadók, kiadójelöltdk és hivatali kisegítők sze
mélyi adatairól.

Kiadói állást keresnek.

M iniszteri elism erés.
ad 35.556.

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur Ticlitl 
György postamüszaki igazgatónak, dr. Kiss Kornél 
postaigazgatónak és dr. Krajcsik Géza postataná
csosnak a Postás Sportegyesület klubházának fel
építése körül kifejtett buzgó és eredményes műkö
désűkért elismerését fejezte ki.

Budapest, 1925. évi december hó 23-án.

M iniszteri elismerés.
„ 39.380.

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr Czen- 
ner Vilma és özv. Róbert Gyuláné postafőellen- 
őrnőknek buzgó szolgálataikért elismerését fejezte ki

Budapest, 1925. évi december hó 19-én.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
39.767.

A szekszárdi kir. törvényszék vizsgálóbirája 
folyó évi december hó 20-án kelt 2973. számú vég
zésével a Magyar Épi tőmunk-ások Országos Szövet
sége (MÉMOSz) központi vezetősége aláírással és 
a „Barátságos üzenet a szervezett ép i tömünk ások- 
hoz és azok feleségeihez“ címmel ellátott és Buda
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pesten 1925. évi október hó 30-án megjelent 
nyomtatvány lefoglalását rendelte el.

A m. kin postahivatalok a szóban forgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a szekszárdi kir. 
törvényszék vizsgálóbírójához küldjék be.

Budapest, 1925. évi december hó 28-án.

Bizományba adott értékcikkek felhasználásá
nak ellenőrzése pénzügyi közegeik által.

38.867.
Pénzügyminiszter Ur ö n  agy méltósága folyó 

évi december hó 8-án kelt 151.242. XI/1925. szánni 
rendeletével újból utasította a pénzügyi közege
ket, hogy a dohányáruhitel ellenőrzésének teljesí
tése alkalmából, azt is vizsgálják, hogy a bizo
mányba kapott pénzügyi és postai értékcikkek, il
letőleg azok ellenértéke megvan-e.

Elrendelem azért, hogy az ellenőrzés foganato- 
sithatása céljából, az igazgatóságok, illetőleg a kincs 
tári postahivatalok, az illetékes pénzügyőri biztos
ság vezetőivel azonnal közöljék:

1. azoknak a dohányárusoknak névsorát, akik 
pénzügyi vagy postai értékcikkeket bizományba el
adásra kaptak;

2. a bizományba adott értékcikkek összegét;
3. s jövőben minden egyes változást.
Jelen rendeletem pontos végrehajtását annyi

val is inkább elvárom, mert ez nagy mértékben 
megkönnyíti a postahivataloknak továbbra is fenn
álló ellenőrzési kötelességét.

Budapest, 1925. évi december hó 23-án.

Az utalványérkezési iveknek az utalványokat 
háznál kifizető postahivatalok áltál 2 példány

ban veze tese .
ad 8.229.

Egyöntetű eljárás céljából figyelmeztetem az 
utalványokat háznál kifizető postahivatalokat, 
hogy a P. R. T. 1924. évi 59. számában meg
jelent 20.542. számú rendelet 16. pontjának az a 
rendelkezése, hogy az utalványkifizetési naplókat 
lehetőleg átnyomás (indigó) utján iivegtollal vagy 
tintairónnal 2 példányban kell készíteni, az utal
ványérkezési ivekre is vonatkozik, ha ezek 
ugyanezen rendelet 13. pontja értelmében cso
portos jegyzék módjára mellékeltetnek az utal
ványkifizetési naplóhoz.

Az utalványérkezési ivek eredeti példányát 
az utalványkifizetési naplóhoz kell csatolni, annak

másolati példánya pedig, az esetleges felszólalá
sok elintézhetésére az utalványkifizetési naplók 
másolata mellett a hivatalnál marad.

Jelen rendeletemet a postahivatalok jegyez
zék elő az elől idézett rendelet megfelelő pont
jainál és a P. R. T. 1923. évi 54. számában meg
jelent 22.875. számú rendelet 4. pontját jelen ren
deletre hivatkozással töröljék.

Budapest, 1925. évi d/ecember hó 21-én.

Kifizetési é rte s íté s  csa to lása  a  feladás 
alkalmával.

26.257,
A fennálló rendelkezések szerint a kifizetési 

értesítést a rendeltetési postahivatalnak kell kiál
lítania.

Mindazonáltal megengedem, hogy a belföldi 
forgalom ban  maga a feladó tölthesse azt ki és azt 
csatolja a postautalványhoz. A feladó a kifizetési 
értesítésnek szélére saját könyvelési adatait (ügy
számát) is feljegyezheti. A felvevő alkalmazott 
ettől függetlenül tartozik a „Kifizetési Értesítés“ 
figyelmeztető jelzést (betűző lenyomatot) alkal
mazni az utalvány címoldalán.

A rendeltetési postahivatal a beérkezéskor a, 
kifizetési értesítésbe bejegyzett adatok helyességét 
az utalvány adataival lelkismeretesen egyeztesse 
össze és eltérés esetén uj kifizetési értesítést állít
son ki.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a feladó 
által csatolt, valamint általában is a kifizetési ér
tesítések kezelésére nagy gondot fordítsanak, azo
kat pontosan töltsék ki és nyitva  haladéktalanul 
küldjék el a feladó címére.

Jegyezzék elő a hivatalok a P. R. T. folyó évi
43. számában megjelent 20.739. sz. rendelet 105. 
szakaszánál.

Budapest, 1925. évi december hó 22-én.

K észpénzbeszolgáltatásokat ta rta lm azó  hiva
ta los betét e s  kézidaraboknál szállítólevél ki

á llításának  elhagyása.
33.874.

1. Postai készpénzbeszolgáltatásokat tartalmazó 
és a pénzeszsákban még elhelyezhető hivatalos 
pénzküldeményekhez a beszolgáltató postahivata
lok jövőben szállítólevelet ne állítsanak ki, ha 
nem azokat — alakjukra és súlyukra való tekintet 
nélkül — jövőben értéklevelekkén t k e ze ljé k  még az 
esetben is, ha a készpénzbeszolgáltatás csomagolá
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sára fémgyűrűkkel ellátott, vagy el nem látott kis
vagy nagyalakú kenderzsákot használnak.

2. Ha valamely készpénzbeszolgáltatás alakjá
nál vagy súlyánál fogva a pénzeszsákban való szál
lításra alkalmatlan, tehát azt zsákon kívül, kézi da
rabként kell szállítani, úgy ahhoz a feladó posta
hivatal a postaszállitőlevél cimü (633. isz.) nyomtat
ványon hivatalos szállítólevelet állítson ki. Ez eset
ben azonban e nyomtatvány cimfeliratát kézírással 
„Hivatalos szállítólevél“ felírásra1 kell igazítani.

A postahivatalok jegyezzék elő jelen rendelete- 
met a P. R. T. 1898. évi 26., 1905. évi 17., 1923. évi 
55. és végül az 1925. évi 17. számaiban közreadott
42.292., 23.112., 19.550. illetve ad 2.652. számú ren
deletek megfelelő pontjainál.

Budapest, 1925. évi december hó 21-én.

Az Amerikai Egyesült-ÁllamokDa szóló es az 
amerikai állami posta utján szállítandó cso
magok dijában és továbbitasaban beállt vál

tozás.

39.137.
Az Amerikai Egyesült-Államokba szóló és az 

Amerikai Egyesiilt-Allamok állami postája által 
szállítandó (Nemzetközi Csomagtarifa 1. ut.) cso
magokat 1926. évi január hó 1-élől kezdve a 
Budapest 78. sz. postahivatalhoz kell irányítani, : 
amely azokat közvetlen csomagzárlatban fogja 1 
New-Yorkba továbbítani. A nevezett nappal az 
említett csomagok díjában változás is áll be, 
ennek folytán a hivatalok a. Nemzetközi Csomag- 
larifa III. A) részében a 29. oldalon „Egyesült 
Államokénál az „I. Az amerikai állami posta 
útján“ cimü rovatban az a) alpontban a 3. hasáb
ban lévő eddigi súlyadatok helyett Írják (egymás 
alá): 1, 5, 10 (kg.), a 4. hasábba pedig szintén 
egymás alá az előbbieknek megfelelően 1.40, 2.30, 
4.20. Az ugyané hasáb b) alpontjánál (Fülöp- 
szigetek) írják oda „Forgalom egyelőre szünetel“. 
Hasonlóképpen a P. B. T. folyó évi 57. számúihoz 
mellékelt betétlapon az „Egyesült Államok“ rova
tában az I. a) alrovaton (az amerikai állami posta 
útján a kontinensre stb.) a 3. hasábbal® lévő 
eddigi .súlyadatok helyett Írják 1, 5, 10 (kg.), a
4. hasábban levő díjak helyett pedig az előbbiek
nek megfelelően 1.70, 2.80, 5.10. Ugyanitt a b) 
alpontban tüntessék fel, hogy a „Forgalom egy
előre szünetel“.

Felhívom a hivatalok figyelmét arra, hogy 
a fenti rendelkezés csak az am erikai á llam i posta 
útján  szállítandó csomagokra vonatkozik, tehát a 
Messageries anglo-suisses útján szállítandó nemzet
közi postacsomagok, és a német hajótársaságok 
útján szállítandó nemzetközi postaszállitmányok 
díjazásában és kezelésében semmi változás nem 
fog beállni.

Budapest, 1925. évi december hó 24-én.

A Franciaországban megjelenő hírlapokra és 
folyóiratok előfizetésére m egállapított á tszám í

tási kulcs m egváltoztatása.
ad 33.700.

A Franciaországban megjelenő hírlapok és fo
lyóiratok előfizetésének átszámítási kulcsát 

1 francia frank =  3.000 K-banl 
állapítom meg. Ehhez képest a P. R. T. folyó évi
74. számában megjelent 33.700. szánni rendeletben 
a francia frankra megállapított átszámítási kulcs 
hatályát veszti.

A hivatalok ezt a fentemlitett rendeletnél je
gyezzék elő.

Budapest, 1925. évi december 23-án.

A szarvasi baromfi-, galamb- és házinyul- 
kiállitásra küldött csomagok súlyhatárának

felemelése.

40.148.
A „Délmagyarországi baromfi-, házinyul- és 

galambtenyésztők egyesülete, Békéscsaba“ 1926. évi 
január hó 6—8-ig a földmivelésügyi minisztérium 
támogatásával kiállítást rendez Szarvason.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1926. évi 
január hó 2-től 5-ig bezárólag bármely postahiva
talnál „Baromfikiállit'ás, Szarvas“ címre, úgyszin
tén az érdekelt kiállítás rendezősége részéről 
Szarvason az 1926. évi január hó 7-étől 11-ig 
tenyésztők vagy gyárosok részére feladásra kerülő 
élő állatokat vagy gépeket tartalmazó csomagok 
súlyhatárát kivételesen 50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postai díjszabásban 50 kg-ig 
terjedői hivatalos csomagokra megszabott dijak 
járnak.

Egyebekben a P. R. T. 1923. évi 78. szánni-; 
ban közölt 32.476. számú rendeletben foglaltak 
értelemszerűen ezekre a küldeményekre is alkal
mazást nyernek.

Budapest, 1925. évi december hó 30-án.
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Perzsiával nyomtatvány díjkedvezmény.
29.580.

Hivatkozással a P. R. T. folyó évi 59. szá
mában megjelent 29.124. számú rendeletemre, ér 
tesitem a hivatalokat, hogy az e rendeletben em
lített 50%-os díjkedvezmény a Magyarországból 
Perzsiába és viszont szóló és a rendelet 1—3. 
pontjai alatt felsorolt hirlapokra, folyóiratokra, 
könyvekre és tudományos kiadmányokra is ki
terjed.

írják tehát a hivatalok a hivatkozott rendelet
ben levő kimutatásba Paraguay és Portugál közé: 
Perzsia  és mindhárom rovatba: igen. Hasonló
képpen írják a „Perzsia“ szót a Kézitarifa 3. olda
lán a *) alatti jegyzetbe Paraguay szó után, to
vábbá az 5. oldal 6. pontjában (könyvek) a), b) 
és c) pontokba „Paraguayba“ után „Perzsiába“, 
végül a 6. oldalon a 8. pontban a 3. hasáb *) 
alatti jegyzetében „Paraguay“ után „Perzsia“ szót.

Budapest, 1925. évi december hó 17-én.

Engedély a  postam esleri személyzetnek a 
„Hadviseltek Országos Gazdasági Szövetsége“ 

sorsjegyeinek e lá ru sitá sá ra .
39.071.

A „Hadviseltek Országos Gazdasági Szövet
sége“ hazafias és kulturális céljait méltányolva, a 
Szövetség kérelmére hozzájárulok, hogy az általa 
kibocsátott sorsjegyek árusításával a postamesteri 
kar és annak személyzete foglalkozzék.

Az elárusitás módjaira nézve a Szövetség köz
vetlenül fog az érdekeltekkel érintkezésbe lépni.

A kincstári személyzet a sorsjegyek elárusitá- 
sát nem végezheti. Fölhívom azonban a kincstári 
személyzetet, hogy a Szövetséget a sorsjegyeknek 
— anyagi erejéhez képest való — vásárlásával ne
mes feladatának elérésében támogassa.

Budapest, 1925. évi december hó 23-án.

Változás a  külföldről érkező levélpostai 
küldemények d íjszabásában.

38.834.
Felhívom a hivatalokat, hogy a P. R. T. f. évi 

56. számához csatolt, a külföldről érkező levél
postai küldemények díjszabásáról szóló kimuta
tásban az alábbi változásokat vezessék keresztül. 

Brit gyarmatok Afrikában: Kenya és Ugan

dából a nyomtatvány díja (7. hasáb) 2 unciánként
5 cent.

Mauritius stb. című rovatban a 8. hasábban 
jegyezzék elő: „Zanzibarból a vakok írása 4 cent“.

Brit gyarmatok Amerikában: a P. R. T. folyó 
évi 62. számában megjelent 30.505. szánni rendelet 
alapján beirt „Bermuda stb.“ vezérszó alatt töröl
jék: „Falkland*)“ ; ugyanott írják be: „Antigoa*), 
Montserrat*), Nevis*), St.-Kitts*) (St.-Cristophc)
és lies Vierges*) (Virginiai szigetek)“ szavakat és 
jelet.

