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TÁRGYMUTATÓ.

A tárgymutató összeállítása vezérszavak uijan törtéut : ugyanaz a rendelet vagy közlemény esetleg más vezérszó alatt 
is megtalálható, A sorok végén levő számok a P. R. T. lapszámát jelezik.

Alaouiták államával postautalványforgalom meg
nyitása 79.

Ablakos borítékok használata, tb. figyelmeztetés 
367.

Alexandriával való postautalványforgalom 127.
Alkalmazónak kereseti és rokkantellátási adója 

128.
Alkalmi postahivatalok 85, 185, 212, 271, 286.
Államadóssági kölcsönkötvényekhez tartozó lejárt 

szelvényutalványoknak új szelvényívekre tör
ténő becserélése 8.

Aliami gyermelkmenhelyek postatakarékpénztári 
folyószámláinak számai 175.

Állami gyermekmenhelyek számlái terhére kiutalt 
postatakarékpénztári csekkfizetési utalványok 
után utalványkézbesítési, illetve utalványkifi
zetési díjat nem kell szedni 96.

Államjegyek (koronás címletű államjegyek) be
vonása 192.

— (500.000 és 1,000.000 K-ás államjegyek) be
vonása 374.

Államjegyhamisítványok (1,000.000 K-ás) ismerte
tése 58.

Államsorsjáték (jótékonycélú) sorsjegyei 1.
Általános forgalmiadé helyes megállapítása és be

szolgáltatása 261.
Amerikai Egyesült Államokba szóló csomagok 

számláinak konzulátusi hitelesítése 384.
Amerikai szeretetadomány-esomagok postai keze

lése 95.
Amerikába szóié esomagok díjának felemelése 7.
Aranykönyv részére adatok gyűjtése 229.

Áruminta-küldeményekben (külföldre szólók) ki 
sebb kereskedelmi értékű áruk elhelyezése 112. 

Árverés használt gépkocsik, kerékpárok stb.-re 
212 .

Átalányozásra igényjogosultak névjegyzékének ki
egészítése 96, 217, 277, 344.

Átminősítések 9, 36, 61, 99, 178, 219, 280. 
Átszámítási kulcsok külföldi hírlapelőfizetésiekhez 

193.
— táblázatok beszolgáltatása 277.
Ausztriával légipostái csomagforgalom felvétele

101.

— táviratlevél forgalom felvétele 356.
— utánvételes küldemények forgalma 235.

való viszonylatban értéknyilvánítás nélküli cső 
magok kártérítési összege 127.

— való forgalomban váltott sürgős csomagok
súlya és kiterjedése 91.

Balatonfüredi üdülőházba beutalás 379. 
Bankjegyek (ezerpengős bankjegyek) kibocsátása 

374.
Bankjegyhamisítványok (5 pengős bankjegyek) 

252.
Belga-Kongóval utalványforgalom 211.
Belgiummal légipostái forgalom felvétele 119.
— való forgalomban postautalványok összeg

határa 112.
— utánvételes küldemények forgalma 235.
Bélyeg (46 filléres postabélyeg) forgalomba bocsá

tása 115.
Bélyegben való lerovása bérmentesítési díjaknak

71.



ÍV

Bélyegek (koronaértékű kincstári bélyegek és bé
lyeges okirat-űrlapok) forgalomból kivonása 
216.

— (postabélyegek) forgalomba bocsátása új érték-
jelzéssel 19.

— tönkretételének megtiltása postai szállítólevele
ken 103.

új postabélyegek 19.
Bélyeges okiratűrlapokról és pénzügyi bélyegekről 

szóló pénzügyminiszteri rendelet 33.
Bélyeggel való lerovás korlátozása készpénzben 

szedett bérmentesítési díjaknak 57.
Bélyegilleték postai megbízásoknál 238.
Bélyegek (lásd Postabélyegek alatt is).
Beszolgáltatás (váltópénzek beszolgáltatása) 275. 

gyűjtőpostahivataloknál 225.
Beszolgáltatásokban és készpénzellátmányokban 

talált hiányok rendezése 113.
Bérmentesítés posit ̂ bélyegekkel 314.
Bérmentesítési díj lerovása postabélyegekben ér

téklevelek. értékdobozok és postacsomagoknál 
71.

- díjak (készpénzben szedett bérm. díjak) bé
lyeggel való lerovása 57.

Betegségi biztosító intézet közérdekű közleménye 
323.

Betétminimum a postatakarékpénztárnál 254.
Bianeó befizetési lapok rendszeresítése biztosító 

társaságok díjpénzeinek befizetésére 290.
Biztosító társaságok díjpénzeinek befizetésére szol

gáló bianeó befizetési lapok rendszeresítése 
290.

Budapest 72. részére indított levélzárlatokban kö
zönséges levelezés feldolgozása 318.

78 hivatalnál ünnepnapokon csoportos csomag- 
felvételi szolgálat berendezése 336.

Budapesten váltott „sürgős“ küldeményeknek 
„Express“ ragjelzővel való felszerelése 44.

Budapestre szóló romló tartalmú csomagok vasár
napi kézbesítése 90.

Bulgáriával postautalványforgalom felvétele 313.
Burgonyát tartalmazó postai küldemények beho

zatalának és átvételének szabályozása 91.

„Central Colonisation Board“ gyarmatosító tár
sulat, kivándorlásra buzdító küldeményei 35.

Címadományozás 33, 181, 259.
Címváltoztatás a Nagybritanniával és a brit gyar

matokkal való viszonylatban nem kérhető 184.
Csehszlovákországban megjelenő több időszaki 

sajtótermék szállítási tilalmának megszün
tetése 299.

Csehszlovák országgal értékdoboz-forgalom felvé
tele 289.

— táviratlevélforgalom felvétele 356.
— utánvétéles küldemények forgalma 235.
— értéknélküli csomagok kártérítési összegének

megállapítása 384.
— való forgalomban váltott! sürgős csomagok súlya

és kiterjedése 91.
való viszonylatban kiállított rovatlapok tovább- 

frankóiban észlelt csekély jelentőségű hibák 
javítása 96.

Csekkbefizetési lapok javított számmal 81. 
Csekkfizelési utalványok darabszámúnak elismer

tetése a levélkézbesítők által 318.
Csempészett tartalom gyanújában lévő, belföldön 

feladott csomagok vámhivatal elé állítása 259. 
Csomagdíjszabás 201.
Csomagdíjszabásban változások 51, 81 121. 260,

291, 336, 354.
Csomagfelvételi (csoportos csomagfelvételi) szol

gálat ünnepnapokon a Budapest 78 postáhiva- 
talnál 336.

Csomagforgalomban (belföldi csoniagforgalomban) 
szállítójegyzék rendszeresítése 363. 

Csomagforgalom (utánvételeis csomagforgalom) 
felvétele Tunisszal 236.

Csomaghiányok rendtezése 183.
Csomagok (Amerikába szólók) díjának felemelése 

7.
— (Az Amerikai Egyesült Államokba való csoma

gok) számláinak konzulátusi hitelesitése 394.
— (Németországba és Svájcba szóló légipostái cso

magok) díjának megállapítása 192. 
értéklevelek és értékdobozok díjának postabé
lyegekben való lerovása 71.

— feladása feladókönyv mellett 65.
- (nagyobb értéknyílvánítással ellátott csomagok)

feladása hivatalos órákon kívül 113. 
értéknyilvánítás nélküli csomagok kártérítési 
összege Csehszlovákországgal való forgalom
ban 384.

— (értéknyílvánítás nélküli csomagok) kártérítési
összege a magyar-lengyel forgalomban 318.

- (értéknvílvánítás nélküli csomagok) kártérítési
összege Romániával való forgalomban 246.

— kíméletes kezelése 11.
(Romániába szóló csomagok) lezárása 333. 
(értéknyílvánítás nélküliek) kártérítési összege 
a magyar—osztrák viszonylatban 127.

— (sürgős csomagok) súlya és kiterjedése Auszt
riával, 'Csehszlovákiával és Németországgal 
való forgalomban 91.

Csomagok súlyhatára 58, 343, 348.
— (Dánországba szóló csomagok) szállítólevele 91. 

(külföldi ütánvételes csomagok) utánvételének 
elszámolása pótutánvételi lappal 336.



— (belföldi feladásit csempészett tartalom gyanú
jában levő csomagok) vámhivatal elé állí
tása 259.

Csomagokhoz (Romániába szólókhoz) számla csa
tolása 44.

— (romló tartalmúakhoz) új ragcédulák rendsze
resítése 43.

Csomagrovatlapok („üres“ nemzetközi csőm ig- 
rovatlapok) rendszeresítése 92.

Csomagszállítás szabályozása mozgó (kalauz) - 
postamenetekkel való viszonylatban 120.

Csomagszállító ménetek jegyzéke 131.

Dánországba szóló csomagok szállítólevele 91.
Dánországgal légipostaforgalom felvétele 113.
— utánvételes küldemények forgalma 235, 275.
Danziggal utánvételes küldemények forgalma 235.
„Dietionnaire des bureaux de Poste“ című segéd

könyv táviratok felvételénél nem használ
ható 228.

Díjazás rend. tan. városok és községek által magán- 
felek részére feladott küldeményeknél 119.

Díjjegyzékes csomagforgalom felvétele a Saar-vi
dékkel 384.

Díjjegyzékek kezelése körül észlelt rendellenessé
gek megszüntetése 317.

Díjjegyzékes csomagforgalom berendezése Nagy- 
britanniával az Agence Continentals’ et 
Anglaise útján 383.

Díjszabás hírlapoknál 11.
Díjszabás (.kivonatos posta-, táviró-, távbeszélő- és 

rádiódíjszabás) új kiadása 251.
Díjszabások (magánkiadású díjszabások) 57.

Egyfilléres fémpénzek 173.
•Egymillió koronás államjegyek bevonása 374
Elismerés 119, 269, 383.
Ellátmány (postabélyegellátmány) mozgóposták

nál 246.
Ellátmánykérés gyűjtőpostahivataloknál 225.
Előfizetési felhívás a l’Union Postale című szak

lapra 376.
-  a „Magyarország Tiszti Cím- és Névtára“ 1927.

évi kiadására 8.
Elveszett arcképes igazolvány 84, 99. 138.
—• hely és kelti bélegző 387.

igazolójegyek 103, 222, 270, 327, 301. 341. 370.
— postabiztosi pecsétnyomó 252.
— utalványjelző 387.

- vonalfelvigyázói bélyegző 87, 211, 295.
Ércpénz elhelyezése az Olaszországba szóló érték

levelekben 72.
— külföldre menő értéklevelekben 12.
Érmehamisítványok (1 pengős és 20 filléres) is

mertetése 59,

Értékek kiviteli engedélye 80.
Értékdobozok és értéklevelek zárva való feladása 

182.
Értékdobozforgalom felvétele Csehszlovákország

gal 289.
— felvétele Észtországgal 236.
Értékhatár szabályozása a megbízott utján a postán 

átvehető könyvelt küldeményeknél 217. 
Értéklevelek (külföldre szóló értéklevelek) gondos 

pecsételése 325.
- (Romániába szóló értéklevelek) lepecsételése 333.

— értékdobozok és postacsomagok bérmentesítési
díjának postabélyegekben való lerovása 71.

— és értékdobozok (külföldre szólók) zárva való
feladása bankok és pénzintézetek által 182.

— és értékdobozok (utánvételesek) forgalmának
felvétele Dánországgal | 275.

- és nagyobb értéknyilvánítással ellátott csoma
gok feladása hivatalos órákon kívül 113. 

Értéklevelekben (külföldre szólók) ércpénz elhelye
zése 12. *

-  (Olaszországba szólóknál) ércpénz elhelyezése
72. ' I

Értéklevélboríték eladási árának felemelése 348. 
Értéklevélforgalom felvétele Görögországgal 181. 
Értéklevélforgalomban résztvevő postahivatalok 

Görögországban 314.
Értéknyilvánítás Görögországba szóló csomagok

nál 173.
nélkül feladott csomagok kártérítési összege a 
magyar-lengyel forgalomban 318.

— nélküli csomagok kártérítési összegének meg
állapítása a magyar-román forgalomban 246.

— nélküli csomagok kártérítési összegének meg
állapítása a magyar—csehszlovák forgalom
ban 384.

Északamerikai Egyesült-Államokba szóló csomagok 
díjának felemelése 7.

Észtországgal értékdobozforgalom felvétele 236.
— utánvételes küldemények forgalma 235.
Ezer pengős bankjegyek kibocsátása 374.
„Express“ ragjelzővel való felszerelése a budapes-

ten váltott „sürgős“ küldeményeknek 44.

Fedezeti lapok (feladóvevény-szelvényes fed. la
pok) rendszeresítése 50.

— továbbítása a Párizsba szóló távirati utalványok
nál 44.

Fémpénzhamisítványok ismertetése 184.
Felmentés és megbízás 4, 322.
Feladókönyvekbe való 'bejegyzés egyszerűsítése 65.
Feladóvevény-szelvényes fedezeti lapok rendszere

sítése 50.
(ragszámos és feladóvevényszelvényes) szállító-
levelek rendszeresítése 361.



VI

Feltételesen kifizethető fizetési utalványok keze
lése 347.

Filléres (egyfilléres) fémpénzeknek kifizetésre 
való használata 173.

Finnországgal utánvételes küldemények forgalma 
235.

Fiúméba, vámszabadé a k tár b a szóló csomagok 72.
Fizetési utalványok kezelése 347.
Fokozatos illetékeknek százalékos illetékké átala

kítása és leszállítása **74.
Forgalmiadó (általános forgalmiadó) helyes meg

állapítása és beszolgáltatása 261.
Forgalmi adatközlés 108.
Forgalomból kivonandó koronacímletű állam- 

jegyek kezelése 73.
Forgalomból kivont koronaértékü légipostabélye

gek és portó jegyek 72.
•  *

Forgalomköri változások 4, 9, 16. 21, 29, 36, 48, 
55, 61. 67. 76. 84, 87. 93, 100, 108. 116. 124.
138. 178. 185, 190, 199, 203, 212. 219, 230,
242, 248. 255, 263, 272, 279. 287. 292, 295,
302, 308. 315, 321, 327. 332. 333, 339, 344,
350, 358, 369, 377, 389.

Franciaországgal, Algírral és Monakóval utánvéte
les küldemények forgalma 235.

Francia-Óceániával nemzetközi postautalványfor- 
galom 247.

Franciaországgal utánvételes értéklevelek és érték
dobozok forgalmának felvétele 246.

Fürdői kiküldetések 86.

Gazdasági tudósításokat tartalmazó levelezőlapok 
kezelése tb. figyelmeztetés 367.

Görögországba szóló csomagok értéknyilvánítással 
elláthatók 173.

Görögországban az értéklevélforgalomban részt
vevő postahivatalok 314.

Görögországgal értéklevélforgalom felvétele 181.
„Gyakorlati útmutatások a rádióvevőberendezések 

kezelésére“ című füzet kiadása 321.
Gyermekmcnhelyck (állami gyermek,mtenhelyek) 

posta takarékpénztári folyószámláinak számai 
175.

GyUjtőpostahivatalok készpénzbeszolgáltatása és el
látmánykérése 225.

Gyüjtőívek (pénztári hiányok fedezése céljából) 
köröztetésének eltiltása 187.

H adikölcsönkötvényckhcz tartozó szelvények be 
váltása 335, 366.

Haifa—Bagdad szállítási utón való továbbítása a 
levelezéseknek 300.

Hamis 8 filléres postábélyeg 376.
— 16 filléres postabélyeg 347.
— 50 filléresek 74.
Hamisítványok (1 pengős és 20 filléres érmék) 

ismertetése 59.
Hamisított 1.000.000 K-s állam jegyek ismertetése 

58.
Hamis pénzek 236, 252, 269.
Használt postai gépkocsik, kerékpárok, gépek ár

verése 212.
Helyesbítés a Díjövmutató és m. kir. postahivatalok 

és ügynökségek névsora című segédkönyvek
ben 4, 15, 29, 55, 212, 229, 230, 264, 351.

— a Helységnévtárban 9, 15, 29, 36. 48, 55, 242,
248. 255, 272. 302, 309. 314, 322, 327, 332. 
334, 339, 378.

-— a mozgó- és kalauzposták jegyzékében 4.
— a Németalföldi Indiával való postautalvánvfor-

galom felvételéről a PRT 1927—24. sz.-ban 
megjelent 21.759. sz. rendeletben 229. 

a postahivatalok és postaügynökségek névsorá
ban 15, 36, 60. 84. 100. 185. 302. 327, 332. 334. 
344, 378.

a Posta-, Távíró- és Távbeszélő-díjszabásban 4.
— a T. Ü. Sz.-ben 254.
Helyreigazítás az államadóssági kölcsönkötvények 

szelvényutalványainak becseréléséről 35. 
Helységnévtárnak (régi kiadású) a m. kir. posta 

központi anyagraktárába való beszolgáltatása 
82.

Hiánylatok (számadási Mányiatok) szolgálati posta
utalvánnyal való rendezése 49.

Hiányok rendezése készpénzellátmányokban és be
szolgáltatásokban 113.

Hírlapelőfizetési szolgálat (külföldi) 109.
Hírlapok díjszabása 11.

(külföldi hírlapok és folyóiratok) előfizetésére 
megállapított átszámítási kulcsok 193. 

Hírlapokról statisztikai adatgyűjtés 283.
Hivatalos borítékoknak a külföldi forgalomban 

való használata 20.
levelezés átalányozása, lásd: átalányozás.

— Névjegyzék (Nomenclature) a nemzetközi táv
írószolgálatra megnyílt távíróhivatalokról 
302.

órákon kívüli feladása értékleveleknek és na
gyobb értéknyílvánítással ellátott csomagok
nak 113.



VII

Hivatalvezetői megbízás 55, 66, 243, 322, 332, 340, 
357, 378.

Hólabdarendszerű szelvényeket tartalmazó zárt 
levelek 115.

Hollandiával légipostái forgalom felvétele 119. 
Húszfilléres fémpénzhamisítványolk ismertetése 

184.

1 gazolójegyek szövegében beállott változások 
114.

Illetmény-, nyug- és rokkantellátási utalványok 
szabályellenes kezelése 306.

- nyug- és rokkantellátási postautalványok ki
fizetésénél követendő eljárás szabályozása 343. 

Illeték (fokozatos illeték) átalakítása és beszállí
tása 174.

— (váltóilleték) leszállítása 227.
Illetékek értékalapjának kikerekítése felülbélyeg

zésre bemutatott váltókon 376.
Irányítási ismeretek fejlesztése 277.
— segédkönyv újabb kiadása 314.

Javított számú csekkbefizetési lapok 81.
Járműtelep szervezete 348.
Jegyzékelő menet berendezése 76.
— menet Szombathely—Szentgotthárd között 99. 
Jóléti (m. kir. posta) alapítvány létesítése és a

jóléti csoport megszüntetése 122.
Jótékonycélu államsorsjáték sorsjegyeinek árusí

tása 337.
— államsorsjáték sorsjegyeinek gondos kezelése 1. 
Jövedéki áthágás 375.
Jutalékok kiszámításához táblázat 184.

Kalauzposták berendezése 287.
— (mozgóposták) jegyzéke 131.
Kanadáha szóló levélpostai küldeményekre vonat

kozó tudakozványok irányítása 96.
Kártérítési összeg értéknyílvánítás nélküli csoma

goknál a magyar-osztrák viszonylatban 127.
— értéknyilvánítás nélküli csomagok után Romá

niával való forgalomban 246.
- (csomagkártérítési összeg) megállapítása a ma

gyar-lengyel forgalomban 318.
Kereseti adó alkalmazottaknál 128.
Kerületi nemzetközi táviróverseny 28.
Kérdőív közönséges levélpostai küldemény nyo

mozására 92.
Kézbesítési igazolványok díjazása 119. 
Készpénzbeszolgáltatás a gyiijtőpostahivataloknál 

225.

Készpénzellátmányokban és beszolgáltatásokban
talált hiányok rendezése 113.

Készpénzzel bérmentesített levélpostai küldemé
nyek bérmentesítéséhez használt piros bélyeg
zőfesték 11.

szedett bérmentesítési díjak bélyeggel való le
rovásának korlátozása 57.

Kiadói állások (betöltendők) 10, 18, 24, 32, 48, 
63, 69, 84, 100, 118, 126, 140, 180, 186, 200,
214, 240, 250, 274, 282, 292, 312, 316, 324,
330, 342, 372.

Kiadói állást keresnek: 6, 9,

T*<M00▼-H 32, 00 , 56,
63, 69, 78, 84, 88, 94, 100, 118,, 126, 140, 180,
186, 190, 200, 214, 223, 224, 234, 240, 244,
250, 258, 268, 274, 282, 288, 292, 296, 304.
312, 316, 324, 330, 334, 332, 342, 346, 352,
360, 372, 382, 392.

Kiállításra adott kedvezmény 58, 343.
Kiegészítés a távirda- és távbeszélőhivatalok név

sorához 39.
Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő 

postahivatalokhoz 86.
Kiküldetési illetmények 12.
Kinevezések 36, 99, 116, 181, 219, 242, 309, 340. 

390.
Kisalakű csomagok továbbítása 353.
Kiskűnhalasi postahivatalhoz való beosztáshoz 

felhívás jelentkezésre 292.
Kitiltott sajtótermékek: L. „Lefoglalandó sajtóter

mékek“; „Postai szállításból kizárt -sajtótér 
mékek“; Szállítási tilalom megszüntetése“ 
címek alatt.

Kitüntetés 373.
Kiváltása a postakincstár tulajdonát képező, s a 

Máv és H. É. vasutakon szállított küldemé
nyeknek 252.

Kivándorlásra buzdító küldemények 35.
Kiviteli engedélyek értékküldeményekhez 80. 
Kivonatos posta-, táviró-, távbeszélő és rádiódij- 

szabás új kiadása 251.
Konstantinápollyal légipostaforgalom felvétele 119.
— légiforgalom szünetelése 97.
Kormányzói elismerés 57.
Koronaértékű légipostabélyegek és portójegyek 

forgalomból való kivonása 72.
— kincstári bélyegeknek és koronaértékű kincs

tári bélyeges okirat-űrlapoknak forgalomból 
kivonása 216.

Koronacímletű államjegyek forgalomból kivonása
73, 192.

Közönséges levelezés feldolgozása a Budapest 72. 
részére indított levélzárlatokban 318.
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Közönséges levélpostai küldemény nyomozására 
kérdőív 92.

Központi biztosi megbízás 4.
Külföldi hirlapelöfizetési szolgálat 109.
— hírlapok és folyóiratok előfizetésére megállapí

tott átszámítási kulcsok 193.
— pénznem összegének bejegyzése ulalványhe-

vételi naplóba és annak a feladóvevényre fel
jegyzésének megtiltása 217.

Külföldre menő értéklevelekben ércpénz elhelye
zése 12.

— szóló értéklevelek gondos pecsételése 325. 
szóló árumintaküldeményekben kisebb kereske
delmi értékű áruk elhelyezése 112.

Külföldről érkezett hiányos felszerelésű postautal
ványok kezelése 365.

Különlegesen kezelt közönséges levelezés címén 
munkaegységek felszámításának megszüntetése 
58.

Különleges kezelés mgszüntetése a tengerentúlról 
eredő levélpostai küldeményeknél 20.

Leadőszolgálat egyszerűsítése a kincstári és kincs
tári személyzettel kézbesítő postamesteri hiva
taloknál 205.

Lefoglalandó sajtótermékek:
— „Arató“ 245.
— „Betty Libertinée“ 25.
— „Betty Passinnée“ 25.
— „Betty Petite Fille“ 25.
— „Budapest Munkásai“ 19.
— „Egységes munkásfrontot a Habsburg-veszede-

lem ellen“ 19.
—- „Gansiani“ 109.
— „Hivatalos Nyilatkozat“ 331.
— „Kárhozott Asszonyok“ 25.
— „Le a toloncházi munkásnvúzással“ 33
— i.Lesbes“ 25.
— „Mámor és Arany“ 289.
— „Mise“ 127.
— „Miss Dean“ 245.
— „Munkások! Le a Habsburg-parlamenttel! Él

jen a köztársaság!“ 25.
— „Népszava“ 1927. okt. 19-iki 237. száma 317.
— „Ott lenn“ 1.
— „Petite Dactylo“ 245.
— Rosenthal Gyula nyomdájában előállított sze

méremsértő nyomtatványok és metszetek 245.
— „Savarius. A bujaság himnuszai és imás erotikus

költemények“ 95.
— „Szegény grófnővel álmodott“ 25.

— „Szózat a föld népéhez“ 335.
— „Vénus csodatétele“ 25.
— „Wiener Somi- und Montagszeutung" 373. 
Lefoglalhatóság postalakarékpénztári betéteknél

254.
Légiforgalom szünetelése Konstantimápollyal 97. 
Légipostabélyegek forgalomba bocsátása 276. 
Légipostabélyegek (koronaértékűek-) forgalomból 

kivonása 72.
Légipostaforgalom felvétele a Nemzetközi Légifor

galmi Rt. útján 79.
— felvétele Belgiummal, Hollandiával és Nagy-

britanniával 119.
— felvétele Dánországgal, Svédországgal és Norvé-

végországgal 113.
— megnyitása a Magyar Légiforgalmi Rt. repülő

gépei útján 89.
— menetrendjében változás 283, 290.
—- részben való megszüntetése 335.
Légipostái csomagok (Németországba és Svájcba 

szólók) díjának újabb megállapítása 192.
— csomagforgalom felvétele Ausztriával, Németor

szággal és Svájccal 101.
— forgalom felvétele Konstantinápollyail 119.
— ragjegyek új kiadása 353.
Lemondás 55.
Létszámba visszavett kiadók 23, 68, 94, 125, 140. 
Létszámból törölt kiadók 6, 10, 16, 23, 31, 41, 56, 

62, 63, 68, 78, 84, 88, 94, 100. 117, 126, 140, 
180, 190. 200. 204, 230, 244, 250, 268, 271, 
282. 288. 292. 303, 312, 323, 330. 334, 332, 
342, 346, 360, 372, 379, 390.

Lettországgal utánvételes ’küldemények forgalma 
235.

Levélborítékok (Sógor János által szabadalmazott 
szabályellenes levélboriíékok) 247. 

Levelezéseknek a Haifa—Bagdad szárazföldi úton 
való továbbítása 300.

Levelezőlapok (gazdasági tudósításokat tartalmazó 
levelezőlapok) kezelése tb figyelmeztetés 367.

— visszahajtható címlappal 293. 
Levélgyüjlőszekrény utján feladott nyomtatvá

nyok 227.
Levélpostai küldemények díjszabása (külföldről 

érkezőké):
— Amerikai Egyesült Államokból érkezőké 74.
— Ascensionból érkezőké 74.
— Belga—Kongó-gyarmatból érkezőké 122.
— Belgiumból érkezőké 103.
— Braziliából érkezőké 387.
— Chiléből érkezőké 387.
— Costa-Ricából érkezőké 260.
— Dánországból érkezőké 8.
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— Ecuadorból érkezőké 103.
— Fülöp-szigetekről érkezőké 344.
— Görögországból érkezőké 103. 122.
-  Hedjaz királyság és Nedjéd szultánságból ér

kezőké 8.
— Lengyelország és- Lengyel Felső-Sziléziából ér

kezőké 344.
— Németországból érkezőké 270.

Nigériából érkezőké 74.
— Norvégországból érkezőké 8.
— Palesztinából érkezőké 387.
— Salvadorból érkezőké 8.
— Svájcból érkezőké 387.
-  Törökországból érkezőké 82.

— Transjordániából érkezőké 344.
— Tunisból érkezőké 260.
— Uruguayból érkezőké 74.
— Venezuelából érkezőké 260.
Levélpostai küldemények (tengerentúlról eredők) 

különleges kezelésének megszüntetése 20. 
Libanonnal utalványforgalom megnyitása 79. 
Litvániával postautalvány és utánvételes csomag- 

forgalom megnyitása 215.
— utíánvételes küldemények forgalma 235.

Magánkiadású díjszabások használatának eltil
tása 57.

Magyar előnyomású borítékoknak a külföldi forga
lomban való használata 20.

— Nemzeti Bank készpénzt tartalmazó csomagjai
nak súlyhatára 348.

Marhalevél-űrlapok kiadása a postával nem biró 
községeknek 301.

Másodkulcsok (pénztári másodkulcsok) őrzési rend
jének változása 50.

Máv. és kezelésében levő h. é. vasutakon szállított 
s a postakincstár tulajdonát képező küldemé
nyek kiváltása 252.

Máv. szabadjegyek érvényének meghosszabbítása 
387.

Megbízás 248.
Megbízási (új) lap forgalomba bocsátása 12.

- forgalom felvétele a Saar-vidékkel 384.
— forgalom felvétele Luxemburggal 289.
— forgalom felvétele Olaszországgal 275.
— postai megbízási) forgalom felvétele több kül

földi állammal 236.
Megbízások belföldi kezelésében változás 81.
— postai megbízások és utánvéttel terhelt külde

mények kiadása pénztárzárlat után 51.
Megbízásokhoz (postai megbízásokhoz) csatolt 

mellékletek bélyegilletéke 238.
M egbízások nál visszajelentés kiköthetésének meg

szüntetése 8.

Megbízott utján a postahivatalban átvehető köny
velt küldemények értékhatára 217.

Meghatalmazások nyilvántartási díjának lerovása 
postabélyegekben 227.

Meghívók 63, 93, 118. 346, 352.
Mozgó- és kalauzposták jegyzéke 131.
— valamint csomagszállító menetek jegyzéke 131.
Mozgóposták postabélyeg-ellátmányának újra sza

bályozása 246.
és kalauzposták közlekedésében változás 320, 321. 

Munkaegységek kimutatás módosítása 114, 384. 
Munkaegységek felszámításának megszüntetése kü

lönlegesen kezelt közönséges levelezés címén 58.
Multigraph utján készült sokszorosításoknak nyom

tatványként való kezelése 246.

Nagybritanniával légipostái forgalom felvétele 
119.

— és a brit gyarmatokkal való viszonylatban kül
demények visszavétele vagy címváltoztatása 
nem kérhető 184.

— utánvételes és díjjegyzékes csomiagforgalom
berendezése az Agence Continentale et Ang- 
laise útjiáh 383.

Napidíjak kiküldetéseknél 12.
Nederíandsch — Amerikaansche Stoomwaart — 

Maatschappij (Holland—Amerika Linie) rot
terdami gőzhajóstársaság magyarországi he
lyettesének személyében beállott változás 8. 

„Nemzeti Ereklyédről értesítés 6.
Nemzetközi rovatlapok helyes kiállítása 313.
— postaszállítmányok forgalmának és utánvételi

szolgálatnak bevezetése a „Schenker és Társai 
Wien“ osztrák szállító cég útján 202.

— postautalványforgalom megnyitása Syriával, Li
banonnal és az Alaoniták államával 79.

— közönséges poslaulalvánvforgalom Belga—Kon
góval 211.

— válaszdíjszelvények újból való árusítása 90. 
Németalfölddel utánvételes ajánlott levélpostai

küldemjények, utánvételes értéklevelek és ér
tékdobozok, valamint postai megbízások köl
csönös forgalma 245.

— való forgalomban utalványok összegének újabb
megállapítása 58.

Németalföldi Indiával postautalvány, utánvételi és 
megbízási forgalom felvétele 192. 

utánvételes küldemények forgalma 235. 
Németországba szóló légipostái csomagok díja 192. 
Németországból eredő levélpostai küldemények 

díjszabása 270.
Németországgal légipostái csomagforgalom felvé

tele 101.
— táviratlevél-forgalom felvétele 356.
— utánvételes küldemények forgalma 235.
■— való forgalomban váltott sürgős csomagok súlya 

és kiterjedése 91.
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Német viszonylatban kiállított rovatlapok tovább- 
frankóiban csekély jelentőségű hibák javí
tása 82.

Névváltoztatás 84.
Norvégországgal légipostaforgalom felvétele 113.

utánvételes küldemények forgalma 235. 
Nyíregyházán vám elé állító szolgálat berendezése 

12 .

Nyomtatványfogyasztás terén takarékosság 283. 
Nyomtatvány (1276. sz. nyomtatvány) megszünte

tése 333.
Nyomtatványok (levélgyüjtőszekrény útján fel

adott nyomtatványok) kezelése 227.
— (válaszlevelezőlappal ellátott nyomtatványok) 

373.
— (sokszorosító-gépek útján készült nyomtatvá

nyok) 246.
Nyugdíjutalványok, illetmény és rokkantellátási 

utalványoknál követendő eljárás 343. 
Nyugdíjutalványok szabályellenes kezelése 306.

Olaszországba szóló értéklevelekben ércpénz el
helyezése 72.

Olaszországból Magyarországba irányuló távirati 
utalványforgalom felvétele 52.

Olaszországgal postai megbízási forgalom felvétele 
275.

— utánvételes csomagforgalom felvétele 95.
- utánvételes levélpostai küldemények, utánvéte

les értéklevelek és értékdobozok kölcsönös for
galmának felvétele 325.

— való forgalomban utalványok és 'csomagután
vételek legnagyobb összege 182.

Ötpengős bankjegyhamisítványok 252, 269. 
Ötszázezerkoronás államjegyek bevonása 374. 
Ötvenfilléres fémpénzhamisítványok ismertetése 74, 

184.
Oradea Mare 2 hivatal névváltozása 35.

Pályázat több ideiglenes minőségű II. oszt. posta
altiszti távirdakezelői és II. oszt. vonalfővigyá- 
zói állásra 311.

Pályázati hirdetmény altiszti állások betöltésére 37.
:— forgalmi díjnoki állásra 204.
— hivatalvezető állásra 242, 287, 296, 322, 340.

378.
-— Műszerész tanonc állásra 212.
— postamesteri állásra: 5, 17, 18, 23, 30, 37, 38,

61, 62, 77, 78, 88, 93, 116. 124, 125, 138, 139,
179, 185, 186, 189, 213, 214, 222, 223, 231,
232, 249, 256, 264, 265, 266, 267, 272, 273,
281, 288, 296, 303, 310, 316, 328. 329, 345,
351, 352, 359, 371, 379. 391, 392.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra: 31, 38.
* 62, 69, 117, 126, 140, 179, 186, 190, 223, 232, 

243, 249, 257, 258, 273, 322. 329, 332. 346. 
359, 360, 371, 392.

— postaszállítói állásra: 178, 200, 230.
— segédmérnöki állásra 188.
„Pannónia“ budapesti cég körlevele 193.
Párisba szóló távirati utalványoknál fedezeti lapok

továbbítása 44.
Pecsételés külföldre szóló értékleveleknél 325.
— és vámárunyilatkozatok kiállítása a Szerb-, Hor-

vát- és Szlovénországbia szóló csomagoknál 325. 
Pengőértékben való megállapítása napidíjak

nak 12.
Pengőérték váltópénzérmeinek beszolgáltatása 275. 
Pénzforgalomba (postai pénzforgalomba) bekap

csolt pénzintézeteknek a postahivataloknál tel
jesíthető utalványbefizetései a Pénzintézeti 
Központ javára 102.

Pénzhamisítványok felfedezése alkalmával köve
tendő eljárás módosítása 50.

Pénzintézeti központ javára teljesíthető utalvány- 
befizetései a postai pénzforgalomba bekapcsolt 
pénzintézeteknek 102

Pénztári hiányok fedezése céljából gyűjtőivek kö- 
röztetésének eltiltása 187.

— másodkulcsok őrzési rendjének változása 50. 
Pénztárszámadás című nyomtatvány módosí

tása 72.
Pénztárzárlat után postai megbízások és utánvétel

lel terhelt küldemények kiadása 51.
Pénzügyi bélyegekről és bélyeges okiratürlapokről 

szóló pénzügyminiszteri rendelet 33.
Pénzügyi értékcikk ellátmánya értékösszegének 

nyilvántartása postaügynökségnél 354.
Perbál ideiglenesen szünetelő postahivatal meg

nyitása 302.
Piros bélyegző készpénzzel bérmentesített levél- 

. postai küldeményeken 11.
Portó (tévesen kirótt portó) leszállítása a rendel

tetési hivatalnál 25.
Portójegyek (koronaértéknek) forgalomból kivo

nása 72.
— árusításának tilalma 299.
— ellátmány értékösszegének nyilvántartása posta

ügynökségnél 354.
Portózás (lásd levélpostai küldemények díjsza

bása) .
Port-Saiddal való utalványforgalom 127. 
Postabélyeg (hamis 16 fdléres postabélyeg) 347.
— (46 fdléres) forgalomba bocsátása 115. 
Postabélyegek papírjának új vízjele 353.
— (új értékjelzésűek) forgalomba bocsátása 19.
— (légi postabélyegek) forgalomba bocsátása 276.
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Postabélyeggel való megfelelő bérmentesítése 
postaküldeményeknek 314. 

n sstabélyegek (lásd Bélyegek alatt is).
Posta betegségi biztosító intézetének közérdekű 

közleménye 323.
— betegségi biztosító intézetének közgyűlése 334. 
Postadíjszabás (kivonatos díjszabás) új kiadása

251.
Postagyűjtfíhely felállítása 65.
Postahivatal (alkalmi postahivatal) felállítása 85, 

185. 212, 271, 286.
Postahivatalok (Egyetems Postaegyesület országai 

postahivatalainak) névsora táviratok felvételé
nél nem használható 228.

Postai értéklevélboríték eladási ára 348.
— kirendeltség megnyitása 104.
-  megbízási forgalom felvétele Olaszországgal 275.
- megbízási forgalom felvétele több külföldi ál

lammal 236.
-  megbízási lap (új) forgalomba bocsátása 12.

— megbízások belföldi kezelésében változás 81.
— megbízások és utánvéttel terhelt küldemények

kiadása pénztárzárlat utáni 51. 
megbízásokhoz csatolt mellékletek bélyegilletéke 

238.
- megbízásoknál a visszajelentés kiköthetésének

megszüntetése 8.
— megbízási okmányokról és postai megbízási la

pokról statisztikai adatgyűjtés 356.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek:

„A Garamvölgy“ 305.
„A Kommunista Kiáltvány“ 65.
„Atheist“ 225.
„Az isteni terv a korszakokban“ 173.
„Az Ür visszajövetele“ 173.
„Bibliothek der Kommunistischen Internatio

nale“ 191, 270.
„Der grosse Bauernkrieg und Tornas Münzer 

1525—1925“ 191, 270.
„Der Kampf der Kohlenarbeiter in den 

Vereinigten Staaten von Nordamerika“ 191,
269.

„Der Rote Heiland“ 65.
„Der zweite Sohn Gottes auf der Welt

reise“ 1.
„Die Frau im neuen Russland“ 65.
„Die Kommunistische Internationale“ 65.
„Die Rote und die Weisse Welt“ 215.
„Die Wahlen zur Konstituirenden Versamm
lung und die Diktatur des Proletariats“ 191,
270.
„Die Weltlage und die Aufgaben der Kommu

nistischen Internationale“ 191, 270.
„Das Verhältnis der Kommunistischen (Bol- 

schewiki zum mittleren Bauerntum“ 191,
270.

„Einiges Volk“ 191.
„Építsük naggyá az Uj Előrét!“ 65. 
„Heimatstunden“ 191. 270.
„Kaviar“ 181.
„Kleine Bibliothek der russischen Korrespon- 

dens“ 191, 270.
„Krieg dem Kriege“ 225.
„La Hongrie“ 43.
„La Lernantó“ 89.
„Le Rire“ 383.
„Leniges Volk“ 270.
.Materialien zur Frage des Programms der 

Kommunistischen Internationale“ 191, 269. 
„Megszólal a történelem“ 270.
„Munkás“ 300.
Organisatorische Fragen“ 65.
„Petőfi Szabadság-Könyvtár. A föld népe kö

zött“ 289.
„Pokol“ 173.
„Reden und Aufsätze“ 191, 269.
„Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht Leo 

, logisches“ 191, 269.
„Spartakusbriefe“ 65.
„Szakszervezeti értesítő“ 43.
„Szocialista Munkás“ (a Magyarországi Szo

cialista Munkáspárt központi k ö z lö n y e “ ' 
225.

„Sozialismus und Landwirtschaft“ 191, 269. 
„The interpreter“ 65.
„Tömegsztrájk“ 65.
„Vasutas“ 343.
„Verhindert einen dreifachen Justizmord“ 

191, 270.
„Vigasz a népeknek“ 173.
„Zászló a népeknek“ 173.

Postai szállítólevelek (új szállítólevelek) forgalomba 
boesájlása 7

— szállítóleveleken levő bélyegek tönkretételének
megtiltása 103.

Postajárati térkép (kisebb alakú) kiadása 175. 
Postakezelési utasítás kiadása 385.
Postakincstár tulajdonát képező s a Máv. és h. é. 

vasutakon szállított küldemények kiváltása
252.

Postamesteri kitüntetések 373.
Postaszolgálati utalványok kifizetésénél követendő 

eljárás 246.
— borítéknak a külföldi forgalomban való hasz

nálata 20.
Postatakarékpénztár takaréküzletágában elfogad

ható legkisebb betétösszeg, betétminimum és a 
takarékbetétek lefoglalhatósága 254.

— havi forgalma 5, 30, 60, 87, 124„ 188, 287, 315,
326, 358.

— i betétkönyvekre rövid úton teljesíthető vissza
fizetések értékhatárának felemelése 104.
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Postatisztképző tanfolyam szervezete, ügyrendje és 
vizsgarendje 194.

Postautalvány és utánvételes csomagforgalom meg
nyitása Litvániával 215.

—̂ forgalom Belga-Kongóval 211.
— forgalom felvétele Bulgáriával 313.
— forgalom Francia-Oceániával 247.
— forgalom felvétele Németalföldi Indiával 192.
— forgalom Saar-vidékkel 384.

forgalom megnyitása Syriával, Libanonnal és 
az Alaouiták államával 79.

Postautalványok és csekkifizetési utalványok darab
számának elismertetése a levélkézbesítők által 
318.

(külföldről érkezett hiányos felszerelésű posta- 
utalványok) kezelése 365.

Postautalványürlapok (új kibocsájtásuak) 174.
Postautalványok összeghatára a Belgiummal való 

forgalomban 112.
Postautalvány, utánvételi és megbízási forgalom 

felvétele Luxemburggal 289.
Postaügynökség postai és pénzügyi értékcikk, vala

mint portojegyellátmánvai értékösszegének 
nyilvántartása 354.

Pótlékok a P. Ü. Sz.-höz 114, 344.
P. Ü. Sz. 5. számú pótlékának és Betűrendes Tárgy

mutatójának szétosztása 72.
-------- — — — mmmmKaCI ---------

Rádió
ádióberendezések után fizetendő díjak módosí

tása 108.
Rádió-díjszabás 251.
Rádiókereskedők felhatalmazása szórakoztató rá

dióvevőberendezések bejelentésének elfogadá
sára 326.

Rádiókészülékeket és a rádiókészülékekhez tar
tozó lényeges alkotórészeket tartalmazó külde
mények behozatalának és kezelésének módo
sítása 80.

Rádióműsorra vonatkozóan a Magyar Telefonhír
mondó és Rádió részvénytársaság által kiadott 
szavazólapok kezelése 344.

Rádiórendelet 141.
—- végrehajtási utasítása 155.

Rageédulák rendszeresítése romló tartalmú és ter
jedelmesként kezelendő csomagok megjelölé
sére 43.

Ragszámos és feladóvevényszelvényes szállítóleve
lek rendszeresítése 361.

Régi kiadású Helységnévtárnak a m. kir. posta 
közp. anyagraktárába való beszolgáltatása 82.

Régi ruházati cikkek értékesítése 199. 
Rokkantellátási adó alkalmazottaknál 128.
— utalványok szabályellenes kezelése 306. 
Romániáim szóló csomagok lezárása és értékleve

lek lepecsételése 333.
— szóló csomagokhoz számla csatolása 44. 
Romániával való forgalomban értéknyílvánítás

nélküli csomagok kártérítési összege 246. 
Romló tartalmú, Budapestre szóló csomagok va

sárnapi kézbesítése 90.
— és terjedelmesként kezelendő csomagok meg

jelölésére új ragcédulák rendszeresítése 43. 
Rovatlapok (nemzetközi rovatlapok) helyes kiállí

tása 313.
Rövid úton teljesíthető visszafizetések értékhatá

rának felemelése postatakarékpénztári betét
könyvekre 104.

Ruházati cikkek (régi ruházati cikkek) értékesí
tése 199.

Saar-vidékkel postautalvány, utánvételi, meg
bízási és díjjegyzékforgalom felvétele 384.

Sajtóhibák 4, 61, 123, 187, 203, 279, 308, 339.
Schenker és Társai» Wien, osztrák szállítótársaság 

útján nemzetközi postaszállítmányok forgal
mának és az utánvételi szolgálatnak bevezetése 
202 .

Segédkönyvek javítása és a magánkiadású díjszabá
sok használatának eltiltása 57.

Sógor János által szabadalmazott szabályellenes 
levélborítékok 247.

Sokszorosítógépek útján készült sokszorosítások 
nyomtatványként való kezelése 246.

„Sommázat a postautalványforgalomról“ c. nyom
tatvány új kiadása 174.

Sorsjáték (jótékonycélú államsorsjáték) sorsjegyei
nek árusítása 337.

Sorsjegyek (jótékonycélú államsorsjáték) gondos 
kezelése 1.

Statisztikai adatgyűjtés a belföldi és külföldi hír
lapokról és folyóiratokról 283.

- a levélpostai, csomagpostai és értéklevél külde
ményeknél a belföldi és külföldi forgalomban 
297.

— postai megbízási okmányokról és postai meg
bízási lapokról 356.

Sürgős esomagok súlya és kiterjedése az Ausztriá
val, Csehszlovákországgal és Németországgal 
való forgalomban 91.

„Sürgős“ küldeményeknek az „Express“ ragjelző
vel való felszerelése 44.

Svájcba szóló légipostái csomagok díja 192.
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Svájccal utánvételes küldemények forgalma 235.
— légipostái csomagforgalom felvétele 101. 
Svédországgal légipostaforgalom felvétele 113.
— utánvételes küldemények forgalma 235.
Syriával postautalványforgalom megnyitása 79. 
Szabadságidőnek a téli hónapokban való igénybe

vétele 13.
Szabályellenes levélborítékok 247.
Szállítási tilalom megszüntetése:

„Beregi Újság“ 299.
„Central European Presse Service“ 299. 
„Cirkevna Listi“ 299.
„Ilias Ludu“ 299.
„Karpatska Pravda“ 299.
„Narodni Dennik“ 299.
„Narodnie Noviny“ 299.
„Népszava“ (Csehszlovákiában megjelenő 
sajtótermék) 299.
„Prager Presse“ 299.
„Prvada Chudoby“ 299.
„Pravo Lidu“ 299.
„Robotiske Noviny“ 299.
„Rüde Pravo“ 299.
„Rüde Pravo Vecernik“ 299.
„Ruszin“ 299.
„Slovenska Politika“ 299.
,, Slovensko“ 300.
„Slovensky Dennik“ 300.
„Slovensky Tyzsdennik“ 300.
„Slovensky Vicliod“ 300.

Szállítójcgyzék rendszeresítése a belföldi csomag
forgalomban 363.

Szállítólevél Dánországba szóló csomagokhoz 91.
— és csomaghiányok rendezése 183. 
Szállítóleveleken lévő bélyegek tönkretételének

megtiltása 103.
Szállítólevelek (ragszámos és feladószelvényes szál

lítólevelek) rendszeresítése 361.
(új szállítólevelek) forgalomba bocsátása 7. 

Számadási hiánylatoknak szolgálati postau'talvány- 
nyal való rendezése 49.

Számla csatolása Romániába szóló csomagokhoz 44. 
Szelvényutalványoknak új szelvényekre becserélése 

államadóssági kölcsönkötvényeknél 8. 
Személyazonossági igazolványok (ügyvédi kamarák 

által kiállítottak) elfogadása 43.
Személyzetiek 21, 55. 66, 77, 99, 178, 221, 243, 267, 

280, 311, 323, 344, 348, 378, 390.
Szerb-, Horvát- és Szlovénországba szóló csomagok 

pecsételése és a hozzájuk tartozó vámárúnyi- 
latkozatok kiállítása 325.

Szeretetadomány-csomagok (amerikai szeretetado- 
mány-csomagok) postai kezelése 95.

Szolgálati utalványok kifizetésénél követendő el
járás 246,

! Táblázat a jutalékok kiszámításához 184.
Takarékbetétek lefoglalhalósága 254.
Takarékosság a nyomtatványfogyasztás terén 283.
Takarékossági propaganda támogatása 319.
Tárgymutató a P. U. Sz.-hoz 72.
Tarifa (kivonatos posta táviró-távbeszétő és rádió

tarifa) új kiadása 251.
Távirati utalványforgalom felvétele Olaszországgal 

52.
Táviratlevélforgalom felvétele Ausztriával, Cseh

szlovákországgal és Németországgal 356.
Távírdával n|em bíró helyekre szóló utalvány távira - 

I tok címzése 253.

----------- — OE — — '

Távbeszélő.
Általános magyar—belga távbeszélő-forgalom 368.
Átmenő nemzetközi beszélgetések kapcsolása 137.
.Ausztriával való távbeszélő-forgalomban általános 

forgalom és új díjszabás életbeléptetése 293.
Babócsa—Klagenfurt távbeszélő viszonylat díjának 

helyesbítése 248.
Barcs—Zágráb új jugoszláv távbeszélő viszonylat 

megnyitása 92.
Békéscsaba, Bonyhád és Orosháza bevonása az 

általános magyar—-német távbeszélő-forga
lomba 137.

Budapest—Bruxelles távbeszélő viszonylat meg
nyitása 295.

—Hajfeld (Nagytóney) új magyar—jugoszláv táv
beszélőviszonylat megnyitása 9.

—Páris távbeszélőviszonylat megnyitása 92.
—Skule (Lengyelország) közti távbeszélőforgalom 

megnyitása 321.
—Temerin közti távbeszélőforgalom megnyitása 

326.
Budapesti betűrendes és távbeszélő szaknévsor ki 

adása 82.
Chemnitz Levonása a magyar—német távbeszélő

forgalomba 107.
Díjak hitelezése hirlaptudósítók által1 kezdeménye

zett belföldi távolsági beszélgetéseknél 2.
Díjövmutató a német távbeszélő központok díjövé 

nek (Zone) megállapításához a magyar—né
met távbeszélő-forgalomban 321.

Díjváltozás a Távbeszélő Díjszabásban 292.
Ébresztő szolgálat rendszbresítése folytonos éjjel

nappali távbeszélőszolgálatot tartó közpon
toknál 107.

Franciaországgal igen sürgős beszélgetések nem 
válthatók 278.



Hirlaptudósítók által kezdeményezett beszélge
téseknél díjak hitelezése 2.

Időbeli korlátozások megszüntetése a magyar— 
osztrák és a magyar—németi távbeszélő-for
galomban 291.

Igen sürgős (éclair) beszélgetések Franciaországgal 
és Svájccal nem válthatók 278.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a táviróvezeté- 
keken és interurbán-áramkörökön 254, 338.

Kiegészítés a távírda és távbeszélő hivatalok név
sorához 380.

Korlátozás részbeni megszüntetése a Felvidékkel 
való távbeszélőforgalomban 377.

Magyar—lengyel távbeszélőforgalom díjszabásá
nak megváltoztatása 82.

Magyaróvár magyar központ és Elberfeld német 
központ bevonása a magyar—német távbe
szélőforgalomba 187.

Magyar—svájci távbeszélő-forgalom időbeli korlá
tozásának megszüntetése 339.

Magyar—szerb—horvát—szlovén távbeszélő-forga
lom díjszabásának megváltoztatása 53.

Mainz bevonása a magyar—német távbeszélő- 
forgalomba 229.

Meghatározott időire szóló beszélgetések bejelen
tése 278.

Németországgal való forgalomban általános forga
lom és új díjszabás életbeléptetése 294.

Nemzetközi átmjenő beszélgetések kapcsolása 137.
— forgalomban váltott 3 percnél hosszabb beszél

getések díjának kiszámítása 115.
Osnabrück, Neisse és Ratibor bevonása a magyar— 

német távbeszélő-forgalomba 75.
Rédics—Donja Duhrava távbeszélő viszonylat meg

nevezésének helyesbítése 87.
Sárospatak—Lwow (Lemberg) közti távbeszélő

forgalom megnyitása 292.
Sátoraljaújhely és Skole (Lengyelország) közti 

távbeszélő-forgalom megnyitása 389.
Svájccal igen sürgős beszélgetések nem válthatók 

és meghívások sem köthetők ki 278.
Szerb—horvát—szlovén távbeszélő díjszabás meg

változtatása a Magyarországgal való viszony
latban 53.

Szolgálati korlátozás megszűnése a magyar—olasz 
távbeszélő-forgalomban 314.

Távbeszélő állomások átírásának megkönnyítése 44.
— állomások soronkíviili bekapcsolási díjának

szabályozása 203.
—díjszabás 251.
— egyesítőjegyzék díjmentes kiállítása 44.
Távbeszélő-forgalom megnyitása Budapest—Am

sterdam, Rotterdam és Hága között 307.

Távbeszélő összeköttetések létesítésénél követendő 
eljárás 104.

— statisztikai adatgyűjtés 45.
— statisztikai adatgyűtésre figyelmeztetés 97. 
„Távbeszélő Szabályzat“ új kiadása 285. 
Távbeszélő szaknévsor kiadása 82.
Táviratoknak távbeszélőn való kézbesítéséért köz

vetítési díj és hitelezési díj nem számítható 
fel 278.

„Távírda és Távbeszélő Hivatalok Névsora“ című 
segédkönyv 272.

Törlési díj felszámítása a nemzetközi távbeszélő- 
forgalomban 278.

'Tőzsde nyilvános állomásairól kezdeményezett és 
oda szóló beszélgetéseknél távbeszélődíj ese
dékessége 97.

Vidéki távbeszélő hálózatok előfizetőinek hivatalos 
betűrendes névsora 307.

Uj magyar—csehszlovák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása 9, 15, 21. 28, 47. 54, 76, 86, 92, 
97, 136. 177, 184, 211, 218. 241, 254, 263.
270, 279, 286, 295, 307, 331, 339, 357, 388.

— jugoszláv távbeszélőviszonylatok megnyitása
54, 66, 184, 187, 217. 229, 247, 263, 271, 307, 
321, 357, 368.

- lengyel távbeszélő-viszonylatok megnyitása 82,
247, 279.

német távbeszélő-viszonylatok megnyitása 3, 
15, 54, 97, 271, 279.

— osztrák távbeszélő-viszonylatok megnyitása 3,
20, 35, 47, 60, 66, 75, 86, 115, 177, 184, 193. 
228, 291, 241 (vonatkozó helyesbítés 258).
248, 254, 263, 271.

— svájci távbeszélő-viszonylatok megnyitása 60.
271.

I — g< >»■! --

Távirda.
Állami távíróvezetékek megterhelési kimutatása 

241.
Ausztriával távirati válasz 376.
Biztosítékok megszüntetése a távirónál 74. 
Dictionnairc des bureaux de. Poste című segéd

könyv táviratok felvételénél nem használható 
228.

Díjkedvezmény a római Szentszék és a budapesti 
apostoli Nunc.iatura közt váltott táviratok
nál 85.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a táviróvezeté- 
keken és interiirbán-távbeszélő áramkörökön 
254, 338.
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Kiegészítés a távírda- és távbeszélő hivatalok név
sorához 233, 380, 381.

Manuális alközpontok kapcsolói után a budapesti 
hálózatban, fizetendő használati és fenntartási 
díjak 52.

M. P. jelzésű táviratok vevénv nélkül kézbesíten
dők 75.

Németországba szóló táviratok szódíjának válto
zása 253.

„Nomenclature“ a nemzetközi táviró szolgálatra 
megnyílt táviróhivatalokról 302.

Rövidített távirat címek képzése 104.
Szódíjváltozás Németországba szóló táviratoknál

253.
Távirati válasz Ausztriával 376.
Táviratlevél forgalom felvétele Ausztriával, Cseh

szlovákországgal és Németországgal 356.
„Távírda és Távbeszélő Hivatalok Névsora4 című 

segédkönyv 272.
Távirdavonalfelvigyázói bélyegző elvesztése 279.
Távíródíjszabás 251.
Távíródíjszabásban változások 26, 52, 75. 86. 134, 

175, 202, 228, 237, 253, 261. 285, 301, 306.
326, 338, 367.

Távíró (és távbeszélő) statisztikai adatgyűjtés 45.
Távíró statisztikai adatgyűjtésre figyelmeztetés 97.
„Távíróüzleti Szabályzat“ új kiadása 122.
ITtalványtáviratok (távírdával nem bíró helyekre 

szóló utalványtáviratok) szabályszerű cím
zése 253.

Változás a távíródíjszabásban 14.
Vasúti távíróállomások szolgálati jellegének korlá

tozása 2.
Vasútüzleti táviratok jelzése 26.
Vevény nélkül kézbesítendő táviratok 75.
Víz- és esapadékjelző táviratok díjmentessége a 

Szerb-Horvát és Szlovén királysággal való for
galomban 59.

........  .....K K M i r r u  --------

TelkenbelUli és telkenkívüli távbeszélő mellékállo
mások 176.

Tengerentúlról eredő levélpostai küldemények kü
lönleges kezelésének megszüntetése 20.

Térkép (kisebb alakú postajárati térkép) kiadása 
175.

Tértivevények (nem postai küldeményekre vonat
kozó kézbesítési igazolványok, vétívek) díjazása 
119.

Tévesen kirótt portó leszállítása a rendeltetési hiva
talnál 25.

— vámtartozások díjmentes visszatérítése 85.

Tiszti Címtár 1927. évi kiadására előfizetési fel-
t

hívás 8.
Tízfilléres fémpénzhamisítvány ismertetése 236. 
Továbbfrankónál észlelt csekély jelentőségű hibák 

javítása a magyar-német viszonylatban 82.
— észlelt csekély jelentőségű hibák javítása a ma

gyar-csehszlovák viszonylatban kiállított ro
vatlapokon 96.

Törzsbetét megállapítása a postatakarékpénztári 
csekk- és clearingforgalom igénybevétele után 
104.

Tudakozványok irányítása Kanadába 96.
Tunisszal utánvételes küldemények forgalma 235.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | A |  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  |||1 §  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST. ia 2 7 . JANUÁR 9 . I. szám

T A R T A L O M
Postai szállításból k izárt sajtóterm ék.

Lefoglalandó sajtóterm ék.

A m. kir. jótékonycélú állam sorsjáték  sorsjegyeinek 
gondos kezelése.

Változások a Csomagdíjszabásban.

Egyes vasúti távíróállom ások szolgálati jellegének kor
látozása.

A postahivatalok nyilvános távbeszélő állom ásairól 
híröaptndósítók által ikezuJemémyezett belföldi távolsági be
szélgetésiek d íja inak  (hitelezése.

Oj 'magyar—osztrák Iá  Vb es z.élö vi s zoTiyla t o k m egnyitása.

Új m agyar—ném et távbeszélőviszonylatok m egnyitása.
Helyesbítés. '

Helyesbítés a m agyar mozgó- és kalauzposták jegy
zékében.

Helyesbítés a D íjövm utató és a M. kir. postahivatalok 
és ügynökségek névsora cím ű segédkönyvekben.

Sajtóhibaigazítás.

Forgalom közi változások.
Felm entés és központi biztosi megbízási.
A m. kir. posta takarékpénztár 1926 novem ber havi fo r

galma.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról.

Kiadói állást keresnek.

Értesítés.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
540.

Ibrahim Kövérnek Wienben folytatásos füze
tekben megjelenő „Der zweite Sohn Gottes auf der 
Weltreise“ című regényétől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1927. évi január hó 5-én.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
385.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék 1926. évi 
szeptember hó 4-én kelt B. VII. 10.077/3. számú íté
letével, Budapesten a Kultúra könyvkiadó és 
nyomda r.-t. kiadásában megjelent és Budapesten 
a Jókai és Lobi Mór nyomda r.-t. nyomdájában 
előállított „Ott lenn“ című könyv elkobzását és 
megsemmisítését rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem megsemmisítés vé
gett a budapesti kir. büntetőtörvényszékhez küld
jék be.

Budapest, 1927. évi január hó 5-én.

A m. kir. jótékonycélú állam sorsjáték so r s 
jegyeinek gondos kezelése.

136.272.
A P. R. T. 1922. évi 30. számában közzétett 

13.156. számú közlemény kapcsán a m. kir. pénz
ügyminiszter úr kérelméhez képest újólag figyel
meztetem a postahivatalokat, hogy ezeknek a sors
jegyeknek árusítására különös gondot fordítsanak 
és a budapesti m. kir. pénzügyigazgatóság lottó
osztálya által közvetlenül a postahivatalokhoz el
juttatott sorsjegyeknek, illetve azok eladási árának 
kezelése körül az előlhivatkozott rendeletben fog
lalt utasításokhoz szorosan alkalmazkodjanak.

Budapest, 1926. évi december hó 31-én.

Változások a  Csom agdíjszabásban.
549.

A hivatalok javítsák a Csomagdíjszabást az 
alábbiak szerint:

47. oldal Belgium: II. alatt a 10 kg súlyú cso
mag díja 4 35 frc.

47. oldalon az 1. hasábban j,Belga Kongó“ 
után tegyenek *) jelt és írják a 7. hasábba: ,,1) Lásd 
az ]) jegyzetet a 48. oldalon“ ; a 2. hasábban „Bel
gium“ után írják: „(via Antwerpen—Banana)“:
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48. oldalon az 1. hasábban „Belga Kongó“ 
után és a 7. hasábban: „A címzettől. . kezdetű 
jegyzet elé tegyenek *) jelt; az 1. hasábban a b) 
alattiak helyébe írják: ,,b) Felső-Luapula, Lulua és 
Lomani kerületekben levő helyekre“.

50. oldal, Brit Guyana: a 2. útirányban ezen
túl 10 kg súlyú csomag is küldhető, melynek díja 
9-90 frc.

59. oldal, Egyiptom, a) 1. útiránynál az 5. ha
sábban “ helyébe írják: „10.000“.

60. oldal, Egyiptom, b) 1. útiránynál az 5. ha
sábban „—“ helyébe írják: „500“.

76. oldal, Kína, A) c) alatt az 1 kg súlyú cso
mag díja 3-8üf; 5 kg 6 15; 10 kg 10 50 frc.

79. oldal, Macao, 1. útiránynál az 1 és 5 kg-os 
súly fokozat közé iktassák be a 3. hasábban: „3“ ; 
a 4.-ben: „6-—“.

111. oldal, Syria és Libanon, 1. útiránynál az 
5. hasábban „—“ helyébe írják: „2000“.

118. oldal, Venezuela: az 1 és 5 kg súlyú cso
magok díja az

a) alatti útirányon 3 45f és 4 75 frc;
b) 1. „ 5» 3-80 „ 5 45 „
b) 2. „ 5? 4-50 „ 6-50 „
c) 3-90f „ 5-50 „
d) „ J5 4-20f „ 5-50 „

a 7. hasábban a * jegyzetet változtassák a kö
vetkezőre: „* Ab) 1. útirányban Cindad Bolivar 
kerületbe a díj: 1 kg 4-45; 5 kg 6-— frc.“

Budapest, 1927. évi január hó 7-én.

Egyes vasúti távíróállom ások szolgálati je llegé
nek korlátozása.

136.312.
1927. évi január hó 1-étől kezdve az alább 

felsorolt, állami és magántáviratok kezelésére fel
hatalmazott vasúti távíróállomásokat „K“ jelle- 
gűekké minősítem át.

E' hivatalok továbbra is felvesznek állami és 
magántáviratokat is, de kézbesítés végett csak a pá
lyaudvar területére szóló, vagy a =  TR —  (távír
dán átveendő jelzésű táviratokat veszik át.

A „Magyar Kir. Távirda- és Távbeszélő-Hivata
lok Névsora“ című segédkönyv III. oldalán a c) 
pont végén új „Szolgálati jellegek“ rovat alatt be
írandó:

„K — olyan hivatal, mely mindenféle távirato
kat felvesz, de kézbesítés végett csak a pályaudvar 
térülőiére szóló, avagy távírdán átveendő ( =  TR = )  
táviratokat vesz át.“

Az alább felsorolt vasúti távíróállomások neve 
mellett az 1. hasábban pontozási ( . . . . , . )  jelek 
után feltűnő fiTj jel teendő.

Ha valamely távirat rendeltetési helye K jelű 
vasúti távíróállomás s a távirat nem =  TR =  jel
zésű, a feladót minden esetben figyelmeztetni kell, 
hogy a rendeltetési helyként megjelölt vasúti távíró
állomás csak a pályaudvar területén kézbesít. Ha a 
címzett nem lakik a pályaudvar területén, akkor a 
rendeltetési hely utolsó távírdájaként a Helységnév- 
tár szerinti utolsó állami táviróhivatalt kell meg
jelölni s a táviratot — a feladó kívánságához ké
pest — =  XP =  jelzéssel vagy jelzés nélkül (postá
val) kell továbbítani.

A korlátolt (K) szolgálati jellegű (K) vasúti 
távíróállomások a következők:

Abapuszta, Bajonta, Csillagí'anya, Disznóshor- 
vát, Drávasztára-Zaláta, Ebes, Finke, Gégény, Gö
rögszállás, Hejőbába, Hódász, Horvátkimle, Kapoly. 
Kaposfüred, Korlát-Vizsoly, Magyarszék, Mecsek- 
szabolcs, Mesterháza-Pórládony, Nagy szent jános, 
Németlad-Gyöngyöspuszta, Nvirbogdány, Nyir- 
jákó, Nyirmada, Ólegyen, Ókorág-Kárászpuszta, 
Som-Nagyberény, Sumony, Tiszadob, Tiszaszent- 
márton, Ujfehértó, Ürmöshát, Vinár.

Budapest', 1926. évi december hó 30-án.

A postahivatalok nyilvános távbeszélő  állom á
sairól hirlaptudósítck állal kezdem ényezett bel
földi távolsági b eszélgetések  díjainak h itelezése.

37.035.
A hírlaptudósítók (munkatársak, levelezők) ál

tal a postahivatalok nyilvános távbeszélő állomá
sairól a belföldi hírlapszerkesztőségekkel kezdemé
nyezett távolsági beszélgetések közül a 896. számú 
nyomtatványon kiállított tudósítói igazolványok 
alapján eddig csak az esti 18 és reggel 9 órák közti 
időben 75 százalékos díjmérséklés mellett váltott 
hírlapbeszélgetések díjai hiteleztettek a hírlapszer
kesztőségek terhére.

Minthogy a hírlaptudósítóknak a Ihírlapszer- 
kesztőségekkel váltott beszélgetései gyakran a ked
vezményezett időn (18 és 9 óra) kívül a tr.irifaszerü 
teljes díjak mellett kerülnek lebonyolításra: a be
szélgetési díjak hitelezésének kedvezményét a ked
vezményes díjú hírlapbeszélgetések váltására jogo
sító s a 896. számú nyomtatványon kiállított iga
zolvánnyal ellátott tudósítók által a postai nyilvá
nos állomásokról a hírlapszerkesztőség távbeszélő 
állomásaival reggel 9 és esti 18 óra közti időben a 
tarifaszerű teljes beszélgetési ‘díjak mellett folytatott 
belföldi beszélgetések díjaira is kiterjesztem.

A kir. postahivatalok a szóbanforgó beszélge
tések távbeszélő jegyeinek kiállításánál, valamint 
az igazolvány adatainak a távbeszélő jegyre való
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feljegyzésénél, továbbá a naplózásnál s a beszélge
tési díjak beszedésénél mindenben a kedvezményes 
díjú hírlapbe szélbe lésekre vonatkozó szabályok 
szerint járjanak el. Jelen rendeletemet a „Távbe
szélő Üzletszabályzat“ 42. §. 1. pontjának utolsó

Igazolvány hi ilapüe- zeiget éhekre.

bekezdésénél, Valamint a „Kezelési és számadás- 
tételi utasítás“ 7. pontjánál jegyezzék elő.

E rendeletem megjelenése után kiállításra ke
rülő igazolványok szövege az alábbi mintának meg
felelően módosítandó:

Kereskedelem ügyi m. kir. M iniszter
Szám...................................  M. kir posta

Igazolvány
......... ....................................................... ......... ..................................................... úr részére.

A ................................................... ................... - ............................................................revü......................................-..........eh megjelenő
hírlap terhó'e a belföldi távolsági forgalomban esti 18 órától reggeli 9 óráig 75 %-os díjkedvezmény, reggel 9 órától esti 1 8  

óráig pedig lende- díj mellett hitelezett beszélgete-ek lebonyolítására.
Kelt.....................................................................................................................:...........................

A hirlnp bélyegzőjének A p~s'a <ve/.eriigazgató- 
leuyouiata 896. ez. nyom. ságbólyegz jéiien leuyo- 

taivany. m ata.

1. Ezen igazolvány élőmutatója jogosítva van 
arra, hogy az elől megnevezett hírlappal hírlapba 
szánt közleményre vonatkozólag a hírlap terhére 
esti 18 órától reggeli 9 óráig 75 százalékos díjked
vezmény, reggel 9 órától este 18 óráig pedig ren
des díjak mellett hitelre beszélgethessen a belföldi 
távolsági forgalomban a postahivatalokban beren
dezett nyilvános távbeszélő állomásról, ha iaz illető 
hivatol ez idő alatt szolgálatot tart.

2. A beszélgetés időtartama az erős forgalmú
(8j—19) órákban 6 perc, a gyenge forgalmú (19—8)' 
órákban pedig 12 perc. , j

3. Sürgős beszélgetés á rendes díjú beszélgetés 
díjának háromszorosáért váltható.

4. Ugyanazon felek egymásközt egyfolytában 
erős forgalmú órákban 6, gyenge forgalmú órákban 
pedig 12 percnél tovább csak akkor beszélhetnek,

m. kir. posta................................... igazgató.

ha egyáltalában nincs más olyan beszélgetés be
jelentve, amelyet a hírlapbeszélgetésre igénybevett 
áramkörön kell lebonyolítani.

5. A megkezdett beszélgetés erős forgalmú 
órákban 6, gyenge forgalmú órákban pedig 12 por
cén belül általában csak a közveszélyre vonatkozó 
közérdekű beszélgetések kapcsolása céljából szakít
ható félbe. A gyenge forgalmú órákiban azonban 6 
perc elteltével a hírlapbeszélgetés akkor is meg
szakítható, ha a vonalon állami vagy sürgős szol
gálati beszélgetés vár lebonyolításra.

6. A sorrend megállapításánál a hírlapbeszélge
tések egyenrangúak a magánbeszélgetésekkel.

A 896. számú nyomtatványnak a fenti minta 
szerinti szöveggel való beszerzése iránt intézkedtem.

Budapest, 1926. évi december hó 30-án.

Új m agyar— osztrák távbeszélöviszonylatok  
m egnyitása.

137.485.
Az 1927. évi január hó 15-én a következő új 

magyar—osztrák távbeszélőviszonylatokban nyilíik
meg a forgalom:

A im<ty»r A külföldi 
távbeszélő központ távbeszelő központ Beszélgetési

neve neve p f

Csurgó Graz 2 50
»J Wien 2 75

Kőszeg Pilgersdorf 1 70
Sopron »> 1 70
Szombathely »» í 70

A kir. hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
kiadott új Távbeszélő-Díjszabást az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1926. évi december hó 31-én.

Új magyar— ném et távbeszélöviszonylatok  
m egnyitása.

137.923.
Egyrészről a magyar-német távbeszélőforga

lomban résztvevő magyar központok, másrészről 
Lautawerk (Lausitz) között a távbeszélőforgalom f. 
évi január hó 10-én megnyílik.
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A közönséges 3 perces beszélgetés díja Buda
pesttel 6 P 50 f, mely díjtételhez Hatvan, Kecske
mét és Nagykőrössel való viszonylatokban 35 f, 
Debrecen, Kiskunhalas, Makó, Püspökladány, Sop
ron, Szeged és Szentessel való viszonylatokban 70 f 
pótdíj számítandó.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi január hó 4-én.

H elyesbítés.
153.

A hivatalok a P. B. T. 1926. évi 64. számában 
megjelent 137.488. sz. rendelettel kiadott Kivona
tos Posta-, Táviró- és Távbeszélő-Díjszabás-ban az 
alábbi helyesbítéseket vezessék keresztül:

25. oldal, a 22. pont 4. bekezdés első sorában 
„Feladott“ helyett írják „szóló“; az 5. bekezdés 
első sorát töröljék és írják helyébe a következő
ket: „A külföldre értéknyilvánítással feladott cso
magok értéknyilvánítási díja 560“.

28. oldal, Görögországba szóló 5 kg súlyú cso
mag díja 3 P 05 f helyett, 3 P 65 f.

29. oldal, Nagybritannia III. alatt 1- kg súlyú 
csomag díja (3 P 80 f) mellé tegyenek +  jelet.

Budapest, 1927. évi január hő 3-án.

H elyesbítés a magyar mozgó- é s  kalauzposták  
jegyzékében.

138.020.
A Vésztő—Körösnagyliarsány közt berendezett 

292. sz. kalauzposták vezetésével a Békéscsaba 2. 
sz. postahivatal bízatott meg.

A kir. hivatalok a magyar mozgó- és kalauz
posták jegyzékét megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi január hó 3-án.

H elyesb ítés a Díjövmutató é s  a M. kir. posta- 
hivatalok é s  ügynökségek névsora című seg éd 

könyvekben.
i.

138.447.
Kereki ügynökség neve mellől a „gy“ jelzés 

törlendő.
Nyirád (Zala vm.) a budapesti hivatalokkal 

való viszonylatban a 4. díjövben fekszik. A jelen
legi 6. díjövszám 4-re helyesbítendő.

Budapest, 1927. évi január hó 4-én.
II.

137.421. '
A 42. oldalon a 4. rovatban Kerta ügynökség 

neve mellől a ,,gy“ betű törlendő.
Budapest, 1925. évi december hó 30-án.

Sajtóhibaigazítás.
717.

A P. R. T. 1926. évi 63. számában az „Elve
szett utalvány számjelző bélyegzők“ cím alatt meg
jelent 137.279. sz. rend. első sorában a „20 h“ 
„27 h“-ra javítandó.

Budapest, 1927. évi január hó 7-én.

Forgalomköri változások.
i.

136.562.
Letkés kk. Nógrád és Hont k. e. e. vm., vá- 

mosmikolai j.lX l eh. Szob, ezentúl (§£3
Budapest, 1926. évi december hó 21-én.

H.
137.201.

Pusztaszentetornya ü. 1926. évi december 
11-én újból megnyílt. Eh., Orosháza, p. u. törlendő, 
u. t. ezentúl Nagyszénás.

Minthogy az új Helységnévtárban nem szere
pel, a 235. oldalon Pusztaszemes után beírandó.

Budapest, 1926. évi december hó 29-én.
III. !

136.849.
A táktaharkányi postahivatal ezentúl (§Ő3 is.
Budapest, 1927. évi január hó 4-én.

IV.
138.167.

Egeraracsa ü. 1927. január 4-én újból meg- 
nyilt. !

Budapest, 1927. évi január hó 4-én.
V.

137.405,
Aszófő ideiglenesen szünetelő postahivatal 

1926. december 27-én ismét megnyílt.
Zala vm., balatonfüredi járásban Balatonszől- 

Iős, Nagypécsely, Nemespécsely és Vászoly közsé
gek, u. _p. ezentúl Aszófő.

Balatonudvari ü. Eh. ezentúl Aszófő.
Budapest, 1926. évi december hú 30-án.

Felm entés é s  központi biztosi m egbízás.
138.108.

Dr. Asztalos Domokos postafőigazgató a köz
ponti biztosi teendők alól felmentetett'.

Dr. Kiss Ödön dim. és jeli. postaigazgató és dr. 
Kovács József postatanácsos központi biztosi teen 
dokkéi megbízattak.

Budapest, 1926. évi december hó 29-én.
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A m. kir. postatakarékpénztár 1926 november 
havi forgalm a.

9028. ein.
A takaréküzletben a betétek összege 

20.215,119.656 koronával haladta túl a visszafizeté
sek összegét. A betétek állománya ezzel 1926. évi 
november hó végén 195.521,168.348 korona 61 fillért 
tett ki. Az állami és önkormányzati takarékbetétek 
álladéka a fenti álladékban 52.109,675.941 koroná
val szerepel. A betevők száma e hóban 2444-gyel 
gyarapodott s összes számuk e hó végén 1,259.991 
volt.

A csekk- és clearing-üzletbeii a betétek összege 
87.727,593.937 koronával múlta felül a visszafizeté
sek ös*szegét\ A csekkbetétek állománya ezzel 1926. 
évi november hó végén 2,578.446,192.396 korona 25 
fillért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e 
hóban 45-tel növekedett s a fennálló csekkszámlák 
száma e hó végén 54.848 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,586.320 tétel s 
16,962.479,132.127 korona, összes betéteinek állo

mánya pedig a hó végén 2,773.967,360.744 korona 
86 fillér volt.

Az értékpapír-üzletágban 1926. évi november 
hó végéig kiállíttatott 271.542 járadékkönyvecske, 
forgalomban volt e hó végén 92.560 darab. Az inté
zet értékpapír-állománya különféle értékpapírokban 
és záloglevelekben 1926. évi november hó végén 
150.779,872.198 korona névértéket telt ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt' e hóban 93.601 darab új zálogfelvétel 
19.185,460.000 korona kölcsönnel és 98.363 darab 
zálogkiváltás 18.509,479.500 korona kölcsönvissza- 
fizetéssel.

A zálogálladék 1926. évi november hó végén 
451.791 darab volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
103.616,930.396 koronát tett ki.

í í
Az árverési osztály (csarnok) forgalmában ön

kéntes árverésre 3803 darab, kényszerárverésre pe
dig 7937 darab különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 8487 darab, a befolyt vé
telár 1.874,097.600 korona volt.

Budapest, 1927. évi január hó 3-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
135.863.

Postamesteri állásra tiszt'szerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületebe nyugdíjjogos tagkeni való beúpésenek a kötelezett ege mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. számú rendeletben foglaltak az 
irányadók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 
1926. évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően' felszerelt 
kérvényüket a debreceni lm. kir. postaigazgatóság
hoz 1927. évi január hó 23-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi január hó 5-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt postakadokrol.

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

M. kir. 
posta- 

igazgatóság 
Sopron

Herr Hermin kiadó Sopronb infalva 
1899.

Sopronbán falva Lemondott -

- Takács Ferencné B
Celldömölk

lu04.
Sárvár 2. e —

í "
Bödey Margit 1« Vép

1898.
Sajtoskál 1 » ->

Pécs Horváth Julia a

■

Budapest
19Í.0.

Lakócsa
Pázmándfal ira posta
mesterré neveztetett ki

•

Kiadói á llást keresnek.
i.

Szakképzett kiadó azonnal alkalmazást vállal. 
Szíves megkereséseket kér: Hegedűs Anna ptk., 
Szabadhídvég, Somogy megye.

II.
Mindhárom szakban jártas férfikiadó alkal

mazást vállal. Szíves megkeresést „Férfikiadó“ 
Budapest 102. sz. postára kér.

III.
Nyolcévi szolgálattal bíró, mindenben jártas 

kiadó azonnali belépésre ajánlkozik. (Cím: „Ki
adónő“, Egye>ki, Hajdú megye.

IV.
Hivatal önálló vezetésében gyakorlott, szak

képzett kiadónő állást keres. Szíves megkeresése
ket Kropf Ilona ptk., Pálfa, Tolna megye kér.

É rtesítés.
Az országos magyar hadinnízeum egyesület 

hatvanhárom vármegye címerével ékesített okmá
nyon „Nemzeti Ereklyét“ bocsátott ki, melynek 
ércpecsétjében mind a hatvanhárom vármegye 
földjének nehány porszeme bentfoglaltatik.

Az ereklye kétféle nagyságban kerül forga
lomba és pedig magánszemélyek részére 12X23 
cm., hivatalok ,stb. részére 24X46 cm. nagyság
ban. Előbbinek ára 6 P, utóbbié 20 P, mely össze
gekhez még a szállítási költség is járul. Az ereklye 
birtokosának nevét az okmányra felírják.

Ezeréves ősi földünk szimbóluma ez az ereklye, 
melynek megrendelésére a hazafiúi kegyelet hív 
fel minden magyar honpolgárt. :

Amennyiben a hivatal vagy egyesek ily erek
lyét megszerezni kívánnak, a megrendeléseket az 
országos magyar hadimúzeum egyesület nemzeti 
ereklye-osztályához (VI. Andrássy-út 20.) kell 
intézni.

Budapest, 1926. évi december h ó  31-én.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili. ,  Rökk Szi.árd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.



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, 1927. JANUÁR 18. 2. szám

T AR T
Uj postai szállítólevelek forgalomba bocsátásai.
Az Északamerikai Egyesült-Államokba szóló csomagok 

díjának felemelése.
Poslai megbízásoknál a visszajelentés kiköthetésének 

megszüntetése.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemények 

díjszabásában.
Az államadóssági kölcsönkötvényekhez tartozó lejárt 

szelvényutalványoknak új szelvényívekre történő becserélése,

A Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschap- 
pij (Holland-Amerika. Linie) rotterdami gőzhajóátársaság 
magyarországi helyettesének személyében beállott változás.

ALOM
Előfizetési felhívás „Magyarország Tiszti Cím- és Név

tára“ 1927. évi kiadására.
Budapest—Hajfeld (Nagytószeg) új magyar-jugoszláv 

távbeszélő viszonylat megnyitása.
Űj magyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatok meg

nyitása.
Helyesbítés a Helységnévtárban.
Forgalomköri változások.
Átminősítés.
Kiadód állást keres.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állás.

Új postai szállítólevelek forgalom ba bocsá tása .
367.

Folyó évi január hó 1-jével új rajzu 1 fillér 
értékbenyomással ellátott postai szállítólevelek 
kerültek forgalomba.

Úgy a közönséges, mint az utánvételes szállító- 
levél az eddig, forgalomban volt szállítólevelekkel 
azonos nagyságban készült, a különbség kisebb 
szövegbeli eltéréstől eltekintve a benyomott p. ii. 
bélyeg rajzában és értékjelzésében jelentkezik..

A bélyegrajz jobb- és baloldalán lévő lécek
ben stilizált levéldíszítmény van. A középen zsinór
ral átkötött postacsomag látható a postakürttel, 
fölötte pedig a dicsfénnyel övezett magyar szent 
korona. A bélyeg alsó részén sötét alapon „OK
IRATI ILLETÉK“ szöveg, ez alatt az „ l“-es 
értékjelző szám, ez utóbbitól jobbra és balra pedig 
a „FILLÉR“ szó olvasható.

A szállítólevelek ára nem változott.
Budapest, 1927. évi január hó 10-én.

Az Északamerikai Egyesült-Államokba szóló  
csom agok díjának felem elése.

134.641.
1927 február 1-től kezdve az Északamerikai 

Egyesült-Államokba szóló nemzetközi postacsoma

goknak díja megváltozik; ennek folytán a hivatalok 
a Csomagdíjszabás 57. és 58. oldalait, illetve a kivo
natos posta-táviró és távbeszélő díjszabás 26. és 27. 
oldalait a következőképpen helyesbítsék.

Csomagdíjszabás.

57. oldal, Egyesült-Áll. \. a) & kontinensre stb.:
1. 2.60 arany frank
5. 4.30 „

10. 7.80

58. oldal I. b)  Philippini (Fülöp szigetekre stb.):
1 kg. 3.50 arany frank
2 „ 6.30 „
3 „ 7.80 „
4 „ 9.30 „
5 „ 10.80 „
6 „ 15.—
7 „ 16.50 „
8 „ 18— „
9 „ 19.50 „

10 „ 21.— „
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Kivonatos posta-, távíró és távb. díjszabás.
26. oldal Egyesült-Áll. I. a) a kontinensre:

.1 kg. 2.95 pengő
5 „ 4.85 „

10 „ 8.75
oldal I. b) Fülöp szigetek.

1 kg. 3.95 pengő
2 „ 7.10 „
3 „ 8.75 „
4 „ 10.45
5 „ 12.10
6 „ 16.80 „
7 „ 18.50 „
8 20.20 „
9 „ 21.85

10 „ 23.55 „
Budapest, 1927. évi január hó 8-án.

Postai m egbízásoknál a v issza je len tés kiköthe- 
tésén ek  m egszüntetése.

38.167.
Megszüntetem a megbízások feladóinak a P. 

Ü. Sz. 56. §.. 9. pontjában foglalt azt a jogát, hogy 
a megbízás feladásakor a megbízási okmányok 
ki nem váltása esetére visszajelentést kérhessen. 

Budapest, 1927. évi január hó 12-én.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjszabásában.

550.

A hivatalok a P. R. T. 1926. évi 61. számához 
mellékelt kimutatásban az alábbi változásokat ve
zessék keresztül:

17. folyószám, Dánország: a 3., 4., 5., 7. és 11. 
hasábban a régi adatok helyébe írják: 25, 15, 15, 
3.2 és 50.

33/a tételként írják a 2. hasábba: „Hedjaz
királyság és Nedjed szultánság“; a 3—5. hasábba: 
„70, 43, 43“; a 6-ba: „púra (40 para =  1 groueh 
vagy piastre); a 7—11. hasábba pedig: „1. 1, 15, 
15, 70, 180“.

109. Norvégország: a 3., 4., 5., 7., 10. és 11. 
hasáb adata helyébe írják: „30, 20, 20, 2.7,
30 és 60“.

122. Salvador: a 10. hasábban „10“ helyett 
„20“-at írjanak.

Budapest, 1927- évi január hó 8-án.

Az állam adóssági kölcsönkötvényekhez tartozó  
lejárt szelvényutalványoknak új szelvényívekre  

történő b ecserélése .
137.729.

A PRT. 1926. évi 4. számában közzétett 
34.563. számú rendeletem 2. pontjában foglaltak 
kapcsán tájékoztatom a hivatalokat, hogy az ál
lamadóssági kölcsönkötvényekhez tartozó lejárt 
szelvényutalványoknak új szelvényívekre történő ki
cserélése végett a postahivataloknál megjelenő fe
leket a lejárt szelvényutalványok benyújtása végett 
vidéken bármely m. kir. adóhivatalhoz, Budapes
ten pedig a m. kir. központi állampénztárhoz kell 
küldeni.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok az említett ren
deletnél. '

Budapest, 1927. évi január hó 5-én.

A Nederlandsch-Am erikaansche Stoom waart- 
M aatschappij (Holland Amerika Linie) rotter
dami gözhajóstársaság  m agyarországi h elyet

tesén ek  szem élyében beállott változás.
575.

A P. R. T. 1921. évf. 80 számában megjelent 
27.073/921. sz. rendelet kapcsán értesítem a posta
hivatalokat, hogy a kivándorlók szállítására en
gedéllyel bitó Nederlandsch-Amerikaansche- 
Stroomvaart-Maatschappij (Holland-Amerika Li
nie) rotterdami gőzhajótársaság magyarországi 
helyettese 1927. évi január hó 1 -étöl kezdődőleg 
gróf Pongrácz Ferenc helyett dr. Telescu György 
budapesti lakos.

A hivatalok ezt a változást a fent'idézett rende
let megfelelő pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi január hó 7-én.

Előfizetési felh ívás „M agyarország Tiszti Cím- 
é s  Névtára“ 1927. évi kiadására.

138.119.
A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal elő

fizetést hirdet a kiadásában folyó év elején meg
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jelenő „Magyarország Tiszti Cím- és Névtára“ 
című munkára.

A mű új kiadása félvászonkötésben fog meg
jelenni és azok, akik arra folyó évi január hó 
31-éig fizetnek elő, 14 pengőért, akik pedig az elő
fizetési határidő lejárta után vásárolják azt meg, 
20 pengős bolti árért kapják.

A mű a szorosan vett címtári anyagon kívül 
tartalmazni fogja a minisztériumok és nagyobb 
központi hivatalok ügybeosztását. — A hm meg
rendelése a m. kir. központi statisztikai hivatal 
71.303. számú csekkszámlája javára teljesítendő 
befizetés alapján történik.

Budapest, 1927. évi január hó 4-én.

Budapest-Hajfeld (N agytószeg) új magyar-ju- 
goszláv távbeszélő  v iszonylat,m egn yitása.

183.
Budapest—Hajfeld (Nagytószeg) új magyar- 

jugoszláv távbeszélő viszonylatban a forgalom 
folyó évi január hó 25-én megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 3 P
40 f.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást az új vi
szonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi január hó 6-án.

Új m agyar-csehszlovák távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

138.646.
A folyó évi január hó 25-én a következő új 

magyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatokban 
a forgalom megnyílik:

A m agyar A külföldi 
távbeszélő központ távbeszélő központ Beszélgetési

neve neve Y í

Budapest Trenc. Tepla (Hőlak) 2 95
Eger Bratislava (Pozsony) 3 40

Jelsava (Jolsva) 2 50
>5 Kosice (Kassa) 2 50

Lucenec (Losonc) 2 50
Plesivec (Pelsőc) 2 o<>
Presov (Eperjes) 2 50

Toroala (Tornaija) n 50
>> Zvolen (Zólyom) 2 50

Makó Velikij Biékiv (Nagybocskó) 3 95

A kir. hivatalok az 1927. évi január hó 1-vel 
kiadott „Távbeszélő-Díjszabás“-t az új viszonyla
toki adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi január hó 5-én.

H elyesbítés a Helységnévtárban.
1.440.

lolnavármegyei Szárazd kk. u. t. helyesen 
Regöly.

Budapest, 1927. évi január hó 14-én.

Forgalomköri változások.
i.

87.
Tiszakarád ezentúl (§)£3 is.

Budapest, 1927. évi január hó 8-án.

II.

334.
Kétbodony ezentúl (§)£3 is.
Halyagos, Nelásd, Szalóka, Kisbodony, Gser- 

nyus, Kacicska Kétbodonyhoz tartozó puszták, Kis- 
ecet, kk., és hozzátartozó Ilona puszta, Szécsénke 
kk., és hozzátartozó Tölgyes puszta, Szente kk., és 
hozzátartozó Hegymegetti puszta u. t. ezentúl Két
bodony.

Budapest, 1927. évi január hó 7-én.

Átm inősítés.
138.153.

Fekete János,postafőkocsis (7) átminősíttetett 

II. osztályú postaaltisztté. Rangsorhelye 3660/a 
rangsorszámmal Bezerédy Gáspár és Sürü Ferenc 
II. osztályú altisztek közt állapíttatott meg.

Budapest, 1927. évi január hó 6-án.

Kiadói á llást keres.
Mindhárom szakban jártas kiadónő azonnal 

alkalmazást vállal, szíves megkeresést, fizetés-meg
jelöléssel, „Kiadónő Zirc“ címre kér.
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Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.

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

M. kir. 
posta- 

igazgatóság 
Szeged

Berta Ilona kiadó Körösladány
1903.

Körösladány Saját kérelmére -

- Basa Ferenc ■n'
Csongrád

1900.
Csongrád

Kezelővé kineveztetett 
és kincstári szóig, 

beosztatott
—

Betöltendő kiadói állás.

Mindhárom szakban teljesen jártas, több évi 
gyakorlattal biró, komoly kiadónőt keres állandó 
alkalmazásra a Kemecse-i (Szabolcs megye) I. oszt. 
pttb. hivatal.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Röklc Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: NedeczkyLászló.
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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, 1927. JANUAR 26. 3. szám

T A R T A L O M

H írlapok díjszabása.
Csomagok kíméletes kezelése.
A készpénzzel bérm entesített levélpostai küldem ények 

bérm entesítéséhez piros bélyegzőfesték használata.
Ércpénz elhelyezése a külföldre menő értéklevelekben.
Üj postai megbízási lap  forgalom ba bocsátása.
Vám elé állító szolgálat berendezése N yíregyházán.
A m. k ir m inisztérium nak az 1927. évi. 440. M. E. 

szánni rendelete az állam i tisztviselők és egyéb alkalm azot
tak  által a hivatalos kiküldetések és az átköltözködések a l
kalm ával felszám ítható illetm ényeknek pengőértékben való 
m egállapítása tárgyában.

Figyelm eztetés az évi rendes szabadságidőnek a téli 
hónapokban való igénybevétele tárgyában.

Változás a Távíró-D íjszabásban.
Oj m agyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatok m eg

nyitása.
Oj m agyar-ném et távbeszélő viszonylatok m egnyitása.
Helyesbítés a »Díjövmutató« és a »M. kir. postahiva

talok és ügynökségek névsora« című segédkönyvekben.
H elyesbítés a »M. kir. postahivatalok és postaügynöksé

gek névora« című segédkönyvben.
H elyesbítések a 'H elységnévtárban.
Forgalom köri változások.
K im utatás a létszám ból törö lt postakiadókról.
Pályázati hirdetm ények postam esteri állásra.