A P. R. T. folyó évi 71. számában megjelent 
36.711. sz. rendelettel beirt: St.-Lucia*) és St.-Vin- 
cent*) mellé Írják be: „Falkland szigetek*)“.

Guyana*) helyett Írják: „Brit-Guyana*) “ és 
javítsák a 2. hasáb adatát 5 centre, a 6.-ét pedig 
2000 K-ra.

Brit gyarmatok Ázsiában: Ceylon, a vakok
írása (8. hasáb) 4 cent.

Cyprus, a beszedendő portó (6. hasáb) 4000 K.
Brunei*) stb. című rovatban az 1. hasábban 

töröljék „£szak-Borneo“-t; ugyanitt a levelezőlap 
díja (4. hasáb) 6 cent, a nyomtatványé (7. hasáb) 
2 cent, ajánlási díj (9. hasáb) 15 cent.

Észak-Borneot vegyék fel uj tételként az egyes 
hasábokba egymás után Írják be a következő ada
tokat: Észak-Borneo*) 12, 6, 8 cent (100 cents — 
1 dollár), 833, 3, 3, 12.

Brit gyarmatok Ausztráliában, Uj-Zeeland-nát 
jegyezzék elő, hogy Uj-Zeelandból a vakok Írása 
(8. hasáb) 2 fontonkint V2 penny.

Chile-nél a 7. hasábban jegyezzék elő, hogy 
áruminta és üzleti papír 50 g.-ként 10 centavo, a 
nyomtatvány 5 centavo, a 8. hasáb adatát helyes
bítsék 10-re.

Norvégország, a díjak 1926 január 1-től 
kezdve a következők: levél 20 g.-ig 40 őre, leve
lezőlap 25 őre, beszedendő portó minden hiányzó 
öre-ért 250 K, ajánlási díj 40 őre.

Olaszország, a díjak 1926 január 1-től kezdve 
a következők: levél 20 g.-ig 100 centesimo, min
den további 20 g. 75 centesimo, levelezőlap 60 
cemtisimo, beszedendő portó minden hiányzó cen 
tesimo-ért 80 K, nyomtatvány 50 g.-ként 25 cente
simo, ajánlási díj 125 centesimo. A 7. hasábhoz 
tartozó 23. jegyzetben jegyezzék elő, hogy a köny
vek díja 50 g.-ként 20 centisimi.

Az Amerikai Egyesült-Államoknál a 8. hasáb
ban olvasható díjra (1 cent) vonatkozólag a hiva« 
talok jegyezzék elő, hogy az 2 font és 3 uncián
ként értendő.
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A P. R. T. f. é. 62. számában megjelent
30.505. sz. rendelet alapján felvett Dél-Rhodésiá- 
nál jegyezzék elő, hogy az ajánlási dij 4 pence. 

Budapest, 1925. évi december hó 29-én.

Változások a  Nemzetközi Csom agtarifában

ad 35.072.

A hivatalok a Nemzetközi Csomagtarifában az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

20. oldal Albánia, a 2. útirányban az 1 kg. 
súlyú csomag díja 1.50, ugyanezen útirlátnyban 
küldhető 10 kg. súlyú csomag díja 4 frank.

28. oldal Dánország, az 1 kg. súlyú csomag 
díja 1.50, (Ausztrián át 1.40), az 5 kg. súlyúé 2.30, 
10 kg. súlyúé 4.20, 15 kg. súlyúé 8.90. 20 kg.
súlyúé 12.45.

48. óldal Románia, az 1 kg. súlyú csomag díja 
1.15, az 5 kg. súlyúé 1.75, a 10 kg. súlyúé 2.95, 
a 15 kg. súlyúé 4.35, a 20 kg. súlyúé 5.65.

Abból a célból, hogy ezek a díjváltozások a 
P. R. T. f. évi 57. számában közölt 28.200/1925. 
sz. rendeletben és az ahhoz tartozó betétlapon is 
helyesbittessefnek. a hivatalok Dánországnál az 1, 
5, 10 kg. súlyú csomagok díját hélyesbitsék 1.80*, 
2.80, illetve 5.10 re, ugyanitt írják be a 15 kg. súlyú 
csomag díját 10.40, a 20 kg. súlyút 14.45 összegben; 
Romániánál pedig az 1—20 kg. súlyú csomagok 
díjaként a következő összegeket 1.45, 2.25, 3.85, 
5.85, 7.65.

A kicserélő hivatalokat figyelmeztetem, hogy 
a Franciaországba szóló nemzetközi közönséges 
csomagok után (T. Csomagtarifa 58. oldal) az érték
díj továbbfrankó 300 frankig 25 helyett 15, 600 
frankig 50 helyett 30 és ezenfelül minden további 
300 frankért 25 helyett még további 15 centime.

Budapest, 1925. évi december hó 30rán.

Budapest és Máriazell közti távbeszélőfor
galom m egnyitása.

39.516.
Budapest és Máriazell közt a  távbeszélőfor1- 

galom a folyó évi december hó 24-én megnyílott.

A közönséges háromperces beszélgetés dija 2 
frank 70 cts.

Az uj viszonylat az 1926. évi január hő 1-vel 
megjelenő „V. B) Külföldi táVbeszélőforgaloan“ 
díjtáblázatba már fel van véve.

Budapest, 1925. évi december hó 24-én.

A külföldi távbeszélő  forgalom díjtáblázatának 
újbóli kiadása.

38.479.
A Távbeszélő Tar. és Távb. Üzletszab. V. B) 

Külföldi távbeszélő forgalom díjtáblázatát helyet
tesítő füzetet újból kiadtam.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1924. évi 76. szá
mának mellékleteként kapott füzetet az 1925. évi 
december hó 31-én a hivatalos órák befejeztével 
helyezzék használaton kívül és az 1926. évi ja
nuár hó 1-én a csatolt új füzetet vegyék haszná
latba.

Budapest, 1925. évi december hó 14-én.

Változások a  Táviró Tarifákban.
38.135.

Táviratokat Görögországba ezentúl via Italie- 
Eastern is lehet küldeni.

Az Észak-i és Középamerikával, valamint a 
Nyugatindiai szigetekkel és a délamerikai Colum
biával, Ecuadorral, angol, francia és németalföldi 
Guyanákkal, úgyszintén Venezuelával váló forga
lomban az It aló Radio, Transradio és Radio 
France társaságok díjtételeiket 1926. évi január 
hó 1-től számítandó érvénnyel az északatlanti 
kábeltársaságok díjtételeivel egyenlősitettók.

Amerikába és az Amerikán túli országrészekbe 
sürgős táviratokat „via Italcable“ is lehet küldeni.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1925. évi 22. szá
mának mellékleteként megjelent Táviró Tarifák
ban a következő változásokat vezessék keresztül:

A 9. oldalon a rendeltetési ország hasábjában 
Görögországnál a „(via S. H. S.......... stb.)“ meg
jelölés été ,,a)“ betű írandó és a „III. Többi szi
getek“ után folytatólag beírandó: ,,b) (via Italie 
Eastern) I. Szárazföld, valamint Corfu, Poros és 
Euboea szigetek 39.5 ct. II. Többi sziget 43 ct.“
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A 10. oldalon Marokko spanyol hivatalai kö
zül Alcazarquivir, Arzila és Larache szódíja 62 
ct.-al, Cabo de Agua, Monte Arrouit, Nádor, Rin
con de Medik, Rio Martin, Segangan, Taza, Tetuan 
és Zeluan szódíja pedig 43.5 ct.-al veendő fel. A 
„Többi hivatalok“ megjelölés törlendő és ennek 
helyébe a szódíj változatlanul hagyása mellett 
„Nyugatmarokkoi serifd hivatalok“ Írandó.

A 16. oldalon a „**“ és ,,***“, valamint a
17—26. oldalakon a „**“ alatti jegyzet szövegében 
„via Havre Commercial“ szavak után „via Rat
eable“ írandó é s  a 24—26. oldalakon a szolgálati 
korlátozások rovatában az „Italcable“ utjelzés 
törlendő.

A 16. oldalon Rahama szigeteknél Bimini szó
díja „via Anglo . . . stb.“ útirányon 3.27-ről 3.35-re, 
Hopetown, Normancastle és Westend szódíja pe
dig 3.62-ről 3.70-re helyesbitendő.

A 21. oldalon Costa Rica: Limon, Puntarenas, 
San Jósé szódíja „via Anglo . . . .  stb.“ útirányon 
3.87-ről 3.95-re, a többi hivatal szódíja 4.12-ről 
4.20-ra, Guatemala: San Jósé de Guatemala szó
díja ugyanezen az útirányon 3.87-röl 3.95-re, a 
többi hivatalé 4.12-ről 4.20-ra, Honduras köztársa
ság szódíja a „via Anglo . . . .  stb.“ útirányon 4.12- 
ről 4.20-ra, Nicaragua: San Juan del Sur díja a 
fentjelzett útirányon 3.87-ről 3.95-re és a többi 
hivatalé 4.12-ről 4.20-ra, Salvador (San): La Li
bériád és a többi hivatal szódíja a jelzett útirá
nyon 4.12-ről 4.20-ra helyesbítendők.

A 23. oldalon St. Martin szódíja „via Anglo 
. . . . stb.“ 4.52-ről 4.60-ra helyesbitendő.

A 16., 17., 18., 19. és 20. oldalakon az összes 
északamerikai országoknál, a 21. oldalon az összes 
középamerikai országoknál, a 22. és 23. oldalakon 
az összes nyugatindiai országoknál a via Italo 
Radio és a via Radio France vagy via Transradio 
hasábokban feltüntetett eddigi díjtételek törlendők 
és helyükbe az illető ország „via Anglo . . . .  stb.“ 
hasábjában feltüntetett díjtétellel azonos díjtételek 
Írandók.

A 25. és 26. oldalakon Columbiánál, Ecuador
nál, Guyanánál (angol, francia és németalföldi) és 
Venezuelánál a via Italo Radio, via Radio France 
vagy via Transradio hasábokban feltüntetett ed
digi díjtételek szintén törlendők és helyükbe az

A 27. oldalon Brit Indiánál a „**“ jel, vala
mint a „**“ jegyzet szövege törlendő.

Ugyanezen az oldalon Hedjazra vonatkozólag 
az „1“ jegyzet szövege helyébe a következők Íran
dók: „Táviratok ezidőszerint csak Djedda, Jambo, 
Wejh és Mediné hivatalokhoz küldhetők, ide is 
csak a feladó veszélyére; a magántávira tóik köz- 
írtelmü nyelven szerkesztendők.“

A 30. Oldalon a „3“, valamint a 31—34. olda
lakon a „2“ jegyzet szövege helyébe a következők 
Írandók: távirat via Havre-Cial és via
Italcable küldhető“.

A 33. oldalon Pomotou szigetek Makatea via 
Honolulu radio szódíja via északatlanti kábelek 
S. Francisco 5.82-ről 5.90-re és via Transradio S. 
Francisco díjtétele 5.67-ről 5.90-re, Tahiti sziget 
via Honolulu radio díja via északat'ianti kábelek 
S. Francisco 5.62-ről 5.70-re és via Transradio S. 
Francisco 5.47-ről 5.70-re helyesbitendő.

Budapest, 1925. évi december hó 22-én.

illető ország „via Anglo . . . .  stb.“ hasábjában fel
tüntetett díjtétellel azonos díjtételek írandók.

10.Kimutatás e lveszett igazolójegyekről.
(L. a P. R. T (924. évi 75. számab n a 3 .040 sz. rendeletét.)

'siállitó hivatal Az igazolójegy Az igazolójegy
(es oiszágl zárna kiáliitásáoak belle luiaidonosa

Cake,
Egyiptom

244 192.. . VIII 27. Ahmed el Sayed 
Zahl a

Cau e, 
Egviptom 24G 1925. VIII. 27. E. Hattagl a

Casablanca,
Marokko 291 1925. IV. 10. Ahmed

ben Motiamed
Bologna, 

Olaszoi szag 32697 1925. VI. 15. Cacciari Gustavo

Toiino,
Olaszország 24399 1925. 1. 16. Lucchetti Giuseppe 

tu Ferdinande
Aranjuez, ' 

Spanyolország 25894 1925. V. 16. Domingo cscamilla 
Miinglano

Huelva,
SpanvoiOírzág A.1250■ 192 1 XII. :6. Liborio Hier o

Madrid,
Spanyolország

.16883 1924. VI. 3. Manuel Na'dendi 
Elorza

Talavera de la 
lleiná (Toledo), 
Span v oioi szág

A.21471 1925. VII. 3. Fernando Gili

fái i ega, 
Span, olui szag

A.30574 1925. V . 15. Timo-lno Giano
Sóié

Valencia,
SpanyoiOiszág.

24605 1924. £[. 9. Luis Girier 
Fominaja

Valencia,
Spánjolor-ág

A.36596 192~. V. 22. Augusiin Paredes 
Webot
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
39.477.

Postamesteri állásokra tisztiszerződés kötésének és a m. klr. postamesterek és postamesteri alkalmazottak országos nyugdíj- 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belepesnek a kötelezettsége mellett.

75. szám 405



406 75. szám.

A pályázók sajátkezüleg irt és kellően felsze
relt kérvényüket az illetékes postaigazgatósághoz
1926. évi január hó 20-ig nyújtsák be.

Az általános feltételeket X a P. R. T. 1925. évi 
72. számában.

Budapest, 1925. évi december hó 21-én.

K im utatás a  létszámból tö rö lt vagy a postaszolgálatból k izárt postakiadók, kiadójelöltek és
hivatali kisegítők személyi adatairó l.

Posta-
igazgatósági

kerület

A l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n
A törlés vagy kizárás oka Megjegyzés

n e v e állása születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Debrecen Lukács Jánosné 
sz. Egiy Verona kiadó Tetétlen

1899 Tetétlen Postamesternővé 
neveztetett ki —

• Knpkó Maigit 7»
Debrecen

1899 Debrecen 1. Több mint féléve nem 
vállalt alkalmazást -

71 Kelepeo Margit 7» Jánosda
1897 Csenger » —

9
Komádi Istvánná 
sz. Krau=z Olga 9

Debrecen
1896 Debrecen 1. H —

» Márkus Margit *
Piricse
1899 Tiszadob • —

te Szigeti Erzsébet J* Debrecen
1899 Debiecen 1. n —

Budapest
székestőv.