K iadói állást keresnek.
Betöltendő kiadói állás.

Hírlapok díjszabása.
1.659.

A P. R. T. 1926. évi 61. számában megjelent 
137.057. számú rendelet kapcsán értesítem a hiva
talokat, hogy a hirlapkiadóhivatalok által közvet
lenül feladott, belföldre, Ausztriába és Lengyel- 
országba szóló hirlapok és folyóiratoknál egy 
közbeeső súlyfokozatot állapítok meg és pedig 100 g 
súlyig példányonkint 1.5 fillér díjjal.

Az új díjtételt folyó hó 15-ike után feladott 
hírlapoknál és folyóiratoknál kell felszámítani.

Jegyezzék ezt elő a P. R. T. fentidézett számá
nál, valamint a Kivonatos Posla-, Táviró és Táv
beszélő Díjszabás 8. oldalán a 10. pontban.

Budapest, 1927. évi január hó 15-én.

Csomagok kím életes kezelése.
1.718.

Előfordult esetekből kifolyóan és hivatkozással 
a P. R. T. 1924. évi 2. számában közölt 31.627 kz. 
rendeletemre újból s nyomatékosan figyelmeztetem 
a személyzetet, hogy a csomagokat mindig ugyan
olyan kímélettel és gonddal kezeljék, mintha saját 
holmijukról volna szó. Azokat tehát a kezelésnél 
mindig két kézzel emeljék, mert újabban ismét 
lábrakapott az a szokás, hogy a csomagokat csupa 
kényelemszeretetből dobálják, a zsinórjuknál fogva

emelik, ami a pecsétek és a lezárópecsétjegyek fel- 
pattanását, a zsineg elszakadását, a csomag széthul
lását és megsérülését idézi elő. Ez az eljárás most, 
amikor a kézicsomagok értékhatára 560 pengőnél 
kezdődik, különösen nagy kárt okozhat és sok fe
lesleges igazgatási munkát von maga után.

A hivatalvezetők és a szolgálat ellenőrzésével 
megbízott tisztviselők úgy a hivataloknál, mint a 
mozgó- és kalauzpostáknál jelen rendeletem be
látását szigorúan ellenőrizzék és az ellene vétőket 
büntessék.

Budapest, 1927. évi január hó 21-én.

A készpénzzel bérm entesített levélpostai külde
mények bérm entesítéséhez piros bélyegzőfesték  

használata.
1.247.

Több panasz merült fel, hogy a postahivatalok 
egyrésze a készpénzzel bérmentesítve feladott le
vélpostai küldeményeket, jóllehet azok »készpénzzel 
bérmentesítve« bélyegzőlenyomattal szabályszerűen 
elláttattak, mégis tévesen megportózták.

Abból a célból, hogy a készpénzzel bérmen
tesítéshez használt betüzőlenyomat szembeötlő és 
feltűnő legyen és így a leadóhivatalok figyelmét el 
ne kerülhesse, elrendelem, hogy az érdekelt posta- 
hivatalok, a készpénzzel bérmentesített küldemé-
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nyék bérmentesítéséhez piros bélyegző festéket 
használjanak.

Az e célra szükséges piros bélyegzőfestéket és 
bélyegzőpárnát a hivatalok bizonylatpár alapján 
a központi anyagraktárnál rendeljék meg.

Felhívom egyben a postahivatalok felettes ha
tóságait, hogy az esetben, ha ennek ellenére ily 
küldemények téves megportózása miatt ismételten 
panasz merül fel, az érdekelt postahivatal ellen 
büntetőleg járjanak el.

Budapest, 1927. évi január hó 22-én.

Ércpénz elhelyezése a külföldre menő érték
levelekben.

1.461.
A P. U. Sz. 45. §. 1. pontjának harmadik 

bekezdésére való utalással értesíteni a hivatalokat, 
tjykiogy 1927. évi január hó 15-től kezdve az Ausztriá

val, Cseh-Szlovákországgal, Lengyelországgal és 
Németországgal való forgalomban az értéklevelekbe 
az összeg kiegészítéséhez szükséges ércpénzt is el 
lehet helyezni. Magyar ércpénzben ez az összeg 

Aj pengő 99 fillérnél nagyobb nem lehet.
Az ércpénzdarabokat lemezpapirho-z erősítve 

papírba, vagy vászonba burkolva és ezt a csoma
gocskát a boríték belső részéhez pecsétviasszal vagy 
más módon hozzáragasztva, úgy kell elhelyezni, 
hogy az ércpénzdarabok szállításközben helyük
ből ki ne mozdulhassanak és a borítékot ki ne 
szakítsák.

Budapest, 1927. évi január hó 15-én.

Új postai m egbízási lap forgalom ba b o csá tása .
1.153.

A postai megbízási lap ezután magyar-francia 
szöveggel s a belföldi szállítási díjat jelző 8 filléres 
bélyegbenyomattal készül.

A benyomott bélyeg rajza azonos a postai 
levelezőlapok bélyegrajzával; színe barna.

A 8 filléres bélyegbenyomattal ellátott postai 
megbízási lap ára darabonként 10 fillér, az érték
nélküli bélyegbenyomattal ellátotté pedig 2 fillér.

Ezt az új értékcikket a szokott módon kell az 
értékcikkraktárnál megrendelni.

Budapest, 1927. évi január hó 15-én.

Vám elé állító szo lgálat berendezése Nyíregy
házán.

794.
A P. B. T. 1925. évi 60. számában közölt 

2 .̂910. sz. rendeletre való utalással közlöm, hogy a 
központi vámigazgatósággal egyetértőén a Nyíregy

háza 1. sz. postahivatalt a folyó évi február hó 
1-i-ől kezdődően vám elé állító hatáskörrel ruház
tam fel.

E hivatal csak a Nyíregyházára szóló csoma
gokat állítja a székhelyén újonnan megnyílt fő
vámhivatal elé, a címzett vagy megbízottja jelen
létében való vámkezelés végett.

Utasítom a kicserélő és vámközvetítő, illetve 
vám elé állító postahivatalokat, hogy a Nyíregyhá
zára szóló postai vámcsomagokat, valamint a vám 
elé állítandó levélpostai küldeményeket, a debreceni
2. sz. postahivatal helyett irányítsák a jövőben a 
nyíregyházai 1. sz. postahivatalhoz.

Jegyezzék elő a hivatalok a változást a fent- 
idézett helyen s a külföldről érkező vámköteles 
tartalmú postai küldemények irányítására vonat
kozó Utasítás-t a következőképpen helyesbítsék: a 
címlapon Nagykanizsa 2 után írják be: »Ny =  
Nyíregyháza 1«, bent a névsorban pedig Nyíregy
házánál az »Irányítás« rovatban a »D« betű he
lyett írjanak »Ny« betűt.

Budapest, 1927. évi január hó 15-én.

A m. kir. minisztériumnak az 1927. évi 4 4 0 .  
M. E. szám ú rendelete az állami tisztviselők  
é s  egyéb alkalm azottak által a hivatalos kikül
detések  é s  az átköltözködések alkalmával fe l
szám ítható illetményeknek pengöértékben való 

m egállapítása tárgyában.
1.963.

Az 1925: XXXV. törvénycikk 17. §-a alapján, 
az 1927. évi január hó l.-jétől kezdődően életbe 
lépett kötelező pengőszámításra való tekintettel a 
minisztertanács, az 1927. évi január hó 7.-én tar
tott ülésében elhatározta, hogy az állami tisztvise
lők és egyéb alkalmazottak által a hivatalos ki
küldetések és az átköltözködések alkalmával fel
számítható illetményeket, az 1927. évi január hó 
1-jétől kezdődő hatállyal újból szabályozza. En
nélfogva a m. kir. minisztérium a következőket 
rendeli:

1. A hivatalos kiküldetések alkalmával felszá
mítható napidijaknak az összegei, az 1927. évi 
január hó l.-jétől kezdődő hatállyal, pengőérték
ben kifejezve, a következők:

az I. fizetési osztályba tartozó 
tisztvisélőknél....................... ....  40.80 pengő.

a II. fizetési osztályba tartozó 
tisztviselőknél  .................. 38;— „
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a III. fizetési osztályba tartozó
tisztviselőknél . . . . 34.— p

a IV. fizetési osztályba tartozó
tisztviselőknél . . . . 29.80

az V. fizetési osztályba tartozó
tisztviselőknél . . . . 24.40

a VI. fizetési osztályba tartozó
tisztviselőknél . . . . 21.60 ?5

a VII. fizetési osztályba tartozó
tisztviselőknél . . . . 19.— 57

a VIII. fizetési osztályba tartozó
tisztviselőknél . . . . 16.20 55

a IX. fizetési osztályba tartozó
tisztviselőknél . . . . 13.60 55

a X. fizetési osztályba tartozó
tisztviselőknél . . . . 12.— 75

a XI. fizetési osztályba tartozó
tisztviselőknél . . . . 10.20 . 55

a kezelőknél és kezelőnőknél . . 8.— „
a dijnokoknál . . . . 7.60 55
a műszaki altiszteknél . . 7.60 55
a kezelő és egyéb altiszteknél . . 6.40 55
a szolgáknál . . . . . 5.40 55
2. Az 1925. évi 1.100/M. E. számú rendelet

32. pontja alapján felszámítható fjjvarpénz összege 
úgy a tisztviselőknél, mint az egyéb alkalmazottak
nál, az 1927. évi január hó l.-jétől kezdve, eltérően 
a hivatkozott rendelet 33. pontjában foglaltaktól, 
minden esetben kilométerenkint 54 fillér. Ha 
ugyanarra a helyre, ugyanegy időben több tisztvi
selő és egyéb alkalmazott utazik, minden tisztvi
selő és egyéb alkalmazott kilométerenkint csak 27 
filléi't számíthat fel.

3. Az 1925. évi 1.100/M. E. számú rendelet 35. 
pontja alapján felszámítható bérkocsidíj, az 1927. 
évi január hó l.-jétől kezdve, 2 pengő 70 fillér.

4. Az 1925. évi 1.100/M. E. számú rendelet 36. 
pontjának b) bekezdése alapján felszámítható vitel- 
díjmegtérítés, az 1927. évi január hó l.-jétől kezdve 
1 pengő 35 fillér.

5. Az 1925. évi 1.100/M. E. számú rendelet 37. 
pontja alapján felszámítható viteldíj megtérítés, az 
1927. évi január hó l.-jétől kezdve, 68 fillér.

6. Az 1925. évi 1.100/M. E. számú rendelet .45., 
illetőleg 51. pontja alapján felszámítható álköltöz- 
ködési átalány fejében — az 52. pontban arany
koronaértékben kifejezett összegek helyett —, az 
1927. évi január hó l.-jétől kezdve, pengőértékben 
kifejezve, az alábbi összegek járnak:

Fizetési osztály, 
illetőleg az alkalma

zásnak minősége

Azoknál a tisztviselőknél és 
egyéb alkuin azottaknál, akik

nem ré
szesülnek 

családi 
póJékban

Ogy vagy 
két

hát om va y 
Háromnál 

több

családi pótlékban 
részesülnek

IV. 244 80 734-40 979 20

V. 204 — 6 1 2 - 816 —

VI 103-20 489■60 672-80

V J. 136 - 408 — 544 —

Vitt. 108-80 326 40 435 20

IX 81-60 244-80 326 40

X. 6tí* — 2 Ü 4 -- 272- —

XI. 54-40 163 20 217-60

KeztJő (kezőlőnő), 
napidtjas (díjnok)............... 40-80 122-40 163-20

i, os t. műszaki altiszt. 40-80 122 40 163 20

II. ns-.t műszak' altiszt . . 34 — 102 • — 136 • —
Kezelő vagy egyéb altiszt, 

napibéres ............................ 27 20 81.60 1C8-80

7. Az 1925. évi 1.100/M. E számú rendelet
69. pontjában felsoroltakra nézve az illetékes mi
niszter a pénzügyminiszterrel egyetértőkig — a 
jelen rendeletben foglaltak szem előtt tartásával 
— külön rendelettel intézkedik.

8. Az 1925. évi 1.100/M. E. számú rendelet 
16. pontja alapján engedélyezett kiküldetési átalá
nyokat az 1925: XXXIV. törvénycikk 17. §-ában 
foglaltak szerint kell pengőértékben megállapítani.

9. Az 1925. évi 1.100/M. E. számú rendelet
nek a jelen rendelettel ellentétben álló határozmá- 
nyai hatályon kívül helyeztetnek.

Budapest, 1927. évi január hó 14-én.
Gróf Bethlen István s. k., 

m. kir. m iniszterelnök.
Azok a postai hatóságok és hivatalok, ame

lyek annak idején az 1925. évi 1.100/M. E. számú 
rendeletet megkapták, ezt a fenti rendelet értelmé
ben helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi január hó 17-én.

Figyelm eztetés az évi rendes szabadságidőnek  
a téli hónapokban való igénybevétele tárgyában.

2. 001.

A P. B. T. 1924. évi 72. számában közzétett 
29.730/1924. számú rendelet kapcsán újra felhí
vom a m. kir. postai hatóságok és hivatalok veze
tőinek figyelmét arra a szolgálati érdekre, amely 
kívánatossá teszi, hogy a nőtlen és hajadon sze
mélyzet, valamint a gyermektelen házastársak, ren-
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des évi szabadságukat lehetőleg már a téli és 
tavaszi hónapokban vegyék ki, mert a nyári hó* 
napokban (júniustól—szeptemberig) a gyermekes 
családfők elsőbbséggel bírnak cs mert a szabad
ságok lebonyolíthatása címén pótlásra számítani 
nem lehel. Mivel a személyzetnek is érdeke, hogy 
évenként némi pihenéshez jusson, minél ngyobb 
számban igyekezzék erre a téli és tavaszi hónapo
kat felhasználni, nehogy később bizonytalan hely
zetbe kerüljön.

Egyébként ezután sincs észrevételem az ellen, 
hogy azoknak az alkalmazottaknak, akik szabad
ságukat szeptember—május hó közötti időben ve
szik ki — ha különben a szolgálati viszonyok 
megengedik — az 5.801/1922. számú rendelet értel
mében járó rendes évi szabadságon felül folytató
lagosan még további háromnapi szabadság enge
délyeztessék.

Budapest, 1927. évi január hó 18-án.

Változás a Távíró-Díjszabásban.
136.983.

A hivatalok a f. évi január hó 1-én életbelépett 
»Táviró-Díjszabás«-ban a következő változásokat 
vezessék keresztül:

A 10. oldalon Észtországnál a »Megjegyzés« 
hasábban a következő írandó: »XP-ért feladótól be
szedendő 2 P 80 f«, Dániánál pedig a »Megjegyzés« 
hasábban az XP-ért feladótól beszedendő összeg 
3 P 80 f-ről 2 P 80 f-re javítandó.

A 11. oldalon Tripolisznál a Megjegyzés« 
hasábban a következő írandó: »X P-érl feladótól 
beszedendő 2 P 24 f«.

A 12. oldalon Belga-Kongonál a »Megjegyzés« 
hasábban flamand« szó után »angol, német« sza
vak írandók.

A 14. oldalon Erythreánál a »Szolgálati korlá
tozások« hasábjába a következő Írandó: »XP-ért 
feladótól beszedendő 2 P 24 f«.

A 15. oldalon Marokkónál a rendeltetési ország 
hasábjában felsorolt francia hivatalok névsora be
tűrendes sorban kiegészítendő a következő hiva
talokkal: »Djeina Feddalate, Sidi Larbi, Sidi Smain, 
Tendrara.«

Nyaszaföldnél a »Megjegyzés« hasábban az 
LCD« után következő elmosódott szót egészítsék 

ki »angol «-ra.
A 17. oldalon Tehadtó területénél a rendelte

tési ország hasábjában lévő a) »Bukóba« szavak 
törlendők, Tanganyika terület díjtételei pedig via 
Eastern következőkép helyesbítendők:

»a) Bukóba (via Zanzibar Mombasa) 3.95
b) Daresisalaam ............................. 3.56
c) Többi hivatal .............................3.61«

Tehadtó terület-nél a rendeltetési ország ha
sábban az =  LC =  táviratokra vonatkozó
» « jel, valamint a »3« megjegyzés, úgyszintén a
jegyzet rovatban a »3« jegyzet szövege törlendő.

Ugyanezen oldalon a 4. jegyzet szövege a kö
vetkezőkép módosítandó: =  LC =  távirat via
Aden rádió nem küldhető.«

A 18. oldalon a » -j- « jegyzet szövege a követ
kezőkép módosítandó: »Északamerikával, Közép-
amerikával és Nyugatindiával való forgalomban az 
»Empi radio« díjtételeivel azonos díjakért táviratok 
via »London Marconi« is küldhetők, kivéve a követ
kező helyeket: Bahama és Bermudes szigetek, Brit- 
Amerika, Honduras (brit), Jamaika, Antigua, Bar
bados, Carriacon, Dominique, Grenade, Montserrat, 
St. Cristoph, St. Lucie, St. Vincent, Tobago, Tri
nidad és Turks Island.«

A 23. oldalon San Domingo köztársaságnál, a 
rendeltetési ország neve elé » «2» « teendő és »2« 
jegyzetként a következő Írandó: »La Romana-ba via 
Guantanamo radio =  LC =  távirat nem küld
hető.«

A 24. oldalon az »1« jegyzet második bekez
désének szövegében »via északatlanti kábelek« sza
vak után »Trinidad radio« szavak szurandók be.

A 26. oldalon Brazíliánál »Districtdel’Acre«-ra 
vonatkozó jegyzet szövege a következőkép módosí
tandó: »District de l’Acre«-ba via Italo Radio és via 
Rateable kivételével == LC =  távirat nem küld
hető.«

A 27. oldalon Columbiánál az — LC =  táv
iratokra vonatkozó jegyzet szövege a következőkép 
helyesbítendő: »Buenaventura és Cartagena kivéte
lével via északatlanti kábelek =  LC — távira
tok nem küldhetők.«

Dél Georgiánál az útirányok hasábjában és 
a jegyzet szövegében úgyszintén Falkland szigetek
nél az útirányok hasábjaiban a »London Marconi« 
illetve »London Marconi vagy« szavak törlendők.

A 28. oldalon Falkland szigetek jegyzet szöve
gében, úgyszintén Guyana (angol)-nál az útirányok 
hasábjaiban és a jegyzet szövegében előforduló 
»London Marconi« illetve London Marconi vagy« 
szavak törlendők.

. Guyana (francia)-nál és Guyana (németalföld)- 
nél a rendeltetési ország elé irt » .« törlendő.
Ezenkívül törlendő Guyana (francia)-nál az == 
LC =  táviratokra vonatkozó jegyzet teljes szövege 
és a »f« jegyzet szövegének 2-ik sorában az » =
LC =  « megjelölés.
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A 29. oldalon Guyana (német-alföld)-nél az 
» =  LCD =  « és ». =  LC =  « táviratokra vo
natkozó jegyzetek szövege törlendő.

Venezuelánál a »f« jegyzet szövege a követ
kezőkép módosítandó: »Porlamar-ba (Margarita szi
get) =  LC =  táviratok nem küldhetők.

A 30. oldalon Arábia Hedjarnál »**« jegyzet
ként a következő írandó: »Hedjar-ba =  LC — 
távirat nem küldhető.«

A 32. oldalon az »1« jegyzet szövege törlendő 
és helyébe a következő írandó: »Maan hivatalhoz 
szóló táviratok csak közértelmü nyelven szerkesztve 
fogadhatók el.«

A 33. oldalon Ausztráliái államszövetségnél a 
»Megjegyzés« hasábba a következő írandó: »LCD: 
angol.«

Chatarn Islands-nál a rendeltetési ország neve 
elé irt » ^  «, a »4« jel és »4« jegyzet szövege 
törlendő. Ugyancsak törlendő a »Megjegyzés« ha
sábban az » } « jel, valamint az »LCD angol 
megjegyzés. Utóbbi a »megjegyzés hasábban Cocos 
szigethez Írandó.«

A 34. oldalon Fiji szigeteknél a rendeltetési 
ország haságjában »Nadarivatu« után a díjtétel 
változatlanul hagyása mellett »és Vunidava« ren
deltetési hely írandó.

A 36. oldalon Philippini szigeteknél »**« jegy
zetként a következők Írandók: » =  LC =  táv
irat csak Manilla-ba küldhető.« A »3« és 1 je- 
tek, valamint az ezekre vonatkozó jegyzetek szövege 
törlendő.

Budapest, 1927. évi január hó 18-án.

Űj m agyar— csehszlovák  távbeszélő  v iszonyla
tok m egnyitása.

768.
Folyó évi február hó 1-én a forgalom a kö

vetkező új magyar—csehszlovák távbeszélő viszony
latokban nyílik meg:

A magyar 
távbeszélő központ

. e \ e
A külföldi

távbeszé ő központ 
neve

Beí-zélgetési 

P ’ 1

Abaujszántó Üzhorod 2 50
Bánréve Siaő (Bimaszécs) 1 15

99 Velka Bevuca (Nagyrőce) 1 70
Budapest Kamendin (Keménd) 2 50

„ Osőadnica (Ocsad) 2 95
99 Podolinec (Podolin) 2 95
99 Siaő (Bimaszécs) 2 95

Debrecen Humenné (Homonna) 2 50
99 Siaő (Bimaszécs) 2 95

Földes Cop (Csap) 2 95
Garadna Kosice (Kassa) 1 70
Hidasnémeti 99 99 1 15
Mándok Úop (Csap) 1 15

A magyar 
távbeszélő központ távbeszélő kezj ont Beszélgetési <

neve neve p t

Miskolc Cop (Csap) 2 50
99 Siaő (Bimaszécs) 1 70

Nyíregyháza 99 . 99 2 95
Putnok 99 99 1 15
Salgótarján Velka Bevuca (Nagyrőce) 2 50
Sárospatak Vranov na Slovensku

(Var anno) 2 50
Sátoraljaújhely Úop (Csap) 1 70

99 Humenné (Homonna) 2 50
A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást az új 

viszonylatok adataival egészítsék ki.
Budapest, 1927. évi január hó 17-én.

Új magyar— ném et távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

1.901.
A folyó évi február hó 10-től kezdve egyrész

ről Zschopau német távbeszélő központ, másrészről 
Budapest, valamint mindama magyar távbeszélő 
központok közt, amelyek a • Németországgal való 
távbeszélő forgalomban résztvesznek, a távbeszélő 
forgalmat megnyitom.

A beszélgetési díj Budapestről 6 P 50 f, amely
hez a vidéki magyar központoknál a »Távbeszélő- 
Díjszabás«-ban közzétett póldíjak számítandók.

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-vel 
kiadott Távbeszélő-Díjszabást az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi január hó 17-én.

H elyesb ítés a „Díjövmutató“ é s  a „M. kir. posta- 
hivatalok é s  ügynökségek névsora“ című seg éd 

könyvekben.
138.312.

A 45. oldalon a 4. rovatban Klárafalva ügy
nökség neve mellől a »gy« betű törlendő. 

Budapest, 1927. évi január hó 19-én.

H elyesbítés a M. kir. postahivatalok é s  posta
ügynökségek névsora című segédkönyvben.

1.496.
-Pusztaszentetornya ü. 1926. évi december hó 

11-én ismét megnyílt. Neve mellől a »pu.« törlendő 
és ellenőrzőhivatala »Orosháza <-ra helyesbítendő. 

Budapest, 1927. évi január hó 18-án.

H elyesbítések a Helységnévtárban.
I.

1.818
Bácsalmási szőllők után a p. u. jelzés törlendő. 
Balladülő iO  Cegléd u. p. és u. t, Cegléd,
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Belmajor r>  Cegléd u. p. és u. t. Cegléd, 
Belsőecser rv  Szentes, u. p. és u. t. Szentes, 
Cifrákért /'"A Cegléd u. p. és u. t. Cegléd, 
Derekegyház nk. u. p. és u. t. Szentes, 
Iskoladlilő Cegléd u. p. és u. t. Cegléd, 
Istvánliget X  Cegléd u. p. és u. t. Cegléd. 
Jaksor Szentes u. p. és u. t. Szentes,
Kaján Szentes, u. p. és u. t. Szentes, 
Királyság r \  Szentes törlendő,
Királyság O  Szentes Kiskirályságra helyesbítendő, 
Kistőke é"A Szentes u. p. és u. t. Szentes,
Kozniadülő O  Cegléd u. p. és u. t. Cegléd,
Nagytőke f"A Szentes, IXl ideiglenesen szünetel, 

u. p. Szentes,
Negyedidülő r>  Cegléd u. p. és u. t. Cegléd, 
Pálmonostora nk. u. t. Kiskunfélegyháza, 
Semetkadülő "̂A Cegléd u. p. és u. t. Cegléd. 
Szeged jp „N“
Tájó f"A Kiskunhalas [X l E. h. Kiskunmajsa, 
Tiszavárkonyi- szőllők /O  Tiszavárkony, 1X1 E. h. 

Jászkarajenő,
Unghvárytelep Cegléd u. p. és u. t. Cegléd,

Vekerzug Szentes, u. p. és u. t. Szentes,
Vermesdülő Cegléd, u. p. és u. t. Cegléd. 
Budapest, 1927. évi január hó 20-án.

n.
138.588.

Bánszállás bányatelep X» Sajóvárkony, u. t. 
Center p. u.

Budapest, 1927. évi január hó 22-én.

Forgalomköri változások.
i.

1.931.
Nagymajor, Laszlcáry, Világos, Állami szőllő- 

telep,; Közbirtokossági malom és Domb Romhány- 
hoz tartozó lakotthelyek u. t. ezentúl Romhány.

Verbőci puszta é"A Alsópetény, Nógrád vár
megye, nógrádi járás u. t. ezentúl Alsópetény

Budapest, 1927. évi január hó 15-én.

II.
88.

Megyaszó ezentúl ©Ü3 is.
Budapest, 1927. évi január hó 8-án.

III.
1.180.

Szentpéterfa távbeszélővel egyesített ügynökség 
hivatallá alakíttatott át.

Szentpéterfa tehát ezentúl G3©
Budapest, 1927. évi január hó 13-án.

Kimutatás
a létszámból tőrön postakiadókról.

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

igazgatósági
kerület n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

A törlés oka Megjegyzés

Szeged Konrád István kiadó
Gyulafehérvár

lbOl.
Szabadszállás Féléven túl nem vállalt 

alkalmazást.
-

özv. Kukla Ferencné
kiadó

iiíjIí
s.-tlItiiM,

Alsószentgyörgy
1883.

Jászkarajenő Féléven tol nem vállalt 
alíialmazá-t.

—

Pécs Oszy Dénesnó 
sz, Móczár Krisztina kiadó

K iskun
félegyháza

1868.
Du aszekcsö Több mint fél év óta nem 

vállalt alkalm azást —

V Szilvássy Teréz kiadó Kéthely
1859.

Kéthely Meghalt —
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK.

I.

ad. 132.575.
Postamesteri állásokra tisztiszerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 

egyesületebe nyigtíjjogos tagként való belepésenek a kötelezettsége mellett.
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Jegyzet

Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletck T ára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi
2. számában tétettek közzé.

A  h i v a 'a l  a  
d e b r e c e n i  l ú d  

m á n y  g y e t e  t 
n a g y e r d e i  k l i 
n i k a i  t e l e p ó n  

n y i l i k  m e g .

A pályázók sajátkezüleg irt és kellően fel
szerelt kérvényüket a debreceni m. kir. postaigaz
gatósághoz 1927. évi február hó 10-ig nyújtsák be,

Budapest, 1926. évi december hó 15-én.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletck T ára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. étvi
2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően felsze 
relt kérvényüket a szegedi m. kir. postaigazgató 
sághoz 1927. évi február hó 10-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi január hó 17-én.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta ( 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett i 
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 
2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi február hó 10-ig nyújtsák be. 

Budapest, 1927. évi január hó 17-én.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi
2. számában tétettek közzé.

Kiadói á llást keresnek.
Szakképzett, gyakorlott kiadónő alkalmazást 

vállal. Megkereséseket kér „Kiadónő“, Egyek, 
Hajdú lm.

Kiadónő azonnali belépésre alkalmazási vál
lal, szives megkeresést fizetés megjelöléssel .,Ki
adón,ő, Zirc“ címre kér.

Mindhárom szakban gyakorlott férfikiadó 
alkalmazást vállal. Szives megkeresést „Férfi- 
Ikiladó“ Budapest, 102. sz. postára kér.

Gyakorlott, kiadónő február 1-től állást keres. 
Helyettes postamesternek is elmenne rövidebb 
időre is. R. Pálffy Ilona, Nagykanizsa, Báthory- 
utca 3

Teljesen önállóan kezelő, összes számadásokat

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi február hó 10-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi január hó 17-én.

egyedül végző kiadónő állást keres. Wenzel Bor
bála, postakiadó, Böhönye, Somogy megye.

Mindhárom szakban teljes jártassággal biró, 
de főleg a pénztárkezelésben gyakorlott kiadónő 
állást keres, lehetőleg Budapesten, de elmegy vi
dékre is. Szives megkeresést kér „Kiadónő“, Nagy
kanizsa, Teleki-utca 49. sz. alá.

Önálló kezelésre képes kiadó március 1-re, 
vagy előbbre is ; alkalmazást vállal. Szíves megke
resést kér „Kiadónő“, Nagyatád címre.

Betöltendő kiadói állás.
Szabadszállás phiv. hivatalvezetésne alkalmas 

férfikiadót keres. Járandóság megegyezés szerint. 
Ajánlatok a szabadszállási postahivatal címére 
küldendők.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V i l i ,  Rökk Sailárd-utca 4. — Felelís nyomdavezetá: Nedeczky László.
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T A R T A L O M

Lefoglalandó sajtó term ékek .

T öbb  új érték jelzésű  postabélyeg  forgalom ba bo 
csátása.

M agyar előnyom ású postaszolgálati bo rítékoknak  a 

külföldi fo rgalom ban való használata.
A tengeren tú lró l eredő levélpostai küldem ények k ü lön 

leges kezelésének  m egszüntetése.
Oj m agyar—osztrák  távbeszélő  viszonylatok m eg 

nyitása.

Oj m agyar—csehszlovák távbeszélő  viszonylatok m eg 

nyitása.

F orgalom köri változás 

Szem élyzetiek.

Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra 

K im utatás létszám ból tö rö lt postakiadóról.

K iadói állást keresnek .

B etöltendő k iadói állások

Lefoglalandó sajtóterm ékek.
i.

3.350.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgáló- 

birája 1927. évi január hó 25-én kelt B. 1304/1927. 
számú végzésével Budapesten a Próféta nyomdában 
előállított, Németh István kiadói jelzéssel ellátott, 
1927. január 24-én forgalomba hozott »Budapest 
munkásai« cím alatt megjelent röpiratnak és kéz
iratának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927, évi január hó 26-án 
II

3.351.
í A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgáló- 
birája 1927. évi január hó 25-én kelt B. 1.305/1927. 
számú végzésével Budapesten a Próféta nyomdában 
előállított, Németh István kiadói jelzéssel ellátott, 
1927. január 24-én forgalomba hozott »Egységes 
munkásfrontot a Habsburg-veszedelem ellen, a köz
társaságért a szakszervezet védelmében« cím alatt 
megjelent röpiratnak és kéziratának lefoglalását 
rendelte el

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927. évi január hó 26-án

Több új értékjelzésii postabélyeg forgalomba  
bocsátása .

2.071

Az eddig megjelent filléres postabélyegeken 
kívül még 10, 25, 30. 50 és 70 filléresek is kerül
nek forgalomba.

A 10 és 25 filléres bélyegek a 16 filléres bélyeg 
rajzával, a 30, 50 és 70 filléresek pedig csekély 
eltéréssel a 32 filléres bélyeg rajzával készülnek

Az utóbbi bélyegek abban térnek el a 32 fillé
res bélyeg rajzától, hogy a királyi vár jobban ki
domborodik rajtuk, a gőzhajók hiányzanak, a ke
ret egyszerűbb díszítésű s a felső sarkokban pedig 
hiányzanak a négyszögalakú díszítmények.

A 10 filléres bélyeg színe világoskék, a 25 fillé
resé vörösesbarna, a 30 filléresé világoszöld, az 
50 fillérésé sötétbarna, a 70 filléresé élénkpiros.

A nyomás egyszínű.
E bélyegeket a szokott módon kell az érték

cikkraktárnál megrendelni.
Budapest, 1927 évi január hó 24-én
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Magyar elönyom ású postaszolgálati borítékok
nak a külföldi forgalomban való használata.

138.677.
Előfordult esetből kifolyóan figyelmeztetem a 

postahivatalokat, hogy olyan hivatalos borítékot,
amelyek címiratába »A m. kir. posta......  cím már
rá van nyomva, a külföldi forgalomban csak az 
előnyomott rész törlése után szabad használni. A
borítékot a törlés után »An das Postamt.......«, »Au
bureau de poste.......«, illetve a megfelelő címmel
kézírással kell kiállítani. Amennyiben a borítékon 
magyar és francia cím van előnyomva, pl. »A m. 
kir. postahivatalnak« és »Au bureau de posle«, a 
magyar részt nem kell törölni.

Budapest, 1927. évi január hó 21-én.

A tengerentúlról eredő levélpostai küldemények 
különleges kezelésének m egszüntetése.

1.649.
A változott viszonyokra való tekintettel a ten

gerentúlról eredő levélpostai küldemények külön
leges kezelését í. é. január hó végével kísérletkép
pen megszüntetem.

A tengerentúlról közvetlen levélzárlatokban a 
Budapest 72. sz. postahivatalhoz beérkező levél
zárlatok anyagának bizottsági átvétele azonban to
vábbra is az eddigi módon történik.

A bizottsági átvétel után á rendben talált levél
postai küldemények és pedig az ajánlottak a többi 
rendes ajánlott küldemények között, a közönséges 
anyag pedig a közönséges levélpostai küldemények 
között kezeltetnek tovább, illetve kézbesíttelnek.

A bizottsági átvétel alkalmával sérült állapot- 
ban talált levelek kezelésére nézve a P. R. T. 1924. 
évi 56. számában közölt 20.021., az 1923. évi 54. 
számában megjelent 15.390. sz. rendelet 2—3. pont
jában. valamint az 1926. évi P. R. T. 54. számá
ban közzétett 44.994. sz. rendelet 1. b) pontjában 
foglaltak az irányadók azzal a módosítással, hogy 
a sérült és hivatalból átborítékolt közönséges leve
leket, amennyiben azok értéket nem tartalmaznak, 
csak közönséges levélként kell kezelni.

Külön is felhívom ez alkalomból a hivatalok 
figyelmét arra, hogy az olyan leveleket, amelyek

azért vannak hiányosan lezárva, mert a boríték
szárnynak azon a részén mézga egyáltalában nem 
volt, avagy amelyeknek mézgáját a lezárás alkal
mával hiányosan nedvezték meg, (az eredeti méz- 
gázás teljesen ép és az ellenkező oldalra mézga 
egyáltalában nem tapadt), ne tekintsék sérültnek.

A sérülten talált, továbbá az ez okból hivatal
ból átborítékolL levélpostai küldeményekről a Buda
pest 72. sz. postahivatal pontos előjegyzést tartozik 
vezclni.

Esetleges szorgalmazás céljaira nevezett posta- 
hivatal továbbra is köteles az érkezett külföldi 
levélrovallapban a Budapestre szóló ajánlóit leve
leknél a címzett nevét és a pontos utca, házszámot, 
a továbbmenő küldeményeknél pedig a rendeltetési 
helyet bejegyezni.

Az összes átrovatoló stabil- és mozgó- (kalauz) 
posták, továbbá a kézbesítő hivatalok tartoznak a 
tengerentúlról eredő és kezelésükben megfordult 
levélpostai küldemények külállapotát fokozottabb 
gonddal felülvizsgálni és sérülés esetén a fent hi
vatkozol! rendeletek értelmében eljárni.

A különleges kezelés megszüntetésével a vissza
élések megelőzése, illetve a tettes kilétének meg
állapítása céljából különös súlyt kell helyezni a 
hivataloknál levő kimutatások pontos vezetésére, 
amelyekben a kifosztott levelek kezelésében érde
kelt személyzetet tartják nyilván.

Jelen rendeletem lelkiismeretes végrehajtását 
úgy a stabil-, mint a mozgó- (kalauz) postáknál 
alkalmi kiküldöttek útján és a hivatalvizsgálatoknál 
ellenőriztetem. -

Jelen rendeletemet a P. R. T. fent hivatkozott 
számainál jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi január hó 25-én

Új m agyar- osztrák távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

2.517.
Battonva és Wien közt, a Budapesten túl fekvő 

helyekre érvényes időbeli korlátozással, valamint 
Szombathely és Kohfidisch (Gyepüfüzes) közt a 
távbeszélő forgalom a f. é. február hó 15-én meg
nyílik. A beszélgetési díj Batlonya—Wien közt 3 
P 50 f. Szombathely—Kohfidisch közt t P 70 f
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A kir. hivatalok a f. é. január hó 1-én meg
jelent Távbeszélő Díjszabást az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Ebből az alkalomból a Távbeszélő-Díjszabás
14. oldalán az Ercsi—Lackenbach viszonylatnál 
Ercsi« helyébe »Enese« Írandó; az utána követ

kező viszonylat megjelölése tehát »Ercsi*—Semme
ring és fiók hiv.***« lesz. Ezenfelül a Távbeszélő- 
Díjszabás a következő már megnyitott magyar— 
osztrák viszonylatok adataival is kiegészítendő:
Győrszentmárton—Wienerneustadt......  2 P 50 f,
Nagybajom—Graz....... 2 P 75 f, Nagybajom*—
Wien 2 P 75 f, Sopron—Waldegg....... 1 P 70 f.

Budapest, 1927. évi január hó 24-én

Új m agyar— csehszlovák  távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

1.918.
Folyó évi február hó 10-én a távbeszélő for

galom a következő új magyar—csehszlovák viszony
latokban megnyílik.

A m agyar 
távbeszélő központ

A külföldi 
távbeszé ő közponl

Beszélgetési díj
• eve neve p f

Békéscsaba Dobsina (Dobsina) 2 95
Budapest Spisska Belá

(Szepesbéla) 2 95
» Vondrigel (Merény) 2 95

Zatec 4 ""”~60
Debrecen Dobsina (Dobsina) 2 95

„ Spisska Belá
(Szepesbéla) 2 95

Hidasnémeti Spisska Belá
(Szepesbéla) 2 50

Mezőkövesd Dobsina (Dobsina) 2 50
Miskolc Spisska Belá

(Szepesbéla) 2 50
Salgótarján KoSice (Kassa) 2 95
Sátoraljaújhely Spisska Belá

(Szepesbéla) 2 50
Szarvas Dobsina (Dobsina) 2 95
Szerencs Spisska Belá

(Szepesbéla) 2 50
Polgár Dobsina (Dobsina) 2 50
Tokaj Spisska Belá

(Szepesbéla) 2 50

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az 
új viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi január hó 22-én.

Forgalomköri változás.
2.854.

Nemesszalók ü. f. évi január hó 16-án ismét 
megnyílt.

Budapest, 1927. évi január hó 26-án

Szem élyzetiek.
3.306.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1926. évi 
december hóban előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek:
Szente Viktor főtiszt 105 Budapestről Mosonba, 

Dömötör Sándor főtiszt 463 Szolnokról Budapestre, 
Puskás József II. oszt. tiszt 37 Budapestről Ceg
lédre, Derdák Lajos 47 és Pöttschacher Viktor 50
II. oszt. tisztek Sopronból Budapestre, Oláh Béla
II. oszt. tiszt 64 Miskolcról Budapestre, Bognár 
Lajos II. oszt. tiszt 369 Bonyhádról Bajára, Liszt 
Sándor II. oszt. tiszt 382 Pápáról Szombathelyre, 
Malán Miklós II. oszt. tiszt 385 Kaposvárról Buda
pestre, Bojlörő István segédellenőr 237 Mezőtúrról 
Budapestre, Szabó Mihály segédellenőr 635 Győrből 
Kőszegre, Magyary László segédellenőr 740 Debre
cenből Budapestre, Virág Béla segédtiszt 551 Deb
recenből Budapestre, Strémen Imre segédtiszt 586 
Miskolcról Budapestre, Szommer Magdolna segéd- 
lisztnő 751 Budapestről Újpestre, Némethy Lajos 
kezelő 49 Budapestről Debrecenije, Mészáros Pál
II. oszt. altiszt 2278 Kiskunfélegyházáról Buda
pestre, Andrási József II. oszt. altiszt 2413 Kapos
várról Miskolcra, Horváth József iváni II. oszt. 
altiszt 2690 Győrből Szombathelyre, Kántás Imre
II. oszt. altiszt 2733 Hatvanból Kecskemétre, Hol- 
lósi Ferenc II. oszt. altiszt 2893 Győrből Magyar
óvárra, Papp Imre II. oszt. altiszt 3764 Bajáról 
Kiskunfélegyházára, Katona Pál II. oszt. altiszt 
3847 Szolnokról Budapestre, Csordás András II. 
oszt. altiszt 3920 Egerből Karcagra, Liszák Ferenc
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II. oszt. altiszt 3989 Szegedről Budapesti-e, Spiei- 
mann László II. oszt. altiszt 4307 Nagykanizsáról 
Budapestre, Ilagelmayer Albert II. oszt. altiszt 4407 
Bajáról Budapestre, Bedenek Ferenc II. oszt. altiszt 
4439 Tapolcáról Nagykanizsára, Házi István II. 
oszt. altiszt 4486 Kecskemétről Budapestre, Németh 
Ferenc kálozdi II. oszt. altiszt Egerből Budapestre, 
Sugár József I. oszt. gépkezelő 6 Székesfehérvárról 
Kaposvárra, Jakab Lázár 12 és vitéz Kuckó Dezső 
62 gépkocsivezetők Budapestről Nagyvázsonyba, 
Fekete Flórián gépkocsivezető 52 Szegedről Nagy
vázsonyba.

Visszavétetett:
Sibau Alajos II. oszt. altiszt 1540.

Töröltettek:
Tekler Mihály 58 és Pál Imre 59 gépkocsi- 

vezetők.

Elbocsáttattak:
Takács Lajos győri 3469 és Lovranich János 

3891 II. oszt. altisztek.

Végkielégíttettek:
Krecsmer Gyula segédellenőr 583, Nagy Lajos 

160, Szebellei Sándor 251, Bencsik Pál 254, Szajki 
Pál 255, Rapport Márton 480, Darvas Bálint 191, 
Péterfi József 625 és Jambrich Dezső 661 segéd
tisztek, Stefán Rezsőné segédellenőrnő 655, Klány 
Ferencné 152, Novák Erzsébet 566, dr. Privitzer 
Jenőné szül. Beszegi Lujza 967, Kovács Aladárné 
szül. Scheiling Róza 970, Gransperger Istvánná 
szül. Vay Róza 1000, Nozdroviczky Gézáné szül. 
Czéh Róza 1067, Spitzer Gizella, 1168, Knapp Ma- 
tild 1367, Molnár Katalin 1108, Barnyik Józsefné 
1419, Cseh Anna 1421 és Nagy Gyuláné szül. 
Kossaczky Kornélia 1455 segédtisztnők

Nyugdíjaztattak:
Mattyasovszky János 53 és Kriszt Sándor 158 

főfelügyelők, Leich Béla 15, Kovács Ármin 38, 
Kalmár Ignác 66, Szabó István 94, Pechán József 
117, Perényi József 123, Veress Miklós 203 és 
Slavitsek Antal 231 főellenőrök, Steiner Jenő 2, 
Kiss József 106, Viertl Nándor 211, Mester János 
218, Fogarassy Elemér 252, Hüse József 332, Gaál 
Mihály 349, Szírt Sándor 379, Klány Ferenc 392,

Haag Jakab 416 és Stolfay László 450 ellenőrök, 
Sztancsó Ferenc 30, Demiány Lajos 74, Halász 
Sándor 338, Tézsla Nándor 371, Kohn Lajos 383, 
Merczel Lajos 435, Sohnhalter Henrik 488, Bukszár 
Ferenc 519, Lendvai Lipót 549 és Angler József 
578 segédellenőrök, Kovács Pál műszaki segéd
ellenőr 41, Sima Jenő 207, Kövér Imre 271 és 
Mátéfy Sándor 658 segédtisztek, özv. Tichy Fe- 
rencné 39 és Beke Anna 46 főellenőrnők, Bartsch 
Róza 29, Gack Matild 50, Németh Julia 99, Ewoldt 
Anna 104, Szlávi Gizella 111, Kujnis Margit 119, 
Scheip Béláné 144, Hanus Mária 175, Koncz Vilma 
214, Deutsch Mária 217, Homolcsák Irén 256, Er
délyi Olga 259, Szolcsányi Józsa 303, özv. Koréin 
Jenőné 363, Demeter Ilona 376, Horváth Eszter 
434, özv. Zeller Gézáné 437, Bogyó Pálné 439, 
Frühwirth Adél 447, Bráth Viktória 450, Nagy 
Irma tiszaúj laki 453, özv. Zsurek Nándorné 459 
ellcnőrnők, Friedmann Etel 110, Kabók Róza 132, 
Kertész Piroska 144, Vargha L. Józsefné 168, Széli 
Gizella 218, Kelemen Zsigmondné szül. Kiss Anna 
393, Verhás Katalin 482, Vécsei Julia 488, Remete 
Berta 495, Baloghy Olga 539, Kiss Anna 578, Bánfi 
Ilona 591, Plutkó Teréz 594, Koronthály Kálmánná 
605, Balykó Erzsébet 615, Ábrahám Ilona 641, 
Rácz Antónia 658, Reich Stefánia 716, Renner 
Emilia 750, Münzberg Emilia 785, Makay Jenőné 
790, Laki Rezsőné (azelőtt özv. Apor Jánosné) 795, 
Ringthaler Mária 859, Orosz Béláné 887, Dutka 
Béláné szül. Károlyi Margit 905, György Karola 
912, Hell Aquilláné szül. Ikolics Róza 924, Wiegand 
Ferencné 934, Antonighel Edéné 971, Szécsi Elvira 
1069, Krausz Gyuláné 1101, Németberta Erzsébet 
1106, Kovács Zoltánné szül. Nagy Julia 1136, Klein
mayer Aurélia 1158, Rotter Elza 1213, Csiszlák 
Zsófia 1279, Szabó Ferencné 1315, Bakáts Ilona 
1319, özv. Tomozi Gyuláné 1345, Marosán Viktorné 
1354, Rónai Emma 1355 és Hirschler Julia 1393 
segédellenőrnők, Schmidt Jánosné szül. Zsengellér 
Mária 355, Leimeter Terézia 452/a, Bige Bertalanné 
462. Kárász Gyuláné 490, Horváth Margit győri 
504, Varga Irén 541, Kacsor Margit 556, özv. Achátz 
Gyuláné 583, Balázs Horváth Mária 659, Pekárdy 
Ödönné 752, Kéry Jánosné 755, Hacky Mária 759, 
Gáty Izabella 814, özv. Gáti Istvánné 824, Czifra 

I Mária 882, Hofbauer Emilia 885, Heles Margit 933,
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Borinszky Margit 956, Dénes Ferencné szül. Tor
nyos Ilona 977, Szathmáry Zoltánné 995, Mazsár 
Lujza 1011, Tóth Emilia 1029, Somogyi Maliid 
1053, Jaspary Mária 1178, Liebermann Malvin 
1190, Machát Istvánné 1194, Kiss Ferencné szül. 
Lovassy Piroska 1232, dr. Nagy Sándorné szül. 
Tröszt Edit 1260 és Kasza Istvánné szül. Kőszegi 
Julia 1453 segédtisztnők, Soós Mihály 254 és Kaszás 
István 581 I. oszt. altisztek, Szűcs Pál abonyi 187, 
Tassy Elek 695, Kiss Gusztáv derecskéi 997. Kaskó

Béla 2965 és Tornyi Károly 3029/a II. oszt. altisz
tek, Dékány István II. oszt. garagemester 13, Már
ton József gépkocsivezető 125.

Meghaltak:

Berginz Ferenc főfelügyelő 189, Takács Imre 
ellenőr 470, vitéz Boros Antal segédtiszt 511, Méri 
Anna segédtisztnő 1080, Bakó József II. oszt. altiszt 
1734 és Stefusz Mihály főkocsis 31.

Budapest, 1927. évi január hó 26-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY,
188.355

Postamesteri álláskra tisztiszerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj - 
egyesületebe nyugdíjjogos tagkent vaió belepésenek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett 
17.661 számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. B. T. 1926. évi
2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgatósághoz 
1927. évi február hó 12-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi január hó 25-én.

Kimutatás
létszámból törölt postakiadóról.

P osta
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 M egjegyzés
n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal- 
• mazási helye

Pécs Takács Aurélia kiadó
Pécs
1906

Biikkösd Saját kérelmére -
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Kiadói á llá st keresnek.
A kezelés minden ágában jártas, szakképzett 

kiadónő, aki közel 10 évig hivatalt önállóan veze
tett s legutóbb is helyettesként működött, bármi
kori belépésre alkalmazást keres. Szíves megke
reséseket Sárközi Mária Budapest, IX., Ráday- 
utca 14. II. em. 4. címre kér.

Kiadónő azonnali belépésre alkalmazást vál
lal. Szíves megkeresést fizetésmegjelöléssel „Ki
adónő Zirc“ címre kér.

Betöltendő kiadói állások.
Lakőcsa postahivatal azonnali belépésre, 1 

havi helyenesítésre és 1 havi alkalmazásra női 
kiadót keres, aki a távírdával egyesített III. ősz 

1 tályű hivatalt önállóan tudná kezelni. Csak posta- 
mesteri hivataloknál kiképzett és hosszabb gya
korlattal biró női kiadók, esetleg hiv. kisegítők 
ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés szerint, ágy
neműt, mosást ad.

Szabadszállás postahivatal hivatalvezetésre 
alkalmas férfi kiadót keres. Járandóság megegye
zés szerint. — Ajánlatok a szabadszállási posta- 
hivatal címére küldendők.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili. ,  Rökk Szilárd-utca 4 . — Felelős nyomdavezető: Nedoczky László.
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T A R T A L O M
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Tévesen kirólt portó leszállítása a  rendeltetési hiva

talnál,
A vasútiizleti ifáviratok jelzése.

Változás a Távíró-Díjszabás-ban,
K erületi és nem zetközi llláviröverseny.
Uj m agyar-csebszlovák távbeszélő viszonylatok m eg

nyílása.
Helyesbítések a Helységnévtárban.

H elyesbítés „A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsora“ é s  a  „D íjövm ntató“ cím ű segédkönyvekben. 

Forgalom köri változások.
A m . kir. postatakarékpénztár 1926 decem ber havi 

forgalma.
Pályázati h irdetm ény postaügynöki állásra , szerződés

mellet®.
Kim utatás létszám ból törölt postakiadókról.
Kiadói á llást keresnek.
Betöltendő kiadói állás.

Lefoglalandó sajtóterm ékek.
i.

3.141.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék mull évi 

október hó 30-án kelt B. XI. 11.112/2. számú ítéle
tével a Wienben Johann N. Vernay nyomdájában 
előállított; a Hellas Verlag kiadásában ugyanott 
1921. évi junius havában megjelent, Szép Ernő 
szerzői megjelölésével ellátott Szegény grófnővel 
álmodott című sajtótermék, Wienben a Gesell
schaft für grafische Industrie nyomdájában előállí
tott, a Hellas Verlag kiadásában megjelent, Franyó 
Zoltán fordítói megjelölésével ellátott »Lesbes« című 
sajtótermék, Wienben, Friedrich Köstelbauer et Co. 
nyomdájában előállított, Julius Fischer kiadásában 
ugyanott 1924. évben megjelent, Czifra Géza szer
zői megjelöléssel ellátott »Kárhozott asszonyok« 
című sajtótermék, Párisban a Libraire Artistique 
nyomdájában előállított és ugyanott, ugyanannak a 
kiadásában 1923. évben megjelent, Max des Vignons 
szerzői megjelöléssel ellátott »Betty Petite fille«, 
■»Betty Passionnée« és »Betty Libertinée« című saj
tótermék, valamint a Páduában Alrico Bréda kiadá
sában, Callidus szerzői megjelöléssel ellátott »Vénus 
csodatétele« című sajtótermék elkobzását és meg
semmisítését rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termékek netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927. évi január hó 31-én.

II.
4.069.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgáló- 
bírója folyó évi január hó 26-án kelt végzésével a 
Budapesten a Próféta-féle nyomdában előállított,. 
Németh István kiadói jelzéssel ellátott, 1927. évi 
január hó 26. napján kiadott »Munkások! Le a 
Habsburg-parlamehttel! Éljen a köztársaság!« cím 
alatt megjelent nyomtatványnak lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927. évi január hó 31-én.

Tévesen kirótt portó leszá llítá sa  a rendeltetési 
hivatalnál.

33.143.
Értesítem a hivatalokat, hogy a hozzájuk téves 

portózással beérkezett küldemények portóját a felül-
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vizsgálás alkalmával nemcsak felemelhetik, hanem 
leszállíthatják is, anélkül, hogy ezt az érdekelt 
hivatalnak vissza kellene jelenteni.

A felülvizsgálást még a csomagoknál is lehe
tőleg a kézbesítés előtt kell végezni és a címzettől 
a helyes összeget kell beszedni, de ha különös okok 
miatt a felülvizsgálás a csomagok kézbesítése utánra 
marad, a Poslaüzleti Szabályzat 13. §-a, illetőleg a
15. §. 1. pontja értelmében kell az eltérést ren
dezni.

Jegyezzék ezt elő a P. és T. Ü. Sz. III. rész; 
448. f. száma alatt felvett S. K. U. 91. pontjánál. 

Budapest, 1927. évi január hó 31-én
1

A vasutüzleti táviratok jelzése.
3.736.

1927. évi március hó 1-től kezdve a vasút- 
üzleti táviratok jelzése (az eddigi F B helyett) »ß«.

A »Távíróüzleti Szabályzat«-ot javítani nem 
kell, mert az új kiadásban már az új jelzés van 
felvéve.

Budapest, 1927. évi február hó 3-án.

Változás a Távíró-Díjszabásban.
2.818.

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
életbelépett Távíró-Díjszabásban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:
*• A 9. oldalon Romániánál »****« jegyzetként 
a következő írandó: »Titkos nyelvű magántávirat 
csak a rendeltetési hivatalnál letett codexek alap
ján szerkesztve küldhető«. .

A 10. oldalon Azóri-szigeteknél a megjegyzés 
hasábban előjegyzett »XP« díj 84 f-ről 1 P 68 f-re 
helyesbítendő.

Ugyanezen az oldaton az Égei-tengeri szigetek
nél tegyenek 3) és 4) jelet és az oldal alján »4« 
jegyzetként írják a következőket: »Titkos nyelvű 
magántávirat csak a helyi hatóság által erre fel
jogosítottak címére küldhető«. Az »1« jegyzet szö
vegében a »Számjegyes magánláviral nem küld
hető« kitétel törlendő.

A 11. oldalon Tripolisz-nál a »3« szám, vala
mint a jegyzetek közt a »3« jegyzet szövege tör
lendő.

A 11. oldalon Portugáliánál a megjegyzés ha 
sábban előjegyzett »XP« díj 84 f-ről 1 P 68 f-re 
helyesbítendő.

A 14. oldalon Egyptomnál és Erythreánál a 
via Egypradio—Halfa útirány hasábban levő díjté
telekhez »*« jegyzetként a következő írandó: 
»Ugyanezen díjtétel mellett táviratok via Trans- 
radio is küldhetők«.

A 17. oldalon Szomali partvidék (francia)-nél 
a szolgálati korlátozások hasábjában =  ST= jelzés 
alá » = F S = «  Írandó. |

Ugyanezen az oldalon Tchadtó területénél a 
rendeltetési ország neve elé »zx« teendő és »3« 
jegyzetként a következő írandó: »=LC =  távirat 
csak Fort Lamy-ba és csak via Bz-est-Dakar vagy 
Teneriífe Dakar — Senegal N. Guigmi küldhető 
A »4« jegyzet szövegének folytatásaként pedig a 
következő Írandó: »Rp táviratoknál az Rp díj nem 
haladhatja meg egy 15 szavas távirat díjának ősz 
szegét«.

A 18. oldalon Bahama-szigetek szódíjai a 11 
útirány hasábban Bimininél 3.51-ről 3A5-re, Ina- 
guanál 3.51-ről 3.S6-ra, Clarencetown stb.-nél 3.91 
ről 3.86-ra, Nassau-nál 3.57-ről 3.51-re helyesbí
tendő és Wallings Island díja ugyanezen hasábban 
3.86-lal jegyzendő elő.

Bermudes-szigetek szódíja a II. útirány hasáb 
ban 3.76-ról 3.67-re helyesbítendő.

A 19. oldalon Colombie díjai a II. útirány ha 
sábban a 2. zónáméi 2.61-ről 2.58-ra, a 3. zóná
nál 2.73-ről 2.70-re, a 4., 5., 6., 7. és 8. zóná-nál 
2.96-ról 2.93-ra helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon St. Pierre és Miquelon 
szigeteknél a szolgálati korlátozások hasábjába a 
következő Írandó: »Radiotáviratoknál nem köthető 
ki =  PC =  «.

Alaska, via Seattle-nál a »3« jel és a »3« jegy 
zet szövege törlendő. A II. útirányhasábban levő. 
szódíj 3.83-ról 3.80-ra javítandó.

A 21. oldalon a II. útirány hasábban Mássá 
chusetls díja 1.54-ről 1.55-re és Nevada szódíja
2.36-ról 2.18-ra helyesbítendő. New-Mexico és New- 
York többi hivatal szódíjai a II útirányhasábban 
törlendők.

. A 22. oldalon Mexicónái és Salvador (San)-nál
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a rendeltetési ország hasábjában felsorolt hivatalok 
nevei a vonatkozó díjtételekkel törlendők és Mexico 
díja: az I. útirányhasábban 3.28-cal, a II. útirány- 
basábban 3.00-mal, Salvador (San) díja pedig az 
I. útirányhasábban 4.73-mal és a II. útirányhasáb
ban 4.44-gyei jegyzendő elő.

Ugyanezen az oldalon a II. útirányhasábban a 
díjtétel Costa Rica többi hivatalánál 4.55-ről 4.44-re, 
Honduras (brit) Belize-nél 3.57-ről 3.63-ra, Nica
ragua Cape Gracias-nál 4.44-ről 5.45-ra, El Gallo, 
Rio Grande-nál 4.44-ről 6.06-ra, Bragmans Bluff-nál 
4.44-ről S.00-ra, Panama Almirante és Bocas del 
Toro-nál 5.37-ről 4.62-re, Aucon, Balboa stb. hiva
taloknál 3.86-ról 4.00-re, a többi hivatalnál 4.04-ről 
4.00-re és St. Andrews Island díja 4.91-ről 4.97-re 
helyesbítendő.

Ezenfelül Panamánál a II. útirányhasábban 
Aucon, Balboa, Cristobal, Colon és Panama hiva
talokra vonatkozó díjtételekhez »^ * jegyzetként a 
következő Írandó: »Colon és Panama-ba szóló táv
iratok díja via Radio Varsovie 3.86«.

A 23. oldalon a II. útirányhasáb díjtétele- 
Aruba-nál 10.24-ről &.04-re, Bonnaire-nél 10.24-ről 
S.04-re és Curacao-nál 9.55-ről 7.12-re helyesbí
tendő. Carriacou dija pedig a II. útirányhasábban 
4..9í-gyel jegyzendő elő.

A 24. oldalon Guadeloupenál a rendeltetési 
ország hasábban a i'endeltetési ország neve után 
zárójelben a következő írandó: via Ceiba vagy
Dominique radio«. Az »1« jegyzet szövegének foly
tatásaként pedig a következő Írandó: »Guade- 
loupe-ba küldönccel kézbesítendő radiotáviratok 
nem küldhetők. LC távirat via Ceiba radio 
Guadeloupe-ba nem küldhető«.

Ugyanezen az oldalon a II. útirányhasábban a 
díjtétel Guadeloupe-nál 6.24-ről 5.60-ra, Marie-Ga- 
lante-nál 6.24-ről 4.43-ra, Martinique-nél 6.21-ről
4.43- ra, Montserrat-nál 4.84-ről 4.6S-ra, St. Martin
nál 4.87-ről 4.34-re, Saintes (les)-nél 6.24-ről i

4.43- ra és Turks Islandnál 4.33-ról 4.00-re helyes
bítendő.

A 26. oldalon Chili 1. Sunta Arenasnál a »via 
Radio Varsovie«- útirányjelzés és vonatkozó díj
tétele törlendő.

Ugyanezen az oldalon Columbia 1 Buenaven

tura, Cartagena, Valle-nál Valle-hoz *-jel teendő, 
Columbia 2. Bogota és a 27. oldalon Columbia 3. 
Többi hivatal szódíja pedig via Radio Varsovie 
4.73-ról 4.í5-re helyesbítendő »*-jegyzetként a 27. 
oldalon, azután még a következő szöveg írandó: 
Valle szódíja via Radio Varsovie 4 P 15 f.

A 27. oldalon Columbiánál a »via északatlanti 
kábelek« kezdetű jegyzet szövege törlendő.

Ugyanezen az oldalon Dél-Georgia díjtétele via 
Radio Varsovie 7.00-ről 6.99-re helyesbítendő.

A 28. oldalon Guyana (angol)-nál 2. Akyma, 
Apoteri stb. díja via Radio Varsovie 4.68-ról 
5 . 2 6 - vsl és 3. Sickersgill díja via Radio Varsovio
4.68-ról 5.02-re helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Guyana (francia)-nál 1. 
Regina, St. Georges de l’Oyapoc díja via Radio 
Varsovie 8.27-ről 7.87-re és a többi hivatal díja via 
Radio Varsovie 8.27-ről 7A7-re helyesbítendő. A 2. 
Többi hivatal csoportban a »via Radio Varsovie« 
díjtételéhez »*«-jel teendő és a »*«-jegyzetként a 
következő Írandó: »Cayenne dí ja via Radio Varsovie 
7 P 40 /.«

Ugyanezen az oldalon Guyana (németalföld)- 
nél a rendeltetési ország neve elé » ^  «-jel Írandó,

A 29. oldalon Guyana (németalföld) díja via 
Radio Varsovie 9.55-ről 7.12-re helyesbítendő és 
jegyzetként a következő Írandó: »LCD: holland, 
angol =  LC — táviratok csak via északatlanti kábe
lek Barbados radio küldhetők.«

Ugyanezen az oldalon Peru 2. Többi hivatal 
via Radio Varsovie díjtételénél »*«-jegyzetként a kö
vetkező írandó: Baranca, Callao, Lima, Paita és 
Trujillo díja via Radio Varsovie 5 P 02 f. A »ff«- 
jegyzet szövegének első sorában »táviratok« szó 
után »késnek és« szavak szurandók be.

Venezuelánál 1. Porlamar és 2. Többi hivatal 
díjtételei via Radio Varsovie—Colon-Cartagena 4.73- 
ról 5.37-re helyesbítendők és a »ff«-jegyzet szö
vege a következőkép módosítandó: Via Trinidad 

i radio — LC =  táviratok csak Caracas-ba via észak
atlanti kábelek küldhetők.

A 30. oldalon Arábia Hedjaz-nál »**«-jegyzet- 
ként a következő Írandó: »Hedjaz-ba =  LC =  táv 
irat nem küldhető.«

A 32. oldalon Sziam-nál a megjegyzés hasábban 
»angol« szó Után »maláji, sziam« szavak írandók
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Ugyanezen az oldalon Syria-nál a megjegyzés- 
hasábban az »arab« szó törlendő.

Ugyanezen az oldalon Transjordaniánál a szol
gálati korlátozások hasábjában az »FS« és »TMx« 
megjelölések törlendők.

A 35. oldalon Marshall szigetek Nauru-nál a 
: »3«- jel és a »3«-jegyzet szövege törlendő.

Budapest, 1927. évi február hó 2-án.

Kerületi é s  nemzetközi távíróverseny.
4.067.

Az olasz postaigazgatás, Volta Sándor halálá
nak 100-ik évfordulója alkalmából, f. évi szeptem
ber havában, Comóban, nemzetközi távíróversenyt 
rendez, amelyre a távíró unióhoz csatlakozott összes 
államok és távíró-társaságok távirászait meghívta.

A comói nemzetközi távíróverseny — később
közlendő versenyszabályok szerint — kiterjed 
Morse-jelek vételére (hallás után és szalagról), 
Hughes- és Baudot-adásra és a Siemens géprend
szerhez való előkészítésére (lyukasztás).

Módot és alkalmat kívánok nyújtani ahhoz, 
hogy a comói világversenyen a magyar távirászok 
is résztvehessenek s a távíró-gépkezelésben való hi- 
vatottságukat bebizonyíthassák.

E célból az 1927. évi kerületi versenyeket — a 
postaigazgatósági kerületi székhelyeken — folyó évi 
április 15—május 5 között tartatom meg és pedig 
külön-kiilön Morse-adásból, Morse-jelek vételéből 
szalagról és hallás után, Hughes-adásból és ezen
kívül a budapesti m. kir. központi távíróhivatalnál 
még Siemens-lyukasztásból is.

A kerületi versenyek eredményei alapján jelö
löm ki azokat, akiket egyes géprendszereken vagy 
több géprendszeren való versenyzésre a comói nem
zetközi távíróversenyre államköltségen kiküldők. 
A hivatalból kijelölendőkön kívül saját költségén 
az is részt vehet a comói nemzetközi versenyen, 
aki hivatottságot érez magában arra, hogy a ma
gyar távirászokat méltóan képviselheti és arra al
kalmasnak ítéltetvén, szabadságot kap.

Felhívom a hivatalokat, hogy folyó évi már
cius hő 15-ig előttes igazgatóságuknál (a postavezér
igazgatóság üzemi ügyosztályainál) név és hivatali

állás szerint jelentsék be azokat a tisztviselőket, 
akik a kerületi versenyen résztvesznek, megjelölve 
azt is, hogy a jelentkezők közül ki milyen rend
szeren (esetleg rendszereken) vesz részt a verseny
ben, s hogy a jelentkező a comói nemzetközi ver
senyen — esetleg saját költségén is — részt venni 
óhajt-e?

A kerületi versenyeken a m. kir. posta minden 
tisztviselője (tehát a postamesteri hivatalok alkal
mazottjai is) részt vehet.

Azok a postahivatalok, ahol a kerületi ver
senyekre jelentkező nincsen, jelentést nem tesznek.

A postaigazgatóságok (a postavezérigazgatóság 
üzemi ügyosztályai) folyó évi március hó 31-ig ter
jesszenek fel összesítő kimutatást a jelentkezőkről.

A kerületi versenyek szabályzatát kellő időben 
megküldöm, míg a versenyszövegeket a kerületi 
versenyek vezetésére kiküldendő megbízottam a ver
senybizottság elnökének közvetlenül a verseny előtt 
adja át.

Budapest, 1927. évi február hó 5-én.

Új m agyar— csehszlovák  távbeszélő  viszonyla
tok m egnyitása.

3.620.
Folyó évi február hó 10-én a forgalom a kö

vetkező új magyar—csehszlovák távbeszélő viszony-
latokban nyílik meg:

A magyar 
távbeszélő központ 

.leve

A külföldi
távbeszélő központ 

neve

Beszélgetési díj 

P f

Debrecen Stary Smokovec
(Ótálrafüred) 3 40

Mád Ujlok (Nyitraujlak) 2 95
Mezőtúr Húst (Huszt) 3 40
Miskolc Stary Smokovec

(Ótálrafüred) 2 95
Nagyecsed Húst (Huszt) 2 95
S átor al j aú j hely Stary Smokovec

(Ótálrafüred) 2 95
Szerencs Húst (Huszt) 2 95
Törökszentmiklós 55 55 3 40

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást az új 
viszonylatokkal egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi február hó 2-án.
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H elyesb ítések  a H elységnévtárban.
3040.

L
Badacsonyszőllőhegy 
Badacsonytomaj: törlendő.
Badacsonytomaj n. k. (H>£3
Felveendő: Badacsony /'"A Badacsonytomaj.

4̂
Budapest, 1927. évi január hó 26-án.

II.
3927.

Ballószög (Kiilsőballószög) /'“A Kecskemét, 1X.1 
Eh. Kecskemét. |fL ., Kecskemét R U Z M 3 B  
Fülöpszállás, 186. Postáig. Sz.

Budapest, 1927. évi február hó 1-én.

H elyesb ítés ,.A m. kir. postahivatalok é s  ügy
nökségek névsora“ é s  a „Díjövmutató“ című 

segédkönyvekben.
3722.

Páli postahivatal neve mellől a „gy“ jelzés 
törlendő.

Budapest, 1927. évi január hó 31-én.

Forgalomköri változások.
i.

2679. 1
Bátaapáti ü. ezentúl (§)£3 is.
Budapest, 1927. évi január hó 24-én.

II.
2873.

Kötcse ezentúl is.
Budapest, 1927. évi január hó 26-án.

III.
3.397.

Gyulaj nk., Tolna vm., dombóvári j., ezentúl 65© is.
Halálosi alsó malom /" \ Gyulaj, Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Gyulaj.
Halálosi felső malom Ov Gyulaj, Tolna vm., 

dombóvári j., u. t. ezentúl Gyulaj.
Hunka malom / “S Gyulaj, Tolna vm., dombóvári, 

j , u. t. ezentúl Gyulaj.
Községi malom Gyulaj, Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Gyulaj.
Németh József malom Gyulaj, Tolna vm. domb

óvári j., u. t. ezentúl Gyulaj.

Csencsevár szőllőtelep Gyulaj, Tolna vm., 
dombóvári j., u. t. ezentúl Gyulaj.

Pogány vár szőllőtelep Gyulaj, Tolna vm.,
dombóvári j., u. t. ezentúl Gyulaj.

Téglaház telep Gyulaj, Tolna vm.,
dombóvári j., u. t. ezentúl Gyulaj.

Obiród erdészlak /'"N Majsamiklósvár, Tolna vm., 
dombóvári j., u. t. ezentúl Gyulaj.

Ujbiród erdészlak Ov Újdombóvár, Tolna vm _ 
dombóvári j., u. t. ezentúl Gyulaj.

Kistavapuszta Majsamiklósvár, Tolna vm.,
dombóvári j., u. t. ezentúl Gyulaj.

S z ú nyög várt a nya £”\  Majsamiklósvár, Tolna vm., 
dombóvári j., u. t. ezentúl Gyulaj.

Hosszúréti kunyhó Majsamiklósvár Tolna vm., 
dombóvári j., ezentúl Gyulaj.

Kurd ezentúl ©S3 is.
Odalmand Ujdombóvár, Tolna vm., domb

óvári j., ezentúl ©S3 is.
Ujdalmand puszta Újdombóvár, Tolna vm._ 

dombóvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Németdalmand pusztaÚ jdom bóvár, Tolna vm., 

dombóvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Csablény puszta /''A Új dombóvár Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Felsőleperd puszta A  Újdombóvár, Tolna vm., 

dombóvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Kisleperd puszta Újdombóvár,Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Felsőmalom /'"A Újdombóvár, Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Alsómalom Újdombóvár, Tolna vm., dombóvári

j., u. t. ezentúl Odalmand.
Nosztány puszta r \  Újdombóvár, Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Szilfási malom Újdombóvár, Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Szilfási puszta Újdombóvár, Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Odalmand. .
Öregmalom Újdombóvár, Tolna vm., dombóvári 

j., u. t. ezentúl Ódalmand.
Ihárosi malom /'A Újdombóvár, Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Ihárosi puszta r \  Újdombóvár, Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Filarosi malom r \  Újdombóvár, Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Ódalmand.
Vincemalom r s  Újdombóvár, Tolna vm., domb

óvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Vörösegyházas puszta r \  Újdombóvár, Tolna vm., 

dombóvári j., u. t. ezentúl Odalmand.
Alsóleperd puszta Újdombóvár, Tolna vm., 

dombóvári j., u. p. és u. t. ezentúl Odalmand.
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Siitvény ménesinajor f~\ Újdombóvár, Tolna vm., 
dombóvári j., u. p. és u. t. ezentúl Odalmand. 

Budapest, 1927. évi január hó 3 1-én.

IV.

2183.
Piricse kk. Szabolcsvm., nyírbátori j. ezentúl 
is.

Grünliut-tanya r-\ Piricse Szabolcs vm. nyírbátori j. ut. Piricse 
Jó-tanya , » » »
József-tanya r \  „ „ » s
Kacsavár-tanya r~\ , , „ „
Katz-tanya r \  „ * » „
Mandel (ó) tanya „ „ , „
Piricse kk. „ „ „ „
Rózsaliget . , „ ,
Somossy-tanya r \  „ „ , „ „
Vörös-tanya r \  9 „ „
Bélakerülöházr-» Nyírpilis „ „ „ „
Béla (uj) tanya „ , *
Encsencs r-» nk. „ „ » »
Gúnás r-s Nyírpilis „ ,
Nyírpilis kk. „ „
Budapest, 1927. évi február hó 3-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1926. decem ber 
havi forgalm a.

331.
A takarék-üzletben a betétek összege 212,724.166 

koronával haladta túl a visszafizetések összegét. 
A betétek állománya ezzel 1926 december hó végén 
195.733,892.514 korona 61 fillért tett ki. Az állami 
és önkormányzati takarékbetétek álladéka a fenti 
álladókban 40.413,271.825 koronával szerepel. A be
tevők száma e hóban 1.942-vel gyarapodott, s összes 
számuk e hó végén 1,261.936 volt.

A csekk és clearing-üzletben a betétek összegét 
343.249,846.547 koronával múlta felül a visszafize 
tések összege. A csekk-betétek állománya ezzel 1926 
december hó végén 2.235.196.345.849 korona 25 
fillért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e 
hóban 21-gyel növekedett s a fennálló csekkszám
lák száma e hó végén 54.869 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi ossz 
forgalma a két üzletágban 1,887.664 tétel, s 
15,001.793,414.415 korona 72 fill, összes betéteinek 
állománya pedig a hó végén 2,430.930,238.363 kor 
86 fillér volt.

Az értékpapír-üzletágban 1926 december hó 
végéig kiállíttatott 271.543 járadékkönyvecske, for

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
2254.

Postamesteri állásra tisztlszerrődés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyűgül)■ 
egyesületebe nyugdíjjogos tagként való behpésenek a kötelezett-ége mellett.

P
os

ta
ig

az
ga

tó


sá
gi

 k
er

ül
et A posta- 

hivatal neve 
és osztálya

J
e

ll
e

g
e Vár

megye

Járandó*-ág 
fenn*artási költség

X

5i
-eű

N
m

t*»
S3

"c5
3̂

rO
'X>>
ara

S z á l l í t

A
z 

es
et

le
g 

m
eg

kö
ve


te

le
nd

ő 
ki

se
bb

sé
gi

 
ny

el
vi

sm
er

et Jegyzet
egyéb

foglalko
zás

nélkül

| más 
foglal
kozás 
mellett

h o v á

w>
XA

* o
>

-ez

km

m ilyen
járattal

na
po

nt
a

há
ny

sz
or

P 1 fii P 1 t p p

Pé
cs

Nagykaporaok Ptvb. Zala évi
1188 —

évi
1140 — év

i 
14

40

-

Züa
szentmihály 12-56

egy -sfogata 
kocsiküldönc

S-1a>S3
VJ

bea>
(vasár

nap
nem)

Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg irt és kellően felsze 
relt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgatósághoz 
1927. évi február hó 23.-ig nyújtsák be.

Rudapest, 1927. évi január hó 31-én
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galomban volt e hó végén 92.538 darab. Az intézet 
értékpapirállománya különféle értékpapírokban 
és záloglevelekben 1926 december hó végén 
150.648,507.198 korona névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 91.161 darab új zálogfelvétel 
19.426,670.000 korona kölcsönnel és 101.007 darab 
zálogkiváltás 19.525.220.300 korona kölcsönvissza- 
fizetéssel

A zálogálladék 1926. évi december hó végén 
441.945 darab volt, a zálogkölcsőntőke álladéka 
103.518,380.096 koronát tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes ár
verésre 2.651 darab, kényszerárverésre pedig 4.453 
darab különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 5.899 darab, a befolyt vé
telár 1.231,078.100 korona volt.

Budapest, 1927. évi január hó 25-én

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügyncki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezüleg ír t pálvázaii kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyPvánvokkal, valamint a foglalkozást (állást) 
illetve nyugilijas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. hasábban felvett postaigazgalósaghoí 1927. évi február hó 23-ig 
nyújtandók be. Az általános teltételedet 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szám ában '

Kimutatás
létszámból törölt postakiadókról.

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

1

Megjegyz és
n e v e

születési helye 
allása i és éve ‘

legutóbbi alkal
mazási helye

Sopron Győrtfy Ilona kiadó Réde
1893

Kéde Lemondott

tt Baráth Teréz -

.
D evecser

1904
Devecser -

Szeged Jankovich Katalin w
Törökbecse

1894
Szeged 7 Fél éven túl nem vállalt 

alkalmazást

í * Sebők Juliánná n
Wien
19C0

Tömörkény Tömörkényi postamesterré 
neveztetett ki
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Kiadói á llást keresnek.
Több évi gyakorlattal bíró férfikiadó azonnali 

belépésre alkalmazást keres. Szíves megkeresése
ket Postakiadó, Tiszaluc, Zemplén m. címre kér.

A kezelés minden ágában jártas szakképzett 
kiadólnő, aki közel 10 évig hivatalt önállóan veze
tett, s legutóbb is helyettesként működött, bármi
kori belépésre alkalmazást keres. Szíves megke
reséseket Sárközi Mária, Budapest, IX., Ráday- 
utca 14. II. em. 4. címre kér.

Pénztárkezelésben jártas, számadástételre ké
pes kíadónő március 1-re állást keres. Papp Pi
roska, Győrszentmárton.

Több évi gyakorlattal bíró kiadó azonnali al
kalmazást Vállal. Címe Kiadó, Kispest 1.

Betöltendő kiadói á llás.
Szabadszállás postahivatal hivatalvezetésre 

alkalmas férfikiadót keres. Járandóság megegye
zés szerint. Ajánlatok a szabadszállási postahivatal 
címére küldendők.

Nyomatott a Budapesti Hirlap nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.



33

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, 1927. FEBRUAR 15. 6. szám

T A R T
Címadományozás.
Lefoglalandó sajtótermék.
A pénzügyi bélyegekről és bélyeges okirat-űrlapokról 

szóló 1 9 2 7 . évi 8 .7 0 0 . számú pénzügyminiszteri rendelet.
A »Central Colonisation Board« saskatooni (kanadai) 

gyarmatosító társulat által küldött, kivándorlásra buzdító 
postai küldemények lefoglalása.

Oradea Mare 2 hivatal névváltozása.
Új magyar—osztrák távbeszélő viszonylatok meg

nyitása.
Helyreigazítás.
Forgalomköri változás.

A L O M
Helyesbítés a postahivatalok és postaügynökségek név

sorában.
Helyesbítés a Helységnévtárban.
Kinevezések.
Átminősítés.
Pályázat.
Pályázati hirdetmények postamesteri állásokra. 
Pályázáti hirdetmény postaügynöki állásra.
Kiegészítés a távirda- és távbeszélő hivatalok név

sorához.
Kimutatás létszámból törölt postakiadóról.
Kiadói állást keresnek.

Címadományozás.
4.558.

A Kormányzó Úr Ö Főméltósága Budapesten, 
1927. évi január hó 27-én kell magas elhatározásá
val, a m. kir kereskedelemügyi miniszter úr elő
terjesztésére, Bartos Mária postaellenőrnőnek nyu
galomba helyeztetése alkalmából, a postafőellen- 
őrnői címet adományozta.

Budapest, 1927. évi február hó 5-én.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
5.941.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgáló
bírója folyó évi február hó 12-én kelt 2.322 2. 
számú végzésével a Budapesten, a »Próféta« nyom
dában előállított, Pcjcsek Antal kiadásában meg
jelent »Le a toloncházi munkásnyúzással« cím 
alatt megjelent nyomtatványnak lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927. évi február hó 13-án,

A pénzügyi bélyegekről é s  bélyeges okirat- 
űrlapokról szóló 1927. évi 8 7 0 0 . számú pénz

ügym iniszteri rendelet.
4496.

M. kir. pénzügyminiszter úr a kincstári bélye
gek és kincstári bélyeges okiratürlapok ügyében 
8700/1927. sz. a. az alábbi rendeletet adta ki:

I. Az illetékeknek pengőértékben kiszabásáról 
(megállapításáról) és lerovásáról szóló 1926. évi 
163.600. számú pénzügyminiszteri rendelet (Buda
pesti Közlöny 1926. évi december 19-iki 290. szám. 
Pénzügyi Közlöny 1926. évi 36. szám) 1. §-a a 
következő rendelkezéseket tartalmazza:

1. Az illetékek (felemelt illetékek, illetékbírsá
gok, pénzbüntetések) kiszabása (megállapítása) és 
könyvelése, valamint akár bélyeggel, akár kincstári 
bélyeges űrlappal lerovása az 1927. évi január hó 
1-től kezdve kizárólag pengőértékben történik.

2. A m. kir. állami nyomda és a m. kir. köz
ponti bélyegraktár az 1927. évi január hó 1-től 
kezdve kizárólag pengőértékű bélyegeket és pengő
értékű kincstári űrlapokat ad ki.

3. Az ezekből a raktárakból bezárólag az 1926. 
évi december hó 31-ig kiadott koronaértékű bélye
gek és koronaértékű benyomott bélyeggel ellátott 
kincstári űrlapok azonban az illetékek lerovására 
az 1926. évi december hó 31-ike után is további 
intézkedésig felhasználhatók.
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I A 3, bekezdés szerint még felhasználható 
koronaértékű bélyegek annyi pengő vagy fillér 
értékű bélyegnek számítanak, amennyi értéket a 
rajtuk jelzett koronaösszeg 12.500-zal való osztása 
után ad. Ugyanígy megfelelő pengő vagy fillér 
értékűnek számítanak a 3. bekezdés szerint még 
felhasználható kincstári űrlapokon a benyomott 
koronaértékű bélyegek is. A juhokra és kecskékre 
felhasználandó marhalevélürlapokon és a darab
áruk szállításánál felhasználandó vasúti fuvarlevél- 
űrlapokon a benyomott 200 koronás bélyeg 2 fillér 
értékű bélyegnek, a postai szállitólevélürlapokon a 
benyomott 100 koronás bélyeg 1 fillér értékű bé
lyegnek számít.

5. Az új pengőértékű bélyegek és kincstári 
bélyeges űrlapok forgalombahozásáról, valamint a 
2. bekezdésben említett kincstári raktárakból bezá
rólag az 1926. évi december hó 31-ig kiadott ko
ronaértékű bélyegeknek és koronaértékű benyomott 
bélyeggel ellátott kincstári űrlapoknak az illetékek 
lerovására további felhasználhatásáról részletesen 
külön rendelet intézkedik.

II. Az általános, fényüzési, állat- és cukorrépa- 
forgalmi adónak 1927. évi január hó 1-től pengő- 
értékben való kiszabásáról, lerovásáról és kezelésé- 
séről szóló 1926. évi 167.000. számú pénzügyminisz
teri rendelet (Budapesti Közlöny 1926. évi december 
19-iki 290. szám, Pénzügyi Közlöny 1926. évi 36. 
szám) 11. §-ának 1. éss2. bekezdése pedig a követ
kezőket rendeli:

1. A koronaértékű bélyegek a forgalmi adók 
lerovására 1926. évi december hó 31-ike után is 
további intézkedésig felhasználhatók.

2. A még felhasználható koronaértékű bélyegek 
annyi pengő, vagy fillér értékű bélyegnek számí
tanak. amennyi értéket a rajtuk, jelzett korona
összeg 12.500-zal való osztás után ad.

3. A koronaértékű értékpapirforgalmi adóbé
lyegek az értékpapirforgalmi adó lerovására —■ a 
bélyegen jelzett koronaértéknek pengőértékre meg
felelő átszámításával — további intézkedésig szin
tén felhasználhatók még.

4. Az 1—3. bekezdésben felsorolt, szabályok
kal kapcsolatban részletesen az alábbiakat ren
delem :

1- §■

1. A m. kir. állami nyomdából és a m. kir. 
központi bélyegraktárból bezárólag az 1926. év vé
géig kiadott koronaértékű kincstári bélyegek és 
koronaértékű benyomott bélyeggel ellátott kincstári 
okiratürlapok az illetékek és a forgalmi adók lero

vására — a bevezetőben felsorolt szabályok értel
mében — további intézkedésig felhasználhatók.

2. Felhasználhatók azok a koronaértékű kincs
tári bélyegek is, amelyek tört fillérértéket adnak, 
oly csoportosításban, amelyben az együtt felhasz
nált bélyegek összes értéke egész fillérértéket tesz 
ki. (Pl. 10 drb. 100 koronás =  0.8 filléres bélyeg 
8 fillér illeték vagy forgalmi adó lerovására fel
használható.)

2- §■

1. Az engedéllyel bíró kincstári bélyegárusok 
(dohánytőzsdék) a birtokukban fennmaradt korona
értékű kincstári bélyegeket és koronaértékű benyo
mott bélyeggel ellátott kincstári okiratürlapokat, 
a rajtuk jelzett koronaértéknek pengőértékre meg
felelő átszámításával, további intézkedésig elárusít
hatják.

2. Elárusíthatják azokat a koronaértékü kincs
tári bélyegeket is, amelyek tört fillér értéket adnak, 
oly csoportosításban, amelyben az együtt eladott 
bélyegek összes értéke egész fillér értéket tesz ki. 
(P. 5 drb 100 koronás =  0.8 filléres bélyeg 4 fil
lérért eladható.)

3. §.

1. A postahivatalok a náluk fennmaradt korona
értékű kincstári bélyegeket és benyomott bélyeggel 
ellátott kincstári okiratürlapokat (ideértve a m. kir. 
posta központi értékcikkraktárában fennmaradt 
készletet is) további intézkedésig még árusítják.

2. Azokat a koronaértékű kincstári bélyegeket 
ellenben, amelyek tört fillér értéket adnak, a posta- 
hivatalok már nem árúsíják.

4. §•

Új, pengőértékű kincstári bélyegek és új, pen
gőértékű, benyomott bélyeggel ellátott, kincstári 
okiratürlapok az alábbi címletekkel kerülnek — a 
régi bélyeg- és bélyeges ürlapkészletek elfogyásá
hoz képest mutatkozó szükséglet szerint — forga
lomba:

í. okirati illetékbéhjegek (ú. n. okmánybélye
gek):

2, 4, 5, 10, 40, 50, 75 és 80 filléres, 1 pengő 
50 filléres, 1, 2, 3, 4, 5 és 10 pengős értékjelzéssel;

2. törvénykezési illetékbélyegek:
10, 15, 20, 40, 50 és 75 filléres, 1 pengő 50 

filléres, 1, 2, 5, 10 és 20 pengős értékjelzéssel;
3. forgalmi adóbélyegek:
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10, 40 és 60 filléres, 1, 2, 5 és 8 pengős érték
jelzéssel;

4. értékpapirforgalmi adóbélyegek:
2, 3, 6, 10, 30, 40 és 60 filléres és 1 pengős 

értékjelzéssel;
5. kincstári bélyeges váltóürlapok:
20, 40, 50, 60 és 80 filléres, 1 pengős, 1 pengő 

20 filléres, 1 pengő 40 filléres, 1 pengő 50 filléres,
1 pengő 60 filléres, 1 pengő 80 filléres, 2 pengős,
2 pengő 50 filléres, 3 pengős, 3 pengő 50 filléres 
és 4 pengős benyomott bélyeggel;

6. kincstári bélyeges vasúti fuvarlevéliirlapok:
2 és 8 filléres benyomott bélyeggel;
7. kincstári bélyeges marbalevélürlapok;
2, 4, 8 és 16 filléres benyomott bélyeggel;
8. kincstári bélyeges utlevélürlapok:
16 filléres és 1 pengő 60 filléres benyomott 

bélyeggel;
9. kincstári bélyeges halás zjégy űrlapok:
40 filléres és 1 pengő 60 filléres benyomott 

bélyeggel.
5. §.

A 4. §. szerint forgalombakerülő kincstári 
bélyegek és kincstári bélyeges okiratürlapok mű
szaki leírását, amint az egyes új bélyeg- és űrlap- 
fajták a régi készletek elfogyasztásához képest fel
merülő szükséglet szerint tényleg forgalomba bo
csáttatnak, hirdetménnyel teszem közzé.

Budapest, 1927. évi január hó 26-án.
A nil. kir, pénzügyminiszter rendeletéből:

dr. Csekő Béla s. k., 
m iniszteri tanácsos.

Utasítom a postahivatalokat, hogy a rendelet
ben foglaltakra nézve a hozzájuk forduló feleknek 
a felvilágosításokat adják meg és a pénzügyi érték
cikkek megrendelésénél a 4. §-ban foglaltakat 
tartsák szem előtt.

Budapest, 1927. évi február hó 10-én.

A „Central Colonisation Board“ saskatooni 
(kanadai) gyarm atosító társu lat által küldött 
kivándorlásra buzdító postai küldemények le

foglalása.
4.864.

Értesülésem szerint a »Central Colonisation 
Board« saskatoon-i gyarmatosító társulat Kanadá
ból kivándorlásra buzdító tartalommal bíró leve
leket küld az országba.

Felhívom a m. kir. postahivatalokat, hogy e 
küldeményekre legyenek kellő figyelemmel és ke
zeljék azokat a P. R. T. 1909. évf. 44, számában 
közzétett 53.788. sz. rendelet értelmében.

Budapest, 1927. évi február hó 9-én.

Oradea Mare 2 hivatal névváltozása.
3.615.

A román postaigazgatás az Oradea Marc 2 
hivatal nevét a folyó évi január hó 1-től fogva 
Oradea 2-re változtatta.

Felhívom a hivatalokat, hogy előjegyzéseiket 
ehhez képest helyesbítsék s a már berendezett 
zárlatokat, vagy esetleges átirataikat ezentúl a neve
zett hivatalnak új nevére címezzék.

Budapest, 1927. évi február hó 5-én

Űj m agyar— osztrák távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

4.299.
Folyó évi február hó 15-én a forgalom a követ

kező új magyar—osztrák távbeszélő viszonylatok
ban nyílik meg:

Bő

A magyar 
távbeszélő központ 

mvit

A külföldi
távbeszélő központ 

neve

Beszélj

P
tetési díj 

f

Szombathely Waldegg 2 10
Vasvár Bruck a. d. Mnr 2 10

11 Fehring 1 70
55 Feldbach 1 70
55 Fürstenfeld 1 70
55 Gleisdorf 1 70

Jennersdorf
(Gyanafalva) 1 70

n Lassnitzhöhe 2 10
Leoben 2 10
Linz 2 75

H;55 Innsbruck 3 50
11 St. Margarethen

a. d. Raab 1 70
11 Mürzzuschlag 2 to
11 Spielfeld 2 10
55 Studenzen 1 70

55 Vöslau 2 10

55 Weiz 2 10
*•55 Zell am See 3 20

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást a felso
rolt viszonylatokkal egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi február hó 5-én.

H elyreigazítás.
3.885.

A P. R. T. folyó évi 2. számában közzétett 
137.729. számú rendelet első sorában történi hivat
kozásban a »4« számot »40«-re kell javítani. 

Budapest, 1927. évi február hó 4-én.
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Forgalomköri változás.
1.856.

Basaharc VN Pilismarót, Komárom és Eszter
gom k. e. e. vm„ esztergomi járás, up. ezentúl 
Esztergom.

Budapest, 1927. évi február hó 4-én.

H elyesbítés a postahivatalok é s  postaügynök
ségek  névsorában.

4.761.
»A magyar királyi postahivatalok és ügynök

ségek névsora« című segédkönyvben Surd mellől 
a »gy« jelzés törlendő.

Budapest, 1927. évi február hó 8-án.

H elyesbítés a Helységnévtárban.
4.789.

Értesítem a hivatalokat, hogy a belügyminisz
ter úr 66.805/1926. számú rendeletével Klotildfalva 
község végleges elnevezését Klotildliget -ben álla
pította ineg.

Ehhezképest a klolildfalvai postaügynökség 
nevét »Klotildliget«-re változtatom.

A hivatalok a helységnévtárt, valamint a posta- 
hivatalok névsora című segédkönyvet ennek meg
felelően helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi február hó 9-én.