Patay Jánosné 
szül. Hajdú Eszter » Orosháza

188:5 Pilisszentkereszt Pilisszentkereszti 
postamesterré neveztetett ki

J* Csiszár Hona Nagybörzsöny
1907 Bp. 500 Hűtlen kezelés -

Kiadói á llá st keresnek.
Szerény igényli kiadónő, aki hivatalvezetést 

önállóan végez, sürgősen alkalmazást vállal. Cim: 
Postahivatal Dejtár (Nógrád megye).

Kiadónő akár helyettesítést, akár állandó ál
lást bármikorra vállal. Szives megkereséseket Rácz 
Erzsébet Tápi őszen tmárt on postahivatal címre kér.

E szám m al a  P. R. T, 1925-ik évfolyama lezárult.

Nymatott a Budáim*« Hirla* ayomá&JAbaa. lIlíHlt. VIII,, Rökk Szilárd-utca 4. — Falalöa nyomdaTezat«: Nadacaky Ldaztí.



Melléklet a P. R. T. 1925. évi 75. számához

V. B) Külföldi távbeszélő forgalom.
*

Érvényes 1926. január 1-től.

RÁKOSI JENŐ BUDAPESTI HÍRLAP UJSÁGVÁLLALATA R. T. NYOMÁSA.
BUDAPEST 1926.
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3

Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő- 

Bivatal 
neve

A külföldi távbeszélő
hivatal neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

frc cts

1. Ausztriává
-  Alag Wien ............................. 2 46

Ács (Kom. vm.) Hi'nm (Félszerfalva) . . .
/

2 10
15 Siegendorf (Ginfalva) . . . 2. 10
15 Wien . .. .•.................... 2 20

Babócsa G raz............................... 2 45

Baja 2 Wien 2 86

Balassagyar-
inat2 Wien ............................. 2 46

Balatonboglár G raz............................... 2 46

Balatonfüred Kittsee (K&pcsény) . . . . *2 10

Balatonszent-
györgy Grosspetersdorf (Nagy-

szentmihúly.................. 1 85

Barcs 5 Wien ............................ 2 85
1» Graz ............................ 2 45

Békásmegyer Wien ............................. 2 45

Békéscsaba2 Wien ............................. 3 10

Bia2 Wien ............................. 2 45

Bicske 2 Wien ............................. 2 45

Biharkeresz-
tes 2 Wien ............................. 3 10

Bonyhád 2 Wien ............................. 2 85

Bősárkány Wien ............................. 2 20

Budafok Wien ............................ 2 45
Budakalász 2 45
Budakesz Wiien ............................ 2 45
Budaörs Wien ............................ 2 45
Budapest ABenz ............................. 2 85

A magyar 
távbeszélő

hivatal
A külföldi távbeszélő

hivatal neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

neve
frc cts

Ausztriával
folyt.

Budapest Badgasfein3 .................. 3 35
n Bad Isch l....................... 3 10
„ Baden bei Wien............. 2 45
» Beimdoirf ....................... 2 45
V Bruck a/d Leitha és

Bruckneudorf ............. 2 10
„ Bruck a. d. Mur............. 2 85
- Burgau ......................... 2 50

Eisemstadt (Kismartól:) . . 2 10
Ebreicihsdtori’ .................. 9 45
Feh ri ng ......................... 2 509 50
Frauenkirchen (Boldog-

asszony) .................... 2 10
Friedberg (Steierm.) . . . 2 10

n Fikstenfeld.................... 2 50
r> Gleiohenberg ............... 9 50
„ Gielsdorf ....................... 2 50

Gmunden ....................... 3 10
„ Graz . ............................ 2 85
„ Gross-St.-Florian . . . . . 2 85
» Gros sipefers do rtf (Nagy- •

szentmihály)............... 2 10
n Güs'sing (Németujvár) . . 2 50

r> Hartberg ............... 2 102 45

r> Ilz ................................. 2 50
» Innsbruck ....................... 3 35

55 Jennersdorf (Gyanútalva) 2 50
» Judenburg .................... 3 10
„ Kalten leultgeben ............. 2 45

Kittsee (Köpcsény) . . . . 2 10
51 Klagenfurt....................... 3 10

M Kloisterneuburg............... 2 45
55 Korneulburg .................. 2 45

Lackenbach (Lakompak) . 2 10
Linz ............................... 3 10
Leoben ......................... 2 85

„ Lockenlhuus (Léka Vasúi.) 2 10
Miairiazell .................... 2 70

55 Mattersburg (Nagymarton) 2 10
55 Mödling......................... 2 45
55 Mürzzuschlag ............... 2 85

‘ Meghívás dija az illető viszonylatra megállapított közönséges beszélgetés dijának a fele. Sürgős és igen 
sürgős (rapid) beszélgetések is folytathatók. A sürgős beszélgetésért háromszoros, az igen sürgősért kilencszeres dij 
fizetendő.

Bérelt beszélgetés 21—8 óra közt csak a Budapest—Wien viszonylatban folytatható. Dija a nappali sürgős 
beszélgetés dijának fele.

Ilirlapbcszélgetés valamennyi magyar—osztrák viszonylatban folytatható. Dij 18—!) óráig közönséges hirlap- 
beszélgetésért a nappali közönséges beszélgetés dijának fele, sürgős hirlapbeszélgetésért a nappali sürgős beszélgetés dijának 
fele. !)—14 óra közt azonkívül igen sürgős (rapid) hirlapbeszélgetés is folytatható a rapid beszélgetés dijának feléért,

2 Hétköznapokon 9—16 óráig csak sürgős vagy igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 16—9 óráig -- 
úgyszintén vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — bármilyen minőségű beszélgetés váltható.

3 Hétköznapokon 9—19 óráig csak sürgős vagy igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 19—9 óráig — 
úgyszintén vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — bármilyen minőségű beszélgetés váltható.



Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő

hivatal
A külföldi távbeszélő

hivatal neve

Beszélgetési díj 
aranyfrankokban

frc cts

A magyar 
távbeszélő

hivatal 
neve

A külföldi távbeszélő
hivatal neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

frc cts

Ausztriával
folytatás
Budapest

Bük

Cegléd
2»
3»
2

Celldömölk

»
»

Cinkota

Csepel

Csepreg

Csongrád '■

Neudau (Steienm.) 
Neunkirchen . . .

Oberwart (Felsőőr)

Pinkafeld (Pinkafő)
Pressbaum ...........
Purkersdorf . . . .

Radegund........................
Reichenau és fiókközvetítő

hivatalai1 .....................
Rekawinkel.....................

Salzburg ........................
Sauerhrunn (Savanyúkút)
Semmering ..............
Siegendorf (Ginfaiva) . . . 
St. Martin Bez. Oberpul 

lendorf (Sopronszent-
márton)................ ..

Stockerau........................

Tatzmannsdorf (Tarosa)

Villach
Vöslaui

W eiz.............
Wien ...........
Wienarneustadt

Lackenbach (Lakompak) 
Siegendorf (Cinfalva) . . 
Wien ...........................

Graz . . 
Linz . . 
Salzburg 
Wien

Grosspetersdorf (Nagy-
szentimihály)...........

Pinkafeld (Pinkafő) 
Wien .........................

Wien

Wlien

Hirm (Félszerfalva) 
Lackenbach (Lakompak) . 
Mattersburg (Nagymarton) 
Pinkafeld (Pinkafő) . . . . 
Siegendorf (Ginfalva)
Wien

Wien

3
2

22
2

1
1
1

2
3
3
2

1
1
2

2

2

1
1
1
1
1
1

50
10

10

10
45
45

85

45
45

35
10
45
10

10
45

10

10
45

85
45
10

50
50
85

85
50
75
85

85
85
20

45

45

50
50
50
50
50
85

85

Ausztriával
folytatás
Csorna

Csorna

Csömör 

Debrecen2 

Devecser 

Dombóvár2 

Dunaföldvár 2 

Dunakiliti 

Enese 

Ercsi
371

Esztergom
2ft

Eszterháza

Fertőszent-
miklós

Eisénsíadt (Kismarton)
Graz
Grosspetersdorf (Nagy-

szentmihály)................
Hirm (Félszerfalva)
Kirsch lag .......................
Lackenbach (Lakompak) 
Mattersburg (Nagymarton)

Pinkafeld (Pinkafő) . . . 
Siegendorf (Cinfalva) . . . 
St. Martín Bez. Oberpul- 

lendorf (Sopronszent-
márton) ............... ..

Wien
Wi en emeus tad t .............

Wien

Wien

Graz

Wien

Wien

Wien

Lackenbach (Lakompak)

Siegendorf (Cinfa'; ' 
Wien . . . . .  f

Grosspetersdorf ,.<agy-
szentmihály).............

Wien ..........................

Eisenstadt (Kismarton) . . 
Frauenkirchen (Boldog-

asszony) .....................
Hirm (Félszerfalva) . . . . 
Lackenbach (Lakompak) . 
Mattersburg (Nagymarton) 
Siegendorf (Cinfalva) . . . 
St. Martin Bez. Oberpul- 

lendorf (Sopronszent-
márton) .....................

Wien ............................

Apátion ..........................
Eisenstadt (Kismarton) . . 
Frauenkirchen (Boldog-

asszony) .....................
Lackenbach (Lakompak) . 
Mattersburg (Nagymarton) 
St. Martin Bez. Oberpul- 

lendorf (Sopronszent-
márton) ......................

Wallern (Valla) .............
Wien .............................
Wienerneustadt .............

1
2
1
2

3

2

2

2

1
1

2
2

85
45

85
85
85
85
85

85
85

85
20
85

45

10>
20

45

46-

85

85

10
45

10
45

50

50
50
50
50
50

50
85

50
50

50
50
50

50
50
85
50

1 Reichenau fiókközvetitőhivatalai a következők : Edlach, Hirschenwang, Küb, Nasswald, Payerbach, Prein 
a/d Rax, Schwarzau im Gebirge, Singerin.

2 Hétköznapokon 9—16 óráig csak sürgős vagy igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 16—9 óráig — 
úgyszintén vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — bármilyen minőségű beszélgetés várható.
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A z aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő

hivatal 
neve

A külföldi távbeszélő
hivatal neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

A magyar 
távbeszélő

hivatal 
neve

A külföldi távbeszélő
hivatal neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

fre cts fre cts

Ausztriával Ausztriával
folytatás ( folyt.)
Gödöllő 1 Wien ............................ 2 45 Hegyeshalom Bruck a/d Leitha és

Bruckneudotnf ............. 1 50
Gyoma' Wien ............................ 2 85 1 50

Wien ............................ 1 85
Gyöngyös 1 Wien ............................ 2 85

Hódmező-
Győr A f le n z ............................ 2 45 vásárhely 1 Wien ............................ 3 10

'Berndorf ........................ 1 85
Bruck a/d Leitha és Jánoshalma 1 Wien ............................ 2 85

Bruckneudorf ............. 1 50
V Bruck a. d. Mur............. 2 . 45 Jánosháza Grosspeters dort (Nagy-
„ Burgaiu (Steierm.) .......... 2 10 szenlmihály) ................ 1 85
„ Eisenstadt (Kismarton) . . 1 85
n Fehring .......................... 2 10 Kaposvár Grosspetersdoirf (Nagy-

2 10 2 10
7» Friedberg (Siedenn.) . . . 2 10 W Pinkafeld (Pinkafő) . . . . 2 10

2 10 Kaposvár 1 2 45
„ Gleichenberg .................. 2 10
V Gleisdorf.......................... 2 10 Kapuvár Eisenstadt (Kismarton) . . 1 50
n Graz ............................... 2 10 Hirm (Félszerfalva) . . . . 1 50

•-» Grosspetersdorif (Nagy- ti Kobersdorf (Rabold) . . . 1 50
szenlmihály)................ 2 10 M Laokenbach (Lakompak) . 1 50

Hariberg.......................... 2 10 „ Mat tersburg (Nagymarton) 1 50
„ Ilz .................................. 2 10 n Siegendorf (Cinfalva) . . . 1 50
„ JenncTtsdorf (Gyanafalva) 2 10 1? St. Martin Bez. Oberpnl-

Judeniburg ..................... 2 70 tendofff (Sopronszent-
„ Kiirsohlag, ....................... I 85 márton) ....................... 1 50
ii Lackenbacih (Lakompak) . i 85 „ Wien ............................ 1 85

2 45 1 50
„ Mattersburg( Nogyiiniarton) 1 85
n Mürzzuschlag.................. 2 45 Kecskemét1 Wien ............................ 2 85
„ Neudau (Steierm.).......... 2 10
sí Pinkafeld (Pinkafő) . . . . 2 10 Kecskéd Wien. ............................ 2 '45
» Radegund....................... 2 45
r> Reichenau és fiók közve ütő Kemecse Oberwart (Felsőőr) .. . . 2 75

hivatalai2 .................. 20
Sauerbrunn (Savanyúkút) i 85 Keszthely1 Wien ............................ 2 45

r> Siegendorf (tiinfallva) . . . 1 85
St. Martin Bez. Oberpul- Kétegyháza 1 Wieni ............................ 3 10

lendorf (Sopronszent-
márton) ....................... i 85 Kiskunfélegy-

Vösilau............................ i 85 háza 1 2 85
Weiz ............................. 2 45

1 85 Kiskunhalas 1 2 85-» Wienerneustadt ............. 1 85
Kispest Wien ............................ 2 45

Győrszcmere Wien .......................... 2 20
Kistelek1 Wien ............................ 85

Győrszent-
márton Graz .............................. 2 45 Komárom Giposspetersdorf (Nagy-

Himberg ....................... 2 20 szenlmihály)................ 2 10
3 10 2 2011 Linz ............................... 2 85
3 10 i 85

St. Pölten....................... ___ 2 45 Bruck a. d. Mar............. i 85
Wien ............................ 2 20 Burgau (Steiertm.).......... L 50

2 20 l 50
Feldbach ....................... 1 50

Gyula1 Wien ............................ 3 10 n Friedberg (Steierm.) . . . . 1 50

1 Hétköznapokon 9—16 óráig csak sürgős vagy igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 16—9 óráig — 
úgyszintén vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — bármilyen minőségű beszélgetés váltható,

2 Reichenau flókközvetitő hivatalai a következők: Edlach, Hírschenwang, Küb, Nasswald, Payerbach, Prein 
a/d Rax, Schwarzau im Gebirge, Singerin.
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A z aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő

hivatal 
neve

A külföldi távbeszélő
hivatal neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

fre

Ausztriával
(folyt.)