Kinevezések.
5.300.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter kinevezte 
a m. kir. posta üzemi férfi tisztviselőinek a létszá
mában a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába m. 
kir. postafőellenőrökké: Traply Elemér, Lágler 
Béla, Szántó Gyula postaellenőröket; a IX. fizetési 
osztály 3. fokozatába m. kir. postaellenőrökké.' 
Györfi Géza, Kováts Kálmán, Balogh Ferenc, 
Andrae Ede, Lukácsy Lajos és Hrubán Ferenc 
postasegédellenőröket.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte a
m. kir posta forgalmi szakába tartozó tisztviselők 
létszámában a X. fizetési osztály 3. fokozatába I. 
oszt. postatisztekké: Schlögl István, Kun György, 
Jászai Antal, Beke József, Jani János és Kori- 
csánszky László II. oszt. postatiszteket; a XI. fize
tési osztály 3. fokozatába ideiglenes minőségű II. 
oszt. postatisztekké: dr. Békésy György volt óra
díjas postaalkalmazottat, Dénes László, Enders 
Ödön, Erdélyi B. Zoltán, Fülep Jenő György, 
Gleviczkv Ernő, vGregosics István, Gyárfás János,

Horváth Ágost, Kovács Gyula, Krasznay László, 
Krisznik Ottó, Maróczy Imre, Meleg Béla, Mészáros 
Ádám, Orbán István, Stenger Pál, Tárnái László, 
Türk Béla és Wittenberger Szilárd postai forgalmi 
díjnokokat.

A m. kir. posta műszaki üzemi férfi tisztviselői
nek a létszámába, a X. fizetési osztály 3. fokoza-r 
tába posta műszaki segédellenőrökké: Reich János 
és Kunovits Imre posta műszaki segédtiszteket; 
a XI. fizetési osztály 3. fokozatába posta műszaki 
segédtisztekké: Nagy Pál és Ádám József műszaki 
kezelőket, ideiglenes minőségű műszaki segéd
tisztekké pedig Dénes Imre, Metz Géza, Bodrogi 
Gusztáv és Glatz Ödön órabéres műszerészeket.

A műszaki segédszemélyzet és altiszti létszámba:
I. oszt. posta szakaltisztekké: Kövér Ferenc, Radó
Albert, Kunszt Lőrinc II. oszt. szakaltiszteket; I. 
oszt. postaaltisztekké: Csébi Gábor, Bálint Dávid, 
Diósi Vilmos, Kalotai Kálmán, Rapács János, Soós 
Mihály, Simó László, Virág Sándor, Ádám Do
mokos, Nagy Mátyás, Kardos Pál, Kéringer Ferenc, 
Horváth Mátyás, Földvári János, ökrös István, Sza
kács Márton, Dancsó István, Loderer András, 
Clementis Ágost, Bozdán Károly, Kasza János, Vas 
András, Bartha József bonyhai, Magyar Pál, Hor
váth Ignác és Tiber József II. oszt. altiszteket; 
ideiglenes minőségű postafőkocsisokká: Karcsics
Imre és Szrnka Győző havibéres postakocsisokat;
II. oszt. vonalmesterré: Reitter Tófor I. oszt. vonal
felvigyázót; I. oszt. vonalfelvigyázókká: Lehoczky 
János, Rimpfl János, Csorna Márton, Reznák Má
tyás, Kuglics József II. oszt. vonalfelvigyázókat;
I. oszt. csoportvezetővé: Zsuppán Antal II. oszt. 
csoportvezetőt; ideiglenes minőségű II. oszt. vonal
felvigyázókká: Sipos István, Nagy István, Jeges 
János és Stahlberg József lávirdamunkásokat; ideig
lenes minőségű II. oszt. csoportvezetőkké: Pál 
Ferenc, Zsemlye Pál órabéres munkásokat és 
Kronperger József, valamint Sánta Béla órabéres 
szakiparosokat; ideiglenes minőségű postakocsi
kezelőkké: Vöczköndi Károly, Deák József, Lendvai 
József, László János, Juhancsik János, Saiga István, 
Boldizs György, Dósa Pál és Oravecz István óra
béres munkásokat.

Budapest, 1927. évi február hó 9-én.

Á tm inősítés.
5.300.

Túrna Pál I. osztályú főfelügyelő postahiva
tali igazgatóvá minősíttetett át.

Budapest, 1927. évi február hó 9-én.
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Pályázat.
5.300.

A m. kir. postánál több II. oszt. altiszti állás 
kerül betöltésre.

Ezen állással az 1925. évi 7.000/M. E. számú 
kormányrendelet kiegészítő részét képező 12. ki
mutatás szerint megállapított havi 79 pengő 20 
fillér fizetés és az állomáshelynek megfelelő lakás
pénz jár.

A betöltendő állásokra az 1925. évi 7.000/M. E. 
számú rendelet VII. fejezet 82. pontja értelmében 
csakis a rendelkezési állományba helyezett állami 
álkalmazottak, továbbá az 1873. évi II. t.-c.-ben 
előírt igényjogosultsági igazolvánnyal ellátott ka
tonai altisztek bírnak elsőbbséggel.

Minthogy a postánál a kinevezésre másodsor
ban igénnyel bíró havibéres segédszolgák meg
felelő számban vannak, más pályázók kérvényei 
figyelembe nem vétetnek.

A posta-segédszolgáknak kinevezésért nem kell 
folyamodniok.

A többi pályázók sajátkezüleg írt pályázati 
kérvényüket a születési, iskolai, hatósági orvosi 
bizonyítvánnyal, a magyar honosságot igazoló ok
mánnyal, az igényjogosultsági igazolvány eredeti 
példányával, vagy annak hiteles másolatával, 
továbbá a 18. életévtől folytatott foglalkozást iga
zoló okmányokkal, valamint a kifogástalan erköl
csi magaviseletét igazoló és úgy a tartózkodás, mint 
a pályázók illetőségi helyének elöljárósága által 
kiállított bizonyítvánnyal kell felszerelni és jelen 
pályázati hirdetménynek a Budapesti Közlönyben 
való első megjelenésétől számított 8 héten belül, 
legkésőbb azonban 1927. évi április’ hó 11-ig a m. 
kir. postavezérigazgatósághoz kell benyújtani.

Az esetleg később beérkező pályázati kérvé
nyek nem fognak figyelembe vétetni.

Budapest, 1927. évi február hó 9-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
•2989.

Postamesteri állásra tlsztisztrződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésének a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. számú rendeletben foglaltak az irány
adók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. 
évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a debreceni m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi március hó 2-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi február hó 8-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
1199.
II.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének es a m. kir. postamesterek és postamesteri alkalmazottak országos nyugdíj- 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésének kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzé
tett 17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 
2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a m. kir. postavezérigazgatóság
hoz 1927. évi március 2-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi január hó 25-én,

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezűleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást:? 
illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz 1927. évi március hó 2ug 
nyújtandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.
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K iegészítés a  távírda- é s  távbeszélő  hivatalok névsorához.
I. Újonnan nyílt távírók, távbeszélők és táviratkézbesítésre felhatalmazott vasúti távírók.

32612.
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szolgálati jellege

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

i Gerjen i) Tolna Pé — - L — — — 475 -  — Fadd 1926. 
V I11/13. - ...... — .......... . — ;

‘2 Ju tás -) Veszprém So — L — — — — — Veszprém 1926.
IX/14. .... — ......... — i:

3 Igái .......... » ‘ — - L — - — — 482 -4056 --T Kiegészítés —

4 Somogy szil —------ • * - — L — — — — 482 405G . - . - .. . » \ =r-;

5 Mórágy Tolna Pé — — L - — — — 774 4076 Bonyhád — í

6 Möesény n — — L — . — — 774 -4076 » .=■ ■......... *  ..... - —.i

7 Somberek Baranya » — L — — — 1012 2603 Mohács ..... —. - ......-

8 Bezedek "V ' • - ------ L — — — — I2s;> 4008 Pécs 1 — ---------- -

9 Füzérkomlós A bánj De — - — L — — .... — 1232 3074 Sátoralja- 
uj hely

1926. 
V11721 -----— ............ —

10 Hollóháza ' ” • - — L — — — - 11)94 .3074. 1926.
-VH/29. ......— . ..

11 Pál bár a ri » - - — L — — 1232
3073
3074 —... — Kiegészítés - -

12 Telkibánya "W » -------- ..... L - — — 1095 3073 Göns 1926.
IX/28 - - - . —

13 Nemesvámos (ti) Veszprém So — — L — — — — 329 4556 Veszprém 1926.
1II/2. — —

14 Pilspöknádasd Baranya Pé - -r- L — - — — 775 4011 Pécs 1, 
Bonyhád — Kiegészítés —

15 Kocsola Tolna M - — L - -- — — 480 4564 Dombóvár — n —

IC Szakos » " — — L - — — — 481 45G4 — » —

17
Debrecen
Már ton Ká mán-
telep

Hajdú De — — L5 — — — — — — ■ Debrecen — — — ■

1* A lesüt Fejér
Ve
zér
i g

— — c / . — — -■ 3576 Bicske — Kiegészítés

1 Felcsut ” — - L -- - - — — — 3576 Alcsut — n —

20 Tabajd » — — L — — — — 8576 Vál — -T-

*) A faddi távbeszélőközpont nyilvános állomása. -  “) A veszprémi távbeszélőközpont nyilvános állomása.
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2 1 Albertfalva*) Pest
Ve
zér
ig-

— - L — _ — — — —
Budapest

K. — — -

22 Kakasd Tolna Pe — - Ls — — — — 668 Bonyhád — — —

23 Gyulaj • » — — L — — — — 4 8 0 4062 Domb o vár — — —

2 4 Kurd » ■ — — L — — — — 571 4062 ff — Kiegészítés —

25 Ódalmand » — — L — — 4 8 0 4564 V — — —

26
Erzsébet 

királyné 
szanatróium **)

Pest
Ve
zér
ig-

— — L — — — — - 2582 Budapest
K. — — —

27 Piricse Szabolcs De — - L — — — — 20-15 3067 N yiibátor 1926. 
X I1/2. — -

28 Jósva fő Abauj-
Torna » — - L — — — — 529 3519 Szin » — —

29 Lökösháza — - — C — — - - 1 612 —
1926.
XII/6. K iegészítés —

30 Kétbodony N ógrád
Ve
zér
ig-

- - L - — — — 118 3577 Rétság - — —

31 Romhány
■ •

— — L — — — — 1 1 8 3577 0 — — —

3 2 Letkés ( ü )  * Hont
•

— — L — — — — 75 Szob — — —

33 Kötcse Somogy Pé - L — — — — 326 4565 Balaton
szárszó — — —

34 Bátaapáti 5 Tolna P é — — L — — - — 744 Mórágy — — —

II. Egyéb változások.
1. Bekapcsoltattak; Center a 8062 sz. vezetékbe; Budapest k. a 663 sz. vezetékbe; Békéscsaba 1. 

és Lökösháza a 612 sz. vezetékbe; Bánréve állami táviróhivatal közvetitésre a 8062 sz. vezetékbe.
Igái és Somogyszil a 4056 sz. áramkörbe; Bonyhád, Möcsény, Mórágy a 4076 sz.áramkörbe; Somberek 

a 2603 sz. áramkörbe; Bezedek a 4008 sz. áramkörbe; Füzérkomlós, Hollóháza, Pálháza a 3074 sz. áram
körbe; Pálháza, Telkibánya, Gönc, a 3073 sz. áramkörbe; Bánhida a 2578sz.áramkörbe; Bánhida és Dad a 
4563 sz. áramkörbe; Nemesvámos és Tapolca a 4556 sz. áramkörbe; Dombóvár, Eocsola, Szakos a 4564 sz. áram
körbe; Karcag az 5037 sz. áramkörbe; Bicske, Alcsut, Felcsut, Tabajd, Vál a 3576 sz. áramkörbe; Tab és 
Felsőireg a 4077 sz. áramkörbe; Pocsaj a 3102 sz. áramkörbe; Gyulaj és Kurd a 4062 sz. áramkörbe; 
Ódalmand a 4564 sz. áramkörbe ; Nyírbátor a 3067 sz. áramkörbe; Szin a 3519 sz. áramkörbe; Bpest. k. és 
Pincehely a 2529 sz. áramkörbe ; Ujkécske, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa a 2808 sz. áramkörbe; Karcag, 
Bucsatelep, Füzesgyarmat a 2809 sz, áramkörbe; Szeged 1. az 5065 sz. áramkörbe; Rétság, Romhány, 
Kétbodony a 3577 sz. áramkörbe; Szeged 1. és Szeged 5 az 5069 sz. áramkörbe; Balatonszárszó és Kötcse 
a 4565. sz. áramkörbe.

2. Kikapcsoltattak: Bánréve és Center a 8386 sz. vezetékből; Dad a 2777 vezetékből; Kocsola a 922

5) A debreceni távb. központ nyilvános állomása. *) Budapesti interurbán központhoz csatlakozó nyilvános állomás.
*) Bonyhád közp. nyitv. állomása. **) Nyilvános állomás. *) Vámosmikolához csatlakozó nyilv. állomás. *) Mórágy központ 
nyilv. állomása.

/
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vezetékből; Szakos a 660 vezetékből; Pécs 1 a 392 vezetékből; Püspökladány, Biharkeresztes, Biharugra 
(713) vezetékből; Berettyóújfalu a (719) vezetékből; Kiskunhalas, Jánoshalma, Bácsalmás, Baja a 6532 
vezetékből; Békéscsaba 2. az 1117 vezetékből; Dombóvár a (2261) vezetékből.

3. Átkapcsoltattak: Kenderes a 2744 sz. vezetékből a 2771 sz. vezetékbe; Csongrád a 450 sz. vezetékből a 
338 sz. vezetékbe; Komádi a 719 sz. vezetékből a 713 sz. vezetékbe; Szolnok 1. a 2215 sz. vezetékből a 
2226 sz. vezetékbe; Békéscsaba 2 az 1117. sz. vezetékből a 612 sz. vezetékbe; Bucsatelep az 5037 sz. 
vezetékből a 2809 sz. vezetékbe; Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Mélykút a 6532 sz. vezetőből a 832 sz. 
sz. vezetékbe; Sátoraljaújhely a 6383 sz. vezetékből a 2041 vezetékbe.

4. Vizsgálatra bekapcsoltatott-. Berettyóújfalu a 713. sz. vezetékbe; Püspökladány a 719 sz. veze
tékbe; Dombóvár a 2266 sz. áramkörbe; Budapest k a 10001 és 10002 sz. áramkörbe.

5. Szolgálati időváltozás: Siklós a táv. és távbeszélőnél C/2 helyett C. 1926 X/l-től. Békéscsaba 3. 
a távbeszélőnél C-re.

6- Egyéb változások : A névsor 30. oldalán .Budapesti molnárok és sütők gőzmalma“ magántáviró 
adatai törlendők. — Jutás vasúti távirónál az L. jelzés a 8. rovatból a 7. rovatba Írandó. — Mórágy vas
úti távirónál az L. jelzés a 8- rovatból a 7. rovatba Írandó. — A névsor 29. oldalán Budapest Interkonti- 
nentale-ra vonatkozó adatok törlendők. (III. M. 49/1926.), Kocsola és Szakcs hivataloknál a távíróra vonat
kozó L. jelzés az 5. rovatból törlendő. — Romhány vasúti távirónál az L. jelzés a 8. rovatból a 7. rovatba 
Írandó. — Kötcse—Csicsalpuszta vasúti távirónál az L. jelzés a 8. rovatból a 7. rovatba írandó.

Kimutatás
létszámból törölt postaiadéról.

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

igazgatósági
kerület n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

A törlés oka Megjegyzés

Pécs Tóth Béláné 
szül. Domián Emma

kiadó Erdőcsokonya
1899

Erdőcsokonya Több mint félév óta 
nem vállalt alkalmazást

Kiadói á llást keresnek.
Kiadónő március 1-ére alkalmazást vállal. 

Szives megkeresést „Kiadónő“ Hajmáskér falu 
címre kér.

A kezelés mindhárom ágában gyakorlattal 
biró és számadás tételre képes kiadónő március 1, 
vagy 15-től alkalmazást vállal. Esetleg helyettesí
tést is elvállal. Cim: Mészáros Erzsébet postakiadó, 
fíerzck.

A kezelés minden ágában jártas, szakképzett

kiadónő, aki közel 10 évig hivatalt önállóan veze
tett s legutóbb is helyettesként működött, bármikori 
belépésre alkalmazást keres. Szives megkereséseket 
Sárközi Mária Budapest, IX., Ráday-utca 14. II. 4. 
címre kér.

Gyakorlott kiadónő állást keres, helyettes 
postamesternek is elmegy, rövidebb időre is. R. 
Pálffy Ilona Nagykanizsa, Báthory-utca 3.

Postakezelés minden ágában jártas, jó munka
erő, állást keres. Cim: „Postakiadónő“ Pálfa,
Tolna megye. Bármely kerületbe elmegy.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezetó: Nedeczky László.
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POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, l«2 7. FEBRUAR 22. 7. szám

T A R T A L O M
Postai szállításból k izárt sajtóterm ékek.
Romló tarta lm ú  es terjedelm esként kezelendő • csom a

gok megjelölésére új ragcédulák rendszeresítése.
Az ügyvédi kam arák által kiállított személyazonossági 

igazolványok elfogadása.
Számla csatolása a R om ániába szóló csomagokhoz.
A Budapesten váltott „sürgős“ küldeményeknek' az 

„Express“ ragjelzővel való felszerelése.
Fedezeti lapok továbbítása a Párisba szóló távirati 

utavány oknál.

A távbeszélő egyesítö-jegyzék díjm entes kiállítása.
A távbeszélő állom ások átírásának  megkönnyítése.
A távíró és távbeszélő statisztikai adatgyűjtés.
U.j m agyar-osztrák távbeszélő viszonylatok megnyitása, 

j Ujj m agyar-csehszlovák távbeszélő Viszonylatok meg
nyitása.

Helyesbítés a  Helységnévtárban,
Forgalom köri változások.
Kiadói állást keresnek.
Betöltendő kiadói állás.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
6.713.

A Lensben megjelenő Szakszervezeti Értesítő? 
című időszaki sajtótermék poslai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a kitil
tott sajtótermékek m ódjára kezeljék.

Budapest, 1927, évi február hó 18-án.
6.744.

A Diener-Dénes Józsefnek Párisban megjelent 
>La Hongrie« című művétől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a művet a kitiltott sajtó
termékek m ódjára kezeljék.

Budapest, 1927. évi február hó 18-án.

Romló tartalmú és  terjedelm esként kezelendő  
csom agok m egjelölésére új ragcédulák 

ren d szeresítése.

jelölésére szolgáló ragcédulák pedig ugyancsak a 
jelzett két alakban fehér alapon piros nyomással 
„Terjedelmes — Encom brant“ felírással perforál- 
tan készültek. A kisebb alakú ragcédulát, amely 
jól mézgázo'tt háltál készült a szállítólevélre, a n a 
gyobb alakút a csomagra kell felragasztani. A 
„romló tartalm ú“ ragcédulák nyomtatványszáma 
315 és 316, a „terjedelmes“ szövegű ragcéduláké 
pedig 313 és 314.

Az e ragcédulákból szükséges első készletet a 
központi anyagraktár a hivataloknak közvetlenül 
m ár megküldte.

A jelen rendelettel rendszeresített ragcédulákat 
a hivatalok a P. R. T. 1922. évi 42. számában kö
zölt Nyomtatványkimutatásba pótlólag vegyék fel.

Budapest, 1927. évi február hó 15-én.

Az ügyvédi kamarák által kiállított szem ély
azonossági igazolványok elfogadása.

38.173. 2231.

A romló tartalm ú, valamint a P. Ü. Sz. 49. §. 
2. pontja értelmében terjedelmesként kezelendő cso
magok helyes kezelései érdekében e csomagok és a 
hozzátartozó szállítólevelek megjelölésére ragcédu
lákat rendszeresítettem.

A romló tartalm ú csomagok megjelölésére szol 
gáló ragcédulák kétféle, u. m. kisebb és nagyobb 
nagyságban, citromsárga alapon több vízszintes 
vörös sávval fekete „Romló tartalmú, Contenu 
sujet á déterioratioh“, a terjedelmes csomagok meg-

Felmerült esetek kapcsán figyelmeztetem a 
postahivatalokat, hogy az ügyédi kam arák által 
tagjaik, valamint a náluk bejegyzett ügyvédjelöltek 
részére kiadott arcképes igazolványokat a Posta
üzleti Szabályzat 73. §. 4. a) pontjában felsorolt 
igazolványokkal egyenlő értékűeknek kell tekinteni. 
— Ezért azokat a postai küldemények kézbesítésé
nél megkívánt személyazonosság igazolására min
den akadály nélkül fogadják el.

Budapest, 1927. évi február hó 11-én
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Szám la csa to lása  a  Romániába szóló csom a
gokhoz.
4657.

A P. R. T. 1926. évi 43. számában közzétett
36.789. sz. rendelet kapcsán értesítem a hivatalokat, 
hogy a Romániába egyidejűleg egy címre feladott 
több csomaghoz elegendő, ha a feladó 2 példány
ban állít ki nyitott kereskedelmi számlát.

Ily esetekben a számla első példányát a soro
zatos küldemény első csomagjába kell elhelyezni, s 
a többi csomaghoz csak jegyzéket kell mellékelni, 
mely feltünteti a feladó nevét és a csomag tartal
mát a célból, hogy a vámkezelés megkönnyíttessék, 
ha az eredeti számla valamilyen ok miatt elveszett 
volna. A számla második példányát az első cso
maghoz tartozó szállítólevélhez kell erősíteni.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Csomagdíjsza- 
bás 101. oldalán Romániánál a 7. hasábban.

Budapest, 1927. évi február hó 10-én.

A Budapesten váltott „sü rgős“ küldeményeknek 
az „E xpress“ ragjelzövel való fe lszere lése .

407.
Megengedem, hogy a Budapesten, a helyi for

galomban váltott sürgős küldeményeket a felvevő
hivatalok ezentúl az „Express“ ragjelzővel (295. sz. 
nyomt.) szerelhessék fel.

A küldemény kézbesítése tekintetében változás 
nem áll be.

A küldemények díjára vonatkozólag a P. R. T. 
1926. évi 61. számában megjelent 136.116. sz. ren
delet 6. §. 1. e) pontjában foglaltak továbbra is 
mérvadók.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 1923. 
évi 58. számában megjelent 23.205. sz. rendeletnél.

Budapest, 1927. évi február hó 11-én.

Fedezeti lapok továbbítása a Párisba szóló  
távirati utalványoknál.

6.324.
A Párisba szóló távirati utalványok fedezeti 

lapjait a borítékra írt következő címre kell továb
bítani:

Poste Central des Télégruphes
rue de Grenelle 103 

Paris VII.
Ez alkalommal figyelmeztetem a hivatalokat, 

hogy a külföldre szóló távirati utalványok fedezeti 
lapjait mindig borítékban elhelyezve kell továbbí
tani és pedig a rendeltetési postahivatal címére.

A listarendszerű utalványoknál ellenben a fedezeti 
lapokat ugyancsak borítékban a postautalvány
kicserélő hivatalhoz kell küldeni.

Budapest, 1927. évi február hó 16-án.

A távbeszélő  egyesitöjegyzék díjm entes 
kiállítása.

4693.
Elrendelem, hogy a budapesti távbeszélő elő

fizetők egyesítő jegyzéke ezentúl díjmentesen állít
tassák ki.

A Távbeszélő Díjszabás V. táblázatának az 
„Egyesítő-jegyzékére vonatkozó díjai törlendők.

Budapesti 1927. évi február hó 16-án.

A távbeszélő  állom ások átírásának m eg
könnyítése.

502.
A távbeszélő-állomások, főállomások, fővezeté

kek, alközpontok és mellékállomások átírásának 
megkönnyítése céljából a P. R. T. 1923. évi 47. szá
mában közzétett 13.941. számú rendelet részbeni 
módosításával, illetve a P. R. T. 1926. évi 19. szá
mában közzétett 11.861. számú rendeletem hatályon 
kívül helyezésével a következőkét rendelem:

1. Mindazokban az esettekben, amikor a távbe
szélő-állomások, illetve berendezések átírása alkal
mával a távbeszélő-állomás, főállomás, fővezeték, 
alközpont, mellékállomás, mellékállomások vagy 
konnektorok stb. ugyanazon helyen maradnak, ki 
zárólag csak az átírási díjat kell szedni, tehát az 
ily átírásoknál a Távbeszélő Díjszabás I. táblázatá
ban megállapított belépési díjat, ezenfelül Budapes
ten pedig a soronkívüli díjat nem kell felszámítani.

2. Ha az átírással kapcsolatban a távbeszélő
állomást, főállomást, fővezetéket, alközpontot, mel
lékállomást vagy mellékállomásokat, konnektoro
kat, jelzőcsengőket és éjjeli kikapcsolókat! ugyan
azon házban vagy telken belül át kell helyezni, az 
átírás díján felül csak a Távbeszélő Díjszabás V. A. 
táblázatában az áthelyezésre megállapított áthelye
zési díjakat kell beszedni, tehát belépési és soron
kívüli díj nem jár.

3. A P. R. T. 1924. évi 36. számában közzétett
11.037. sz. rendelet határozmányai, illetve a Távbe
szélő Díjszabás V. táblázatának a távbeszélő alköz
pontok, illetve az ezekbe kapcsolt fővezetékek és 
mellékállomások átírása esetén fizetendő díjak 
mérséklésére vonatkozó rendeleteknek az átírási 
díj mérséklésére vonatkozó határozmányai to
vábbra is érvényben maradnak.
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4. Ha az átírással kapcsolatban házonkívüli 
(telkenkívüli) áthelyezésre van szükség, a szabály- 
szerű átírási, belépési és áthelyezési díjakat) kell fel
számítani. Budapesten ez esetben sem jár soronkí- 
vüli díj.

Az 1. és 2. pontok alapján átírt állomások az 
átírás napját követő hat hónapon belül csak a belé
pési díj utólagos megfizetése ellenében helyezhetők 
át házonkívül.

E rendeletem a megjelenésével lép életbe és a 
Távbeszélő Üzletszabályzat 17. §-ánál, illetve a P.
R. T. 1923. évi 47. számában közzétett 13.941. 
számú rendeletnél, végül a Távbeszélő Díjszabás V. 
B. táblázatánál előjegyzendő.

Budapest, 1927. évi február hó 15-én.

A távíró é s  távbeszélő  statisztikai adatgyűjtés.
4.568.

A táviró és távbeszélő statisztikai adatgyüjtésr 
ről az 1925. évi. P. R. T. 34. számában közzétett 
23.507/924. sz. rendeletet hatályon kívül helyezem 
s 1927. március hó 1-től kezdve a következőket 
rendelem:

A távíró és távbeszélő statisztikát az újonnan 
kiadott 1.183. sz. (Távíró és távbeszélő statisztika) 
nyomtatványon kell összeállítani.

Az új 1.183. sz. nyomtatvánnyal a postavezér
igazgatóság 2. ügyosztálya látja el a hivatalokat.

Az állami és magántáviratok kezelésére fel
hatalmazott vasúti távíróállomások a távíró sta
tisztikát nem az 1.183. sz. nyomtatványon állítják 
össze, hanem felettes hatóságaiktól veendő külön 
utasítások szerint készítik.

Az összeállításra a hivataloknak a következők 
szolgáljanak útmutatásul:

A) A távírónál.

A távírószolgálat terén a forgalomról az 1.183. 
sz., a nemzetközi leszámolás céljaira pedig a 804. 
sz. nyomtatványon kell adatokat gyűjteni.

I. A forgalmi adatokat az 1.183. sz. nyomtat
ványon valamennyi távíróval (távbeszélővel) egye
sített postahivatal és postaügynökség évenként két
szer — és pedig mindig március és augusztus 
hónapok 8—H. napjain, 7—7 napon át gyűjti. 
Az adatgyűjtés mindenkor 0 órakor kezdődik, a 
hetedik napon 24 órakor végződik.

1. A feladott táviratok statisztikája a számív 
alapján készül. Az adatgyűjtés ideje alatt, a nyom
tatvány rovatainak megfelelően, darab- és szószám 
szerint a hivatalnál feladott minden táviratot — 
tehát az utánküldendőket (Fs.) is — fel kell venni

aszerint, amint azok a belföldre, Ausztriába, Ro
mániába, vagy egyéb külföldre szólnak és aszerint, 
amint a táviratok díjmentesek, vagy díjkötelesek.

A díjmentes táviratok darabszámánál kiváló 
gondot kell fordítani arra, hogy kizáróan távíró 
szolgálati és egyéb szolgálati (postai, közérdekű) 
táviratok külön-külön rovatba vétessenek fel asze
rint, amint azok a belföldre, Ausztriába, Romá
niába, vagy egyéb külföldre szólnak,

A díjköteles táviratok között kell kimutatni a 
fizetett szolgálati értesítéseket (St.) is és kiváló 
gondot kell fordítani úgy ezeknek, mint a díjked
vezményes Presse, tengerentúli (LG), rádiólevél 
(RL), táviratlevél (TL) és helyi táviratok darab
számainak pontos kimutatására is.

Ki kell mutatni, hogy a díjköteles táviratokban 
milyen és hány mellékművelet (D, Rp, TC, stb.) 
fordult elő. Ha több mellékművelet együttesen for
dul elő (például — D=, Rp =), azokat a mellék
műveletek rovataiba külön-külön kell felvenni. A 
mellékműveletek között kell kimutatni azt is, hogy 
hány darab táviratot adtak fel telefonon, valamint 
azt is, hogy hány táviraton volt kikötve a veze
téken (Fii), vagy rádióval (Anten) való továbbítás.

2. Az érkezett táviratok adatait a »Vezeték és 
Kiadási Jegyzőkönyv«-bői, illetőleg az »Érkezett 
táviratok előjegyzésé«-bői kell összegyűjteni. Az 
érkezett táviratok rovatában az adatgyűjtés ideje 
alatt a postahivatalhoz kézbesítés céljából érke
zett összes táviratok darabszámát kell kimutatni, 
tekintet nélkül arra, hogy a kézbesítés céljából 
érkezett táviratok díjmentesek-e, avagy díjkötele
sek — elkülönítve azonban aszerint, amint a bel
földön, Ausztriában, Romániában vagy egyéb kül
földön adattak fel.

Ki kell mutatni azt is, hogy a kézbesítés cél
jából érkezett táviratok közül a hivatal hány da
rab ’táviratot kézbesített telefonon.

A távírókirendeltségek és magántávírók sta
tisztikáját az ellenőrző (közvetítő) postahivatal ké
szíti el.

Az időszakos postahivatalok, továbbá az idő
leges (alkalmi) hivatalok forgalmi adatgyűjtését 
az illetékes postaigazgatóság szabályozza.

Az 1.183. sz. nyomtatványon készített forgalmi 
statisztikát a márciusban és augusztusban fel
vett adatok összesítése után minden év augusztus 
hó 20-ig közvetlenül a »Postavezérigazgatóság 2. 
ügyosztálya, statisztikai csoport, Budapest« címre 
ajánlott levélben kell beküldeni.

II. A nemzetközi leszámoláshoz szükséges ada
tokat a 804. sz. nyomtatványon állandóan (egész
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éven át) kizárólag csak azok a hivatalok gyűjtik, 
amelyek valamely külföldi hivatallal közvetlenül 
leveleznek. (Kicserélő hivatalok.)

1. Magyarországból Ausztriába szóló és köz
vetlen vezetéken Ausztriába továbbított, úgyszintén 
a Romániába szóló és közvetlen vezetéken Romá
niába továbbított, vagy viszont Ausztriából és Ro
mániából Magyarországba szóló, akár közvetlenül 
ezekből az országokból, akár ezekből az országok
ból más ország közvetítésével érkezett táviratok 
adatait a gyüjtőlapba felvenni nem kell, mert e táv
iratok nem esnek leszámolás alá.

2. Minden más, a forgalmi statisztikában, 
»Egyéb külföld« rovaton felvett táviratforgalom, 
továbbá minden, bármely országból, bármely 
országba Magyarország közvetítésével átjutó, j 
átmenő táviratforgalom nemzetközi leszámolás alá ; 
esik.

3. A kicserélő hivatalok minden hónap else- ' 
jén minden ország számára, amellyel közvetlen 
táviró összeköttetésben vannak, vezetékenként ille- j 
tőleg rádióösszeköttetésenként egy-egy gyüj tőlapot j
(804. számú nyomtatvány) készítenek, külön a \ 
továbbított és külön az érkezett anyagról. A gyűjtő- 
lapokra az illető országnak a Táviró-Díjszabás sze
rinti nevét és a vezeték számát pontosan fel 
kell írni. ,

Jól megjegyzendő, hogy a nemzetközi leszá
molás alá eső külföldre továbbított, vagy a nem
zetközi leszámolás alá cső külföldről érkezett táv
iratokról a leszámolás céljaira szükséges adatokat 
az a kicserélő hivatal veszi fel, amely a táviratot i 
valamely külföldi hivatalnak közvetlenül adta, 
vagy valamely külföldi hivataltól közvetlenül kapta., 
(Pl. a Nagykanizsán feladott, vagy valamely bel-j 
földi hivataltól Nagykanizsára irányított Milanóba; 
szóló táviratot Nagykanizsa csak akkor veszi fel 
az Ausztria részére előkészített gyüjtőlapba, ha 
valamely ok (pl. vonalzavar) miatt a gráci vezeté
ken Grácnak továbbította. Ha a kérdéses táviratot; 
a rendes irányítási útján Budapestnek adta, akkor 
azt nem Nagykanizsa, hanem Budapest veszi fel; 
a gyüjtőlapba).

A gyüjtőlapba naponként és egyenként be kell 
jegyezni a leszámolás alá eső táviratok adatait,, 
úgy amint azt a gyüj tőlap (804. sz. nyomtatvány); 
fejróvatai előírják. A »Jegyzet« rovatba a díjazás
nál jelentőséggel biró összes körülményeket be kell 
jegyezni. Ilyenek: az útirány jelzése, az országnak 
esetleges területi alfelosztása, illetve övszáma (pl. 
Egyiptomnál; I. öv, II. öv, III. öv). Rp., D., XP., 
TC. stb. A leszámolás alá eső díj kedvezményes

táviratokat, külön csoportban kell kimutatni, a 
»Jegyzet« rovatba bejegyezve a díjkedvezmény alap
ját' képező jelzést is (pl. Hírlap táviratoknál: 
Presse, tengerentúli táviratoknál »LCO, LCF, LCD.« 
Rádióleveleknél: RÍ. stb.)

. 4. 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 
táviróvezetéken továbbította, a budapest—berlini 
vagy breslaui, illetve a budapest—varsói vezeték ré
szére előkészített (továbbítás =  Débet) gyüjtőlapba 
veszi fel. Ha azonban a közvetlen táviróvezeték 
zavara miatt a táviratot pl. a prágai vezetékén kel
lett továbbítania, akkor a távirat adatait a prágai 
vezeték részére előkészített (továbbítás =  Débet) 
gyüjtőlapba veszi fel.

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 — Débet, illetve érkezés =  Crédit) gyüjtő
lapba jegyzi fel; ha azonban a távirat közvetlenül 
(rádió útján) lovábbítlalolt vagy érkezett, akkor a 
magyar-francia rádióösszeköttctésnél Franciaország 
részére készített (továbbítás, illetve érkezés) gyüjtő
lapba jegyzi az adatokat;

c) ha Ausztriából Romániába szóló távirat vala
mely okból Wien —Győr — Budapest—Temesvár 
(Timisoara)—Bukarest úton megy, akkor ezt a táv
iratot Győr az Ausztriából érkezett, Budapest pedig 
a Romániába továbbított táviratok gyüjtőlapjába 
veszi fel.

5. A nemzetközi leszámolás céljait szolgáló 
gyüj tőlapokba bejegyzett minden egyes adatot ok- 
mányolni kell. E célból:

a) a nemzetközi leszámolás alá eső külföldre 
továbbított táviratnál, — ha a távirat magánál a 
kicserélő hivatalnál adatott fel, — a pénztári távirat 
fejmásolatát, ha pedig a távirat valamely más bel
földi hivatalnál adatott fel, az eredeti átmenőlapot, 
kell csatolni. Pl. Budapesten feladott Milánóba 
szóló táviratról a budapesti kicserélő hivatal fej
másolatot készít s azt csatolja a gyüj tőlaphoz; a 
Kecskeméten feladott Milánóba szóló táviratnál pe
dig a távirat budapesti átmenőlapját csatolja;

b) a nemzetközi leszámolás alá eső érkezett 
táviratokról vezetett gyüjtőlaphoz, — ha a távirat 
a külfölddel közvetlen összeköttetésben lévő magyar
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kicserélő hivatal táviratkézbesítő kerületébe szól, 
a távirat vevényét, — ha pedig a távirat valamely 
más hazai hivatalhoz szól, az átmenőlapof kell 
csatolni. Pl. Parisból Budapestre szóló táviratnál 
a táviratvevényt, — Párisból Kiskőrösre szóló táv
iratnál pedig a budapesti átmenőlapot kell csatolni 
annak a vezetéknek a gyüjtőlapjához, amely vezeté
ken Budapest a táviratot közvetlenül kapta.

A gépkezelőknek (vevénykitöltőknek) különös 
gondot kell fordítaniok arra, hogy a vevényeken a 
vezeték számát, a feladási helyet, a távirat pénztári 
számát, a szószámot, a keltet, az útirányt úgyszin
tén az esetleges mellékművelelek jelzését is ponto
san, tisztán és olvashatóan jegyezzék fel.

c) Külföldről eredő és külföldre szóló leszá
molás alá eső, átmenő táviratot a vidéki kicserélő-' 
hivatalok az érkezésről vezetett gyüjtőlaphoz csatol
ják; ha a hivatal e táviratot közvetlenül külföldnek 
továbbítja, az érkezési gyüjtőlaphoz csatolt átmenő- 
lap pótlására a továbbításról vezetett gyüjtőlaphoz 
az átmenőlap fejmásölatát kell csatolni.

A budapesti kicserélőhivatal a továbbításhoz 
fejmásolatot nem készít, hanem a továbbítási ada
tok igazolására az érkezési gyüjtőlaphoz csatolt 
átmenő táviratokat — úgy mint eddig is — továb
bítási adatok (vezetékek) szerint is csoportosítva 
csatolja a számadáshoz.

6. A hónap utolsó napján a gyüjtőlapökat 
egyenkint le kell zárai s a hozzájuk tartozó mellék
letekkel együtt a következő hónap 8-ig »A .1/. kir. 
Posta Központi Számvevősége (IV/B osztály) Buda
pest« címre fel kell terjeszteni.

A budapesti központi táviróhivatal a rádión 
továbbított vagy rádión veti táviratok darab és szó- 
számáról — összeköttetésenként — külön előjegy
zést (havi forgalmi jelentést) vezet a rádióstatisz
tika céljaira.

B.) A távbeszélőnél.
A távbeszélőnél a forgalomról az adatgyűjtés 

az 1183 sz. nyomtatvány másik oldalán ugyanoly 
csoportokban történik, mint a távírónál.

A nemzetközi leszámoláshoz szükséges adato
kat kizárólag csak azok a hivatalok gyűjtik, ame-í 
lyek a beszélgetést, mint kicserélő hivatalok, vala
mely külföldi hivatallal közvetlenül bonyolítják le. 
Az adatgyűjtés az eddigi eljárás szerint a jelenlegi 
nyomtatványon (930. sz. Registre) történik. (L. 
Kezelési és Számadástételi Utasítás 11. §.)

Az időszaki és időleges hivatalok adatgyűj
tésére ugyanazok a rendelkezések irányadók, mint 
a távirónál.

Budapest, 1927, évi február hó 18-áu.

Uj m agyar-osztrák távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

5315.
Folyó évi március hó 1-én a forgalom a követ

kező új magyar-osztrák távbeszélő viszonylatokban
megnyílik: .U)

A magyar 
távbeszélő központ 

i»*ve

A külföldi 
távbeszélő központ 

Heve

Beszélgetési

Pengő.

Mentve } Graz 2.80
Mezőkövsd* Wien 3.20
Nyirmada* Wien 3.50
Sopron Oberhollabrunn 2.10
Söjtör Wien 2.80

helyekre érvényes* A Budapesten íúlfekvő 
időbeli korlátozással.

A hivatalok a Távbeszélő Tarifá-t a 
szonylatokkal egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi február hó 14-én.

fenti ■ v.i-ii J ü3)

Űj m agyar— csehszlovák  távbeszélő  v iszony
latok m egnyitása.

5.142. 9

A folyó évi március hó 1-én a következő új 
magyar»—csehszlovák távbeszélő viszonylatokban a
forgalmat megnyitom:

A magyar A csehszlovák J 1 * iá
távbeszelő i-ö/pont távbeszélő k »> punt Beszól .relé»inévé név« reng*»
Budapest Hrobusicc Káposzta id.

falva) 2.95
* .m- .T;- • ts ; Mistek 3.50

Nővé Hrady 4.05
tt Smolnik (Ujszomolnok) 2.95
5J Somolor (Szomotor) 3.50

Debrecen Slov. Nővé Mesto
\ ’ -- (S.-A.-Ujhely cseh szí.

része) 2.50
Somolor (Szomotor) 2.50

Derecske Somolor (Szomotor) 2.95
Hajdúböszörmény Somot or (Szomotor) 2.50
Hatvan Tatranska Polanka

(Tátraszéplak) 3.40
Karcag Helmec (Királyhelmec) 2.95
K is várd a Somolor (Szomotor) 1.70
Mezőkövesd Bratislava (Pozsony) 3.40

u Brno (Brünn) 3.95
»J Cana (Hernádcsány) 2.50
,, Kosice (Kassa) 2.50
Jt Luceneé (Losonc) 2.50

Praha (Prága) 5.05
, . ..,*X \ ■ ; Presov (Kperjesf ■ 2.150



A- m ág-var A cp éh szí ft Vált
távbe» -élő Központ 

neve

Mezőkövesd

távi esz ő központ
’ ,’íie f 'é- ' 0 0  v

Éeazél etésl díj 
Pengő

n ő i -

Í U \ > . í ,C 4  V

-isvoi 0 l

oéc; JoJßix »»
>?

MiskólC 
Nyíregyháza

€S.S ■

Rím - Sobota (Rima
szombat) 2.50

Roinava (Rozsnyó) 2.50
Spisska Nova VeS(Igló) 2.50 
Uzhoród (Ungvár) 2.95
Soinotor (Szomotor) 2.50
Fryd'Ck 4.50

(Szomotor) 2.50
(Szomotor) 1.15
(Szomotor) 1.15
(Szomotor) 2.50
(Szomotor) 1.70

Sort of or 
SomotOr 
Sofnolor 
Somot ör 
Soinotor 

6

Sárospatak 
Sátoraljaújhely 
Szerencs '
Vásárósnamény

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
ipegjejept, Távbeszélő-Díjszabást az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

■,iá á a s íh s io "  i s l a n d  
Budanest, 1927. évi február hó 11-én.

ifa ■■■ üa r í mar r t  L'r.r r ' : jaar;. -

H elyesbítés a  H elységnévtárban.
r - r 5.437.

Belügyminiszter űr 1925. évi december hó 5-én 
keh ll3.516/1925. számú rendeletével Mggyar- 
szomba(hely és Bakonyszombathely egyesített 
községek elnevezését Bakonyszpmbathely névben 
állapította meg. . a

; Ebhez képest a magyarszómbathélyi m. kir. 
postahivatal elnevezéséi ,,Bakonyszombathely“-re
változtatom meg.

Cc A hivatalok a helységnévtárt és a m. kir.
postahivatalok névsora című hivatalos segédköny
vekét' megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi február hó 16-án.
OlcoM 5vn V l..va:a  ív jo o 'í

•ÍSőJ-o ío  2}
t'á.s Forgalomköri változások.

[' : ri'.ij 5.450. *'->0

Oormátíd ü. ezentúl 0 2 3  is.
BudapeSf, 1927. évi február Író 14-én.

s a n f i ld H  ß a a n ß i lß T  n c v
OkS (ásÁqhs.3zvth'i. )
&Q.S (oem lsd^lá'iiS) OdfírlaH cí"—’1 j
0VJ { ~i Ci :■ 3 ul O 5 3) 7 3 J OOS 0 3
0ES (y n o s s o l) úvcizli■ iO IbSőVt, JiO.IL /. _
de. s (RÍLÖ-iJ) GiTíflS ri-
0ö.£ (■^n&2obí-fi-o'-'í) r.:t :5
0 c 2 (m s X )  ‘jjrSosí
Ofi.S (srsceoJ) SanaauJ i*
£0,3 (r jé x 'I )  «F.-iT ÍV.

Kiadói á llást keresnek.
Mindhárom szakban teljes jártassággal bíró, 

főleg pénztárkezelésben gyakorlott kiadónő állást 
kérés. Szives megkeresést kér Kiadóhő Nagyka
nizsa, Teleki-utca 49. címre.

Kiadónő március 15-re alkalmazást keres. Ki
sebb hivatalhoz helyettesnek is elmenne. Megkere
séseket kér „Kiadónő“ Csongrád, postahivatal 
címre.

önálló kezelésre képes, szerény kiadónö már
cius 15-re alkalmazást vállalna. Cim Kiadónő Nagy
atád.

Kiadónő március 15-ikére alkalmazást vállal. 
Szíves megkeresést „Kiadónő Zirc“ címre kér.

Nyolc évi gyakorlattal biró kiadó alkalmazást 
vállal március elsejétől. Cím: Rosfcaházy Iván
postakiadó, Kisterenye, Nógrád megye.

Mindhárom szakban képesített kezdő kiadó 
alkalmazást vállal. Szíves megkeresést kér Pam- 
mer Vilma postakiadó, Ravazd, u. p. Győrszent- 
márton címre.

Kiadónő alkalmazást keres. Szíves megkeresé
seket édesatyja, Huszár Sándor s.-ellenőr Békés
csaba 2. címre kér.

Gyakorlott kiadónő állást keres, helyettes 
postamesternek is elmegy, rövidebb időre is. R. 
Pálffy Ilona, Nagykanizsa, Báthory-utca 3.

A kezelés minden ágában jártas, szakképzett 
kiadónő, aki közel 10 évig hivatalt önállóan veze
tett, s legutóbb is helyettesként működött, bármi
kori belépésre alkalmazást keres. Szíves megkere
séseket Sárközi Mária, Budapest, IX., Ráday-utca 
14. II. em. 4. címre kér.

Betöltendő kiadói állás.
A Budapest 75. pt. hivatal március 15-ére való 

belépéssel posta-, távirda-kezelésben egyformán 
gyakorlott kiadónőt keres. Javadalmazás meg
egyezés szerint. Jelentkezni csak posta útján (nem 
telefonon) lehet. Ugyané hivatalnál gyakorlott ki
segítő is alkalmazást talál.