Körmend

Kőszeg

Lepsény

Lébény

Magyaróvár

Fürstenfeld......................
Gleichenberg ...................
Gledsdorf ........................
Graz ...............................
Grosspetersdonf (Nagy- ’

szenüni.hály) ................
Güssing (Németujvár) . .

■ Hartberg..........................
í!z ..................................
Jennersdorf (Gyanafalva) .
Judenburg........................
Kittsee (Köposény) . . . .
Leoben ...........................
Mürzzuschlag...................
Neudau (Steieirm.)...........
Pinkafeld (Pinkafő) . . . .
Radegund........................
VoiLsberg ........................
Wedz...............................
Wien .............................
Wiemerneustadt

DrassenmaTkt (Vámos-
derecske) ......................

Grosspetersdarf (Nagy-
szenünihály)................

Hiirm (Félszeríalva) . . . .
Kirschlag ........................
Kobersdorf (Kobold) . . . 
Lackenbatih (Lalkompak) . 
Lockenhaus (L6,ka Vasm.) 
Oberwart (FeLsőőr) . . . . 
Pinkafeld (Piiikafö) . . . . 
Rechnilz (Rohonc) . . . . 
Siegendorf (Cinifalva) . . . 
St. Martin Bez. Oberpul

lendorf (Sopronszent-
máirton)........................

Tatzmannsdorf (Tarcsa)
Wien .............................
Wienerneustadt ..............

Graz

Wiiein

Makó 1 

Marcali

Mátyásföld

Mezöberény

Bruck a/d Leitha és
'Bruckneudorf ..............

Frauenkirchen (Boldog-
asszony) ......................

Neusiedel am See (Nezsi-
der) .............................

Parii dort ........................
Wien .............................

Wien ........................

Grosspetersdonf (Nagy- 
szentmihály) ...........

Wien

Wien

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
12
1

cts

3

50
50
50
85

50
50
50
50
50
10
10
85
85
50
50
85
85
85
20
85

50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
85
50

45

85

50

50

50
50
85

10

10

45

10

A'magyar 
távbeszélő

hivatal 
neve

Ausztriával
(folyt.)

Mezőlak

Miskolc 1

Mohács 1

Moson

Mosonszent-
jános

Nagyatád 1 

Nagykanizsa

Nagykovácsi 

Nagykőrös 1 

Nagytétény 

Nyíregyháza 1
V)

Orosháza 1

Oroszvár
11

11

Őriszentpéter
11

Pápa

A külföldi távbeszélő
hivatal neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

frc j cts

Wien ............................ 2 20
Wien ............................ 2 85
W ien ............................... 2 85

Bruck a/d Leitha és 
Bruckneudorf ............. i 50

Frauenkirchen (Boldog- 1asszony)....................... i 50
Pa ni do rf ....................... i 50
W ien ............................... i 85

Graz ............................... 2 10
Wien ............................ i 85
Wienerneustadt ............. i &5

W ien ............................ 2 45

Eisenstadt (Kismarton) . . 2 10
Graz ............................... 2 20
Grosspetersdlorf (Nagy- 

szentmihály)............... 1 85
2 10

Mat tersbuirg (Nagymar Ion) 2 10
Pinkafeld (Pinkafő) . . . . 1 85
Reichenau és fiókközvetitő 

hivatalai2 .................. 2 45
Wien ............................ 2 45
Wlenem eu staclt ............. 2 10

Wien ............................ 2 45

Wien ............................ 2 85

W ien .................. .. 2 45

Oberwart (Felsőőr) . . . ? 
Wien ............................

2
3

75
10

W ien ............................... 3 10

Kittsee (Köpcsény).......... 1 50
Leobeirsdtorf.................... 1 85
Wien 1 85

Laekenbaoh (Lakompak) . 1 85
Wien ............................ 2 20

Aflenz ............................ 2 45
Brpck a d. Mirr............. 2 45
Burgau (Steierm.).......... 2 10
Fehring .......................... 2 10
Feldbacli ....................... 2 10
Friedberg (Steierm.) . . . i 85
Fürstenfelid .................... 2 10
Gleichenberg.................... 2 10

Gleisdorf * ....................... 2 10
Graz 2 45
Grosspetersdarf (Nagy- 

szén tmihály) ............... 1 85
Hartberg......................... 1 85

1 Hétköznapon 9—16 óráig csak sürgős vagy igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 16—9 óráig 
úgyszintén vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — bármilyen minőségű beszélgetés váltható.

2 Reichenau fiókközvetitő hivatalai a következők : Edlach, Hirschenwang, Küb, Nasswald, Payerbach, Prein 
a/d Rax, Schwarzau im Gebirge, Singerin.
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Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzanüók.

A magyar 
távbeszélő

hivatal 
neve

A külföldi távbeszélő
hivatal neve

Beszélgetési díj 
aranyfrankokban

í'rc cts

A magyar 
távbeszélő

hivatal
neve

A külföldi távbeszélő
hivatal neve

Beszélgetési díj 
aranyfrankokban

frc cts

Ausztriával
(folyt.)
Pápa Ilz ....................................

'Judenburg ......................
Leoben ..............................
Mürzzuschlag...................
Neudau (Steier.ni.)...........
Pinkafeld (Pinkafő) . . . .  
Radegund 
Weiz
Wien ...............................

W ien .................................

W ien .................................

W ien ..............................  .

W ien .................................

Pinkafeld (Pinkafő) . . . .  
W ien .................................

Wien ..............................

Wien ..............................

W ien .................................

W ien .................................

W ien .................................

W ien .................................

Wien ...............................

Wien ..............................

Graz ..................................
Grosspetersdorf (Nugy-

szenitmihály) .................
Pinkafeld (Pinkafő)
Wien

Wien.

Wien
Aflenz ..............................
Apetllon (Bánfáivá) . . . .
Aspang ............................
Baden ..............................
Berndorf............................
Bruck a/d Leitha és

Bruckneudarf ..............
Bruck a. d. M ur..............
Burgau (Steienm.)...........
Deutschkireuz (Sopron-

karesztur)......................
Drassenmarkt (Vámos- 

darecske) . . . . . . . .
Ebenfurt, valamint Neu

feld a. d. Leitha (Lajta- 
ujfalu) fiókhivatal . . .

1 Hétköznapokon 9 —Hi 
úgyszintén vasár- és ünnepnapokon

2 Reichenau fiókközvetitő 
a/d Rax, Schwarzau im Gebirge, Singerin.

Pesterzsébet 

Pesthidegkut 

Pestszentlőrinc 

Pestújhely

Pécsi

Pér

Rajka

Rákoshegy

Rákoskeresztúr

Rákospalota

Rákosszent-
ihihály

Sajtoskál

Sarkad 1

Sárvár

Siklós 1 

Solymár 

Sopron

22
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
1
2
2

2

10
70
45
45
10
85
45
46 
20

45

45

45

45

10
85

20

85

45

45

45

45

85

10

20

50
50
20

85

45

20
50
50
50
50

50
20
85

50

50

50

Ausztriával
(folyt.
Sopron

Sümeg 1 Wien . .

Szarvas 1 Wien . .

Szeged Graz . .
1 Himberg1 Innsbruck
I Klagenfurt
t Linz . .
1 Salzburg

(Nagy- 

(Szab ad-

(Kabold)

(Laikompak) . 
(Léka Vasm.) 
(Nagyi marton)

Ebreichsdorf .............
Eisenstadl (Kismarton)
Fehring ....................
Feldbach ............... ..
Friediberg (Steierm.)
Fiirstenfeld...............
Gleichenberg ..........
Gleisdorf . . . . . . . .
Graz .........................
Grosspetersdorf 

szentmi'hály) 
Grosswarasdorf 

bár ár,d) . . .
Hartberg.........................
Hirtn (Félszerfaha) . . .
I l z .................................
Jennersdorf (Gyanafalva)
Judenibur̂  ..................
Kirsch lag 
Kobersdorf 
Leoben 
Leobersdorf 
Lackenbach 
Lockenbaus 
Matlersbuirg 
Mödling . .
Mürzzuschlag..........
Neudau (Steieirm.) . ,
Neunkirchen ..........
Noudörfl (Lajtaszent 

miklós)
Neu si ed el 

der)
Oberwart 
Pi est ing 
Pinkafeld (Pinkafő) . . . .
Radegund , .....................
Reichenau és fiókközvetitő

hivatalai 2 .....................
Rust (Buszt) ..................
Sauerbrunn 
Siegendorf 
St. Martin 

lendorf 
márton)

St. Pölten..........
V ö s la u ................
W eiz ..................
W ien ..................
Wienerneustadt . .
Wo lkeraprodersdorf 

kapardány) . . .

am See (Nezsi- 

(Felsőőr) . . . .

(Savanyúkút) 
(Cinfalva) . . . 
Bez. Oberpul- 
(Sopronszent-

(Vul-

2

2

3
3
4 
3
3
4

50
50
85
85
85
85
85
85
20

85

50
85
50
85
85
46
50
50
20
50
50
85
50
50
20
85
50

50

50
85
50
85
20

85
50
50
50

50
85
50
20
85
50

50

45

85

10
10

75
75
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Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandóh,

A magyar 
távbeszélő

hivatal 
neve

A külföldi távbeszélő
hivatal neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

frc cts

Ausztriával
(folyt.)

Szeged1 V i l l a c h  .............................................. 3 7 5
1 W i e n ..................................................... 3 1 0

Szekszárd1 W i e n ..................................................... 2 8 5

Szentes1 W i e n ..................................................... 3 1 0

Szentgál W i e n ..................................................... 2 4 5

Szentgotthárd B r u c k  a .  d . M u r ....................... i 8 5
i 5 0

F e h r i n g  ............................................ i 5 0
» F e l d b a c h  .......................................... i 5 0
77 F r i e d b e r g  ( S t e i e r m . )  . . . . i 5 0
7» F ü r s t e n f e l d  .................................... i 5 0
77 G le i o h e n ib e r g  ...........................  . i 5 0
77 G l e i s d o r f  ........................................ i 5 0
77 G r a z  ..................................................... i 8 5
77 G ü s s i n g  ( N é m e t u j v á r )  . . . i 5 0

17 H a t r t b e r g ............................................ i 5 0
77 I l z ............................................................. i 5 0
» J e n n e r s d o r f  ( G y a m a f a l v a )  . i 5 0
77 J u d e n b u r g  .................................... 1 0

L e o b e n  ........................................ 1 8 5
7» M ü r z z u s c h l a g ................................ i 8 5

” N e u d a u  ( S t e i e r m . ) .................. 1 5 0

” O b e r w a r t  ( F e l s ő ő r )  . . . . i 5 0

S t e g e r s b a c h  ( S z e n t e l e k )  . . 1 5 0
77 W e i z  ..................................................... 1 o o

’ W i e n ..................................................... 2 2 0

Székesfehérvár G r a z  ..................................................... 2 4 5
77 G r o s s p e t e r s d o i r f  ( N a g y - -

s z e n t m i h á l y ................................ 2 1 0

P i n k a f e l d  ( P i n k a f ő )  . . . . 1 0
77 S t .  M a r t i n  B e z .  O b e r p u l -

l e n id o r f  ( S o p r o n s z e n t -
i m á r t o n ) ........................................ 2 1 0

» W i e n ..................................................... 2 4 5

Szigetvár1 W i e n ..................................................... 2 8 5

Szolnok 1 W i e n ..................................................... 2 8 5

Szombathely A f i e n z  ................................................. 1 8 5

* B e r n d o r f ............................................ 1 8 5

V B r u c k  a / d  M u h r ....................... 1 8 5

D r a s s e n m a r k t  ( V á m o s -
77 d e r e c s k e ) .................................... 1 8 5

77 F e h r i n g  ............................................ 1 5 0
F e ld b a c ih  ........................................ x 1 5 0

„ F i r i e d b e r g  ( S t e i e r m a r k )  . . 1 5 0
- F ü r s t e n f e l d  .................................... 1 5 0

„ G le i i c h e n b e r g  ................................ 1 5 0
„ G l e i s d o r f  ........................................ 1 5 0

77 G r a z  ..................................................... 1 8 5

77 G r o s 's ip e t e r s d o r f  ( N a g y -
s z e n t m i h á l y ) ............................ 1 5 0

„ G ü s s i n g  ( N é m e t u j v á r )  . . . 1 5 0
„ H a i r t b e r g ............................................ 1 5 0

H i r m  ( F é l s z e r f a l v a )  . . . . 1 8 5
J e n n e r s d o r f  ( G y a n a i f ä l v a )  . 1 5 0
J u d e n b u r g  ........................................ 2 1 0

A magyar Beszélgetési dij
távbeszélő

hivatal
A külföldi távbeszélő

hivatal neve
aranyfrankokban

frc cts

Ausztriával
(folyt.)

Szombathely
77

Kirschlag ....................... 1 85
Lackenbach (Lakompak) . 1 85

1 85
„ Lockenhaus (Láka Vasm.) 1 50
71 Markt Allhau (Alhó) . . . . 1 50

Mattersburg (Nagymarton) 1 85
» Mürzzuschlag.................. 1 85
7. Neudau (Steiermark) . . . 1 50
77 Aberwart (Felsőőr) . . 1 50
7! Pinkafeld (Pinkafő) . . . . 1 50
71 Radegund....................... 1 85
77 Reohnitz (Rohonc).......... 1 50
77 Reichenau és fiókközvetitő 2 20hivatalai 2 ....................

Rothenthurm a/d Pinka 1 50(Vasvörösvár) .............
„ Saucrbriupn (Savanyúkút) 1 85

Siegendorf (Cinfalva) . . . 1 85
11 St. Martin Bez. Oberpul-

lendorf (Sopronszent- 
miklós) ....................... 1

1
1

85
77 Tat zman n sdorf (Tarosa) . 

Weiz ...............................
50
85

2 20
« Wienerneustadt............... i 85

Szőny W ien ............................... 2 20

Tab1 W ien ............................... 2 45

Tapolca1 W ien ............................... 2 45

Tata Grosspetersdorf (Nagy- 2 10szentmihály) ...............
;; W ien ............................... 20

Tótkomlós 1 W ien ............................... QO 10

Törökbálint Wien ............................... 2 45

Ujkécske 1 W ien ............................... 2 85

Ujszász 1 W ien ............................... 2 85

üröm W ien ............................... 2 45

Vasvár Giraz ............................... i 85
71 Grosspetersdorf (Nagy-

50i
5071 Güssing (Németujvár) . . . i

„ Oberwart (Felsőőr) . . . . i 50
r Pinkafeld (Pinkafő) . . . . i 50
* Rothemturm a. id. Pinka

50(Vasvörösvár) ............. i
17 W ien ............................... 2 20
" Wienerneustadt............... i 85

Veszprém W ien ............................... 2 45

Zalabér W ien ............................... 2 20

Zalaegerszeg 1 85
»7 Bruck a. d. Mur ............. 1 85

1 Hétköznapon 9 — 16 óráig csak sürgős vagy igen sürgős (rapid) beszélgetés, hétköznapokon 16—9 óráig — 
úgyszintén vasár- és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — bármilyen minőségű beszélgetés váltható.

2 Reichenau (iókközvetitő hivatalai a következők: Edlach, Hirschenwang, Küb, Nasswald, Payerbach Prein 
a/d Rax, Schsvarzau im Gebirge, Singerin.
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A z aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő

hivatal 
neve

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélgetési díj 
aranyfrankokban

A magyar 
távbeszélő- 

hivatal 
nevefre cts

Ausztriával

1 50
(folyt.)

Zalalövő
1 50
1 85
1 50
1 50
1 50 »»
1 85 5»

1 85 »*
1 50
1
1

85
85 Zalaszentgrót

1
2

50
10 Zalaszentiván

2 10
-1 85 2 Cseh szlovák
1 85 köztársasággal8
1 85
1 85 Abaujszántó
1 85 „
1 50 »»
1 85
1 85
1 85 „
1 85 »»

2 20 Balassagyar-
i 85 mai
i 85 »»
i 85 • ”
i 85 >»
2 20
I 85 ”

i 85
i 85 »>
i 50 »>
i 50 1»
i 50
i 50 ♦ »
i 50 >>
i 50 „
i 85

i 50
i 50
i 50 »»
i 85
i 50
2 10 I)
2 10 >»
1 85
1 85 ”
1 60 t»

1 85 »»
1 85 »»
1 50 »»
1 50
1 50 Balatonfiired
1 85
1 50 Barcs

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélg
aranyira

fre

etési dij 
lkokban

cts

Reichenau és fiókközvetitő
hivatalai1 .................. 2 20

Rotenthurm a. d. Pinka
(Vasvöffösvár) . . . . ’. . 1 50

Siegendorf (Cinfalva) . . . 1 85
Tatzmannsdorf (Tarcsa) . 1 50
W eiz ............................... 1 85
W ien ............................... 2 20
Wienerneustadf ............. 1 85

W ien ............................... 2 20

W ien ............................... 2 20

Beregsas (Beregszász) . . . 2 10
Bratislava (Pozsony) . . . . 2 40
Kosice (Kassa) ............... i 80
Luéenec (Losonc) .......... 2 10
Munkaéevo (Munkács) . . 2 10
Prekov (Eperjes)............. 2 10
Spikka Nova Vek (Igló) . . 2 10
Uziiorod (Ungvár).......... 2 10

Bohumin (Oderberg) . . . 2. 70
Bratislava (Pozsony) . . . . 2 10
Brno (Brünn).................. 2 40
Cesky Tesin..................... 2 70
Dóéin (Tetschen)............. 8 10
Franüskovy Lázne (Fran-

zensbad) ..................... o 10__
Fryvaldov (Freiwaldau) . . 70
Gräfenberg .1 ............. 70
Karlovy Vary (Karslfoad) . 3 10
Karvimiá.......................... 2 70
Levice (Léva).................. 1 80
Liberec (Reichenberg) . . . 3 10
Luéenec (Losonc) .......... 1 80
Marianské Lázne (Marien-

bad) .........................  . 3 10
Moray ska Ostrava (Mähr.

Ostrau) ....................... 2 70
Munkaéevo (Munkács) . . 2 40
Nővé Zamky (Érsekújvár) 2 10
Olomouc (Olmütz).......... 2 70
Opava (Troppau) .......... 2 <0
Parkan (Párkány) .......... 1 80
Podmokly (Bodenbach) . . 3 10

3 10
Rim-Sobota (Rimaszombat) 1 80
R űzőmbe rok (Rózsahegy) . 2 10
Sahy (Ipolyság)............... 1 80
Ustii n. L. (Aussig)........... 3 10
Warnsdorf....................... 3 10
Zvolen (Zólyom)............. 2 10
Stos kupéié (Stószfürdő) . 2 80
Munkaéevo (Munkács) . . 3 40

Zalai ö vő

Ausztriával
(folyt.)

Zalaegerszeg Fahring 
Feldbach
Fnicdberg (Steienm.)
Fürst enfold 
Gleichenberg 
Gleis de rf 
Graz
Grosspetersdorf (Nagy- 

szentmihály)
Güssing (Néniettíjvár)
Hartberg
Hirm (Félszerfalva)
Jennersdorf (Gyanafalva)
Judenburg 
Klagenfurt
Lackenhach (Lakompak)
Leoben
Loekenhaus (Léka Vasm.)
Mattersbui'g (Nagymarton)
Mürzzuschlag 
Neudau (Steiemi.)
Oberwart (Felsőőr)
Pinkafeld (Pinkafő)
Radegund 
Reöhnitz (Rohone)
Reichenau és fiókközvetitő 
hivatalai1

Rotenthunn a. d. Pink;
(Vasvöirösvár)

Siegendorf (Cinfalva)
Tatzmannsdorf (Tarcsa)
Weiz 
Wien
Wienerneustadt 

Aflenz
Bruck a. d. Mur 
Feh ring 
Feldbach 
Firiedborg 
Fürstenfeld 
Gleichenberg 
Gleisdorf 
Graz
Grosspetersdorf (Nagy- 

szentmihály)
Güssing (Németujvár)
Hartberg
Hirm (Félszerfalva)
Jennersdonf (Gyanafalva)
Judenbung 
Klagenfurt
Lackenbach (Lalkompak)
Leoben
Loekenhaus (Léka Vasm.)
Mattersburg (Nagymarton)
Mürzzuschlag 
Neudau (Steierm.)
Oberwart (Felsőőr)
Pinkafeld (Pinkafő)
Radegund 
Rechnitz (Rohonc)

1 Reichenau fiókközvetitő hivatalai a következők: Edlach, Hirschenwang, Küb, Nasswald, Payerbach, Prein 
a/d Rax, Schwarzau im Gebirge, Singerin.

8 Meghívás dija az illető viszonylatban megállapított közönséges beszélgetés dijának a fele. Sürgős és igen sürgős 
(rapid) beszélgetések is folytathatók. A sürgős beszélgetésért háromszoros, az igen sürgősért kilencszeres díj fizetendő;

Bérelt beszélgetés 21—8 óra közt, hirlapbeszélgetés pedig 18—9 óra közt az összes viszonylatokban folytat
ható. Mindkettőnek dija a nappali közönséges beszélgetés dijának a fele.
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Az aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő

hivatal 
neve

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélg
aranyira

frc

stési dij 
nkokban

cts

Cseh szlovák
köztársasággal

(folyt.)
Bánréve Cizfcupele (Csizfürdő) . . . 1 80

Lucenec (Loson/c) .......... 1 80
Kim. Sobota (Ripiaszombat) 1 80

,, Roznava (Rozsnyó) . . . . 1 80
Tomate (Tornaija).......... 1 80

Berettyóújfalu Kosice (Kassa)................ 2 10
Békéscsaba Bratislava (Pozsony) . . . 2 70

,, Kosice (Kassa) ................ 2 40
w Lucenec (Losonc) .......... 2 10
>> Munkaéevo (Munkács) . . . 2 70

Pnaha (Prága) ............. 3 70

Bélapátfalva Luéenec (Losonc) .......... 1 80
.1 Rkn. Sobota (Rimaszombat) 1 80
» Roznava (Rozsnyó) . . . . 1 80

Budapest As (Asch) ........................ 3 10
51 Ban. Bystrica (Beszterce-

bánya) .......................... 2 10
V Barn Stiavnieai (Selmec-

bánya) . , ..................... 2 10
» Bardiov (Bártfa)............. 2 40
»» Bátorkesy (Bátor'keszi) . . i 80
n Benesov u. Prahv.......... 2 80
n Beregsas (Beregszász) . . . 2 40
» Beromi v. Cedhadh . . . . 8 10
n Bina (Bény)..................... i 30
» Blánsko .......................... 2 40
n 'Boihumin (Oderbcrg) . . . 2 40
„ Bot eráz (Bélaház).......... 2 10
V Bor u Geske Lipy (Haidia) 3 10
„ Brandys nad Labem . . . . 3 10
„ Bratislava (Pozsony) . . . 2 10
„ Brecteva (Lundlaiiburg) . . 2 ' 10

Brezno (Breznóbánya) . . Q 10
Brezova na Moraive (Brü-

s:au) .......................... . 2 40
Brno (Brünn) .................. 2 40

» Bzenec ............................. 2 10

Cadfca (Csaoa) ................... 2 10
Gaslav ............................. 2 80
Celakovice........................ 2 80
Ceská Lipa (Böhm. Löipa) 3 10

2 80
Cesky Tesin (Tesehen) . . 2 40
Cesky Krumlov (Böhm.

Krujnau) ..................... 2 80
Cifare (Csiffár) ............... 2 10
Cinobana (Szinóbánya) . . o 10
Ciz (Csíz).......................... 2 10
Lop (Csap) ..................... 2 40
Cuz (Csuz) ..................... 1 80
Oheb (Eger).................. 3 10

n Cholmotow (Komotau) . . . 3 10
Chrast u Ghrndime . . . . 2 80

V Chrast u Plzne................ 3 10

Deéin (Tetschen)............. 3 10
„ Dióseg (Diószeg) ............. 2 10

Devinská Nova Vés (Dé-
vényujfalu) .................. 2 10

V Dobrany.......................... 3 10
n Dobris............................. 3 10

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélgetési dij 
aranyfrank okbar

frc cts

Cseh-szlovák
köztársasággal

(folyt.)
Budapest Dobsina (Dobsina).......... 2 40

„ Domaílioa ..................... 3 10
Duchcov (Dux)............... 3 10

» Dunajksa Streda (Duna-
szerdabely).................. 2 10

» Dvur Kralové ................... 80

F eled ............................... 2 10
n Fél (Fél) ....................... 2 10
n Filakovo (Fülek)............. 2 10
n Frantdsikovy Lázne (Fran-

zensbad)....................... 3 10
n Fryvaldov (Fneiwaldau) . 2 40
n Frydek ............................ 2 40
n Fülnek............................ 2 45

Galanta (Galánla) .......... 2 10
„ Gelnica (Gölnicbánya) . . 2 10
„ Gemer (Sajógömör) . . . . 2 10

Gräfenberg ..................... O 40

Halié (Gács).................... 2 10
„ Helmec (Királybelniec) . . 2 40

Hlohovec (Gailgóc) . . . . . . 2 10
ti Hlucin............................. 2 40
„ 1-Inusta (Nyustya).......... 2 10
<» Bodejovo (Várgede) . . . . 2 10

Hodonin.......................... 2 10
HoliC (Holies) ............... 2 10
Horaüdovice..................... 3 10
Horné Saliby (Felsőszeli) 2 40

„ Hostinnié (Arnau) .......... 2 10
„ Hum enné (Hornon na) . . . 2 40

Húst (Husztj.................. 2 40

Ilava (Illává).................. 2 10
Ivánka pri Nitre (Nyílra-

Ivánka) ....................... 2 10

Jablonec nad Nison
(Gablonz) ..................... 3 10

Jaromer .......................... 2 80
Jelsava (Jollsva) ............. 2 10
Jihlav (Iglau) ............... 2 40

» Jindrichuv (Hradec) . . . . 2 80

Kalinovo (Kálnó) .......... 2 10
v Karlovy Vary (Karlsbad) . 3 10

Karva............................... 1 80
Karvinná (Kairwin) . . . . 2 40
Kezmiarok (Késmárk) . . . 2 40

n Kiadno............................ 3 10
» Klatovy .......................... 3 10

K oiin............................... 2 80
Kotta............................... i 80
Komarno (Komárom) . . . 2 10
Kosice (Kassa) ............... 2 10
Köbölkút ....................... 1 80
Kralupy n Vltavu .......... 3 10
Kraslice (Graislitz).......... 3 10

n Krásná Lipa (Sehöniinde) 3 10
v Krásnohorské Podíhradie

(Krasznahorka Váralja) 2 10
Kremmica (Körmöcbánya) 2 10

» Krnov (Jägemdorf) . . . . 2 40
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A z aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar
A külföldi távbeszélő-

Beszélgetési dij A magyar Beszélgetési dij
távbeszélő- aranyfrankokban távbeszélő- A külföldi távbeszélő- aranyfrankokbanközpont

neve központ neve központ központ neve
frc cts

neve frc cts

Cseh-sziovák Cseh-szlovák
köztársasággal

(Folyt.)
Budapest Krupina (Korpona) . . . .  

Kyjov ............................
2
2
2

10
10
10

köztársasággal
(Folyt.)

Budapest
*

2 80
10a Lárlce (Lédec) ............... Rakovice (Rákfalu) . . . . 2

. Leapoldov (Lipótvár) . . . 2 10 fi Ratkova (Ratikó)............. 2 10
n Levioe (Léva) ................ i 80 V Rimavska Sobota (Rima-

Levoőa (Lőcse)............... 2
3

40 2 10
» Liberetz (Reichenberg) . . 10 ' n Rokycany ....................... 3 10

Lipt. Sv. Mikulás (Liptó- 
szentmiklós) ...............