I ’ • ,-Ci

Nyomatott s’ Budapesti H líláp'nyom dájában, Budapest, VIÜ.j Rökk Szilárd-Utca r . - f  elelős nyomdavezető: Ncdeczky László.
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BUDAPEST, 1927. FEBRUÁR 26.

T A R T A L O M
A szám adási h iánylatoknak szolgálati postau talvány

nyal való rendezése.
Feladóvevény-szelvényes fedezeti lapok rendszeresítése

Pénztári m ásodkulcsok őrzési rendjének változása.

Pénzham isítványok felfedezése alkalm ával követendő 
eljárás m ódosítása.

Postai megbízások és utánvétellel terhelt küldem ények 
kiadása pénztárzárla t után.

V áltozások a Csom agdíjszabásban.
Olaszországból M agyarországba irányuló távirati u tal

ványforgalom  felvétele.
Változás a Táviró-D íjszábásban.
A m anuális alközpontok kapcsolói u tán  ,a budapesti 

hálózatban fizetendő használati és fentartási d ijak  kiszá
rai tái-ia.

A szám adási hiánylatoknak szolgálati posta- 
utalvánnyal való rendezése.

6141.
A postautalvány és postatakarékpénztári, továbbá 

a pénztárszámadási hiánylatok rendezése céljából 
új fajtájú  Szolgálati postautalvány -t (1411. sz. 
nyom tatványt renJsz’éresítetlem, melyet a posta- 
vezérigazgatóság 8. és 9. ügyosztálya és a posta- 
igazgatóságok úgy a kincstári követelések behaj
tása, m int a számadói követelések kiutalása céljára 
a jövőben használni fognak. A központi számvevő
ség által a pénzlárszámadásokban talált eltérések 
lehal ezentúl nem a készpénzmaradvány feleme
lése vagy leszállítása által, hanem szolgálati posta
utalvánnyal fognak rendeztetni és a hivatalok sem 

j ezen, sem az utalvány vagy lakarékhiánylátoknál 
talált hiánylatoknál ezentúl külön rendeletet nem 
kapnak, m ert a szolgálati postautalvány szelvényé
nek előlapja tartalm azza az igazgatóság (vezérigaz
gatóság 8, illetve 9. ügyosztály) rendeletét, inig a 
hiánylatra vonatkozó részletes adatok a szelvény 
hátlapján lesznek kitüntetve. Ezl a szelvényt a hi
vataloknak sem kincstári, sem számadói követelés
nél levágniok nem szabad.

Kincstári követelésnél a hiánylati összeget a 
felelős számadótól be kell szedni és a rendesen fel-

A m agyar—szerb-horvát-szlovén távbeszélő forgalom 
d íjszabásának m egváltoztatása.

Uj m agyar—ném et távbeszélőviszonylatok m egnyitása.
Uj m agyar—csehszlovák távbeszélőviszonylatok m eg

nyitása.
Uj m agyar—jugoszláv távbeszélőviszonylatok m eg

nyitása.
Helyesbítés a H elységnévtárban.
Forgalom köri változások.
Helyesbítés a „H ivatalok névsora“ és á „D íjövm utató“ 

cím ű segédkönyvekben.
Hivatalvezetői megbízás.
Lemondás.
Személyzetiek.
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

veendő és felszerelendő szolgálati utalvány alapján 
a postaigazgatóságnak (postavezérigazgatóság 8., il
letve 9. ügyosztálynak) elküldeni. A feladóvevény 
levágandó és az irattárban  megőrzendő. Számadói 
követelésnél a szolgálati postautalványt kifizetett
ként el kell számolni, összegét fel kell venni, azt az 
érdekelt számadónak, illetve félnek ki kell fizetni 
és az átvételt vele a szelvény hátlapján levő ki
mutatás megfelelő helyén elismertetni.

A pénztárszámadásokban talált eltéréseket az 
1925. évi P. R. T. 11. számában közzétett 5666. sz. 
rendelet 3. §-ának 6. pontja értelmében a tárgyhó
napot, követő hó végéig feltétlenül rendezni kell, 
m iért is felhívom a hivatalokat, hogy a vonatkozó 
utalványok alapján a kincstári követelést azonnal 
fizessék be, igazoló jelentésüket pedig a felettes 
igazgatósághoz (vezérigazgatóság 8., illetve 9. ügy

osztályához) esetről-esetre késedelem nélkül lerjesz- 
szék be. Sürgős jelentés teendő akkor is, ha a kincs
tári követelést a hivatalnak nem volna módja azon
nal befizetni.

Értesítem végül a  hivatalokat, hogy ha pénztár- 
számadásukban eltérés nincs, úgy Számadás he
lyes című értesítést a központi számvevőségtől 
többé nem fognak kapni. Ha azonban az értékcikk
mérlegekben m utatkoznak eltérések, vagy egyéb
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észrevételei és utasításai lesznek, a számvevőség a 
helyes értékcikkmaradvány és esetleges észrevéte
leinek közlésére továbbra is az 1223. sz. nyomtat
ványt fogja használni.

Az igazgatóságok (vezérigazgatóság 8. és 9. ügy
osztálya) e tárgyban külön rendeletet kapnak.

Jegyezzék elő a hivatalok ezt a rendeletemet 
az 1924. évi P. R. T. 64. számában közzétett 
22843. sz. rendelet 5. § ának 11. pontjánál és az 
1925. évi P. R. T. 11. számában közölt 5666. sz. 
rendelet 3. §-ának 6. pontjánál.

Budapest, 1927. évi február hó 19-én.

Feladóvevény-szelvényes fed ezeti lapok rend
szeres íté se .

2840.
A távirati postautalvány felvételi szolgálat egy

szerűsítése és gyorsítása érdekében feladó-szelvény- 
nyel ellátott fedezeti lapokat rendszeresítettem.

E fedezeti lap szelvényén címzett nevét és a 
rendeltetési helyet, valamint az összeget pengőben 
és fillérben a feladó tölti ki. A felvevő postaalkal
mazott arra csak az esedékes dijakat és a bevételi 
számot jegyzi fel és ellátja a tdvatal a hely- és 
kelti bélyegzőjének lenyomatával, valamint saját 
aláírásával.

A fedezeti lap kiállítására a fedezeti lap rova
tai, valamint a fedezeti lap hátlapján olvasható 
tudnivalók adnak felvilágosítást.

A régi kiadású fedezeti lapok folyó évi március 
hó végéig maradnak forgalomban. Ugyanezen ideig 
a magánértékcikkárúsítók és magánosok a birto
kukban levő, fel nem használt szelvénynélküli fe
dezeti lapokat új kiadású fedezeti lapokra becse
rélhetik.

A jelzett idő elteltével a fel nem használt régi 
kiadású fedezeti lapokat a hivatalok bizonylatpár 
ellenében a központi anyagraktárba szolgáltassák 
be.

A központi anyagraktár által visszaküldött bi
zonylat ellenében pedig a beküldött fedezeti lapok 
névértékét a pénztárszámadás postaértékcikk mér
leg felmentési oldalán kiadásként számolják el. A 
m. kir. posta központi anyagraktára a postahivata
lok, valamint a m. kir. államnyomda által odakül- 
dött régi kiadású fedezeti lapokat selejtpapirok mód
jára kezelje.

A m. kir. posta értékcikkraktára a feladószel
vényes fedezeti lapokból a szükséges készletet a m. 
kir. állami nyomdától szabályszerűen rendelje meg 
és első készletként a hivatalokat fogyasztásuk ará
nyában hivatalból lássa el.

Budapest, 1927. évi február hó 21-én.

Pénztári másodkulcsok őrzési rendjének 
változása.

728.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a posta- 

vezé: igazgatóságnál, nemkülönben a vezérigazgató

ságnak közvetlen alárendelt hivataloknál és szer
veknél használatban álló pénztárak (betörésmentes 
vasládák) másodkulcsainak őrzésével a Budapest
4. sz. postahivatal helyett a budai postapalota épü
letében elhelyezett Budapest 114. sz. postahivatalt 
bízom meg. Ezzel egyidejűleg a Budapest 4. sz. 
postahivatalt, amely a P. R. T. 1924. évi 75. számá
ban közölt 26.817. sz. rendelet értelmében a meg
szüntetett m. kir. posta központi pénztáránál őrzött 
pénztári másodkulcsokat további őrizetbe vette, e 
kötelesség alól ezennel felmentem.

Intézkedtem tehát aziránt, hogy a Budapest
4. sz. postahivatal a szóban levő hivatalok és szer
vek pénztári másodkulcsait a Budapest 114. sz. 
postahivatalnak adja át, a vidéki postaigazgatósá
gok kerületéhez átcsatolt postahivatalok és szervek 
eddig ott őrzött másodkulcsait pedig az illetékes 
igazgatóság székhelyén levő azon postahivatalok
nak küldje el, amelyek a P. R. T. 1924. évi 57. 
számában közölt 10.926. sz. rendelet értelmében a 
másodkulcsok őrzésével megbizattak.

Felhívom az igazgatóságokat, illetve a vezér- 
igazgatóságnál közvetlenül alárendelt hivatalokat és 
szerveket érdeklőleg a postaigazgatóság 8. Posta- 
üzemi osztályát, győződjenek meg arról, vájjon 
a kerületükhöz tartozó hivatalok és szerveknél levő 
pénztárak másodkulcsai az azok őrzésével megbí
zott hivataloknál hiánytalanul megvannak-e? Hiány 
esetén azt haladéktalanul tisztázzák és rendezzék.

A Budapest 114. sz. postahivatal pénztárának 
másodkulcsait a postavezérigazgatóság 8. posta
üzemi osztálya vezetője veszi őrizetbe.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet a P.
R. T. fent hivatkozott számainál.

Budapest, 1927. évi február hó 21-én.

Pénzham isítványok fe lfed ezése  alkalmával 
követendő eljárás m ódosítása.

22.182.
A P. R. T. 1926. évi 63. számában közölt 

136.795. számú rendelet kiegészítéseként a követke
zőket közlöm a postahivatalokkal:

Ha valamely postahivatalnál a felek által bê  
fizetett pénzek között hamis, vagy hamisítványnak 
látszó van, azt az illető postahivatal térítés nélkül 
visszatartja és a befizető felet jegyzőkönyvileg ki
hallgatja, hogy hol, kitől és mily alkalommal ju
tott az birtokába. A jegyzőkönyvbe pontosan fel 
kell venni az illető fél tartózkodásának helyét, állá
sát és foglalkozását is. Ha az illető fél a postahiva
tal előtt ismeretlen, személyazonosságának meg
állapítása végett minden lehetőt el kell követni és 
ha esetleg útlevele, vagy más igazolványa van, an
nak közelebbi adatait a jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni. A felvett jegyzőkönyvet az illető féllel 
minden esetben alá kell íratni. A feladni szándé
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költ küldeményt felvenni csak abban az esetben 
lehet, ha a fél a lefoglalt pénz helyett elfogadható 
pénzt befizet.

Ha a jegyzőkönyvi kihallgatás alkalmával az 
illető fél ellen alapos gyanú merülne fel, hogy a 
hamisítványok készítésében, vagy azok szándékos 
terjesztésében részes, letartóztatása iránt azonnal 
a helybeli rendőrséghez, csendőrséghez, vagy köz
ségi elöljárósághoz kell fordulni. Ebben az esetben 
és akkor is, ha az illető fél vallomása következtében 
a hamisító felfedezése végett további sürgős intéz
kedés válik szükségessé, valamint akkor, ha a ha
misítás kétségtelen, a felvett jegyzőkönyvet a visz- 
szatartott hamisítvánnyal együtt az illetékes kir. 
ügyészségnek kell írásbeli jelentés mellett azon
nal beküldeni és erről, amennyiben államjegy, vagy 
bankjegyhamisítvány foglaltatott le, a Magyar Nem
zeti Bank üzletvezetőségét, ha pedig fémpénz, il
letve érme-hamisítvány foglaltatott le, a m. kir. 
állami pénzverőt (Budapest) írásban értesíteni kell.

Ha a fél azt állítja, hogy nem tudja, hogy a 
hamisítás gyanúja miatt lefoglalt pénz kitől szár
mazik, közvetlen hamisítási gyanú pedig nem me
rült fel, a hamisítványnak látszó lefoglalt államje
gyet, vagy bankjegyet a felvett jegyzőlönvwel 
együtt a Magyar Nemzeti Bank (ízlelve etőségéhez, 
a lefoglalt fémpénzt, illetve érmét pedig a felvett 
jegyzőkönyvvel együtt a m. kir. állami pénzverőbe 
(Budapest) kell szakértői megvizsgálás végett be
küldeni.

A visszatartott hamis, vagy hamisítványnak 
látszó pénzről és a visszatartott pénznek a fent- 
említelt helyekre történt beküldéséről a félnek el
ismervényt kell kiadni, amelynek hátoldalán a ha
misítványra vonatkozó adatokat fel kell jegyezni.

A szakértői megvizsgálás eredményéről a Ma
gyar Nemzeti Bank, illetve a m. kir. állami pénz
verő, az illető postahivatalt a megvizsgált pénz
nem visszaküldése mellett értesíti. Ha a megvizs
gált pénz valódinak bizonyult, azt a postahivatal 
az elismervény bevonása mellett a félnek vissza
adja. Ha azonban a megvizsgált pénz hamis, erről 
a postahivatal az érdekelt felet, amennyiben el
lenkező utasítást nem kap, értesíti és az értesítés 
megtörténtét a félnek kiadott postai feladóvevényen 
feljegyzi, a hamisítványt pedig a felvett jegyző
könyv és szakértői lelettel együtt, bűnvádi feljelen
tés kíséretében az illetékes kir. ügyészséghez vagy 
kir. járásbírósághoz küldi.

A kir. ügyészség, vagy bíróság által a posta
hivatalhoz esetleg visszaküldött valódinak talált 
pénzeket ugyancsak a fent leírt módon kell a 
félnek visszaadni. A poslapénztárakban, kezelő
osztályok beszolgáltatásában vagy kapott ellátmá
nyokban talált hamis, vagy hamisítás gyanúja 
alatt álló pénznemekre a fentírt rendelkezéseket 
megfelelően kell alkalmazni, az összeget az érde
kelttől be kell szedni s addig, amig ez lehetséges, 
a szóbanforgó összeget pénztári hiányként kell 
nyilvántartani s a pénztárszámadásban elszá
molni, pótlás esetén pedig mint pénztári többletet 
kell kezelni.

Megjegyzem, hogy a Magyar Nemzeti Bank, 
illetve a m. kir. állami pénzverő által a pénzhami

sítványokról készített és hozzám is megküldött 
műszaki leírást, illetve szakértői véleményt a 
P. B. T. utján ismertetem a postahivatalokkal.

Ezt a rendeletet a postahivatalok (ügynöksé
gek) a Posta üzleti Szabályzat 7. §-ánál jegyez
zék elő.

Ezzel a m. kir. posta-, távirda és távbeszélő, 
szabályrendeletek Gyűjteménye VII. részében 10. 
folyószám alatt közöltek 7. pontja, 11. folyószám 
alatt közöltek 17. §-a, valamint a 13., 11, 15., 16. 
folyószám alatt közöltek hatályukat vesztik.

A P. B. T. 1926. évi 63. számában közölt 5.715/ 
P. M. sz. rendelet végrehajtását illetően adott 
utasítás 7. pontja 2. bekezdésének C—8 sorát, a 
visszatartott pénzek átvételét igazoló okmányra 
vonatkozóan a jelen rendelet 4. bekezdésében fog
laltaknak megfelelően módosítom.

Budapest, 1927. évi február hó 4-én.

Változások a Csom agdíjszabásban.
7.205.

A hivatalok javítsák a Csomagdíjszabást az 
alábbiak szerint:

45. oldal, Arábia, 1. útirányon ezentúl 9 kg. 
súlyú csomag is küldhető, melynek díja 11.20 frc.

58. oldal, Egyesült-Ált., II. a) alatti helyekre 
10 kg súlyú csomag is küldhető, melynek díja
11.40 frc.

72. oldal, Irak, 1. útiránynál az 5. hasábban 
»—« helyébe írják: »1000**«.

(A kicserélő hivatalok jegyezzék elő, hogy ez 
útirányban az osztrák postaigazgatásnak megtérí
tendő értékdíj tovább frankó 300 frankonként 40 
ar. cts.)

85. oldal, Mauritius, 1. útirányban az 5 kg.

Postai m egbízások é s  utánvétellel terhelt kül
demények kiadása pénztárzárlat után.

U  138.191.
A P. M. Sz. 5. §. 7. pontjában foglalt azt ,a 

rendelkezést/ mely szerint postai meg jnások és 
utánvétellel terhelt küldemények kiadása a napi 
záróránál egy órával előbb fejeződik be, hatályon 
kívül helyezem.

A szóban lévő küldemények kiadása tehát a 
napi záróráig tart.

Az utalvány napi számadás lezárása (napi zár
lat) után kiváltott megbízási és utánvételi összegek 
elszámolására nézve a P. B. T. 1918. évi 34. számá
ban közzétett s a leadószolgálatra vonatkozó ren
delet I. Rész 17. pontjában foglaltak a mérvadók, 
azaz ezek az összegek az utalványbevételi naplóban 
másnapra elsőként való beírás mellett a megbízási 
utalványokkal, illetve az utánvételi lappal együtt 
éjjelen át a pénztárban őrkendők. Amennyiben 
ezek az összegek valami okból végleg nem számol
hatók el, azokat a P. R. T. 1924. évi 64. számában 
közzétett 22.843. sz. rendelet 5. §. 4. és 5. pontja 
értelmében az utalványbevételi naplóban letét gya
nánt kell elszámolni.

Budapest, 1927. évi február hó 19-én.
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súlyú csomag dija 1.80 és az ezentúl küldhető 10 
kg-osé 8.65 frc.

112. oldal, Tibet, 2. útirányon ezentúl 9 kg. 
súlyú csomag is küldhető, melynek díja 11.20 frc.

113. oldal, Timor, 1. útirány: 1 kg: 3.65; 5 kg. 
5.75 frc.

197. oldal, tí) Olasz dij, az »7. Súltjdij táb
lázatban a 10 és 20 kg. súlyú csomagok díja az 
1. díjövben 1.25 és 2.50; a 2.-ban 1.85 és 3.75; a
3.-ban 3.10 és 5.60 aranyfrank; a Jegyzet« 5. 
sorában 200 helyébe Írják: 250. A 2. Biztosítási 
(///«-táblázatban az első hasábban 200 fr-ként< 
helyett írják:' 250 ír-ként s az idetartozó 2. ha
sábban a régi adatok helyébe Írják az 1. díjövre 
vonatkozóan: 30 ct de legalább 2.50 fr«; a 2.-ra:
»1.25 fr de legalább 2.50 fr«; a 3. díjövre vonat
kozóan pedig: »3.75 fr .

198. oldal, 3. bekezdés (2 jegyzet) 1. sorában 
800 helyett: 1000; a 3. sorban 200 helyett 250;

a 4. sorban 200« helyett: 250; a 4. bekezdés 1. 
sorában »1 kg« helyett: 7 kg; a 2 sorban 2X  í>: 
helyett 1X6; a 3. sorban pedig »200—200« helyett: 
250 lesz a — fenti változásnak megfelelő — helyes 
adat.

Ugyanezen oldalon Példák a díjszámításra« 
cím alatt a baloldali hasábban: »olasz biztosit,
díj (2. díjöv)«-nél »2 fr — ct« helyett: 2 fr 50 
ct-ol; az összegezésben ennek a változásnak meg
felelően »5 fr 20 cl helyeit: 5 fr 70 ct-ot Írjanak; 
a jobboldali hasábban »2 fr 50 ct« helyett: 3 fr 
10 ct-ot; -»9 fr — ct« helyett: 7 fr 50 ct-ot; az 
összegezésben »19 fr 70 cl helyett 18 fr 80 ct-ot 
s a példákhoz tartozó ** jegyzet 2. sorában 200« 
helyett 250-el írjanak.

Budapest, 1927. évi február hó 22-én.

O laszországból M agyarországba irányuló távirati 
utalványforgalom felvétele.

7.285.
Értesítem a hivatalokat, hogy a folyó év már

cius hó 1-től kezdve nemcsak Magyarországból 
Olaszországba, hanem Olaszországból Magyaror
szágba is küldhetők távirati utalványok.

Jegyezzék ezt elő a P. R. T. 1925. évi 3. szá- 
mában megjelent 30.211., valamint az 1926. évi 
23. számában megjelent 18.565. sz. rendeleteknél 
valamint a Kivonatos Posladijszabás 17. oldalán 
levő táblázatban.

Budapest, 1927. évi február hó 26-án.

V áltozás a Táviró-Díjszabásban.
4.712.

A hivatalok a í. évi január hó 1-én életbelépett 
Táviró-Díjszabásban a következő változásokat ve
zessék keresztül:

A 13. oldalon Brit-Nyugat-Afrikánái a Szolgá
lati korlátozások hasábjában a — D =  . jelzés 
törlendő.

Ugyanezen oldalon a Belga-Kongo Banana, 
Banga Chela sib., valamint a többi hivatal (via Ba- 
nana)-nál a díjtétel via Eastern 1.37-ről 4.12-re 
helyesbítendő; a via Brest Dakar vagy via Teneriffe 
Dakar hasábban pedig a díjtétel 4.12-vel jegy
zendő elő.

A 14. oldalon Délnyugat-Afrikánál a megjegy
zés hasábban holland idán német Írandó.

A 15. oldalon az útirány első hasábjának fej
szövege (via Italo Radio) törlendő és helyébe via 
Italcable« Írandó.

Ugyanazon az oldalon Marokko-nál a rendel
tetési orsz'ág hasábjában Marokko elé » A« jel 
írandó s a via Italcablera helyesbített első útirány 
hasábba Marokko valamennyi hivatalánál a via 
Brest Dakar v. via Teneriffe Dakar útirány hasáb
ban levő díjtételekkel azonos díjak Írandók.

A 43. oldalon 4. Radioleveleknél az 1. Via Italo 
Radio cím második bekezdésének szövegében »fran
cia« szó után »olasz« szúrandó be.

Budapest, 1927. évi február hó 19-én.

A manuális alközpontok kapcsolói után a bud a 
pesti hálózatban fizetendő használati é s  fenn-" 

tartási díjak kiszám ítása.
132.534.

A Távbeszélő díjszabás II. Táblázat 3. pont
jában felsorolt szabványoktól eltérő (manuális) 
kapcsolók után a budapesti távbeszélő hálózatban 
fizetendő használati és fenntartási dijak kiszámítá
sára nézve a díjszabás »Megjegyzés rovatában 
levő rendelkezést akként módosítom, hogy a jelzetl 
szabványoktól eltérő kapcsolatok után esedékes
használati és fenlarlási, illetve fentartási díjak ösz- 
szegét nem kisebb kapcsolók díjainak összetételé
ből, hanem a »Távbeszélő díjszabás hivatkozott 
pontjában felsorolt kapcsolók közül a díjazás alá 
kerülő kapcsolóhoz legközelebb eső kisebb befogadó 
képességű kapcsolóra megállapított díjtétel alapul 
vételével külön-külön kell kiszámítani.

Az esedékes díj kiszámítása akként történik, 
hogy a díjszámítás alapjául vett kapcsolóra a díj
szabásban megállapított havi díj összegéi cl kell 
osztani az ezen kapcsolóra bekapcsolható mellék
állomások számával és a hányadost annyival kell 
megszorozni, ahány mellékállomás bekapcsolására 
a díjazandó váltó alkalmas.
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Pl.: egy 80-as kapcsoló-szekrény havi haszná
lati és fcntartási díjának a kiszámítása a 75-ös 
kapcsolóra megállapított díjtételek alapján a kő
vetkező :

112 X 80
75

havi fenntartási díj pedi<

= 119-47 P

48 X  80
75 =  51-20 P.

Ha valamely előfizetői alközpontban több kap
csolószekrény (váltó) van alkalmazva, a használati 
és fentartási illetve fcntartási dijai előbb kapcsoló- 
szekrényenként kell megállapítani s az egyes kap< 
csolószekrényekre megállapított díjak együttes ösz- 
szege adja az alközpont után jelzett címeken fize
tendő dijak havi összegét.

Jelen rendeleiem a Távbeszélő díjszabás hi
vatkozott pontjának »Megjegyzés« rovatában elő- 
jegyzendő.

Budapest, 1927. évi február hó 22-én.

A m agyar— szerb-horvát-szlovén távbeszélő  for
galom díjszabásának m egváltoztatása.

7.216.

létesítettigazgatással
magyar-szerb-horvát-

. A szerb-horvát-szlovén 
megállapodás értelmében a
szlovén távbeszélő forgalomban a 'díjtételek a f. 
évi március hó 1-től kezdve megváltoznak. Ugyan
ettől az időponttól kezdve ebben a forgalomban a 
határszéli szomszédos hálózatok közt való viszony
latokban a díjazás a belföldi forgalomhoz ha
sonlóan oszthatatlan hárompercenként történik. Ha
társzéli szomszédos hálózatok közt való viszony
latoknak azok tekintendők, melyekben a díj a táb
lázat szerint 1 P 35 f, és 1 P 70 f.

Az új díjtételek a következők:
A három percnél hosszabb ideig tartó beszélgetéseknél percenként és a gyengeforgalmú időben folytatott 

beszélgetések után az alábbi I —III. hasábok szerint a következő díjak számítandók:

Ma a d íjegység

f

I

a re n d e s  fo rg a lm ú  
id ő b e n  p e rc e n k é n t 

sz á m íta n d ó

f

II
a  gyenge  fo rg a lm ú  

id ő b e n  az első  h á ro m  
p e rc é r t  sz á m íta n d ó

f

III
a gyenge  fo rg a lm ú  
id ő b e n  p e rc e n k é n t 

sz á m íta n d ó

f

1
1
2
2
3
3

35
70
40
90
40
55

80

15
20

1
1
1
2
o

85
05
45
75
05
15

-* )
50
60
70
75

*) Azokban a határszéli viszonylatokban, melyekben a díj a táblázat szerint 1 P  35 f  és 1 P  70 f, a beszélgetések 
díjazása — a belföldi forgalomhoz hasonlóan — osztatlan 3 percenként történik.

A m ag y a r 
táv b eszé lő - 

k ö z p 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
díj

A m a g y á r 
táv b eszé lő - 

k ö z p o n t 
n e v e

A k ü lfö ld i táv b eszé lő - 
k ö z p o n t n ev e

Beszé getési 
dij

P f P t

Budapest A d a ......................................... 2 90 Budapest Osijek (E sz é k )...................... 2 90
f) A patin ................................... 2 90 Pancevo (Pancsova) . . . . 3 40
V Baeka Palanka (Palánka) . 3 40 V Petrovaradin (Pétervárad) . 3 40

Baeka Topola (Bács- }1 Basin j a ................................... 3 55
to p o ly a ) ............................. 90 V Senta (Zenta) ...................... 2 90

Béla Crkva (Fehértemplom) 40 }} Sombor (Z o m b o r)................ 2 90
„ B e lg ra d ................................... Q 40 Sremska M i tro v ic a ............. 3 40
)> B rc k o ...................................... !) 40 V Stari Becej (öbecse ............. 2 90

90
yO)) Coka (Csóka) ...................... 2

9 Ujverbász) ...................... 2 90
J) Djakovo (Diakovár) . . . . 2 90 y> Stubotiea (Szabadka) . . . . 2 90

Donja Dubrava (Alsó- r> V alpovo................... ............... 2 90
Domború) ....................... V Yeliki Beckerek (Nagy-

rt Donji M ih o l ja c ................... o becskerek) ......................... 2 90
H aifeld (Nagytószeg) . . . 90 Veliki K ikinda (Nagy-

?> I n d i a ...................................... 90 k ik in d a ) ............................. 2 90
» Koprivnica (Kapronca) . . Q 40 „ Vinkovci (Yinkovce) . . . . 2 90

K o sk e ...................................... 55 )} Vrsac (Versec) ................... 3 40
N asice ...................................... 90 Vukovár ................................... 2 9 )
Növi Becej (Ujbeese) . . . . 2

90 Zagreb ( Z á g r á b ) ................ 3 55
V Növi Padej (M agyar-Pádé) 9 Zemun (Zimony) ................ 3 40

Novisad (Ú jv id é k ) ............. 3 B aja Novisad (Újvidék) . . . . . 2 40
V Növi Vrbas (Ujverbász) . . 2 40
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A m ag y a r 
tá v b e sz é 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 n eve

Beszélgetési
di)

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 n eve

Beszélgetési
d‘j

P £ P f

; ff Senta (Zenta) ...................... 2 40 D.-v V in k o v ei................................ 2 40
ff Sombor (Z om bor)................ 1 TO ff Vukovár ................................ 2 40
ff Subotica (Szabadka) . . . . 2 40 Bédics Donja Dubrava (Alsó-

Barcs Donji M ih o l ja c ................... 2 40 Domború) ....................... i 71
2 4L) Siklós Osijek ( E s z é k ) ................... 1 7ü

ff Osijek (Eszék) ................... 3 55 Szeged A d a .......................................... 2 4J
Kiskunfélegyháza Subotica ................................ 2 40 ff A p a t in ................................... 2 40

Komárom Osijek (Eszék) ................... 1 40 ff Backa Palanka (Palánka) 2 90
Letenye R a s i n j a ................................ 1 70 ff Backi Brestovae (Szilberek) 2 40
Mohács Sombor (Z om bor)................ L 70 ff Bacs (B á c s ) .......................... 2 90

Nagyharsány Osijek (E sz é k )...................... 1 70 ff Béla Crkva (Fehér-
Nagykanizsa Donja Dubrava (Alsó- te m p lo m ) .......................... 2 90

Domború) ....................... 1 35 ff Belgrad ................................ 2 90
f f Koprivnica (Kapronca) . . 1 70 f f Coka (Csóka) ....................... 1 70
f f Zagreb (Zágráb) ................ 2 40 f f Csib (Dunaesíb) ................ 2 90

Orosháza Béla Crkva (Fehértemp- f f Növi Becej (Törökbecse) 2 40
lo m ...................................... 2 90 f f Novisad (Ú jv id é k ) ............. 2 90

Orosháza B e lg ra d ................................... 2 90 f f Növi Vrbas (Ujverbász) . . 2 40
f f Novi Becej (Ujbecse) . . . 2 40 f f Odzaci (H ó d s á g ) ................ 2 4<

f f Novisad (Újvidék) . . . . . 2 90 f f Osijek ( E s z é k ) ............. ......  . 2 90
f f Növi Vrbas (Ujverbász) . 2 40 f f Pancsevo (Pancsova) . . . . 2 90
f f Pancevo (Pancsova) . . . . 2 90 f f Petrovaradin (Pétervárad) 2 90
f f Petrovaradin (Pétervárad) 2 90 f f Priglevica S. Ivan (Bács

2 2 40
f f Sombor fZombor) ............. 2 40 f f Senta (Zenta) ............................................. i 70
f f Stari Becej (Óbecse) . . . . 2 40 f f Sombor (Zombor) . . . . 2 4(J
f f Subotica (Szabadka) . . . . 2 40 f f Srpski Miletics (Militics) 2 40
f f Vei. Beckerek (Nagybecs- f f  * Stari Becej (őbeese) . . . 2 40

kerek) ............................ 2 40 f f Subotica (Szabadka) . . . . 1 70
i f Vei. K ikinda (Nagy- f f Vei. Beckerek (Nagybecs-

k ik in d a ) ............................. 2 40 kerek) ................................ 2 40
f f Vrsac (V e rs e c ) ................... 2 90 f f Vei. K ikinda (Nagy-

Pécs 1 7() 2 40
f f Novisad (Ú jv id é k ) ............. 2 90 f f Vrsac (V e rse c ) ................... 2 90
f f Osijek . (E s z é k ) ................ 2 40 f f Vukovár ............................. 2 90
f f V a lp o v o ................................ 1 70 Szentes Subotica (Szabadka) . . . . 2 40
f f Vei. Beckerek (Nagybecs- Szigetvár Virovitica (Verőce) . . . . 1 70

kerek) ............................. 2 90 Villány Osijek (Eszék) ................... 1 70

A kir. hivatalok az új díjtételeket feltüntető 
csatolt fedőlapot ragasszák a f. évi január hó 1-én 
kiadott Távbeszélő-Díjszabás 38. oldalán levő táb
lázat helyélje, a 12. oldalon pedig az »Általános 
tudnivalók 4. pontjának második bekezdését a 
változásnak megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi február hó 23-án.

Uj m agyar— ném et távbeszélöviszonylatok  
m egnyitása.

6.405.
Egyrészről Kisvárda, másrészről mindazon 

németországi távbeszélő központok közt, amelyek
kel Budapest beszélhet, a távbeszélő forgalom f. 
évi március hó 7-én megnyílik.

A beszélgetési díj 70 fillérrel több Budapestnek 
az illető német viszonylatra megállapított díjánál.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 35. 
oldalán a »** jegyzet szövegét ennek megfelelően 
egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi február hó 19-én.

Uj m agyar— csehszlovák  távbeszélöviszonylatok  
m egnyitása.

6.801.
Folyó évi március hó 10-én a távbeszélőforga

lom a következő új magyar—csehszlovák viszony
latokban nyílik meg:

A magyar A külföldi Bes-zélgetési díj
távbeszélő központ távbeszélő központn-v
Budapest Zarnovice (Zsarnócza)

Pen̂ ő
2

f
50

Drégelypalánk Sahy (Ipolyság) 1 15
Makó 33 33 3 50
Szeged 53 33 3 50

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az í
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi február hó 23-án.

Uj magyar -  jugoszláv távbeszélöviszonylatok  
m egnyitása.

647.
Folyó évi március hó 1-én a távbeszélő for

galom egyrészről Nagykanizsa, másrészről Donja- 
Dubravá (Alsó-Domboru) Koprivnica és Zagreb 
között, továbbá egyrészről Budapest és Rédics, más
részről Donja-Dubrava (Alsó-Domboru) között meg- 

, nyílik.
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A beszélgetések díjait a magyar—jugoszláv táv
beszélő forgalom folyó évi március hó 1-én életbe
lépő új díjtételeit felsoroló 7.216/1927. sz. egyúttal 
megjelenő rendelet tünteti fel.

Budapest, 1927. évi február hó 23-án.

H elyesbítés a Helységnévtárban.
ad 4.428.

ötvös kk. Somogy megye adatai tévesen közöl
tettek. A vonatkozó szöveg 4-ik sorának vége, — 
(Ötvös-Kónyi) utáni rész, valamint az 5-ik sor 
egészen törlendő, s e helyett Írandó: 784, u. p. 
Kónyi, u. t. Somogyszob.

Budapest, 1927. évi február hó 21-én.

Forgalomköri változások.
I.

ad 4428.
Ötvös pályaudvari postaidra'.a! Ötvös ( r \  Dab- 

ronc, Zala m.) elnevezésű lakott helyre helyez
tetett át, amihez képest a hivatal neve ezentúl 
»ötvöspuszta«. A Helységnévtárban a4s®^mtán levő 
»p. u.« helyett »ötvöspuszta« írandó.

Budapest, 1927. évi február hó 21-én.
II.

4.763.
Résznek postahivatal 1927 január hó 17-én 

ismét megnyílt.
Ehhezképest, Zala vármegye alsólendvai járá

sába tartozó Belsősárd és Lendvajakabfa községek, 
valamint Résznek községhez tartozó Golicamajor 
és Golicamalom lakott helyek, végül Szombatfa 
községhez tartozó Nyakasházpuszta lakott hely 
utolsó postája ezentúl Résznek.

Budapest, 1927. évi február hó 16-án.

H elyesbítés a „Hivatalok névsora“ é s  a „Díjöv- 
m utató“ című segédkönyvekben.

6.877.
Miszla neve mellől a »gy« betű törlendő. 
Budapest, 1927. évi február hó 22-én.

Hivatalvezetői m egbízás.
6.799.

Varga József postaiéi ügyelő (336), megbizatott 
a pápai postahivatal vezetésével.

Budapest, 1927. évi február hó 19.

Lemondás.,
6.911.

Pogány István ideiglenes minőségű II. oszt. 
postatiszt, állásáról lemondott.

Budapest, 1927. évi február hó 22-én.

Szem élyzetiek.
7.298.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1927. évi 
január hóban előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek:
Kovács István 16 és Török Ferenc 18 fogalma

zók Győrből Debrecenbe, dr. Tajthy Ferenc .fogal
mazó 17 Budapestről Debrecenbe, S'zoda Nagy 
Károly főtiszt 577 Szolnokról Budapestre, Spanraft 
Mihály I. oszt. tiszt 141 Sopronból Nyíregyházára, 
Linzbauer József II. oszt. tiszt Sopronból Szombat
helyre, Totola József II. oszt. tiszt 242 Budapesti
ről Szolnokra, Sámson László II. oszt. tiszt 333 
Budapestről Bonyhádra, Bréhin László II. oszt. 
tiszt 370 Bonyhádról Békéscsabára, Kretzingen 
Géza segédellenőr 718 Sopronból Nyíregyházára, 
Koffer Ferenc segédellenőr 762 és Kadnár Rezső 
segédtiszt 541 Sopronból Szombathelyre, Homoki 
Ferenc segédtiszt 567 Veszprémből Budapestre, 
Csuk Dezsőné segédellenőrnő 1036 Marcaliból Bu
dapestre, Németh Róza segédellenőrnő 1359 Kör
mendről Dunaföldvárra, Jeszenszky Mária segéd- 
lisztnő 1032 Szigetvárról Pécsre, Horváth Karolin 
segédtisztnő 1265 Sopronból Szombathelyre, Ko- 
váts Lenke segédtisztnő 1348 Nagykanizsáról 
Pécsre, Keller Teréz kezelőnő 216 Barcsról Pécsre,
S. Nagy Sándor II. oszt. altiszt 2973 Ceglédről Bu
dapestre, Ress Ferenc II. oszt. altiszt 3303 Pécsről 
Körmendre, Fekete János II. oszt. altiszt 3660/a 
Budapestről Székesfehérvárra, Gyöngyösi Ferenc II. 
oszt. altiszt 4028 Pápáról Szombathelyre, Bank- 
hardt István II. oszt. áltiszt 4033 Nyíregyházáról 
Budapestre, Giczy Pál II. oszt. altiszt 4306 Kapos
várról Budapestre, Gerencsér Dávid II. oszt. altiszt 
4413 Ujdombóvárról Pécsre.

Elbocsátiatott:
vitéz Kiss György II. oszt. altiszt 2888.

Felmentetett:
Czimmer Ádám II. oszt. altiszt 4596.
Nyugdíjaztattak:
Balog József I. oszt. főfelügyelő 66, Stefán Nán

dor II. oszt. főfelügyelő 62, Szirmay Gyula 191 és 
Práger Ernő 523 felügyelők, Paskovszky Antal fő
ellenőr 41, íwsits Imre ellenőr 193, Mészáros Mi
hály műszaki ellenőr 72/a, Molnár Gerő I. oszt. 
szakaltiszt 37, Greguss Pál II. oszt. szakaltiszt 531, 
Németh Bálint kenesei 134, Baranovszky Lajos 
385, Szűcs Ferenc nkőrösi 567, Istvánfi János 1024 
és Belányi István 1319 I. oszt. altisztek, Nagy 
Péter bordasi 1254, Pandur József 1431, Fábián 
Sándor 2868 és Sugár László 3575 II. oszt. altisz
tek, Kompa Mihály II. oszt. vonalmester 40, Deák 
Sándor I. oszt. vonalfelvigyázó.

Meghalt:
Tamásy András II. oszt. vonalfelvigyázó 109.
Budapest, 1927. évi február hó 23-án.
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Kimutatás
a létszámból töröl« postakiadókról.

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

Budapest Szabó Károlyné 
szül Baranyai Uozalia kiadó Makó 1899 Budapest 103 Több mint féléve 

alkalm zást nem vállalt

n Berkovits Johanna • Hidalmás 1886 Budapest 102

» Erdélyi József r> Szabadka 1903 —

» Ewoldt Anna * Lugoshely 1872 -

» H annák Margit „ Tiszolo Budapest 507 •n

» K ardos Emma n Orsóvá 1905 Budapest 702 »

Kisgyörgy Anna }> B ürköi 1899 P es 's  tn tlőrinc -

” Mezey Anna
”

Felsőbánya
18-(2 Budapest 85 n

V Eácz Mária n Szolnok 1888 - Budapest 94 M

» Székely József »
Tótvázsony

1886

V T an  Erzsébet Lőcse 1906 N agykáta »

n
Zabradnicsek Józsetné 

szül. Koiek Marcit »
Erseftujvár 

1891 Budapest 74 »

özv Sebők Sandorné 
szül. Lévai E rzsébet » Békés 1901 Békés Dömsödi postam esterré 

neveztetett ki

Szeged Farkas Mária J» Budapest 1891 Szeged 7 Bizalomvesztés

Pécs Simon Anna » N agyláng 1901 Nagyláng Zákányi postam esterré 
nevezte: e tt ki

Kiadói á llást keresnek.
Pénztárkezelő postakiadó azonnalra alkalma

zást vállal, helyettesítést is. Címe: Gallay Eta. Bu
dapest, VIII., Vas-utca 15/a. fsz. 8.

Kiadónő március 15 vagy április 1-i belépés
sel állást vállal. Szíves megkeresést R. K. kiadónő. 
Törökszentmiklós címre kér.

A kezelés mindhárom ágában gyakorlattal 
biró és számadástételre képes kiadónő március 1, 
vagy 15-től alkalmazást vállal. Esetleg helyettesí
tést is elvállal. Cím: Mészáros Erzsébet postakiadó, 
Berzék.

A kezelés minden ágában jártas kiadónő azon
nali belépésre ajánlkozik. Megkereséseket kér „Ki
adónő“ Hajduhadház.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4 . — Felelős nyomdavezető: Ncdeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR § | | j

KI ADJ  A A M A G Y A R  K IR Á L Y I S M M

BUDAPEST, 1927. MÁRCIUS 8.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

9. szám

T Á R T Á L  O M
•Kormányzói elismerés.
S e g é d k ö n y v e k  j a v í t á s a  é s  m a g á n k i a d á s ú  d í j s z a b á s o k  

h a s z n á l a t á n a k  e l t i l t á s a .

A  k é s z p é n z b e n  s z e d e t t  b é r m e n te s í t é s i  d í j a k  b é l y e g g e l  
v a ló  l e r o v á s á n a k  k o r l á to z á s a .

A  M a g y a r o r s z á g  é s  N é m e t a l f ö l d  k ö z ö t t  v á l t h a tó  
u t a lv á n y o k  ö s s z e g é n e k  ú j a b b  m e g á l l a p í t á s a .

V á m k ö te l e s  á r ú t  t a r t a l m a z ó  le v e le k  f o r g a l m a  k ü l 
f ö ld d e l .

A  b u d a p e s t i  b a r o m f i k i á l l í t á s r a  k ü l d ö t t  c s o m a g o k  s ú l y 
h a t á r á n a k  f e le m e lé s e .

K ü l ö n le g e s e n  k e z e l t  k ö z ö n s é g e s  le v e le z é s  c ím é n  m u n k a 

e g y s é g e k  f e l s z á m í t á s á n a k  m e g s z ü n te t é s e .

F o r g a l o m b a  k e r ü l t  1 ,0 0 0 .0 0 0  K - á s  á l l a m je g y h a m is í t -  
v á n y o k  i s m e r t e t é s e .

A  f o r g a l o m b a  k e r ü l t  e g y  p e n g ő s  é s  2 0  f i l l é r e s  é r m e 
h a m is í t v á n y o k  i s m e r t e t é s e .

V íz -  é s  c s a p a d é k j e l z ő  t á v i r a t o k  d í j m e n t e s s é g e  a  S z e r b -  
H o r v á t - S z lo v é n  k i r á l y s á g g a l  v a ló  f o r g a l o m b a n .

Ű j m a g y a r - o s z t r á k  t á v b e s z é lő  v i s z o n y la to k  m e g  
n y i tá s a .

Ú j m a g y a r — s v á jc i  tá v b e s z é lő  v i s z o n y la to k  m e g 
n y i t á s a .

A  m . k i r .  p o s t a t a k a r é k p é n z t á r  1 9 2 7 . j a n u á r  h a v i  f o r 
g a lm a .

H e l y e s b í t é s  a  » m . k i r .  p o s t a h iv a ta lo k  é s  p o s t a ü g y n ö k 
s é g e k  n é v s o r a «  c ím ű  s e g é d k ö n y v b e n .

F o r g a l o m k ö r i  v á l to z á s o k .

S a j t ó h i b a  h e ly e s b í té s .

Á tm in ő s í té s e k .

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y e k  p o s t a m e s t e r i  á l l á s o k r a .

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y  p o s t a ü g y n ö k i  á l l á s r a .

K i m u t a t á s  a  l é t s z á m b a  v i s s z a v e t t  p o s t a k ia d ó k r ó l .

K im u ta t á s  a  l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  p o s t a k iá d ó k r ó j .
M e g h ív ó .
K i a d ó i  á l l á s t  k e r e s n e k .
B e tö l t e n d ő  k i a d ó i  á l l á s o k .

Kormányzói elism erés.
7.356.

A Kormányzó Úr ő Főméltósága Budapesten 
folyó évi február hó 10. napján kelt magas elhatá
rozásával előterjesztésemre megengedni méltózta- 
tott, hogy dr. Vas Ferenc, dr. Rózsa Zsigmond, 
dr. Privitzer Jenő nyugalmazott, postaigazgatóknak 
és Wildenauer Kálmán nyugalmazott postahivatali 
igazgatónak nyugalomba vonulásuk alkalmából 
buzgó és eredményes szolgálatukért elismerése tud- 
tul adassék.

Budapest, 1927. évi február hó 26-án.

Segédkönyvek javítása  é s  a magánkiadású díj
szabások  használatának eltiltása.

7.940.
Ellenőrző tisztviselőim jelentése szerint még 

mindig vannak hivatalok, amelyek a hivatalos kiad
ványokat nem javítják az időközi rendeletek alap
ján. Ez a hanyagság a feleknek sok kellemetlen
séget, a kincstárnak gyakran kárt, az igazgatásnak 
pedig sok felesleges munkát okoz. Ezért utasítom 
a hivatalokat, hogy a hivatalos kiadványok javí
tását lelkiismeretesen végezzék el, mert a kerületi 
igazgatóságokat felhívtam, hogy a kiadványok ja

vítását szigorúan ellenőrizzék és az esetleg talált 
javítatlan példányokat a mulasztó közeg terhére 
javíttassák ki.