V 2 40
2 10 .. Roudnice nad Labern . . . '3 10

» Lilomerioe (Leiitmeritz) . . 3 10 íj Roínava (Rozsnyó).......... 2 10
íí Loninice u. Tisnova . . . . 2 40 77 Rumburk (Rumburg) . . . 3 10
y> Lovinobama (Lónyabánya) 2 10 » Ruzoanberok (Rózsahegy) . 2 10
» Lovosiee (Lobosilz) . . . . 3 10
■ Luéenec (Losonc) . . . . 2 10 Sahy (Ipolyság)............... i 80
» Malacky (Malacka) . . . . 2 10 * Samoryn (Somorja) . . . . 2 10

. n Maldnec (Málnapatak) . . 2 10 fi Seóovoe (Gáiszécs).......... 2 10
a Margecany (Margitfalva) . 2 10 » Sereclnad Váihoin (Szered) . 2 10
n Marianske Lázne (Marien- Sevljus (Nagyszőllőis) . . . 2 40

bad) . . . ..................... 3 10 Slany............................... 3 10
V Mcziineäli (Halbstadt) . . . 2 80 SlaivoSovee (Nagyszlabos) 2 10
V Michjaillovce (Nagymii háily) . 2 40 Slov. Medier (Tótmegyor) . 2 10
n Miikulasovice (Nixdoirf) . . 3 10 1» Slov. Nővé Mekto (Sátor-

Mikulov (Nikolsburg) . . . 2 10 aljaujihely cseh része) . 2 10
í » Miroslav (Misslitz).......... 2 ■10 Sluknov (Soliluckenau) . . 3 10

Mlada Boleslav............... 3 10 Spi5 Nova Ve§ (Igló) . . . 2 40
Moraviké Budejovice . . . . 2 40 Sutany (Nyitraszucsány) . 2 10

n Moravska Ostrava (Mähr.-
40

Sulmipark (Mähr. Sdiönberg) 2 40
Ostrau) ....................... Susice............................... 3 10

n Mdrávská Trebova (Mähr.-
40

Starra Dala (ÓgyaRa) . . . . 1 80
Trühau) ....................... 2 Starv Smokovec (Ötálra-

Most (Brüx).................... 10 2 40Munkaéevo (Munkács) . .9 2 40 Sternherk na Moirave . . . 9 40
V Nachod ............................ 2 80 Stos Kupéié (Stósz) . . . . 2 40
V Nemeoky Bipod............... 2 80 Shbske Pleso (Csorbató) . 2 40
f f Nitra (Nyitra).................. 2 10 Stra'konice.................................... 2 80
n Nővé MeSto n. Vabom Stupava (Stomfa)..................... 9 10

N (Vagujhely).................. 2 10 Svaljava (Szolyva)................ 2 40
H Nővé Zámky (Érsekújvár) 2 10 Svitavy (Zwitlau).................... 9 40
T Now Bvdíov.................. 2 80
» Novy Jiéin (Neutitschoin) 2 40 9 80Novy Smokovec (Ujtátra-

2 40 Teplice nad Metuji (We-fiired) .......................... kelsdorf) ................................ 2 80
Oloinutz (Olmütz).......... 2 40 Teplice Sanov (Teplitz-
Opava (Troppau)............. 2 40

40
80

10
80
40

Orlova ............................ 2
2»> Oroska (Oroszka) .......... 1 77 Tisnov ............................

f f Pardubice....................... 2 80 „ Tisovec (Ti szolé).................... 2 10
n Parkan (Párkány) ................ 1 80

10
10

1 ” Topolóany (Nagytapol-
csá.ny) ........................................ 2

9
10
1071 Pezinok (Bazin) ............. 2_ fi Tornala (Tornaija) . . . . .

» PieStanv (Pöstyén).......... 9 10 „ TremoSna..................................... 3 10
PiSek............................... 2 80 » Trenóin (Trencsén)................ 2 10
PleSivec (Pel'sőe)............. 2 10 * T.rení.-Teplice (Trencsén-
Plzen (Piiisdri) ............... 3 10 Teplic)........................................ 2 10
Plzenec............................................ 10

10
Trnava (Nagyszombat) . . 
Trutnov (Trautenau) . . . .

9 10
Podmokly (Bodenbach) . . 3 2 80
Pol tar (Pol tár)............... 9 10 Túró. S s’. Martin (Turóc-
Poprád............................ 2 40 Szt.-Márton) ............... 2 10
Praha (Prágai ............... 3 10 f f Túrna (Torna)........................ 2 10

n Presov (Eperjes).................... 2 40
Prievidza (Privigye) . . . .  
Proslejov..........................

2 10 2 80
2 40 9 Uherske Hradiste............. 2 10

Prerov ............................ 2 40 8
2

10
Prestice .......................... > 3 10

•
40

y> Puchov na Slovensku f.
(Puhó).......................... 2 10 7f Vejperty (Weipert).......... 3 10
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A z aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélgetési díj 
aranyfrankokban

frc cts

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélgetési díj 
aranyfrankokban

frc tcs
Cseh-szlovák

köztársasággal
(Folyt.) 

Budapest •

Cegléd

Csorna
Csurgó

Debrecen

Velka Bytes (Nagybiocse) . 
Velka Revuca (Nagyrőoe) 
Velke Breznó (Gr. Priessen) 
Velke Krtiny (Nagyg'éres) .
Velke Meziriéi...................
Velke Surany (Nagysurány) 
Veliky Meder (Nagymegyer)
Vei vary............. .. .............
Vrable (Verebély) ...........
Vranov na Slovensku

(Varannó).....................
Vrchlabi (Hob enelbe) . . .
Valók (Tiszaujlak)...........
Vyhne (Vihnye)................
Vyskov.............................
Vysoke M yto...................
Warnsdorf........................
Witkovice .....................
Zábreh ..........................
Zbiroh ........................
Zlate Moravoe (Aranyos-

marót) .....................
Znojmo (Znaim) . . . .  
Zvolen (Zólyom) . . . .
Zidlochovice ................
Zilina na Slovensku 

(Zsolna)...................
Ban. Bystrica (Beszterce

bánya) ........................
Baregsas (Beregszász) . . 
Bratislava (Pozsony) . . .
Chefo (Éger) ................
Hast (Huszt).................
Kosice (Kassa) .............
Levice (Léva)................
Liberec (Reichenberg) . . 
LuCenec (Losonc) . . . •
Nővé Mesto n. Vaihom

(Vágujhely)................
Plzen (Pilsen)................
Praha (Prága)................
Spisska Nová Vés (Lgió) 
Teplice Sanov (Tép lit z 

Schönau) ...................
Uzhorod (Ungvár) . . . .
Zvolen (Zólyom)...........
Zilina na Slovensku

(Zsolna).....................
Bratislava (Pozsony) . . .
Teplice nad Metuji (We- 

kelsdorf) ...................

Beregsas (Beregszász) . . 
Boihumin (Odenlberg) . . . 
Bratislava (Pozsony) . .
Brno (Brünn)................
Gama abaujska (Gsány) . 
Cesky Tesin (Te sehen) . . 
Cinobana (Szinóbánya) .
Cop (Csap) ...................
Deéin (Tetschen)...........
Filakovo (Fülek)...........
FranlliSkovy Lázne (Fran- 

zensbad) .....................

2
2
2
3
2
2
2
3
2

2
3
3
2

3
2
2

2
9

2
3
2
32
3
2
2
3
9

40
10
10
40
40
10
10
10
10

10
80
40
10
40
80
10
40
40
10

10
40
40
40

10

40
40
40
40
40
10
10
40
10

40
40
40

.40
40
40
40

40
40

40

40
70

10

10
40
70
10

70

Cseh-szlovák
köztársasággal

(Folyt.)
Debrecen

Eger

Esztergom

Eszterháza
Fehérgyarmat

Forróencs

Gönyü

Gyöngyös

Fryvaldov (Freiwatdau) . . 
Gelnica (Gölniobánya) . . .
Gräfenberg.......................
Halié (Gács)....................
Hodonin..........................
Húst (Huszt)..................
Karlovy Vary (Karlsbad) .
Kárvinná..........................
Kezmarok (Késmárk) . . .
Kosioe (Kassa) ...............
Liberec (Reáebcnberg) . .
Luéenec (Losonc) .............
Marianske Lázne (Marien

bad) ............................
Mitíhalovce (Nagymihály) . 
Moir. Ostrava (Mähr.-Ostr.) 
Munkaóevo (Munkács) . . .
Olomoutz (Olmütz)..........
Opava (Troppau).............
Podmokly (Bodenbach) . .
Praha (Prága)..................
Presov (Eperjes).............
Rim. Sobota (Rimaszombat)
Roznava (Rozsnyó)..........
Spisska Nová Vés (Igló) 
Stos Kupéié (Stószfündő) . 
Tnelnéin (Trencsém) . . . .  
Trenö. Teplice (Trencsén-

teplic) .........................
Tornala (Tornaija)..........
Túrna (Torna)..................
Usti n. L. (Aussig)..........
Uzhorod (Ungvár)..........
Vranov na Slovensku . . .

(Varannó)....................
Warnsdorf.......................
Rim. Sobota (Rimaszombat)

Parkan (Párkány)

Praha (Prága) . .
Vulok (Tiszaujlak) .
Bratislava (Pozsony) 
KoSice (Kassa) . . .
Bratislava (Pozsony) . . . .
Boihumin (Oderberg) . . . .
Brno (Brünn)..................
Cesky Tesin (Teschen) . .
Decin (Tetschen).............
Filakovo (Fülek).............
F-rantiäkovy Lázne (Fran-

zensbad).......................
Fryvaldov (Freiwaldau) . .
Gräfenberg.......................
Karlovy Vary (Karlsbad) .
Kárvinná ........................
Liberec (Reichenberg) . . . 
Marianske Lázne (Marien

bad) ............................
Mor. Ostrava (Mähr. Ostr.) 
Olonroutz (Olmütz) . . .
Opava (Troppau).............
Podmokly (Bodenbach) 
Praha (Prägst) ...............

3 —
2
Q

10
ö
2 40
2 70
2 40
3
Q

70
O
2 40
2 10
3 70
2 10

3 70
2 40
3 —
2 40
3 —
3 —
3 70
3 70
2 40
2 10
2 10
2 40
2 10
2 70

2 70
2 10
2 10
3 70
2 40

2 10
3 70
2 10
1 80

3 40
2 40
2 40
1 80
2 10
2 70
2 70
2 70
3 40
1 80

3 40
2 70
2 70
3 40
2 70
3 40

3 40
2 70
2 70
2 70
3 40
3 40



A z aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő- 

központ
A külföldi távbeszélő- 

központ neve

Beszélgetési dij 
aranj frankokban

neve fre cts

Cseh-szlovák
köztársasággal

(Folyt.)
Gyöngyös Riim. Sobota (Rimaszombat) 1 80

Usiti n. L. (Aussig).......... 3 40
Warnsdorf....................... 3 40

Győr 'Boti um in (Odrrborg) . . . 2 70
Bratislava (Pozsony) . . . . 2 10
Brno (Brünn,) ................ 2 70
Cesky Teáin (Teschen) . . 2 7U
Deéin (Teliseken)............. 3 40
Dunajska Slreda (Duma- 

iszerdahely) .................. i 80
” Frantiákovy Lázne (Fran- 

zensbad) ..................... 3 40
Fryvaldov (Freiwaldau) . . 2 70
Gräfenberg ..................... 2 70
Hodonin.......................... 2 40
Karlovy Vary (Karlsbad) . 3 40
Korvinná.......................... 2 70
Kezmarolk (Késmárk) . . . 2 70
Komarno (Komáirom) . . . 1 80
Liberec (Reichenberg) . . . 3 40

”
Marianske Lázne (Marien- 

bad) ............................. 3 40
& Mestec Kralove................ 3 10

Mezimesti (Halbsladt) . . 3 10
Miroslav (Misslitz).......... 2 70
Mór. Ostrava (Mähir. Ostr.) 2 70
Olomoutz (Ohnütz) . . . . 2 70
Podebrady ....................... 3 10
Podmokly (Bodenbach) . . 3 40
Praha (Prága) ................ 3 40

” Teplice nad Metuji (We- 
kelsdoirf)....................... 2 80

»» Tren. Teplice (Trenesén- 
teplie) .......................... 2 10

Usti n. L. (Aussig) . . . . 3 40
ti Warnsdlorf....................... 3 40

Győrszent-
70márton Bo'huiinin (Oderberg) . . . . 2

Bratislava (Pozsony) . . . . 2 10
Brno (Briinn)................ 2 40
Komarno (Komárom) . . . 1 80
Koáice (Kassa).................. 2 40
Nővé Zamky (Érsekújvár) . 1 80

M Praha (Prága).................. 2 70

Gyula Bratislava (Pozsony) . . . . 2 70
Brno (Brünn) ................ 3 —
Kosice (Kassa) ............... 2 40
Koáino (Mezőkászony) . . . 2 70
Luéenec (Losonc)............. 40
Munkaéevo (Munkács) . . . 2 70
Pieátany (Pöstyén).......... 2 70

>* Túré. Sv. Martin (Turőc- 
szentmárton) ................ 2 70

» Praha (Prága) .................. 3 7U

Hajdudorog Húst (Huszt).................. 2 40

Hajdú
szoboszló Kezmarok (Késmárk) . . . 2 40

Hatvan Filakovo (Fülek)............. 2 10
Kezmarok (Késmárk) . . . . 2 40
Rim. Sobota (Rimaszombat) 2 10
Túré. Sv. Martin (Turóc- 

szentmárton)................ 2 40

A magyar 
távbeszélő- 

központ
A külföldi távbeszélő- 

központ neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

neve fre cts

Cseh-szlovak
köztársasággal

(Folyt.)
Hódmező
vásárhely Bratislava (Pozsony) . . . 2 70

>» Praha (Prága) ............... 3 70

Karcag Munkaéevo (Munkács) . . 2 40

Kaposvár Bo'humin (Oderberg) . . . 2 70
5» Brno (Brünn) .................. 2 70
>> Cesky Teáin (Teschen) . . 2 70

Deéin (Tetschen)............. 3 40
»» Frantiskovy Lázne (Fran- 

zensbad) ..................... 3 40
’ »» Fryvaldov (Freiwaldau) 2 70

„ Gräfenberg ..................... 2 70
>» Karlovy Vary (Karlsbad) . 3 40

•» Kárvinná ....................... 2 70
„ Liberec (Reichenberg) . . 3 40
» Marianske Lázne (Marien- 

b a d j.......... .................. 3 40
>> Mor. Ostrava (Mähr. Ostr.) 2 70
,, Olomoutz (Olrnütz) . . . . 2 70
» Opava (Troppau) ........... 2 70
„ Podmokly (Bodenbach) 3 40

Praha (Prága)................ 3 40
„ Uisti n. L. (Aussig) . . . . 3 40
»» Warnsdorf ..................... 3 40

Kecskemét Bohumin (Oderberg) . . . 2 70
„ Bratislava (Pozsony) . . . 2 40

Brno (Brünn) ................ 2 70
Cesky Tesin (Teschen) . . 2 70

»> Deéin (Tetschen) .......... 3 40
»» Frantiskovy Lázne (Fran- 

zensibad) ..................... 3 40
„ Fryvaldov (Freiwaldau) . 2 70

Gräfenberg....................... 2
3

70
»J Karlovy Vary (Karlsbad) . 40

Kárvinná....................... 2 70
KoSice (Kassa)............... 2 40
Liberec (Reichenberg) . . . 3 40

>» Marianske Lázne (Marien
bad) ............................ 3 40

Mirosslav (Misslitz) . . . . 2 70
Mor. Ostrava (Mäbr. Ostr.) 2 70
Olomoutz (Olmütz) . . . . 2 70
Opava (Troppau)............. 2 70

40
40
70
40
40

80

Podmokly (Rodenbach) . . 3
>> Praha (Prága)................ 3
- R osice............................

Usti n. L. (Aussig) . . . .
2
3

Kisbér

Warnsdorf .....................

Komarno (Komárom) . . .

3

1

Kiskun- 70félegyháza Húst (Huszt)............. .. . 2

Kiskunhalas Piraha (Prága) ................ 3 40

Kisterenye Filakovlo (Fülek)............. 1 80

Iiisvárda Beregsas (Beregszász) . . . 2 40
Bratislava (Pozsony) . . . 2 7ü
Cop (Csap)..................... 2 40
Húst (Huszt) . . . . . . . . 2 40
Kezmarok (Késmárk) . . . 2 40

» Koáice (Kassa) ............. 2 10
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A z aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő- 

központ
neve

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Cseh-szlovák
köztársasággal

(Folyt.)
Kisvárda

Komárom

Magyaróvár

5»

Makó

Mándok

Mátészalka

Mezőlak

Miskolc

Michalavce (N agym ihály) 
Munkacevo (M unkács) . .
Presov ( E p e r j e s ) .................
Uzhorod (Ungvár) . . . . 
Spis. Nova Vés (Ig tó ) . . . 
Veiké Krtíny (Nagygéres)

Bratislava (Pozsony) . . .
'Brno (B rü n n ) ........................
D unajska Streda (D una-

szerdahely) ........................
Guta (Gúla) ........................
Hlohovec (G a lg ó c ) .............
Komarno (Kolmiárom) . . .
Kosice (K a s s a ) ....................
Mezimesti (Halbsitadt) . . . 
Nővé Zamky (É rsekújvár)
P raha  (Prága)........................
T an  ( T a n y ) ...........................
Teplice nad M etuji (We-

kelsdiorf) . . » .................
Ziliina n a  Slovensku

(Zsolna) ..............................

Bratislava (Pozsiony) . . . 
Dunajslka S treda (Duna-

szerdahely) .......................
Komarno (K om árom ) . . .

H úst (H u isz t) ........................
Michalavce (N agym ihály)

Munkacevo (M unkács) . .

Bratislava (Pozsony) . . .
Kosice ( K a s s a ) ....................
Munkiaőevo (M unkács) . . 
Rilm. Sobota (R im aszom bat) 
Sevljus (Nagyszőllős) . . 
Slovenskó Nővé Mesto 

(Sátoraljaújhely cseh
része) ...........................

Uzhorod (Ungvár) . . .
Vulok (T iszaújlak) . .

Bratislava (Pozsony) .

Beregsas (Beregszász) . 
Bohum in (O derberg) 
Bratislava (Pozsony) .
Brno (B rü n n ) .................
Cesky Tesin (Tesollen) 
Cinobana (Sziinóbánya)
Ciz ( C s iz ) ........................
Decin (Tefcschen) . . . .  
Dobsina (Dobsina)
F eled  ............. .................
Filaikovo (Fülek) . . . 
Fxantiskovy Lázno (Fra

zensbad) .....................
Fryvaldiov (F reiw aldau) 
Gelnica (Gölnicbányia) 
Gemer (Sajógömör) . .
Gräfenberg .....................
Halié (Gács) .................
Helmec (K irályheim ec) 
Hodejovo (Váirgede)

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

frc cts

2
2
2
2
2
2

2
2

1
1
2
1
2
2
1
2
1

2

2

40
40
40
40
40
40

10
10

80
80
10
80
40
80
80
80
80

80

10

40

10
10

70
70

40

70
10
40
10
40

10
40
40

40

40
70
40
70
70
10
80
40
10
80
10

40
70
10
80
70
10
40
80

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

Cseh-szlovák
köztársasággal

(Folyt.)
Miskolc

Moson-
szentjános

Nagykanizsa

Nagykőrös

Nagymágocs

Nyirbátor

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

H o d o n in ............................
Humenne (Homonna) . .
Jelsava (Jolsva) ..............
Karlovy Vary (Karlsbad) .
Kárvinná ..........................
Kezmarok (Késmárk) . . .
Kosice (K assa ).................
Krasznohorske Podhradie 

(Kraisznaihocrka Váralja)
Levoéa (Lőcse) ...........
Li’berec (Redchenberg) . . 
Lilptoivsíky Svety Mikulás 

(L ipt ősz en tmikló s) . . 
Lucenec (Losonc) . . . .  
Marianske Lázne (Marién

bad) .............................
Miohalovoe (Nagymihály) 
Miroslav (Misslitz) . . . 
Mór. Ostrava (Mähr. Ostr. 
Munfcaőevo (Munkács) . 
Murán (Murányalja) . . . 
Oloimoutz (Olmütz) . . . .
Opava (Troppaiu)...........
Plesivec (Pelsőcj...........
Podmokly (Bodenbach) .
Praha (P rá g a ) ..............
Presov (Eperjes) . . . .
Ratkova (R ntkó)...........
Rilm. Sobota (Rimaszombat) 
Roznava (Rozsnyó) . . 
Seivíjus (Nagyszőllős) . 
Slavosoívce (Nagyszabos) 
Slovenské Nővé Mesto 

(S.-A.-Ujhely cseh része) 
Spisska Nova Vés (Igiló) 
Stois Kupéié (Stószfürdő) . 
Teplice nad Metuji (We-

kelsdorf) .......................
Tisovec (Tiszolc)..............
Tornai® (Tornaija)............
Tuen. Teplice (Trencsén-

teplic) .............................
Túrna (T o rn a ) .................
Uisti n. L. (Aussig) . . . .
Uzhoirod (U ngvár)...........
Velka Revuca (Nagyrőce) 
Viranov na Slovenskti 

(Varannó) . . . .  
W arn sd o rf..........................

Bratislava) (Pozsony) 
P rah a  (Prága) . . . .

B ra tislava  (Pozsony) 

P rah a  (Prága) . . . . 

Cuz (Csuz) ................

B ohum in (Gderbetrg) 
B ratislava (Pozsony) .
Kosice ( K a s s a ) .............
Munkaőevo (Munkács)
P rah a  (Prága) .............
U zhorod (Ungvár) . . .

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

frc cts

2
2
1
3
2
2
2

1
2
3

2
2

3
2
2
2
2
2
2
?
1
3

40
40
80
40
70
40
10

80
40
40

40
10

40
40
70
70
40
10
70
70
80
40
40
40
80
10
80
40
80

10
40
10

10
80
80

40
10
40
40
80

10
40

80
40

70

40

10

70
10
40
70
40
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A z aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A m a s y a r  
tá v b e sz é lő -  

k ö z p o n t 
n ev e

A k ü lfö ld i  tá v b e s z é lő 
k ö z p o n t n ev e

Beszélgetési dí j 
aranyfrankokban

A m ag y a r 
táv b eszé lő - 

k ö zp o n t 
n ev e

A k ü lfö ld i  táv b eszé lő - 
k ö z p o n t neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

frc c ts f r c c ts

Cseh-szlovák Cseh-szlovák
köztársasággal köztársasággal

(Folyt.) (Folyt.)
N y íre g y h á z a Boregsas (’Beregszász) . . . 2 40 P é c s P rah a  (Prága) ................... 3 70

99 B ratislava (Pozsony) . . . 2 70 Usti n. L. (Aussig) . . . . . 3 70
2 tu 3 70

H úst ( H u s z t ) ....................... 2 40
Kezmarotk (Késmárk) . . . 2 40 P u tn o k D obsina (D o b s in a ) ............. 2 102 10 2 10

2 10 1 80
Michalovce (Nagyimihály) . 2 40 Luőenec (Losiomic)............. i 80
MunkaéeViO (Munkács) . . 2 40 „ PleSivec (P e liső c)................ i 80
Rim. Sobol a (Rimaszombat) 2 10 99 Bilin. Sobota (Rimaszombat) i 80

»> R oínava (Rozsnyó) . . . . 2 10 „ Roznaví; (Rozsnyó) . . . . i  * 80
5» Sevljus (Nagyszőlős) . . . 2 40 ,, Spisska Nová Vés (Igl). . 2 40

Slovensfeé Nővé MeStó (Sá- , , Tisovec (T is z o lc ) ................ 1 80
to ra ljau jhely  cseh része) 2 10 „ T orna la  (T o rn a i ja ) ............. 1 80

,, Tisovec (Tiszolc) ............. 2 10
Rajka

V elka Revuca (Nagyrőce) 1 80
T ornala  (T o rn a i ja ) ............. 2 10 B ratislava (Pozsony) . . . 1 80

2 40 S a jó sz e n tp é te r 10
Velka Revuca (Nagyrőce) 2 1-0 Rim. Sobota (Rimaszombat) 1 80

»» Vulok (Tiszaujlalk) . . . . 2 40 99 R oznava (Rozsnyó) . . . . 1 80
99 T orna la  (Tornaija) . . . . 1 80

O ro sh áza P rah a  (Prága) .................... 3 40 •
S a lg ó ta rján Fila'kovo ( F ü le k ) ................ i 80

O ro sz v á r B ratislava (Pozsony) . . . 2 40 99 Luéenec (Losonc) ............. 1 80
99 Rim. Sobota (Rimaszom bat) 1 80

Ó zd D obsina (D o b s in a ) ............. 2 10
99 Luéenec (L o s o n c ) ............. 1 80 S á ro sp a tak B ratislava  (Pozsony) . . . 2 70
>> Iliim. Sobol a (Rimaszombat) 1 80 „ Kosice ( K a s s a ) ................... 1 80

P áp a
Roznava (Rozsnyó) . . . . 1 80 „ Michalovce (Nagymihály) . 2 10
B o l i u m i u  (Oderboing) . . . 2 70 „ Munikaéevo (Munkács) .  . 2 10

„ Bratislava] (Pozsony) . .  . 2 40 *» Rim. S'oibota (Rimaszombat) 2 10
Brno ( B rü n n ) ....................... 2 70 Roznava (Rozsnyó) . . . . 2 10

„ Cesky Teäin (Teschen) .  . 9 . 70 , , Slovenské Nővé MeSto (Sá-
D ei in (T e tsd b e n )................ o 40 to ra ljau jhely  cseh része) 1 80

99 Ftlakovo ( F ü le k ) ................ 2 10 T o rn a la  (Tornaija) . . . . 2 10
9, Frantiskovy Lázne (Fran- Trebisorv (Töketerebes) .  . i 80

zensbad) .......................... 3 40 Uzliiorod (U n g v á r ) ............. 9 10
, 9 Karlovy Vary (Karlsbad) . 3 40
99 K á r v in n á ............................. 2 70 Sála D obáina (D o b s in a ) ............. 2 10
99 K om am o (Komárom 1 .  .  . 2 10 ,, Rim. Sobota (Rimaszombat) I 80

99 Liberec (Reiohenberg) . . . 3 40 99 Roznava (Rozsnyó) . . . . i 80
99 M arianske Lázne (Marien- 99 Tornai la (Tornaija) . . . . i 80

bad) ................................... 3 40
99 Moir. Ostrava (Mähr. Oslir.) 2 70 S á to ra lja ú jh e ly Bobumiin (Oderbeig) . . . 3 _
99 Oiolmoutz (Ollmütz) . . . . 2 70 99 B rno (Brünn) ................... 3 _

99 Opava (T ro p p a u ) ................ 2 70 ,, Cesky Teáin (Teschen) . . 3 _
» Podm okly (Bodleobaoli) . . 3 40 ,, D eéin (T e ts o h e n ) ................ 3 70
99 P raha  (Prága) .................... 3 40 „ Filakovo (Fülek) ............. 2 10

99 Usli n. L. (A u ss ig )............. 3 40 99 Fran tiskovy  Lázne (Fran-
W arnsdorf ........................... 3 40

99 H elm ec (Királyhelmec) . .
O
2 10P ász tó Ftlakovo ( F ü le k ) ................ i 80 99 Karlovy Vary (Karlsbad) . 3 70

99 K árvinná ............................. 3P écs Bob um in (Oderberg) . . . 2 70 99 Koäioe ( K a s s a ) ................... i 80
»» 'Brno (B r ü n n ) ....................... 3 — 99 Liberec (Haichenbcrg) . . 3 70
»» Cesky Teáin (Teschen) . . 2 70 99 M arianske Lázne (Marién-
»» Decin (T e ts c h e n ) ................ 3 70 bad) ................................... 3 70
»> Frantiskovy Lázne (Fran- M ichalovce (Nagyimihály) 2 10
»» zensbad) ............................. 3 70 Mor. O strava (Mähr. Ostr.) 3
»« Karlovy Vary (Karlsbad) . 3 70 O lom outz (Olmütz) . . . . 3 _
»> K árvinná ............................. 2 70 O pava (Troppau) ............. 3
” Liberec (Reiohenberg) . . . 3 70 Podm okly  (Bodenbach) 3 70
»» M arianske Lázne (Marien- Pralia  (Prága) ...................... 3 70

b a d ) ......................................... 3 70 Presov ( E p e r je s ) .................. 2 10
„ Mor. Ostrava (Mähr. Ostr.) 2 70 Slovenslké Niové MeSto (Sá-
„ Olomoutz (Olmütz) . . . . 2 70 to ra ljau jhely  cseh része) 1 80
,, Opava (Troppau) ............. 2 70 Usti n . L. (Aussig)........... 3 70
•• Podm okly (Bodenbach) . 3 70

99 Uzhorod (U ngvár)........... 2 10
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A z aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

A külföldi távbeszélő
központ neve

B eszélgetési dij 
aranyfrankokban

frc cts

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélgetési dij
aranyfrankokban

frc cts

Csehszlovák
köztársasággal

(Folyt.)
Sátoraljaújhely

Sopron

Szeged

Vranov n a  Slovensku
(Viarannó) .................

W ransdorf .................