Ez alkalommal hivatkozással a P. R. T. 1926. 
évi 9. számában megjelent 3515. számú rendele- 
temre, ismételten utasítom a hivatalokat, hogy 
magánkiadású díjszabásokat ne használjanak. Az 
igazgatóságok a jövőben, ha valamelyik alkalmazott 
a szolgálati beosztásában magánkiadású díjsza
bást használ, az illetőt pénzbírsággal fogják bün
tetni.

Budapest, 1927. évi február hó 27-én.

A készpénzben szed ett bérm entesítési díjak 
bélyeggel való lerovásának korlátozása.

6.470.
Hivatkozással az 1925. évi P. R. T. 10. számá

ban közölt 5439. számú rendeletre, a budapesti 62. 
és 72. és a postaigazgatósági székhelyeken tévő 1. 
számú hivataloknál azt a kivételes eljárást, hogy 
a tömegesen feladott nyomtatványküldemények bér- 
mentesítési díját, továbbá az értéklevelek, értékdo
bozok, betét- és kézi csomagok készpénzben szedett
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bérmentesítési díját naponta 80 P-ig bélyeggel rój- 
ják le, mai nappal megszüntetem.

Ennek megfelelően a hivatalok a fenli ren
delet 2. pontjának második bekezdését töröljék.

Budapest, 1927. évi március hó 1-én.

A M agyarország é s  Ném etalföld között váltható  
utalványok összegén ek  újabb m egállapítása.

4.223.
A németalföldi postaigazgatással történt újabb 

megállapodás értelmében a Németalföldről Magyar- 
országba egv-egy utalvánnyal küldhető legnagyobb 
összeg, valamint a Magyarországból Németalföldre 
szóló csomagok utánvételének legnagyobb összege 
1000 pengő. Ellenkező irányban a legnagyobb ösz- 
szeg továbbra is 500 hollandi forint marad.

Ugyancsak 500 hollandi forint a legnagyobb 
összeg a Németalföldről Magyarországba szóló meg
bízási forgalomban is. Ellenkező irányban a meg
bízási forgalom egyelőre függőben marad.

A hivatalok a kivonatos Posta- és Táviró Díj
szabás 17. oldalán Németalföldnél a megfelelő ro
vatban az 1200 pengőt 1000 pengőre javítsák ki, 
azonkívül a 18. oldalon a »Postai megbízás« című 
fejezetnél az utolsó bekezdés első sorában »és Né
metalfölddel« szavakat töröljék és a Németország
ból« szó után írják be a következőket: »és Német
alföldről.«

Budapest, 1927. évi március hó 4-én.

Vámköteles árút tartalm azó levelek forgalm a  
külfölddel.

8 . 021 .

A Posta Rendeletek Tára 1925. évi .42. számá
ban közzétett 18981. szánni rendeletem kapcsán 
közlöm, hogy vámköteles árút tartalmazó leveleket 
ezentúl a Délafrikai Unióba is lehet küldeni.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a hivatkozott ren
deletnél és a Kivonatos díjszabás« 12-ik oldalán.

Budapest, 1927. évi március hó 3-án.

A budapesti baromfikiállításra küldött csom a
gok súlyhatárának felem elése.

ad 6.779.
Az »Országos Magyar Gazdasági Egyesület f. 

évi március hó 25—27-ike között Budapesten a 
tavaszi tenyészállat és gépkiállítás keretében ba
romfikiállítási rendez.

A tenyésztők által f. évi március hó 21- 24-ike 
között bármely postahivatalnál az »Országos Te
nyészállatkiállítás Budapest címre, továbbá a ki

állítás rendezősége által Budapesten folyó évi már
cius hó 28— 30-ig bezárólag feladásra kerülő és a 
tenyésztők részére szóló élőállatokat tartalmazó 
postacsomagok súlyhatárát kivételesen 50 kg-ban 
állapítom meg.

A csomagokért a postai díjszabásban 50 kg-ig 
terjedő hivatalos csomagokra megszabott díjak 
járnak.

Egyebekben a P. R. T. 1923. évi 78. számában 
közölt 32.476. sz. rendeletben foglaltak értelemsze
rűen ezekre a küldeményekre is alkalmazást nyer
nek.

Budapest, 1927. évi március hó 3-án.

Különlegesen kezelt közönséges levelezés címén 
m unkaegységek felszám ításának m egszüntetése.

8.162.
A P. R. T. f. évi 4. számában közzétett 1649. 

sz' rendelet a tengerentúlról eredő levélpostai kül
demények különleges kezelését f. évi január hó 
végével megszüntetvén, figyelmeztetem a kir. hi
vatalokat, hogy különlegesen kezelt közönséges leve
lezés kézbesítése címén a munkaegységkimutatás 
»I. Posta« részének 17. és 27. rovatain f. évi 
február hó 1-től kezdve munkaegységet nem szá
míthatnak fel.

Ezt a kir. hivatalok a hivatkozott számú ren
deletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi március hó

Forgalomba került 1 ,0 00 .00 0  K-ás államjegy- 
hamisítványok ism ertetése.

7.635.
A Magyar Nemzeti Bank pénzjegynyomdájá

nak közlése alapján, a forgalomba került 1,000.000 
K-ás államjegyhamisítvány műszaki leírását, 
utalással a P. R. T. f. évi 8. számában közölt
22.182. sz. rendeletre, az alábbiakban ismer
tetem a postahivatalokkal.

A hamisítványt fotolythografiai úton és kézi- 
rajzpótlással állították elő. Főbb ismertető jelei a 
következők:

A hamisítvány papírja tiszta fehér, melyen a 
selyemszálakat piros irónnal utánozták.

A hamisítvány sor- és folyószám számjegyei 
egészen más typusúak, mint az eredetin; mar
kánsabbak, vastagabbak.

Mint lényeges ismertetőjel megállapíttatott, 
hogy a tojásdad alakú medaillonba foglalt női 
fej képe, mely az eredeti jegyeknél réznyomású,
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tiszta éles, sötétbarna szinű és a keret szürkészöld 
alapnyomatából mintegy kiemelkedve plasztikusan 
hat, a hamisítványon piszkos, feketeszinű, elmosó
dott és a haj, valamint a fej koszorúdísze a hát
térrel egybeolvad. Az arc képe el van rajzolva, 
miáltal annak karaktere teljesen elüt az eredetitől. 
A valódi jegy fejrajzánál a szemek, orr és száj 
körül húzódó finoman kidolgozott árnyékolás a 
hamisítványnál durva kivitelű, mely a sötétebb 
helyeken sok helyütt összefolyva fekete foltot 
képez. A fejen, az áll közepén, az ajak irányában 
haladó keskenyedő árnyékolási folt látható, mely 
felett keresztben egy világos csík húzódik. Míg az 
eredeti államjegyen a női fej háttere szabad szem
mel láthatólag csak függőleges vonalakból áll és 
lefelé haladva világosodik, addig a hamisítványon 
a háttérnek nemcsak függőleges, hanem vízszintes 
vonalozása is tisztán kivehető és majdnem egyen
letes árnyalatú.

Az eredeti államjegy előoldali keretének finom 
rajzvonalai a hamisítványon vastagok, dúrva kivi
telűek és elmosódottak. A hátoldalnak a jegy 
egész képére kiterjedő szürkészöld dessin alap
nyomata a középen lévő építményes guilloche-rajz- 
zal egybeolvad, a keret finom rajzvonalai durvák 
és vastagok.

Feltűnő ismertetőjel, hogy a hátoldal idegen- 
nyelvű érlékjelző szövegének betűi vékonyabbak, 
mint az eredetin, továbbá, hogy a »Korun szó »u« 
betűjén az ékezet, valamint a jobboldali cyrill- 
betűs szövegben a MHHMJ3 H szó második betű
jének (11) a balról jobbra felfelé haladó össze
kötő vonala hiányzik.

A hamisítvány alkalmas arra, hogy pénzkeze
lésben ltevésbbé jártasokat megtévesszen.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy az 
államjegyek elfogadásánál óvatosan járjanak el.

Ezúttal felhívom a postahivatalokat, hogy a 
pénzhamisítványok felfedezése alkalmával köve
tendő eljárás tárgyában a folyó évi P. R. T. 8. szá
mában közölt 22.182. sz. rendelet 5. bekezdésének
3. és 1. sorában levő és a visszatartott pénznek 
a fentenditett helyekre történt beküldéséről szöveg
részt töröljék. Ugyanennek a rendeletnek (5. bekez
dése 10. sorában levő postai feladó vevénven 
kifejezési töröljék és ehelyett elismervényen kife

jezést írják. Ugyanezen rendelet utolsó bekezdésé
nek 3. sorában levő »C—8« helyett 6—8 Írandó. 

Budapest, 1927. évi március hó 5-én.

A forgalom ba került egy pengős é s  2 0  filléres  
érm ehamisítványok ism ertetése.

7.636.
A m. kir. állami pénzverő közlése szerint, 

egy pengős és 20 filléres fémpénzek kerültek for
galomba.

A hamisítványok részint ón-ólom-ötvözetből, 
részint ón-ólom-réz és antimonból, öntés útján 
készültek.

Az egy pengős hamisítványok egyik válfaja,
a tompa csengés, erősen szürke szin és töké

letlen széldiszítés által, mely egy részén teljesen 
hiányzik, másik részén a széldiszítések helyett 
karcolások vannak, könnyen felismerhető.

Az egy pengős hamisítványok másik válfajá
nak széldiszítése és színe elég jól van utánozva. 
A hamisítvány mindamellett könnyen felismerhető 
azáltal, hogy a »Pengő« feliratban és a verés 
helyét jelző »Bp« betűkben, pontokhoz hasonló 
kidudorodások vannak. Ezen pontok a következő
képpen vannak elhelyezve: a P betű felső görbüli 
részében 1, az E betű középső vízszintes vonala 
alatt és fölött 1 -1, az N betű második függőle
ges szárának belső oldalán 1 és a G betű vízszin
tes vonalának alsó részén 1 pont van. A verés 
helyét jelző B betű jobb oldalán 2, görbületében 
1—1, a P betű felső görbült részében 1 ponthoz 
hasonló kidudorodás van.

A 20 filléres hamisítványnak a korona felüli 
oldala igen gyengén sikerüli, teljesen elmosódott.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az eset
leg eléjük kerülő pénzhamisítványokkal a P. R. T. 
f. évi 8. számában közölt 22.182. sz. rendeletben 
foglaltak szerint járjanak el.

Egyben figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy 
a pénzek elfogadásánál óvatosak legyenek, mert 
az esetleg elfogadott hamisítványok az érdekelt 
alkalmazottat terhelik.

Budapest, 1927. évi március hó 1-én.

Víz- é s  csapadékjelzö táviratok díjm entessége  
a Szerb Horvát-Szlovén királysággal való for

galomban.
8.275.

A magyar—szerb-horvát-szlovén kölcsönös for
galomban a víz- és csapadékjelzőtáviratok díjmen
tesen kezelendők.
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A szóbanlevő táviratokat szerb részről egy
előre a belgrádi »Direction des caux« küldi a föld- 
mívelésügyi minisztérium vízrajzi osztályának, ma
gyar részről pedig a földmívelésügyi minisztérium 
vízrajzi osztálya a belgrádi Direction des eaux«- 
nak.

Jegyezzék elő a hivatalok ezt a Távirdaüzleti 
Szabályzat 53. §-ánál.

Budapest, 1927. évi március hó 5-én.

Új m agyar— osztrák távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

8.045.
Folyó évi március hó 15-én a távbeszélő forga

lom a következő uj magyar—osztrák viszonylatokban 
nyílik meg:
A magyar távbeszélő A külföldi távbeszélő Beszélgetési dij

központ neve központ neve p f
Celldömölk St. Martin a. d. Raab 2 10
Kecskemét* Linz 8 95
Kisvárda* Wien 3 50
Körmend St. Martin a. d. Raab 1 70
Őriszentpéter » V  v  »  v 1 70
Sárvár ;; » ;; v  v -

2 10
Sümeg jj V  .V »  V

2 10
Szentgotthárd ;; »  V  V  V 1 70
Szombathely » n  v  »  ?? 1 70
Zalalövő V v  »  » 1 70

* A Budapesten tül fekvő helyekre érvényes időbeli kor
látozással.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást az új viszony
latok adataival egészítsék ki és a f. évi P. R. T.
7. számában közzétett 5315. sz. rendelettel megnyitott 
Sopron—Oberhollabrunn távbeszélő viszonylatok díj
tételét 2'10-ről 2’40-re helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi március hó 4-én.

Üj m agyar— svájci távbeszélő  viszonylatok meg
nyitása.

8.328.
Egyrészről Szombathely, másrészről Buchs, St. 

Gallen (St. Gall) és Zürich svájci központok közt 
a távbeszélő forgalom megnyílott. A közönséges há
romperces beszélgetés dija mindhárom viszonylat
ban 7 P 70 f. Beszélgetések csak 19—8 órák közt 
válthatók.

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-vel ki
adott új Távbeszélő-Díjszabási az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi március hó 4-én.

A m. klr. postatakarékpénztár 1927 január 
havi forgalm a.

1.185.

A takaréküzletben a betétek állománya 1927. 
évi január hó végén 16.4 millió pengőt tett ki. 
A betevők száma e hóban 5.023-mal gyarapodott, s
összes számuk e hó végén 1,266.959 volt.

A csekk és kliring üzletben a betétek összege 
13.6 millió pengővel múlta felül a visszafizetések 
összegét. A csekk betétek állománya ezzel 1927. évi 
január hó végén 192.5 millió pengőt tett ki. A csekk- 
számlatulajdonosok száma e hóban 10-zel növeke
dett, s a fennálló csekkszámlák száma o hó végén 
54.879 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,445.909 tétel, s 1005.1 
millió pengő, összes betéteinek állománya pedig 
e hó végén 208.9 millió pengő volt.

Az intézet értékpapirállománya különféle érték
papírokban és záloglevelekben 1927. évi január hó 
végén 12.04 millió pengő névértéket tett ki.

Am. kir. postatakarékpénztár 1927. évi január 
havi zálogüzleti forgalmában 112.022 drb. új zálog- 
felvétel történt 1.9 millió pengő kölcsönnel. E hó
ban 79.072 drb zálogkiváltás volt 1.4 millió pengő 
kölcsönvisszafizetéssel.

A zálogálladék 1927. évi január hó végén 
474.895 drb volt, a zálogkölcsön tőkeálladéka pedig 
8.8 millió pengőt tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.868 drb, kényszerárverésre pedig 2.311 
drb különféle zálogtárgy került.

Budapest, 1927. évi február hó 28-án.

H elyesbítés a „m. kir. postahivatalok é s  posta
ügynökségek névsora“ című segédkönyvben.

5.998.

A 20. oldalon a 4. rovatban Csákberény neve 
mellől a »gy« betű törlendő s helyette >1< betű 
írandó.

Budapest, 1927. évi február hó 28-án.
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Forgalomköri változások.
I.

6197.
Cseszta-puszta Kötcse, Somogy vm., tabi ,j.,

u. t. ezentúl Kötcse.
Magyal-puszta Kötcse, Somogy vm., tabi j.,

u. t. ezentúl Kötcse.
Pócza-puszta Kötcse, Somogy vm,. tabi j.,

u. t  ezentúl Kötcse.
Bókavölgyi szőlötelep Kötcse, Somogy vm., 

tabi j., u. t. ezentúl Kötcse.
Csillagói szőlőtelep Kötcse, Somogy vm., 

tabi j., u. t. ezentúl Kötcse.
Lóki szőlőtelep r>i Kötcse, Somogy vm., tabi j.,

u. t. ezentúl Kötcse.
Újhegy szőlőtelep r~\ Kötcse, Somogy vm., 

tabi j., u. t. ezentúl Kötcse.
Kismalom szőlőtelep r~> Kötcse, Somogy vm., 

tabi j., u. t. ezentúl Kötcse.
Nagymalom szölőtelep r> Kötcse, Somogy vm., 

tabi j,. u. t, ezentúl Kötcse.
Nagycsepely kk., Somogy vm., tabi j., u. t. 

ezentúl Kötcse.
Nagycsepely malom r~\ Nagycsepely, tabi j., u. t 

ezentúl Kötcse.

Kosa szőlőtelep r~\ Nagycsepely, tabi j., u. t. 
ezentúl Kötcse.

Teleki kk., tabi j., u, t. ezentúl Kötcse. 
Budapest, 1927. évi február hó 28-án.

H.
8 . 220.

Sajókazinc kk., Borsod, Gömör és Kishont k. 
e. e. vm., sajószentpéteri j., ezentúl (gj>£3 is. 

Budapest, 1927. évi március hó 3-án.

Sajtóhiba helyesb ítés.
Helyesbítsék a hivatalok a P. R. T. f. évi 8. 

számában a postai megbízások és utánvétellel ter
helt küldeményeknek a pénztárzárlat után való ki
adása tárgyában megjelent 138.191. sz. rendelet 
első bekezdésének első sorában a P. M. Sz. kezdő
betűket P. Ü. Sz.-re.

Budapest, 1927. évi március hó 7-én.

Átm inősítések.
44.832.

Schandl Győző és Dvorzsák József m. kir. 
postagépészek I. oszt. m. kir. postagépkezelőkké mi
nősíttetlek át.

Budapest, 1927. évi február hó 17-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
138.608.

Postamesteri állásra tisztiszerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíj jogos tagként való belépésének a kötelezettsége mellett.
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Az.egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétell
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig í* P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a m. kir. postavezérigazgatóság- 
hoz 1927. évi március hó 23-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi március hó 1-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
6742.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. postamesterek és postamesteri alkalmazottak országos nyugdij- 
egyesiiletébe nyugdijjogos tagként való belépésének kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően felsze 
| relt kérvényüket a m. kir. postavezérigazgatóság 
| lioz 1927. évi március hó 23-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi február hó 26-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaiigynöki 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. hasábban felvett postaigazgatósághoz 1927. évi március hó 23-ig 
nyújtandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924, évi 1. számában.

Kimutatás
a létszámba visszavett postakiadók, kiadrJelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

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
Rendelet

száma

•

n e v e állása
születési helye 

és éve

Hol teljesített 
legutoljára 
szolgálatot

Jegyzet

Tar. Erzsébet kiadó Lőcse
1906

Nagykáta 1. R. 263 907 —
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Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.

P osta
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

_____ 1

legutóbbi alkal
mazási helye

Debrece i Kocsis Juliánná kiadó Debrecen 1899 
I. 15. Debrecen 3. Meghalt

Szeged Koffer Erzsébet
kiadó

(v é jík . s e -  
g é d t is z tn ő

Cegléd 1897 Ujkécske
Feléven túl nem vállalt 

alkalmazást 
1. F. 53/927.

» Spéez Gyuláné kiadó Szeged 1892 Szeged 4. »

•
W interslein Margit »

Mezőhegyes
1897 Magyarbánhegyes *>

1. F. 84/927.

Pécs Sebestyén Irén ”
Kaposvár 1897 

IV. 29. Felsőnyék meghalt

Meghívó.
A Postaalkalmazottak Országos Méhészegye

sülete 1927. év március hó 25-én** pénteken, 
(Gyümölcsoltó-Boldogasszony napján), délelőtt 11 
órakor a »Postatisztviselők Országos Kaszinója « he
lyiségében (VII. kér., Rákóczi-ut 30. sz.) évi rendes 
közgyűlést tart a következő tárgysorozattal:

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az 1926. évi működésről.
3. Az 1926. évi zárószámadás bemutatása.
4. Pénztárvizsgáló-bizottság jelentése.
5. Az 1927. évi költségvetés bemutatása és le- 

tárgyalása, s ennek kapcsán az 1927. évi tagsági 
díj megállapítása.

6. Pénztáros megválasztása és a választmány 
egyharmadának kisorsolása és a megüresedett he
lyek betöltése.

7. Indítványok.*
8. Szakelőadás. Tartja: Gál Imre úr, m. kir. 

méhészeti felügyelő, a gödöllői állami méhészeti 
gazdaság vezetője.

* A közgyűlés előtt 8 nappal írásban bejelentendők, 
m ert különben nem tárgyalhatók.

** H a a közgyűlésen m árcius 25-én a  tagok határozat- 
képes számban nem jelennének meg, az újabb közgyűlés 
ugyanott április hó 3 -án (vasárnap) d. e. 11 órakor a 
m egjelent tagok szám ára való tekintet nélkül fog m eg
tartatni.

Amidőn a postás méhészegyesületi tagjainkat, 
valamint az összes érdeklődő postás kartársakat 
tisztelettel meghívjuk, felkérjük különösen a buda- v 
pesti főnök urakat, hassanak oda, hogy a vezetésük 
alatt álló személyzet minél nagyobb számban je
lenjen meg.

Elnökség.

Kiadói á llást keresnek.
Kiadónő alkalmazást vállal március 15-re 

vagy április 1-re. Szíves megkeresést »Postames
terhelyettes«, Hajmáskér falu címre kér.

Mindhárom szakban jártas kiadónő március 
15-re alkalmazást vállal. Szíves megkeresést 
»Kiadónő, Törökszentmiklós postahivatal címre 
kér.

Betöltendő kiadói állások.
Budapest 500 postahivatalhoz Tátra-utca 4., 

Vigszinház közelében, azonnali vagy március 15-re 
való belépésre teljesen önálló, pénztárkezelésre és 
hivatalvezetésre képes kiadónőt keres. Állás 
állandó, fixfizetés havi 1,600.000 korona.

Szabadszállás I. oszt. postamesteri hivatal 
gyakorlattal biró férfi-kiadót azonnali belépésre 
keres második kiadó állásra. Ajánlatok a szabad- 
szállási postahivatal címére küldendők.

N yom ato tt a Budapesti H írlap  nyom dájában, B udapest, V i l i . ,  R ökk Sailárd-Mtca 4 . — Felelős nyom davezető: N edeczky László.





RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A M A GYAR K I R Á L Y I  ! j§ g § j| KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1927. MÁRCIUS 15. 10. szám

T A R T A L O M
Postai szállításbóil k izárt sajtóterm ékek. 
Feladókönyvekbe való bejegyzés egyszerűsítése. 
Postagyűjtőhely felállítása.

l 'j  m agyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok meg
nyílása.

Uj m agyar-osztrák távbeszélő viszonylatok m egnyitása. 
Hivatalvezetői megbízás.

Személyzetiek.
Forgalomköri váll<>zások.
Kim utatás a létszám ból törö lt postakiadókról. 
K im utatás a létszám ba visszavett postakiadókröl. 
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
Kiadói á llást keresnek.
Betöltendő kiadói állás.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
i.

9.313.
A Xew-Yorkban megjelenő „The Interpreter“ 

című időszaki lap és az ugyanott kiadott „Építsük 
naggyá az Uj Előrét!“ feliratú képes levelezőlapok 
postai szállítási jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket a ki- 
tillott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest. 1927. évi március hó 10-én.

II.

9.314.
1. A Wienben kiadott Kari Marx és Friedrich 

Engels: ,.A Kommunista Kiáltvány“,
2. a Wiephen kiadott Rose Luxemburg: 

„Tömegsztrlájk“.
3. a Hamburgban kiadott Ossip Piatnitzki: 

„Organisatorische' Fragen“,
4. ti Wienben kiadott ..Die Frau im neuen 

Russland“,
ö. a Berlinben kiadott ...Spartakusbriefe“ 

(Rand I. und Neudruck),
6. a Lcipzigben kiadott Hcrmynia Zur Mühlen: 

„Der Rote Heiland“ című könyvek, továbbá
7. a Wienben megjelenő „Die Kommunistische 

Internationale" című folyóirat postai szállítási jo
gát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék-

Budapest, 1927. évi március hó 10-én.

Feladókönyvekbe való bejegyzés egy szerű sítése .
7.086.

Ha valamely, feladókönyvet használó fél 
ugyanazon alkalommal, ugyanazon címzettnek 
több, azonos súlyú és díjú, értéknyilvánítással cl 
nem látott és utánvétellel nem terhelt csomagot ad 
fel, ezeket a feladókönyvbe egy sorba lehet beírni. 
Int a ragszámuk folytatólagos. Ilyen esetben be 
kell írni a feladókönyvbe: Az első és utolsó rag
számot, a címzett nevét, a rendeltetési helyet, azt. 
hogy mennyi egy-egy küldemény súlya és a posta
díjak egyenkénti és teljes összegéi.

Budapest, 1927. évi március lu) 10-én.

Postagyüjtöhely felállítása .
1.799.

Folyó évi március hó 16-tól „Budapest Carlton- 
szálló postagyűjtőhely“ elnevezéssel (IV., Mária 
Valéria-utea 2. szám alatt) postagyüjtöhely lépett 
életbe.

A gyűjtőhely ellenőrzésével a Budapest 4. sz. 
hivatal bízatott meg.

A nevezett gyűjtőhely csak bárhová szóló díj
köteles ajánlott levelek és belföldre szóló, legfeljebb 
560 pengő nyilvánított értéken aluli közönséges cso
magok felvételével bízatott meg.

A „Postahivatalok és Postaügynökségek né 
sora“ megfelelően javítandó.

Budapest, 1927. évi március hó
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Uj magyar jugoszláv távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

8.987.
Egyrészről Pécs és Siklós, másrészről Djakovo 

(l)iakovár) közi a távbeszélő-forgalom f. évi már
cius hó 11-én megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja

a debeceni ig. kerületében:
Bariba Gyula kiadó Girinc.sre, Bányai Stefánia 

kiadónő Jásztelekre, Iván Dálszló máv. állomáselol- 
járő .Felsőszászberek pu.-ra. Kormos Margit hiv. 
kisegítő Tarnaörsre, Muschong Rezső nyug. posta
tiszt a szolnoki 3. sz. postahivatalhoz;

a pécsi ig. kerületében:
mindkét viszonylatban 2 P 40 f.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabást az uj 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi máriás hó 9-én,

Uj m agyar-osztrák távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

8.787.
Folyó évi március hó 20-án a távbeszélő-for

galom a következő új magyar-osztrák viszonyla
tokban nyílik meg:

A magyar 
távbeszélő központ 

n

A külföldi Beszélgetési díj 
távbeszélő központ

neve Pengő fill.

Budapest Kirchschlag N. Őst. 2 40
Celldömölk 2 10
Eszterháza .. „ 1. 70
Fertőszentmiklós „ „ 1 70
Kapuvár „ „ „ 1 70
Körmend „ „ 1 70
Pápa 2 10
Székesfehérvár 2 40
Veszprém 2 40

A hivatalok a Fávbeszélő Díjszabást az új vi
szonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi március hó 8-Iáín.

Hivatalvezetői m egbízás.
6.614.

Dénesi Katalin kiadónő Inkére, Duska Mária 
hiv. kisegítő Tolnanémedirt\ Gyutay Lajos kiadó 
Gyöngyösmellékre, Mayer József né szül. Birkhofer 
Cecilia v. segédellenőrnő Csornára; Pichovszky 
Emilia kiadóm’) Tőtszerdahelyre;

ti soproni ig. kerületében:
Ackermann Erzsébet hiv. kisegítő Banára, 

Bally Béla kiadó Jutásra, Horváth Emma kiadónő 
Nyögésre, Horváth Julia kiadónő Pázmáindfalura, 
Kovács Antalné szül. Edvy Vilma h. pm. Rába- 
szovátra (véglegesítés).

Áthelyeztettek a következő postamesterek, illetve 
postamesternők:

Angyal Ferenc Tofnanémediről — Elekre; 
Gaál Mária a szolnoki 3. sz. postahivataltól — 
Erdőtelekre; Hidy Piroska Vinárról — Kemenes- 
magasira; Kiss Domokosáé szül. Forró Etel Puszta- 
kovácsiról — Tinnyére; Krinner Dezsőné szül. 
Ulits Anna Ilejőbábáról —- Eger farmosra; Mauer 
Gyula Dömsödről — Gödöllőre; Metzing József 
Jásztelekről — a szegedi 7. sz. postahivatalhoz; 
Mezey János Gödöllőről Békésre; Nagy Mihályné 
szül. Mendeiényi Emma Elekről •— Lengyeltótira; 
Tóth Juliánná Kemenesmagasiról — Vinárra; Vass 
Sándor Villányról — Csurgóra.

Sipos István pápai posta főfelügyelő (220) 
megbizatott a dombóvári postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1927. évi március hó 9-én.

Szem élyzetiek.
6.497.

Kineveztettek postamesterekké:

a vezérig, kerületében:
Schiller Andrásné szül. Schröder 

ksárpéterire;
Irén

Lemondottak:
Joó Sámuel drávafoki, Kovács János Ferencné 

szül. Kiss Katalin alpári, Makiári József gagy- 
hátori, Preininger Róza hercegszábari, Rábai Emil 
szomódi, özv. Szabady Gyuláné szül. Knoll Ottilia 
mezőpeterdi és Treer Ferenc apari postamesterek, 
illetve postamesternők.

Szerződés felmondatott:
Janotka Ferencné szül. Lajkó Mária bát- 

monostori és Ladjánszky Ilonka tiszaungi posta
mesternőknek.
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Meghaltak:
Bayter Gyula nagyka porna'ki, Cholnoky Olga 

domomyi, Gál István alsódabasi és Kenyey Jolán 
bakony szentkirályi postamesterek, illetve posta
mesternők.

Budapest, 1927. évi március hó 10-én.

Forgalomköri változások.
i.

6.497.
Dormánd nk. Heves m ,  egri j., ezentúl ®Í3.
Fúrta nk. Bihar vm., foerettyóújfalusi j., ezien- 

túl (f)Ö.
Monok nk. Zemplén vm., szerencsi j., ezentúl

d)£3.
Nárai nk. Vas vm., szombathelyi j., Eh. ezen

túl Szombathely 1.
Résznek kk. Zala vm., alsólendvai j., ezentúl 

<as^ .
Budapest, 1927. évi március hó 10-én.

II.
9.309.

Mátyásföld-Repülőtér ‘ Ginkota, Pest várm., 
gödöllői j., _P (D£3 ezentúl is. (A köz
ponti .távíróhivatal kirendeltsége), utalván yszám- 
jelző száma: 46.

Budapest, 1927. évi március hó 9-én.

III.
9.468.

Alap, nk., Fejér vm., sárbogárdi j., ezentúl ©S3
Borbély major r \  Alap nk., Fejér vm., sár

bogárdi j., ezentúl u. t. Alap.
Egyház puszta Alsószentiván nk., Fejér vm., 

sárbogárdi j., ezentúl u. t. Alap.
Lenke major Alap nk., Fejér vm., sárbogárdi

j. , ezentúl u. t. Alap.
Tivadar major r \  Alap nk-, Fejér vm., sárbo

gárdi j., ezentúl u. t. Alap.
Zedreg major r \  Alsószentiván nk., Fejér vm., 

sárbogárdi j., ezentúl u. t. Alap.
Bay István-tanya Balkány, Szabolcs és Ung

k. e. e. vm., nagykállói j., ezentúl u. t. Balkány.
Finánc-tanya /A Balkány, Szabolcs és Ung

k. e. e. vm., nagykállói j., ezentúl u. t. Balkány.
Jármy József-tanya r \  Balkány, Szabolcs és 

Ung k. e. e. vm., nagykállói j., ezentúl u. t. Balkány.
Jármy Tamás-tanya Balkány, Szabolcs és Ung

k. e. e. vm., nagykállói j., ezentúl u. t. Balkány.
Lichtmann Mayer-tanya Balkány, Szabolcs és 

Ung k. e. e. vm., nagykállói j., ezentúl u. t. Balkány.

M. Fekete Miklós-tanya Balkány, Szabolcs és 
Ung k. e. e. vm., Nagykállói j., ezentúl u. t. Balkány.

Kálmánháza Újfehértó, Szabolcs és Ung k. 
e. e. vm., ezentúl u. p. és u. t. Felsősimapuszta.

Désy-tanya Hajdusámson, Hajdú vm., közp.
j. , ezentúl u. t. Hajdusámson.

Letkés kk., Nógrád és Hont k. e. e. vm„ vámos- 
mikolai j., IXI ezentúl @Ő3.

Széppataki-puszta Letkés kk., Nógrád és Hont
k. e, e. vm., vámosmikolai j., u. p. és u. t. Letkés.

Dávidrévi-puszta Letkés kk., Nógrád és Hont 
k. e. e. vm., vámosmikolai j., u. p. és u. t. Letkés.

Liliom-puszta A* Letkés kk., Nógrád és Hont 
k. e. e. vm., vámosmikolai j., u. p. és u. t. Letkés.

Leledi-major f~\ Letkés kk., Nógrád és Hont 
k. e. e. vm., vámosmikolai j., u. p. és u. t. Letkés.

Átkapcsolás oh.
Belfybokor-tanya Nyíregyháza rtv., Szabolcs 

és Ung k. e. e. vm., ezentúl u. p. Nyiregyháza 1.
Benkő-tanya Nyiregyháza rtv., Szabolcs és 

Ung k. e. e. vm., ezentúl u. p. Nyiregyháza 1.
Cigánybokor-tanya r \  Nyiregyháza rtv., Szabolcs 

és Ung k. e. e. vm., ezentúl u. p. Nyiregyháza 1.
Kanzsay Tibor-tanya r \  Nyiregyháza rtv., Sza

bolcs és Ung k. e. e. vm., ezentúl u. p. Nyiregyháza 1.
Mandabokor I. tanya r \  Nyiregyháza rtv., Sza

bolcs és Ung k. e. e. vm,, ezentúl u.p. Nyiregyháza 1.
Mandabokor II. tanya r \  Nyiregyháza rtv., Sza

bolcs és Ung k. e. e. vm., ezentúl u. p. Nyiregyháza 1.
Mohosbokor-tanya r \  Nyiregyháza rtv., Szabolcs 

és Ung k. e. e. vm., ezentúl u. p. Nyiregyháza 1.
Polyákbokor-tanya r \  Nyiregyháza rtv., Szabolcs 

és Ung k. e. e. vm., ezentúl u. p. Nyiregyháza 1.
Rókabokor-tanya r \  Nyiregyháza rtv., Szabolcs 

és Ung k. e. e. vm., ezentúl u. p. Nyiregyháza 1.
Sándókabokor-tanya Nyiregyháza rtv., Szabolcs 

és Ung k. e. e. vm., ezentúl u. p. Nyiregyháza 1.
Verescsárda r \  Nyiregyháza rtv., Szabolcs és 

Ung k. e. e. vm., ezentúl u. p. Nyiregyháza 1.
Budapest, 1927. évi március hó 11-én.

IV.
8.731.

Ozora nk., Tolna várm., tamási j., ezentúl 
©Ő3 is.

Budapest, 1927. évi március hó 8-án.

V.
9.185.

András-tanya A  Tiszakarád k., Zemplén vm., 
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.
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Detka-telep Tiszakavád k., Zemplén vm.,
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Halászi-telep /" \ Tiszakarád k., Zemplén vm., 
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

József-major Tiszakarád k., Zemplén vm.,
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Kisfalussi-tanya Tiszakarád k., Zemplén vm., 
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Kökényes-major O t Tiszakarád k., Zemplén vm., 
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Kishomok-tanya A  Tiszakarád k., Zemplén vm., 
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Mária-tanya Tiszakarád k., Zemplén vm.,
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád. •

Nagyhomok /'"N Tiszakarád k., Zemplén vm.,
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Nyárjas-tanya Tiszakarád k., Zemplén vm.,
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Őrszem-tanya Tiszakarád k., Zemplén vm.,
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Priscsák-tanya / “A Tiszakarád k., Zemplén vm., 
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Pusztakarád Tiszakarád k., Zemplén vm.,
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Szélhordta-telep /" \ Tiszakarád k.. Zemplén
vm., sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Tókát-tanya /"N Tiszakarád k., Zemplén vm., 
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Tölgyfássziget Tiszakarád k., Zemplén vm., 
sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

György tarló-tanya Sárospatak k., Zemplén 
vm., sárospataki j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Kis György tarló Sárospatak k., Zemplén 
vm., sárospataki j. u. t, ezentúl Tiszakarád.

Fácános-tanya Tabercel k., Szabolcs vm.,
dadai felső j., u. t. ezentúl Tiszakarád,

Körtvélyes-tanya Z“\  Tabercel k. Szabolcs vm., 
dadai felső j. u. t. ezentúl Tiszakarád.

Budapest, 1927. évi március hó 10-én.

VI.
8.756.

Antalfőpuszta ^  Marcaltő, Veszprém várni., 
pápai j., u. t. ezentúl Pápa.

Budapest, 1927. évi március hó 10-én.

VII.
8.727.

Mátraverebély ü. 1927. február 16-tól ideigle
nesen szünetel, u. p. Nagybátony.

Budapest, 1927. évi március hó 10-én.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.

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

igazgatósági
kerület n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

A törlés oka Megjegyzés

Debrecen Tóth Sándor kiadó N yírbátor 1900 Nyírbátor saját kérelmére

Pécs Czimmermann Ilona kiadó Nemesszalók Andocs bizalomvesztés

Kimutatás
a létszámba visszavett postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

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
Rendelet

száman e v e állása
születési helye 

és éve

Hol teljesített 
legutoljára 
szolgálatot

Jegyzet

Székely József
nyug-

s. ellenőr

Tótvázsony

1886
— —
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

Évi járandóság s z á I l i t

5ß
ctf Sd öc ja

1  'i ?

A
postaügynökség

neve
0)hß

JV

Vármegye

m
un

ka


ju
ta

lé
k

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y

fa
lu

zó
le

vé
lh

or
dó

i
ái

al
án

y

•

hova

hß
■jú
0>-cö milyen járattal

3  O
-O  S3

jS £.

Jr co <v's pengő km

Pé
cs Olasz

#
P.

■
Baranya

L63-20

ía p i 2-3 
ó r á r a  

t e r j e d ő  
s z o lg á 

l a t i  
i d ő r e

A
 s

zá
llí

tá
st

 a
 k

öz


sé
g 

lá
tj

a 
el

Szederkény 4 gyalog
0Ncn
beO •

163 2

So
pr

on P inkam indszent P. Vas
n a p i  2  3 

ó r á r a  
le i  je d ő  
sz  d g á -  

la ti  
id ő re

288 —
Pinkam indszent 

p. u.
0  6 gyalog

0
csa

-a-

163 20

So
pr

on Zalaerdőd P. Zala
n a p i  2-3  

ó r á r a  
t e r je d ő  
s z o lg á 

la t i  
id ő r e

67 _ Jánosháza
postabiv.

8-75 gyalog
5S3QO
fcßa;

A sajátkezüleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyitvánvokkal, valamint a foglalkozást (állást), 
illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz 1927. évi március hó 29 ig 
■nyújtandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Kiadói á llást keresnek.
Április elsejei belépésre alkalmazást vállal 

kiadónő, Kispest 1.
Gyakorlott kiadó ajánlkozik azonnali belé

pésre, rövidebb helyettesítést is vállal kisebb posta
mesterségeknél. Címe: „Férfi kiadó“ Letenye
(Zalamegye).

Kilencévi gyakorlattal bíró férfikiadó állandó 
alkalmazást, de bármily helyettesítést is elvállal 
.április elsejére. Porcsin Gyula, Kaim.

Nyolcévi gyakorlattal bíró kiadónő mielőbb 
alkalmazást vállal. Megkereséseket „Kiad őnő“ 
Hajdnhadház címre kér.

Betöltendő kiadói állás.
l ’jkéeske 1 . oszt. pttb. hivatal pénztárkezelőt 

keresi április 1-re. Csak feltétlen elsőrendű, keze
lésre képes, m indhárom  szakban jártas férfi- vagy 
nőkiadók jelentkezzenek. Állás állandó.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1927. MÁRCIUS 23. szám

T A R T A L O M
A z é r t é k l e v e l e k ,  é r t é k d o b o z o k  és p o s t a c s o m a g o k  b é r 

m e n te s í t é s i  d í j á n a k  p o s t a b é ly e g e k b e n  v a ló  l e r o v á s a .

A  P é n z t á r s z á m a d á s  c ím ű , 1 0 3 6 . s z á m ú  n y o m ta tv á n y  
m ó d o s í t á s a .

A  k o r o n a é r té k ü  l é g ip o s t a b é ly e g e k n e k  é s  a  k o r o n a 

é r t é k ű  p o r t ó j e g y e k n e k  a  f o r g a l o m b ó l  v a ló  k iv o n á s a .
É r c p é n z  e lh e ly e z é s e  az  O la s z o r s z á g b a  s z ó ló  é r t é k l e v e 

le k b e n .
F iú m é b a ,  v á m s z a b a d r a k t á r b a  s z ó ló  c s o m a g o k .
A P . Ü . S z . 5. s z á m ú  p ó t l é k á n a k  é s  B e tű r e n d e s  

T á r g y m u t a t ó j á n a k  s z é to s z tá s a .

A z  1 9 2 7 . é v i  j u n i u s #  v é g é n  f o r g a l o m b ó l  k iv o n a n d ó  

k o r o n a c ím le tű  á l l a m j e g y e k  k e z e lé s e .
F o r g a l o m b a  k e r ü l t  5 0  f i l l é r e s  ' f é m p é n z h a m is í tv á n y o k  

i s m e r t e t é s e .

V á l to z á s  a  k ü l f ö ld r ő l  é r k e z ő  l e v é lp o s ta i  k ü ld e m é n y e k  
d í j s z a b á s á b a n .

A  b i z to s í t é k o k  m e g s z ü n te t é s e  a  t á v i r ó n á l .
A z  M P . j e l z é s ű  t á v i r a t o k  v e v é n y  n é lk ü l  k é z b e s í t e n d ő k ,  

V á l to z á s  a  T á v i r ó - D í j s z a b á s b a n .
O s n a b r ü c k ,  N e is s e  é s  R a t i b o r  b e v o n á s a  a  m a g y a r —  

n é m e t  tá v b e s z é lő  f o r g a l o m b a .
Ű j m a g y a r — o s z t r á k  tá v b e s z é lő  v i s z o n y la to k  m e g n y i t á s a .  
O j m a g y a r  c s e h s z lo v á k  tá v b e s z é lő  v i s z o n y la to k  m e g 

n y i t á s a .
J e g y z é k e i d  m e n e t  b e r e n d e z é s e .
F o r g a l o m k ö r i  v á l to z á s o k .
S z e m é ly z e t ie k .

P á ly á z a t i  h i r d e t m é n y e k  p o s t a m e s t e r i  á l l á s r a .
K im u ta t á s  a  l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  p o s t a k ia d ó k r ó l .
K ia d ó i  á l l á s t  k e r e s n e k .

Az értéklevelek, értékdobozok é s  postacsom agok  
bérm entesítési díjának postabéiyegekben való 

lerovása.
8.264.

Folyó évi április hó 1 tői kezdve a bárhová 
szóló értékleveleket, értékdobozokat sommás, be
lét és kézicsomagokat nem készpénzben, hanem 
ismét postabélyegekkel kell bérmentesítem.

A végrehajtást illetőleg a következőket ren
delem:

1. A bélyegekkel való bérmentesítés kötele
zettsége kiterjed a magánosok, továbbá a hatóság 
gok, hivatalok é® szervek által fentjelzett helyekért 
feladott értékleveleknek, értékdobozoknak és cso
magoknak a feladáskor lerovandó összes díjaira.

2. A bérmentesítési díjnak megfelelő értékű 
postabélyegeket a küldeményre, illetve a csoma
goknál a szállítólevél bélyegszelvényének elő-, -—■ 
és ha előli nem férne el, — hátsó oldalára kell fel
ragasztani, továbbá a bélyegeket a hely, és kelti 
betűző tiszta és olvasható lenyomatával kell ellátni.

3. A sommás! szállítóleveleket a hivatalok 
továbbra is a legelső indítással, de legkésőbb a 
csomagokkal egyidőben kötelesek továbbítani.

4. E rendelet életbeléptetésével a postamesteri 
hivatalok a csomag és értékküldemények felvevő
könyveit többé a felettes hatóságukhoz nem ter
jesztik fel.

5. Folyó évi április hó 1-től kezdve a felvevő 
postahivatalok nem kötelesek a csomagok és 
értékküldemények felvevőkönyvében a bérmente- 
sítósii díj napi összegét megállapítani.

6. E rendelet a postaküldemények feladásánál 
esedékes díjak előlegezése tárgyában a P. R. T.
1926. évi 13. számában közölt 1.557. számú rende
let intézkedéseit nem érinti.

7. A bérmentesítési díj helyes lerovását a fel
vevő és leadóhivatalok, valamint a külföldre szóló 
küldeményeknél a kiléptető kicserélőhivatalok 
lelkiismeretesem ellenőrizzék. Az ellenőrzés meg
történtét a portószámadások felülvizsgálata révén, 
valamint hivatalvizsgálatok alkalmából újból 
ellenőriztetem s a megállapított mulasztásokat szi
gorúan fogom megtorolni, s az e tekintetben 
érdekelt alkalmazottakat anyagilag is felelőssé 
teszem.

8. A postabélyegekkel való bérmentesítésre 
vonatkozó és jelen rendelethez csatolt hirdetményt 
a hivatalban és az értékcikkárusítók helyiségében 
a közönség által könnyen hozzáférhető helyen 
azonnal ki kell függeszteni.

E rendeletiemet a P. R. T. 1922. évi 38. számá
ban közzétett 3.247., a P. R. T. 1923. évi 69. szám
ban közzétett 29.015., valamint az 1926. évi 29. 
számában megjelent 19.426. szánni rendeleteknél 
jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi március hó 9-én.
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A Pénztárszám adás című, 1306. számú nyom
tatvány m ódosítása.

8.344.
A pénztárszámadás című 1306. számú nyom

tatványt a készlet elfogytával, módosított alakban 
készíttettem el. E nyomtatvány külalakjában fon
tosabb változások a következők:

1. Az első (cím) oldalon csak 5 mérleg szere
pel, u. m.: 1. Postai értékcikk-mérleg, 2. Portójegy - 
mérleg, 3. Forgalmi adóbélyeg-mérleg, 4. Egyéb 
pénzügyi értékcikkek mérlege, ■>. \  ámdíj-mérleg.

2. A címlapon a beszolgáltatások bejegyzésére 
az eddiginél több (58) hasáb áll rendelkezésre.

3. Az utalványbefizetés és az utalványkifizetés
tételeinél »a) belföldi és b) külföldi jelzéssel
alrovatok készültek. A belföldi és külföldi utalvány- 
összegeket tehát külön kell feltüntetni.

4. A készpénzmaradvány indokolt voltának 
elbírálhatása céljából a kiadási tételek 22 f sz. alatt 
a maradványt e rovatoknak megfelelően részle
tezni kell.