Bohumin (O derberg) . . 
Bratislava! (Pozsony) . .
Brno (Brünn) .............
Cesky Tesin (Teschen) 
Decin (Tetschen) . . . 
F rantiskovy L ázne (Fran

zensbad) ....................
Fryvaldov (Freiw aldau) 
Gräfenberg
Hodonin ..........................
Karlovy Vary (K arlsbad)
K álvinná ........................
Koimaimo (Komárom) 
Liberec (Reiehenberg) 
M arianske Lázne (Mariéin.

bad) ..............................
Miroslav (M isslitz) . . .  
Mór. Ostrava (M ähr.-

Ostrau) ........................
Olomoutz (OLmütz) . . . 
Opava (Troppau) . . . .  
Podm okly (Boden hach)
Praha (Prága) .................
UsLi n. L. (Aussig) . . . 
Vranov ntai Slovensku . .

(Varannó) ....................
W a r n s d o r f .........................

Banska Bystrica (R aszter
cebánya) ....................

Bohumin (Odenberg) . . 
Bratislava (Pozsony) . .
Brn|o (Brünn) .................
Ceslky Tesin (Taschen) 
Decin (Tetschen) . . . .  
F rantiskovy Lázne (Fran

zensbad) .........................
Fryvaldov (Freiw aldau) 
Gelnica (G ölniebánya) .
Gräfenberg ....................
H odonin ...........................
Hust (Huszt) .................
Karlovy Vary (Karlsbad)
Kárvkmá ...........................
Kezmarok (K ésm árk) . .
Kosice (Kassa) .............
Liberec (Reiohenbang) 
Lucenec (Losonc) . . . .  
M arianske L ázne (M arien

bad) ..............................
MiChalovce (Nagym ihály) 
Miroslav (Misslitz) . . . 
Molr. Ostrava (M ähr.-

Ostrau) .......................
Olomouc (Olmütz) . . , 
Opava (Troppau) . . . 
Podm okly (Rodenbach)
P raha (Prága) .............
Presov (Eperjes) . . . .  
Spis. Nová Vés (Igló)
Stos Kupéié (Stószfürdő) 
Usti n. L. (Aussig) . . . 
W arnsdorf .......................

1
3

2
2
2
2
3

3
2
2
2
3
2
2
3

3
2

2
2
2
3
3
3

2
3

2
3
2
3
3
3

3
3
2
3
2
2
3
3
2
2
3
2

3
2
3

3
3
3
3
3
2
2
2
3
3

80
70
70
40
70
70
40

40
70
70
40
40
70
10
40

40
70

70
70
70
40
40
40

80
40

70

70

70

70

40

70
70
70

70
40
70
40

70
70

70
70
70
70
40
70
70

Cseh-sziovak
köztársasággal

(Folyt.)
Szerencs

Székesfehérvár

Szikszó

Szolnok

Kosice (Kassa) . . . . . .
M ichalovce (Nagymihály) 
M unkaőevo (Munkács)

B ohum in (Odenberg) . . 
B ratislava (Pozsony) . .
Brrto (Brünn) ................
Ceslky Tesin (Taschen) 
D ecin (Tetschen) . . . .  
F ran tiskovy  Lázne (Fran

zen shad) ........................
F ryvaldov  (Freiwaildau)
•Gräfenberg ...................
K arlovy Vary (Karlsbad)
K álv inná  .........................
K om arno (Komárom) 
L iberec (Reiohenbang) 
M arianske Lázne (Marien

bad) .............................
Moir. O strava (Mähr.-

O strau) .......................
O lom outz (Olmütz) . . . 
O pava (Troppau) . . . 
Podm okly  (Bodenbaoh)
P ra h a  (Prága) .............
Usti n. L. (Aussig) . . . 
W arnsdo rf ......................

Szombathely

Kosice (Kassa) . . . .  
U u fenec  (Losonc) . . . 
R o ín av a  (Rozsnyó)
Spisska Nová Vés (Igló) 
T o rna la  (Tornaija)

B ohum in (Oder.bergl) . 
B rno (Brünn) . . . .  
Cesky T esin (Teschen) 
D ecin (Tetschen) . . 
F ran tiskovy  Lázne (Fran

zensbad) ................
F ryvaldov  (Freiwaldau) 
G räfenberg . . . ( . . . .
H odonin  ..........................
Karlovy Vary (Karlsbad)
Káinvinná .......................
K ezm arok (Késmárk) . .
Kosice (Kassa) .............
L iberec (Reiehenberg) 
M arianske Lázne (Marien

bad) .............................
M iroslav (Misslitz) . . . 
Mor. O strava (Mähr.-

O strau) ...................
M unkacevo (Munkács) 
O lom outz (Olmütz) . . 
O pava (Troppau) . . . 
Podm okly  (Rodenbach)
P rah a  (Prága) ................
Rim. Sobota (Rimaszombat)
T ú rn a  (Torna) .............
Usti n . L. (Aussig) . . . .  
W a r n s d o r f ...........................

'B ratislava (Pozsony) . . .
B rno (Brünn) ...................
K om arno (Komárom) . .

1 80
2 10
2 10

2 70
2 40
2 70
2 70
3 40

3 40
2 70
2 70
3 40
2 70
2 10
3 40

3 40

2 70
2 70
2 70
3 40
3 40
3 40
3 40

1 80
1 80
1 80
2 10
1 80

2 70
2 70'
2 70
3 . 40

3 40
2 70
2 70
2 40
3 40
2 70
2 40
2 10
3 40

3 40
2 70

2 70
2 40
2 70
2 70
3 40
3 40
2 10
2 10
3 40
3 40

2 40
2 40
2 10



A z aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélge
aranyfran

fre

tési dij 
kokban

cts

Cseh szlovák
köztársasággal

tl'olyt.)
Szombathely Nejneéky (Brod) .............. 3 10

>* Praha (Prága) .............. 2 40

Tapolca ^Bratislava (Pozsony) . . . 2 40
M Kpáice (Kassa) .............. 80

Tárcái Bratislava (Poizsony) . . 2 40

Tarpa Műnk aíevo (Munkács) 2 40

Tata Bratislava (Poizsony) . . 2 10
80

>» Giéov (Csicsó) ................. 1
80Komarno (Komárom) . . 1

Marianské Lazné Marién-
bad) ............................. 3 10

Plana u Tadhova (Plan) o 10
, . ti Praha (Prága) .............. 3 10

» VeHoé Leváry (Nagy-
kivárd) ............... 2 10

Téglás Munkaié vo (Munkács) 2 40

Tótkomlós Luéenec (süo.sonc) . . . . 2 40
» Pr^iha (Prága) .............. 3 70

Vác Boái um in (Oderberg) . . . , 2 40
Brno (Brünn) ................. 2 40

1» Cesky Teáin (Teschen) 2 40
,, Dóéin (Tot.sch en) ........... o 10

Frantiskovy Láznc (Fran-
• zensbadj . . . . . . . . . 3 10

FryvaJdov (Freiwaldau) 2 40
Gräfenberg ..................... 2 40

>5 Hodlonin .......................... 2 10
Karlovy Vary (Karlsbad) 3 10
Kárvinná .......................... 2 40
Libereic (Reichenlicrg) . . 3 10
Marianstke Lázne (Marien-

ibad) ............................. 3 10
' Mor. Ostrava (Mähr.-

Ostrau) ........................... 2 40
Olomoutz (Olimütz) . . . 2 40

,, Opava (Troppau) ........... 2 40
n Podmloikly (Bodenbach) 3 10
a Praha (Prága) ................. 3 10
5» Uisiti n. L. (Aussig) . . . . 3 10

»1 Warnsdorf ....................... 3 10

A magyar 
távbeszélő- 

központ
A külföldi távbeszélő- 

központ neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

neve fre cts

Cseh-szlovák
köztársasággal

(Folyt.)
Vásáros-
nam ény Munkáé, evő (Munkács) 2 40

Veszprém Bratislava (Pozsony) . . 2 40
Komarno (Komárom) . . 2 10

» Vxanov na Slovensku 
(Varannó) ................. 2 40

Zalaegerszeg Bratislava (Poizsony) . . 2 40
»» Koáice (Kássa) .............. 2 80
>» Praha ' (Prága) .............. 3 40

Zalalövő Bratislava (Pozsony) . . 2 70
»> Koáice (Kassa) .............. 2 80
j > Praha - (Prága) .............. 3 70

3. Lengyel- 
országgal 1 2
Budapest Krakow (Kra'kó) ............ 4 30

4  Ném et
országgá! !
Budapest Augsburg- . . 5 40

AdBe'rlin . . . ...................... D
Bielefeld .......................... 6 a l

» Birkenwerder (Bez. Pots- 
• dam) ............................. 6

5» Breslau ............................. 4 20
,, D resden........ .......... .. 4 80
,, Erfurt ............................. 5 40

Esjejv ............................. 7 20
)> Frankfurt am Main . . . . 6 60

Giessen ............ .............. 6 60
Görlitz ............................. 4 20
ftálherstadt .............. y ■ 6 _
Halle (Saale) ................. 5 40
Hamburg ............... . . . 7 20
Leipzig ............................. 5 40
Mannheim ............................ 6 60
München3 .............. v . . 4 80
N ü rn b e rg ........................... B 40
Passau ............................. 4 20
Regensburg .............. ..  . 4 80
Schwerin (Mecklb.) . . . 6 60
Stettin .............................. 6 —
Weinböhla ....................... 4 80

5. Svájccal4
Budapest Zürich .................................... 6 35

1 Meghívás dija az illető viszonylatban m egállapított közönséges beszélgetés dijának a fele.
Sürgős beszélgetés is folytatható. Ezért három sz oros díj jár. Bérelt beszélgetések 21—8 óra közt, hírlap- 

beszélgetések 18—9 óra közt folytathatók. Mindkettőnek d ija  a nappali közönséges beszélgetés d ijának a fele.
2 A Németországgal való forgalomban a vidéki m agyar központok közül D ebrecen, Kecskemét, Kiskunhalas, 

Nagykőrös, Püspökladány. Sopron, Szeged és Szentes van bevonva. A dij a K ecskem éttel és Nagykőrössel való viszony
latokban 30 cts-el, a Debrecennel, K iskunhalassal, Püspökladánnyal, Sopronnal, Szegeddel és Szentessel való viszony
latokban 60 cts-el több, m int Budapestről.

Sürgős beszélgetések is folytathatók. Ezért három szoros dij fizetendő.
Bérelt beszélgetés 21—8 óra közt az összes viszonylatokban folytatható. Díj a nappali közönséges beszélgetés 

dijának fele.
’ Hétköznapokon 9—19 óráig csak sürgős beszélgetés váltható. H étköznapokon 19—9 óráig — úgyszintén vasár- 

és ünnepnapokon időbeli korlátozás nélkül — úgy közönséges, mint sürgős beszélgetés váltható.
* Beszélgetések csak 1 9 -8  óra közt válthatók. Sürgős beszélgetés is fo ly tatható. Ezért három szoros dij fizetendő. 

Bérelt beszélgetés 21—6 óra közt a nappali közönséges beszélgetés dijának feléért iolytatható.
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A z  aranyfrankban feltüntetett dijak a mindenkori szorzószámmal szorzandók.

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

A magyar 
távbeszélő- 

központ 
neve

frc cts

Szerb-Horvat- Szerb-Horvát-
Szlovén-király- Szlovén-király-

Sággal' sáogal
(Bolyt.) (Folyt.)
Barcs NaSice .................................................................... 3 — Budapest

11 O sije k .................................. 2 50 »»

Nagvharsánv
Budapest Barka Topola (Bács-

Topolya) ..................... 2 50
Béla Crkva (Fehér- Pécs

templom) ..................... 3 — ii

Belgrád .  .  .  .................. 3 —

Bréko ............... ' ............. 3 —
Brodi . . . .  .................................. ......  . 3 —

India .......................................................................... 3 — ii

ii Koprivnica (Kaproin-ca) . 3 —

Koske j  .  .  ................................................. 2 50
NiaSioe .................................................................... 3 Siklós

„ Novisad (Újvidék) . . . . 3 ____

11 Ősiek (Eszék) ............................* 2 50
>» Panéevo (Panosova) .  .  . 3 —

Szeged

11 Petrovaradin (Pétervárad) •3 ____

11 Senta (Zenta) . . . . . . . 2 50 5)

Sremska Mitrovica . . . . o 11

c i — :  d c c o j  (Ubease) .  .  . 3 _ 11

11 Stari és Növi Vrbas
(0- és Uj-Verbász) . . . 3 _

11 Sombor (Zoimboir) . . . . 2 50
11 Subotica (Szabadka) . . . 2 50

11 Valpovo ............................ 2 50 1,

11 Veliki Beékerek (Nagy- Sí

becskerek) . . . «, . . . 3 — 11

„ Veliki Kikinda (Nagy-
kikinda) ........................ 2 50 11

11 j Vinkovci (Vinkovce) . . . 3 —
11 Vteac (Versec) . . . . . . 3 —
11 Vukovár ........................... 3 Szentes

A külföldi távbeszélő- 
központ neve

Beszélgetési dij 
aranyfrankokban

frc cts

Zagreb (Zágráb) 
Zemun (Zimony)

Osijek (Eszék)

Novisad (Újvidék) 
Osijek (Eszék) . . . 
Vei. Beékeirek (Nagy- 

becskerek) . . . . 
Vimkovci (Vinkovce) 
Vukovár . . . . . . .

Osijek (Eszék)

Béla Crkva (Fehér-
templom) .................

Belgrád ...........................
Növi Beóej (Töröklbeose) 
Novisad (Újvidék) . . .
Növi Vrbas (Ujverbász) 
Panéevo (Pancsova) . .
Petrovaradin (Pé térvárad)
Senta (Zenta) ............
Sombor (Zotmlbor) . . .
Stari Becej (Óbeosej 
Subotica (Szabadka) . .
Vei. Beékerek (Nagy-

becs'korek) ...............
Vei. Kikinda (Nagy-

kikinda) ....................
Virsac (Versec) ............

Subotitoa (Szabadka)

2
2

2
2
2

50

50
50
50

50
50
50
50
50
50
50

50
50

50

50

50

1 Meghívás dija valamennyi viszonylatban 2 aranyfr. Sürgős beszélgetés is folytatható. Ezért háromszoros
dij fizetendő.

Bérelt beszélgetés 21—8 óra közt, valamint hirlapbeszélgetés 18—9 óra közt valamennyi viszonylatban foly
tatható. Dij a nappali közönséges beszélgetés dijának fele.
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