5. A napi kezelés céljaira 28 hasáb áll rendel
kezésre.

Jelen rendeletemel a P. R. T. 1926. évi 64. és 
1925. évi 9. és 1925. évi 11. számában közölt 
22.843., 1561. és 4735. sz. rcndeleteknél kell elő
jegyezni.

Budapest. 1927. évi március hó 18-án.

A koronaértékü légipostabélyegeknek é s  a ko- 
ronaértékü portójegyeknek a forgalomból való 

kivonása.
8.290.

A P. R. T. 1926. évi 62. számában megjeleni' 
135.053. számú rendelet kapcsán értesítem a hiva
talokat, hogy a koronaértékű légipostabélyegeket, 
folyó évi március hó 31-ével a forgalomból ki
vonom.

A hivatalok a felek részéről április 30-ig be
mutatóit légipostabélyegeket díj nélkül cserél
jék be.

Ugyancsak kivonom a forgalomból a korona- 
értékű portójegyeket is.

A hivatalok a náluk készletben levő, vagy a 
felek által becserélésre bemutatott légipostabélye- 
geket és a portójegyeket április 30-án bizonylalpár 
kíséretében a m. kir. posta értékcikkraktárába 
szolgáltassák be.

Budapest, 1927. évi március hó 14-én.

Ercpénz e lhelyezése az O laszországba szóló  
értéklevelekben.

9.137.
A P. R. T. folyó évi 3. számában megjelent

1.461. sz. rendelet kapcsán értesítem a hivatalo
kat, hogy folyó évi április hó 1-től kezdve az 1.461. 
számú rendeletben közölt feltételek melleit az ösz- 
szeg kiegészítéséhez szükséges ércpénzt, az Olasz
országba szóló értéklevelekben is el lehet helyezni.

Jegyezzék elő ezt a fentidézett rendeletnél.
Budapest, 1927. évi március hó 14-én.

Fiúméba, vám szabadrakíárba szóló csomaqok.
9.396.

Értesítem a hivatalokat, hogy az olasz igazgatás 
közlése szerint Fiúméba, a vámszabadraktárba is 
küldhetők csomagok.

Ezeken a csomagokon, valamint a hozzátar
tozó szállítóleveleken feltűnő írással: »En entre
pot , »En transit«, Fiume Punto Franco«, Fiume 
embarcpiement vagy más hasonló megjegyzést 
kell írni.

Jegyezzék ezt elő a Csomagdíjszabás 92. olda
lán Olaszországnál a 7. hasábban.

Budapest, 1927. évi március hó 14-én.

A P. Ü. Sz. 5. szám ú pótlékának é s  Betűren
des Tárgymutatójának szé to sz tá sa .

8.005.
A P. O. Sz. helyesbítésére vonatkozó 5. pótlék 

nyomtatásban megjelent. Azok között, akik annak 
idején a P. Ú. Sz. egy-egy példányát hivatalból kap
ták, a pótlékok egy-egy példányát díjtalanul, hiva
talból osztatom szét. A vásárlandó példányok ára 
16 f.

A díjköteles példányokat a postai alkalmazot
tak és a magánfelek részére a postahivatalok bi
zonylattal és ellenbizonylailal a szokásos módon a 
posta központi anyagraktárából rendeljék meg.

Felhívom a postahivatalokat és a posta egyéb 
szerveit, hogy a pótlék alapján a P. Ü. Sz.-t ponto
san javítsák és a fedőlapokat az olt megjelölt he
lyekre ragasszák be.

A P. O. Sz. 5. pótlékához mellékelve osztatom 
szét a P. Ü. Sz. részletes Betűrendes Tárgymutató
ját is, amely a P. Ü. Sz.-nak kiegészítője és legcél
szerűbben azzal egybekötve használható. Ezért lap
számozása is a P. Ü. Sz. lapszámozásához csatlakozik.

A Tárgymutatót a P. Ü. Sz. gyorsabb, eredmé
nyesebb és általánosabb használata céljából díj
mentesen bocsátom a hivatalok és a felek rendel
kezésére.
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A posta központi anyagraktárát uta. ííom, hogy 
a P. Ü. Sz. jövőben eladandó példányaihoz a tárgy
mutatót díjmentesen mellékelje, a már eladott pél
dányok tulajdonosai részére pedig a hivatalok 
kívánságra — rendeljék meg a tárgymutatót a 
posta központi anyagraktárából.

Budapest, 1927. évi március hó 15-én.

Az 1927. évi június végén forgalomból kivonandó 
koronacimletü állam jegyek kezelése.

7.Q 18.
A P. R. T. 1926. évi 63. számában közölt 

137.243. számú rendelet 11. pontjának második 
és harmadik bekezdésében a hivatalokat utasítottam, 
hogy 100.000 K-ás és az ennél kisebb összegű ko
rona államjegyeket folyó évi április hó 1-től kezdve 
sem a kifizetésekhez, sem a visszaadáshoz lehetőleg 
ne használják fel, hanem szolgáltassák be.

Minthogy azt tapasztalom, hogy főleg vidéken 
sok kis koronacimletü államjegy van még forgalom
ban s a postahivatalok ezeket a feleknek nagyobb 
mennyiségben kiadják, ami a forgalomból való be
vonási és a pengőértékre való átmeneteit késlelteti, 
a következőket rendelem:

1. a 100.000 K-ás és ennél kisebb összegű ko
rona-címletű állam jegyeket rendeletéin vételétől 
kezdve a feleknek a kifizetések és a visszaadások al
kalmával csak abban az esetben adják ki, ha pengő
értékkel nem rendelkeznének. A koronacimletü áil- 
lamjegijeket minden m is esetben feltétlenül szol
gáltassák be. Kifizetéshez és visszaadáshoz ezen
túl tehát a papírpénzzel kiegyenlíthető összegig 
rendszerint csakis pengőbankjegyet, szükség esetén 
pedig 500.000 és 1,000.000 K-ás ál hun jegyeket kell 
használni, amely utóbbiak tudvalevőleg még forga
lomban maradnak; pengőfémpénz egyelőre csak 
5 P-nél kisebb összegű, valamint nagyobb tételeknél 
a papírpénzzel teljes összegben ki nem fizethető 
5 P-n alúli rész kifizetésére és visszaadására hasz
nálható fel.

Minthogy fémpénzből jelenleg még nincs ki
verve a forgalomba bocsátandó egész mennyiség, 
a fémpénzek kiadásánál egyelőre csak a legszüksé
gesebb mértékre kell szorítkozni. 1 filléres érme 
csak páratlan számú fillérösszeg kifizetésénél hasz
nálható. A postahivatalok a felesleges fémpénzt be
szolgáltatni tartoznak, de a 20 filléres, vagy ennél 
kisebb címletű fémpénzből csak 100 drb-os teker
csek szolgáltatandók be.

2. Abból a célból, hogy a 100.000 K-ás és az 
ennél kisebb összegű koronacimletü államjegyeknek 
a forgalomból való bevonásánál fennakadás ne le
gyen az oly hivataloknál sem, amelyeknél a befi

zetésekből elegendő pengőpénz a fenti célra nem áll 
rendelkezésre, elrendelem, hogy a hivatalok a 
100.000 K-ás és ennél kisebb összegű koronacím- 
letü államjegyeknek a forgalomból való kivonásá
hoz a szükséges pengőbankjegyeket és fémpénzeket 
ellátmányként azonnal kérjék. Egyben megenge
dem. hogy a postahivatalok az esti pénzmaradvány
nál annyi pengőpénzt tartsanak vissza, amennyi 
a fenti célra előreláthatóan 2—4 napon át szüksé
ges. Ezen felül azonban pénzt indokolatlanul visz- 
szatartani szigorúan tilos.

3. Azok a postahivatalok, amelyek székhelyén 
a Magyar Nemzeti Banknak intézete van, a kifize
tésekhez és visszaadáshoz szükséges pengőpénz cél
jára a koronacimletü állam jegyeket ezeknél pengő
pénzre cseréljék át és a szükséges fémpénzt váltás 
utján közvetlenül ezektől szerezzék be. Ellátmányt 
azonban csak abban az esetben vehetnek igénybe, 
ha megfelelő összegű pénz sem pengő, sem korona- 
címletekben nem áll rendelkezésre, vagy pedig a 
Magyar Nemzeti Bank csere ellenében a szükséges 
pénzt rendelkezésre bocsátani nem tudja. Ezt a kö
rülményt az ellátmánykérésnél jelezni kell.

4. Egyben megengedem, hogy azoknak a posta
hivataloknak a főpénztárai, a mely hivatalok szék
helyén a Magyar Nemzeti Banknak intézete nincs, a 
felek részére a pengőpénzkészlet erejéig a folyó évi 
június hó végével forgalomból kivonandó korona- 
címletű államjegyeket pengőbankjegyekre és az 5 
P-n aluli részt fémpénzre átcseréljék, amennyiben 
ezt a postaszolgálati teendők mellett zavartalanul 
megtehetik. Egyébként azonban a váltásra a postahi
vatalok még aznap, vagy a kővetkező napon alkalmas 
időt jelölnek ki. A cserére a hiányzó pengőpénz 
erejéig ellátmány is igénybe vehető, ebben az eset
ben azonban a fél az azonnal át nem cserélt ko- 
ronacímleteket a postahivatalnak tartozik átadni. 
Az így befolyó összegei a postahivatalok a P. R. T. 
1924. évi 64. számában közölt 22.843. számú ren
delet 5. §. 4. és 5. pontjában szabályozott eljárás 
szerint kezelik és a befizetésről a félnek elismer
vényt adnak s ennek bevonása ellenében fizetik ki 
az összeget pengőpénzben akkor, amikor az ellát
mány megérkezik, illetve elegendő pengőpénz áll 
rendelkezésre. Ez a letéti kezelés alkalmazható ak
kor is, ha később előreláthatólag elegendő pengő
pénz fog begyülni é9 így ellátmányt kérni nem 
kell. Ily esetben elsősorban a letevőnek kell a be
gyülő pengőpépzt kifizetni.

*
Súlyt helyezek arra, hogy a forgalomból folyó 

évi junius hó végével kivonandó koronacimletü 
államjegyek mielőbb bevonassanak. Ezért nyoma
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tékosan figyelmeztetem a hivalalokal, hogy e lőrén 
minden lehetői kövessenek el s a közönségei tájé
koztassák és a legnagyobb előzékenységgel álljanak 
rendelkezésre. Végül figyelmeztetem a hivatalokat 
arra is, hogy a közönségtől a koronacímletii állam- 
jegyeket folyó évi június hó végéig akadálytalanul 
el kell fogadni.

A postamesteri hivatalok kérjék fel a községi 
elöljáróságokat, hogy a pénzátcserélés gyorsítása 
végeit a szokásos módon tegyék közhírré, hogy a 
lakosság korona-pénzeit a postahivataloknál rövid 
ideig váltás utján is átcserélhcli pengőérlékre.

Ott. ahol helyi lapok jelennek meg, ezek köz
lésére a szerkesztőségeket hívják fel.

Budapest, 1927. évi március hó 11-én.

Forgalomba került 5 0  filléres fém pénzham isít
ványok ism ertetése.

9.712.
A folyó évi P. R. T. 9. számában 7.636. szám 

alatt ismertetett 1 pengős és 20 filléres fémpénz- 
hamisítványokon kívül, a m. kir. állami pénz
verő közlése szerint, újabban 50 filléres fém
pénzhamisítványok is kerültek forgalomba.

Az 50 filléres hamisítványok egyik válfaja lágy 
ólomból készült, igen gyenge hamisítvány és azon
nal felismerhető.

Az 50 filléres hamisítványok másik válfaja 
ón. ólom és antimon ötvözetből öntés utján készült. 
A hamisítványok könnyen felismerhetők: sötét
szürke színükről, szélezésnél a beöntés helyén a 
rece utólagosan van beütve, a koronánál a gyön
gyök száma kevesebb, de a rendesnél nagyobbak 
és a felületből kiállók. A hamisítványok mindkét 
oldala erősen elmosódott kontúrokkal hír.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az esetleg 
eléjük kerülő pénzhamisítványokkal a P. R. T. 
folyó évi 8. számában közölt 22.182. sz. rendelet
ben foglaltak szerint já rjanak  el.

Budapest, 1927. évi március hó I 1-én.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjszabásában.

ad 550.
A hivatalok a P. B. T. 1926. évi 61. számához 

mellékelt kimutatásban az alábbi változásokat ve
zessék keresztül:

3. folyószám. Am. Egyes.-Áll.: a 11. hasábban 
helyett írják: 20.

53. Ascension: a 8. hasábban '/a helyett: 1-et 
írjanak s a 9. hasábban ’/« mellé tegyenek: 
17)« jelt.

86. Nigeria: a 11. hasábban helyett ír
ják: 6.

130. Uruguay: a 3 10. hasábban a régi adatok
helyébe írják: 8, 5, 5, centime (100 centimes 1 
peso . 10, 23a), 2, 8; és a kimutatás alján írják 
a :l-’ jegyzet után: Kiadók állal feladott hír
lapok és folyóiratok díja 100 g-ként 2 centimos .

Budapest, 1927. évi március hó 12-én.

A biztosítékok m egszüntetése a távírónál.
8,821.

1. A közhasználatú lávbeszélőhálózal előfize
tőitől, ha távirataiknak telefonón való feladására 
és kézbesítésére a Táviróüzleti Szabályzatban elő
irt alakiságokkal engedélyt kérlek és kaptak, a 
lávirási díjak biztosítására biztosítékot szedni 
többé nem kell.

2. Nem kell többé biztosítékot szedni azoktól 
sem, akik arra kapnak engedélyt, hogy távirataikat 
utólagos leszámolás kötelezettsége mellett, közvet
lenül a hivatalnál, hitélte adhassák fel.

3. Távirataiknak utólagos leszámolással, köz
vetlenül a hivatalnál (tehát nem telefonon hitelre 
való feladására a m. kir. posta anyagi érde
keinek tekintetbe vétele mellett, a jövőben enge
délyt kaphatnak:

a) a közhasználatú távbeszélőhálózat előfizetői, 
a közérdekű és magánhasználatú távíró és táv
beszélő berendezések engedélyesei;

l>) a törvényszékikig bejegyzett cégek és ezek 
fióktelepei (fióküzletei ;

ej az ügyvédi-, közjegyzői-, mérnöki kamarák 
és a magyar orvosszövetségnek a postahivatal szék
helyén állandó lakással biró tagjai.

A fent .elősoroltak közül engedélyt a hitelre 
való feladásra természetesen csak azok kaphatnak, 
kiknek hitelképessége a m. kir. postahivatal előtt 
nem aggályos .

I. A díjhitelezési kedvezmény megadása to
vábbra is a postahivatal a telefonon feladandó 
táviratokra Budapesten a m. kir. központi táv- 
iróhivalal) hatásköre; a kedvezmény elnyerésének 
alaki kellékeire, továbbá a hitelezett díjak kiegyen
lítésére (határidői vonatkozó rendelkezések válto
zatlanul érvényben maradnak.

5. Az eddig biztosíték letétele mellett 
kiadott engOTélyek továbbra is érvényben marad
nak. A havonként hitelezett díjakat azonban az 
engedélyestől közvetlenül be kell szedni; c díjakat 
a biztosítékból csak akkor kell kiegyenlíteni, ami
kor az engedély (kedvezmény) érvénye akár 
lemondás, akár az engedély megvonása miatt 
megszűnik.
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6. A postahivatalok a jelen rendelet 3. pont 
a—c) alpontjaiban felsorolt régi engedélyeseket 
értesítsék, hogy biztosítékaikat a szabályszerű eljá
rással felvehetik.

Az új kiadás alatt álló Táviróüzleti Szabály
zat -ban fenti intézkedések fel vannak véve, miért 
is ezeket a még forgalomban lévő Táv. Üzl. Szab.- 
ban előjegyezni nem kell.

Budapest. 1927. évi március hó 18-án.

Az MP. jelzésű  táviratok vevény nélkül kéz
besítendők.

10.085.
Az 1921. évi P. 11. T. 23. számában közzétett 

35.657 923. sz. rendelet 11. részének azt az intéz
kedését, hogy az MP. (saját kezéhez) jelzésű táv
iratok is vevénnyel kézhesíltessenek. hatályon kívül 
helyezem

Jövőben az MP. jelzésű táviratokat, ha azok 
V — jelzéssel ellátva nincsenek vagy a címzett a 

vevénnyel való kézbesítést nem kérte, vevény nél
kül természetesen magának a címzettnek 
kell átadni.

A vevényen, amelyen a kézbesítés tényét a 
kézbesítő aláírásával igazolja, az MP. jelzést fel 
kell tüntetni.

Budapest, 1927. évi március hó 17-én.

Változás a ..Táviró-Díjszabás"-ban.
8.969.

A hivatalok a folyó évi január hó 1-én életbe
lépett Táviró-Díjszabásban a következő változáso
kat vezessék keresztül:

A 10. oldalon Danzig szabad városnál a Meg
jegyzés című hasábban a feladótól XP-ért besze
dendő díj 1.35 P-ről 0.90 P-re helyesbítendő.

A I I. oldalon Egyiptom-nál a Megjegyzés ha
sábban az LCD táviratokra vonatkozó jegyzet 
Egyiptom I. és II. övére vonatkozik; a III. övre 
vonatkozólag, ebben a hasábban LCD angoL 
ira ndó.

A 32. oldalon Syria díjtétele via Rádió Belgrade 
és via Rádió France hasábokban 1.66-ról 1.71-re 
helyesbítendő.

Budapest, 1927. évi március hó 17-én.

Osnabrück. N eisse  é s  Ratibor bevonása a ma
gyar— ném et távbeszélő  forgalomba.

8.350.
A folyó évi április hó 1-én egyrészről Osna

brück, Xeissc és Ratibor német központok, más
részről mindama magyar távbeszélő-központok közt,

melyek a Németországgal való távbeszélőforgalom
ban résztvesznek (egyelőre Orosháza, Békéscsaba 
és Bonyhád kivételével . a távbeszélőforgalom meg
nyílik. A beszélgetési díj Budapestről Osnabrückre 
9 P 20 f., Neisse-re és Ratibor-ra 5 P 20 f., amely 
díjakhoz a vidéki magyar központokkal való for
galomban a szabályszerű 35 filléres, illetve 70 fil
léres pótdíjak számítandók.

A kir. hivatalok a f. évi január hó 1-én kiadott 
»Távbeszélő-Díjszabás -t az új viszonylatokra vo
natkozó adatokkal egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi március hó 15-én.

Új m agyar— osztrák távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

9.972.
Folyó évi április hó 1-én a távbeszélő forgalom 

a következő új magyar - osztrák távbeszélő viszony
latokban nyílik meg;

A magyar A külföldi Beszélgetési díj
távbeszélő központ 

nőve
távbeszélő központ 

neve Pengő fin.

Bicske* Kohfidisch
(Gyepűfüzes 2 K)

Budapest Kohfidisch
(Gvepűfüzes) 2 to

Budapest St. Pölten 3 05
35 Oggau (Oka 2 40

Celldömölk Jennersdorí
(Gyanafalva 2 10

Debrecen* Wienerneustadt 3 10
Jánosháza Graz 2 50

33 Jennersdorf
(Gyanafalva 2 10

Kiskomárom Graz 2 50
, , Wien 2 75

Magyaróvár Mariazell 2 10
Öriszenlpéter Jennersdorf

(Gyanafalva) 1 70
Pápa Jennersdorf

(Gyanafalva 2 10
Sárvár Jennersdorf

(Gyanafalva) 2 10
Sopron Kaltenleutgeben 2 10

33 Oggau (Oka) 1 70
Szombathely Eberau

(Monyorókerék) 1 70
* A B udapesten túlfekvő helyekre érvényes időbeli k o r

látozással.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást a fenti 
új viszonylatokkal egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi március hó 17-én.
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Űj m agyar— csehszlovák távbeszélöviszonylatok  
m egnyitása, 

i.
7.107.

A folyó évi április hó 1-én a következő,
új magyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatokban
nyílik meg a forgalom:

A magyar 
távbeszélő központ 

neve

A csehszlovák 
távbeszé ő központ 

neve
Beszélgetési díj 

P f
Bánréve Plesivec (Pclsőc 1 70
Debrecen „ 2 95
Diósgyőr 2 50
Győr 3 50
Nyirmada Helmec (Király helmec) 1 70

Kezmarok (Késmárk) 2 50
Preáov (Eperjes') 2 50

„ Spiská Nova Vés (Ig’ó 2 50
Ózd Tornala (Tornaija) 1 -15
Pécs Plesivec (Pclsőc) 3 50
Kagálv Trebisov (Tőketerebes) 2 50
Somoskőújfalu Plcáivec (Pclsőc) 2 50
Szeged 3 50
Szerencs 2 50
Szolnok ■>« ,, 2 95
Szombathely 4 05

A kir. hivatalok a f. évi január hó -én kiadott
Távbeszélő-Díjszabást az új viszonylatok adatai-

val egészítsék ki.
Budapest. 1927. évi március hó 10 

II
9.144.

-én.

Folyó évi április hó 1-én a távbeszélő forga-
lom a következő új magyar—csehszlovák viszonv-
latokban nyílik meg:

A magyar 
távbeszélő tö/.pont 

neve

A külfölrli
távbe-ízúiő kív/p ni

neve
B^zélgelf si dij 

P f
Budapest Horné Lefantovce 

(Fejsőelefánt) 2 50
Budapest Povázska Bystrica 

(Vágbeszlerce) 2 95
1 )ebrecen Horné Lefantovce 

(Felsőelefánt) 3 50
Győr Horné Lefantovce 

(Felsőele lant) 2 50
Sopron Horné Lefantovce 

(Felsőele ránt) 2 50
Szeged Horné Lefantovce 

(Felsőelefánt) 3 50
Veszprém Horné Lefantovce 

(Felsőelefánt) 2 95
Vác Cadca (Csaca) 2 95

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást az új
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest 1927. évi március hó 17-én.

Jegyzékek) menet berendezése.
8.353.

F. évi április hó 1-ével Dorog és Annavölgyi- 
bánya Sárisáp közt jegyzékeid menet rendeztetik 
be.

Budapest, 1927. évi március hó 14-én.

Forgalomköri változások.
i

9.544(
Nagycsömöte ti. (Vas vm. f. é. március hó 

16-án ismét megnyílt. .
Ennek következtében Kiscsömöte, Kispöse, 

Ludad, Lukácsháza, Nagypöse, Seregélyháza kis
községek és Kiscsömöte kk.-hcz tartozó östörcsárda 
lakotthely u. p.-ja ezentúl Nagycsömöte.

A helységnévtárban Nagycsömöte kk. neve alatt 
az ügynökségi adatok bejegyzendők.

Budapest. 1927. évi március hó 18-án.

II.
8.406.

Györgymajor Megyaszó, Zemplén vm., Sze
rencsi j., u. t. Megyaszó.

Kistanya Megyaszó, Zemplén vm., Szerencsi 
j., u. t. Megyaszó.

Megvaszóhoz Megyaszó, Zemplén vm., Sze
rencsi j., u. t. Megyaszó.

Majospuszta /'‘S Megyaszó, Zemplén vm., Sze
rencsi j., u. t. Megyaszó.

U.jvilágtelep r \  Megyaszó, Zemplén vm„ Sze
rencsi j., u. t. Megyaszó.

Alsódobsza kk., Zemplén vm., Szerencsi j., u. t. 
Megyaszó.

Cserőpuszta /'N Alsódobsza, Zemplén vm., Sze
rencsi j., u. t. Megyaszó.

Törökpuszta r \  Alsódobsza, Zemplén vm., Sze
rencsi j., u. t. Megyaszó.

Püspöki puszta /'"'j Alsódobsza. Zemplén vm.
Szerencsi j., u. t. Megyaszó.

Budapest, 1927. évi március hó 18-án.

III.
5.389.

Szentlászlópuszta ^  Bolhás, Somogy vm.. 
nagyatád járás, u. p. és u. t. Nagyatád.

Budapest, 1927. évi március hó 10-én.
IV.
8.792.

Erzsébet királyné-szanatórium ezentúl ( § > £ 3  is.
Budapest, 1927. évi március hó 8-án.
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V.
9.550.

Békés vármegye szeghalomi járásában fekvő 
Kőrösladánv nk.-hez tartozó Bikasziget, Fáspuszta, 
Kisfás lakott helyek utolsó postája folyó évi április 
hó 1-étől Bélmegyer.

Budapest, 1927. évi március hó 14-én.

/

19
szár

27/évi
n/ik

/
íz

Szem élyzetiek.
10.303.

A m. kir. postaszemélyzet körében 
február hóban előfordult változások (a 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek:
Dr. Mazgon József II. oszt. liszt 12 Budapestről 

Pécsre, Dénes József II. oszt. liszt 10 Sopronból 
Győrbe, Joós László II. oszt .tiszt 202 Budapestről 
Miskolcra, Dr. Szikszay Kálmán II o. tiszl 232 
Tapolcáról Pécsre, Kanyó Ödön II. oszt liszl 378 
Sopronból Kecskemétre, Ben ke Zoltán segédtiszt 
319 Kecskemétről Szegedre, Pusztai Nándor segéd
liszt 403 Sopronból Szombathelyre, Szodri-Xagy Ká
roly segédtiszt 577 Szolnokról Budapestre, Terjéky 
Anna segédtisztnő 112 Budapestről Jászberénybe, 
Schmidt Ede II. oszt. altiszt 3643 Sfcekszárdról 
Budapestre, Szabó János jászberényi II/oszt. altiszt

______

i i

)

i

1280 Budapestről Jászberénybe. Sifter József I 
oszt. )eonalfelvigyázó 142 Gödöllőről Nagykanizsára. 

/Elbocsáttatott:
> Lipták József II. őszi. altiszt 3238. 

Lemondott:
Weibl Sándor II. oszt. altiszt 1110. 
Felmentetett:
Petic Ferenc II. oszt. altiszt 1261
Nyugdíjaztattak:
Kaiser Vilmos 27 és Túrna Pál ltJj hivatali 

igazgatók, Botha Győző 22 és Politzer Gyula 52 
II. őszi. főfelügyelők, Takács József felügyelő 83. 
Kálmán László főtiszt 455, Fazekas Ernő számtiszt 
15, Elekes Károly fősllenőr 108, Kováts Nándorné 
ellenőrnő 313, Virág Ilona 105 és özv. Könczey 
Endréné 1145 segédellenőrnők, Báló Kai a I in segéd
tiszt nő 1006, Sapkás István 69 és Selmeczi Ágos
ton 328 I. oszt. altisztek, Csuti Imre 783, Katona 
Ágoston 1058, Liber István 1071 és Szondi Zsig- 
mond 2849/a II. őszi. altisztek. Stiglcr János I.oszl. 
szakmcsler 3.

Meghaltak:
Ásványi Jenő felügyelő 235, Beiger Mihály II. 

oszt. szakaltiszt 122, Vigand Menyhért 1171, 
Kangyár Károly 1333 és Pető Lajos 1615 I oszt. 
altisztek.

, Budapest, 1927. évi március hó 17-én.

Postamesteri állásra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
44 641.

J  ' ■
tisztiszerződés kötésinek és a m. kir. Postamester és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 

egyesiiletebe nyugdíj jogos tagként való belépésének a kötelezettsége mellett.
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Jegyzet

foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Rendeletek Tára 1926. ,4ví 25. számában

Az egyéb 
Posta
közzétett 17.661. számú rendfeletben foglaltak az 
irányadók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 
1926. évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgatóság
hoz 1927. évi április hó 5-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi március hó 18-án.
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\  184.989.
Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamester és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj 

egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésének kötelezettsége mellett.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
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A pályázók sajátkezűleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgatóság
hoz 1927. évi április hó 5-ig nyújtsák be.

Budapest. 1927. évi m árcius hó 18-án.

Kimutatás
a létszámból törölt postaládákról.

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

Pécs Szabó János kiadó Bak 1902 Zalatárnok l
Zalatárnoki postamesterré 

neveztetett ki

Pécs Keő Margit kiadó Szolnok 1890 Budapest 11V Pusztakovácsi-i posta- 
mes.erré neveztetett ki

\

Kiadói á llást keresnek.
Pénztárkezelő, postakiadó azonnalra állást 

keres. Címe: Gallay Eta, Budapest, VIII., Yas-utca 
15/a, földszint 8.

M indhárom szakban jártas, tíz éves gyakor
lattal biró kiadó, állást keres. Csakis Budapesten.

Szíves m egkerv: st Polesznyák Zoltánná, I. Város 
major-utca 28/a címén kér.

Gyakorlott kiadónő alkalmazási vállal. Címe 
Kiadónő GVula, Városház-utca 6. szám.

Postakíadó alkalmazást vállal április elseje 
tői Bostahtlzy Iván, pkiadó, Dunavecse.

tI
______ \

\

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Röklt Szilárd-utca 4. — leirlós j*yomdavezető: Nedeczky László,
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek T ára 1926. évi 25. szám ában 
közzétett 17.661. számú rendeletben foglaltak az 
irányadók, az általános teltételek pedig a P. R. T. 
1 Q 9 f i  ó a ' Í  9  n i í í Í r e m  t o t p í t p V  k r » 7 7 P
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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  ||§ § 1  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1927. ÁPRILIS I. ~ ÍÍT’szám

T A R T A L O M
A légi postaforgalom  felvétele a N em zetközi Légi- 

forgalm i R észvénytársaság  utján.
A nem zetközi postautalványforgalom  m eg n y itása . Syriá

val, L ibanonnal és az A laouiták államával.

É tékek  kiviteli engedélye.
' A rád iókészü lékeket és a rádiókészü lékekhez tartozó 

lényeges a lko tórészeket tarta lm azó  küldem ények behoza
talának  és kezelésének m ódosítása.

V áltozás a  postai m egbízások belföldi kezelésében.
A javíto tt szám ú csekkbefizetési lapok  visszautasítása.
V áltozások a  C som agdíjszabásban.
V áltozás a T örökországbó l érkező levélpostai kü lde

m ények díjszabásában.
Csekély jelentőségű hibák javítása a m a g y a r—ném et 

viszonylatban kiállított rovatlapok  továbbfrankóiban.

A régi kiadású helységnévtárnak  a m. kir. posta k ö z 
ponti anyagrak tárába  való beszolgáltatása.

A budapesti betűrendes és távbeszélő szaknévsor k ia 
dása  tárgyában.

Új m agyar -lengyel távbeszélő viszonylatok m egnyi
tása  és a  m agyar—lengyel távbeszélő forgalom  d íjszabásá
nak m egváltozása.

Új hivatal m egnyitása.
Névváltoztatás.
H elyesbítés a »M. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsora« című segédkönyvben.
F orgalom köri változások.
E lveszett arcképes igazolvány.
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról.
K iadói állást keresnek.
B etöltendő kiadói állás.

A légi postaforgalom  felvétele  a Nemzetközi 
Légiforgalmi R észvénytársaság utján.

10.310.
Értesítem a hivatalokat, h ogy a P. R. T. 1926. 

évi 48. számában közöli 11.489. sz. rendelettel a 
léli hónapokra ideiglenesen megszüntetett légi pos
tai forgalom, a Nemzetközi Légiforgalmi rt. utján, 
f. é. április hó 1-től a következő helyekkel ismét 
megnyílik: Becs, Prága, Varsó, Nürnberg, Strass
burg, Paris, Belgrad, Bukarest, Konstantinápoly.

A légi postai forgalomra megállapított általá
nos feltételek és szabályok szerint tehát ilyen kül
demények a jelzett naptól kezdve ismét felvehetők.

A repülőgépek naponta (vasárnap kivételével) 
közlekednek.

A Becsbe, Prágába, Varsóba, Nürnbergbe 
Strassburgba és Parisba indított levélzárlatok az 
április hó 1-től április 10-ig 12 óra 30 perckor, 
április 11-től kezdve 15 óra 15 perckor induló 
gépekkel nyernek továbbítást. A Belgrádba, Buka
restbe és Konstantinápolyba szóló levélzárlatokat 
pedig az április 1-től április 10-ig 13 óra 30 perc
kor, április 11-től kezdve 10 óra 15 perckor induló 
repülőgépek szállítják.

Megjegyzem, hogy Németország többi hivatalai
val a forgalmat a Magyar Légiforgalmi rt.-nak 
szintén április hóban meginduló járatai utján fogom 
felvenni,

A légi postai csomagforgalom ujból való meg
indítását külön rendelettel fogom közölni. 

Budapest, 1927. évi március hő 23-án.

A nemzetközi postautalványforgalom  m egnyitása  
Syriával. Libanonnal é s  az Alaouiták államával.

9.284. '
A mindkétirányú közönséges postautalványfor- 

galom Franciaország közvetítésével Syriával, Liba
nonnal és az Alaouiták államával az alábbi felté
telek mellett a folyó évi április hó 1-vel megnyílik.

Egy utalvánnyal küldhető maximális összeg 
Magyarországból a felsorolt francia fenhatóság alatt 
álló államokba 1000 francia frank, az ellenkező 
irányban 320 pengő.

A francia frankban kiállítandó utalványok bo
ríték alatt közönséges levélben: »Au bureau de 
poste ä Paris-Caisse« közvetítő postahivatalhoz kül
dendők. Ez a hivatal az utalványozott összegből 
közvetítési díj fejében egynegyed százalékot levon, 
a fennmaradó összegről új utalványt állít ki s ezt 
továbbítja a rendeltetési hivatalhoz. Erre a feladó
kat figyelmeztetni kell.

Távirati utalványok nem küldhetők. Az utal
vány szelvényére magánközlemény nem irható, kifi
zetési értesítés nem kérhető, visszavétel és cím
változtatás nincs megengedve.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a P. B.



80 12. szám.

T. 1924. évi 72. számában közzétett 30.527. és az 
1926. évi 6. számában közzétett 1696. számú rcn- 
deleteknél, valamint a Kivonatos Posta-, Táviró- és 
Távbeszélő-Díjszabás 17. oldalán Utalványforga
lom a következő államokkal van« című kimutatás 
első hasábjában »Franciaország közvetítésével« 
című rovatnál.

Budapest, 1927. évi március hó 28-án.

Értékek kiviteli engedélye.
10.979.

A P. R. T. 1925. évfolyam 72. számában közzé
tett 36.552. számú rendelet 2. pontja kapcsán köz
löm, hogy a Csehszlovákiába szóló értékküldemé
nyek kiviteléhez szükséges engedélyek kiállítására 
a pénzügyi hatóságokon kívül a Magyar Nemzeti 
Bank is jogosult. A Magyar Nemzeti Bank által ki
állított ily kiviteli engedélyeket tehát a postahiva
talok akadály nélkül fogadják el.

Jegyezzék ezt elő a postahivatalok a hivatkozott 
rendeletnél és a »Kivonatos posta-, távirda- és 
távbeszélő-díjszabás« 22. lap utolsó bekezdésénél.

Budapest, 1927. évi március hó 29-én.

A rádiókészülékeket é s  a rádiókészülékekhez tar
tozó lényeges a lkotórészeket tartalm azó küldemé
nyek behozatalának és  kezelésének m ódosítása.

9.794.
A rádiókészülékek és a rádiókészülékekhez tar

tozó lényeges alkotórészek behozatalánál és vám
kezelésénél követendő eljárást szabályozó, a P. R. T. 
1925. évi 23. számában közzétett ad 6.795. és a 
P. R. T. 1926. évi 17. számában megjelent 439. 
számú rendeletre való utalással a következőket köz
löm a hivatalokkal:

1. Rádió-ueuő készülékeket és ezekhez tartozó 
lényeges alkotórészeket külföldről — és pedig akár 
postán, akár más szállítóvállalat útján — ezentúl 
bárki külön behozatali engedély nélkül, korlátlan 
mennyiségben hozhat be, ha ilyen készülékek, 
illetve lényeges alkotórészek előállítására, forga- 
lombahozatalára, vagy vevőberendezés üzemben tar
tására jogosító engedélye van.

• 2. továbbra is csak a kereskedelemügyi minisz
ter külön engedélye alapján lehet azonban behozni 
a rádió-adó készülékeket és az ezekhez tartozó 
lényeges alkotórészeket.

3. A rádiókészülékek behozatalának könnyebb 
ellenőrzése végett az orázág területén bárhová szóló, 
rádiókészülékeket és lényeges alkotórészeket tartal
mazó küldemények vámkezelése továbbra is köz
pontilag, a budapesti fővámhivatalban — a postai 
küldeményekre nézve a budapesti 70. számú posta-

hivatal mellett működő fővámhivatali kirendeltség
nél — történik.

4. A változással kapcsolatban az effajta cikkek
nek a P. R. T. 1925. évi 23. számában közzétett 
ad 6.795. számú rendelet 3. pontjában megemlített 
bizottság útján való előzetes minőségi (műszaki) 
felülvizsgálata és a 0.3o/0 műszaki felülvizsgálati 
díj felszámítása is megszűnik.

5. Abban az esetben azonban, ha az eljáró
vámtisztviselőnek az a gyanúja, hogy a behozni 
szándékolt készülék, vagy lényeges alkotórész adó
állomás céljaira szolgál, vagy ha a rádiócikket 
határozottan felismerni nem lehet, annak eldöntése 
céljából, hogy a rádiócikk behozható-e vagy nem, 
azt a posta kísérleti állomása útján (IX., Gyáli-út 
22., távb. J. 55—36) felül kell vizsgáltatni. __

6. Minthogy a megvámolás többé nem a cím
zett, illetve megbízottja jelenlétében történik, az em
lített ad 6.795. számú rendelet 7. pontjában előírt 
értesítés elmarad.

Ugyancsak elmarad a vámvizsgálat alkalmával 
talált rádiócikkekről eddig készített kimutatás 
összeállítása is.

7. Az 1. pont alapján a rádióvevőkészülékeket 
(lényeges alkotórészeket) tartalmazó küldeménye
ket a címzettnek csak abban az esetben szabad 
kézbesíteni, ha az előállításra, forgalombahozatalra, 
vagy üzemben tartásra jogosító engedélyek vala
melyikét fel tudja mutatni.

Abból a célból, hogy a kézbesítő postahiva
talok a címzett jogosultságát minden esetben meg
állapíthassák, utasítom a Budapest 70. számú 
postahivatalt, hogy amennyiben a feladó azt nem 
tette volna, az ilyen fajta postai küldeményeket, 
szállítóleveleket »Rádió« megjelöléssel lássa el.

A hivatalok pedig kézbesítőiket oktassák ki és 
a szabályszerű kézbesítést ellenőrizzék.

8. A belfölden, belföldi rendeltetéssel feladott, 
rádiócikkeket tartalmazó küldemények kézbesítése 
a jövőben szintén a 7. pontban foglaltak értelmében 
történik.

A P. R. T. múlt évi 17. számában közzétett 
439. számú rendelet ennek megfelelően akkép mó
dosul, hogy a házhoz kézbesítő postahivatalok az 
ilyen csomagokat jövőben házhoz is kézbesítik és 
csak az 1. pontban említett engedélyek valamelyiké
nek a felmutatását kívánják. A rádió-díj nyugta fel
mutatása és a készülék kiszolgálásának az enge
délyokiratra való feljegyzése tehát elmarad.

Jegyezzék elő a hivatalok a változást a P. R. T. 
1925. évi 23. számában közölt ad 6.795. sz. és a 
múlt évi 17. számában közölt 439. számú rende
letnél.

Budapest, 1927. évi március hó 23-án.
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Változás a postai m egbízások belföldi keze
lésében.
10. 666.

A postai megbízások elintézése körül a bel
földi forgalomban a következőket rendelem:

1. lla a jegyzékbe foglalt megbízásokat az adó
sok mind kiváltották és az összeg elküldése utal
vánnyal történik, a megbízási jegyzéket egyszer 
összehajtva, az utalványhoz tűzve kell továbbítani. 
A megbízási jegyzéket a kézbesítő postahivatal az 
Utalvány kézbesítésekor (kifizetésekor) az utalvány 
címzettjének átadja. Olyan esetben, amikor a tel
jesen kiváltott megbízás összegének elküldése csekk
befizetési lappal vagy távirati utalvánnyal történik, 
az elintézési jegyzék, a pénz elküldési adatainak 
a jegyzékre való vezetése mellett, szolgálati közön
séges levélben közvetlenül a megbízás feladójának 
küldendő meg.

2. Részbeni kiváltás esetén a jegyzék elintézési 
részét, a ki nem váltott okmányokkal együtt, posta
szolgálati ajánlott levélben kell a megbízás feladó
jának megküldeni. A jegyzéken a kiváltott összeg 
elküldési adatai feljegyzendők. A kiváltott okmá
nyok összegéről kiállított utalvány (csekkbefizetési 
lap) az ajánlott levéltől függetlenül a többi utalvá
nyokkal (csekkbefizetési lapokkal) nyer továbbítást.

3. Amennyiben az összes okmányok kiváltat- 
lanok, a rendeltetési postahivatal azokat a jegyzék
kel együtt, a bemutatási díjjal, mint portóval meg
terhelt, de egyébként postaszolgálati ajánlott levél
ben közvetlenül a feladónak küldi meg.

A külföldi forgalomban váltott postai megbízá
sok, valamint a postai megbízási lapok kezelése, 
változatlan marad.

Budapest, 1927. évi március hó 24-én.

A javított szám ú csekkbefizetés! lapok v issz a 
utasítása .
' 6.645.

A m. kir. postatakarékpénztár közlése szerint 
több postahivatal azokat a befizetési lapokat is el
fogadja, amelyek nyomtatott csekkszámla számát 
a feladó más csekkszámla számára átjavította.

Figyelmeztetem ezért a felvevő hivatalokat, 
hogy azok a befizetési lapok; melyeknek nyomtatott 
szövege (csekkszámla száma) javítva van, befize
tésre nem fogadhatók el. (L. a m.'kir. postatakarék
pénztárnak és közvetítő hivatalainak teendőit és 
ügykörét szabályozó rendeletek III. fejezet 20. §.
7. bekezdését és a Postatakarékpénztári Közlöny 
1926. évi 1. számát.)

Ilyen esetekben a feladót udvariasan fel kell 
hívni, hogy a befizetésre el nem fogadható befize
tési lap helyett bianco befizetési lapot használjon.

Budapest, 1927. évi március hó 22-én.

Változások a Csom agdíjszabásban.
11.265.

A Csomagdíjszabást a hivatalok az alábbiak 
szerint javítsák:

49. oldal, Brazília, a) alalt az első hasábban 
a régi adatok helyébe írják: »Az összes helyekre«.

71. oldal, Ir szabad állam, III. alatt az első 
hasábban az a) alattiak helyébe írják: »Dublin-be 
házhoz kézbesítve és bármely más helyre az utolsó 
vasútállomásig bérmentesítve«; a b) alattiakat az 
1—6. hasábban töröljék.

88. oldal, Nagybritannia, IV.: a c) alatti ada
tokat az 1—6. hasábban töröljék.

89. oldal, Németalföld, I.: (1927. április 1-től) 
10 kg. súlyú csomag is küldhető, melynek díja 
5.10 frc.

90. oldal, Nalföldi Antillák, 2. útirányon ezen
túl 10 kg. súlyú csomag is küldhető, melynek díja 
8.15 frc.; Nalföldi Guyana-ba is küldhető 10 kg. 
súlyú csomag díja 8.15 frc.

105. oldal, Spanyolország, II.: az első hasábban 
lévő szöveg helyélje írják: »A kontinensre és a 
Baleari-szigetekre.«; a súlydíjat meg helyesbítsék: 
1 kg. 4.20; 5 kg. 6.40 frc.-ra.

Spanyolországba a »Messageries Anglo-Suisses - 
útján küldött csomagok súlydíja ezentúl a követ
kező:

Az alábbi városokba szóló kül
demények után

10
kg-ig

15
kg-ig

20
kg-ig

I. Badalona, Barcelona, Gerona, 
Írun, Mauresa, Pamplona, 
Port Bou, San Sebastian, 

Vitoria

frc.

9

ets.

10

frc.

11

cts.

65

frc.

14

cts,

20

II. Bilbao, Ca«tellon, Lerida, 
Logrono, Madrid, Keus, San
tander, Taragona, Valencia, 

Valladolid, Zaragoza
12 40 16 40 21 45

III. Az összes többi helyre 16 80 21 40 31 20

Javítsák ennek megfelelőleg a Csomagdíjszabás 
106. oldalán levő táblázatot.

107. oldal, »a Spanyolország-ra (III. folyt, 
vonatkozó 8 sort [»Más,«-tói 20 (kg.)... 7 (fr.) 
20 (ct.)«-ig.] töröljék.

197. oldal, »B) Olasz díj.« »1. Súlydíj -táblá
zatban: »Terjedelmes 50o/o-kal több« helyett írják: 
Terjedelmes csomagért nem jár pótdíj.

A Kivonatos P. T. és Tb. Díjszabás« 29. olda
lán Németalöfld-nól jegyezzék elő, hogy a f. évi 
április 1-től küldhető 10 kg. súlyú csomag díja 
5.75 P; a 30. oldalon Spanyolország-nál az első
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hasábban a 3 utolsó sor helyébe írják: »A konti
nensre és a Baleari-szigetekre«; a 4. hasábban 
pedig: 4.35 és 6.60 helyébe írjanak 4.75 és 7.20-at.

Budapesten, 1927. é̂vi március hó 26-án.

Változás a Törökországból érkező levélpostai 
küldemények díjszabásában.

12.226.
A Törökországból érkező levélpostai küldemé

nyek f. évi április hó l-ével változó díjszabásának 
megfelelően a hivatalok a P. B. T. 1926. évi 61. szá
mához mellékelt kimutatásban a 128. folyószám 
alatt a 3—5. és 7—10. hasábban a régi adatok 
helyébe írják: 12 7?, 7 72, 77* és 6-4, 27»^, 272, 16

Budapest, 1927. évi március hó 30-án.

Csekély jelentőségű hibák javítása  a m a g y a r -  
német viszonylatban kiállított rovatlapok tovább- 

frank“iban-
•  > ,  -  7929

• 0 Hivatkozással a Posta Rendeletek fára  múlt
évi 6. számában közölt 105. szánni rendeletemre, 
értesítem a hivatalokat, hogy a német igazgatással 
megállapodtam abban, hogy a csomagkicserélőhiva
talok folyó évi április hó 1-től a fent hivatkozott 
rendeletben körülirt esetekben 50 ct-ig visszajelen
tés nélkül helyesbíthetik a rovatlapokat.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a Posta Rende
letek Tára fent idézett számában közölt rendeletnél.

Budapest, 1927. évi március hó 26-án.

A régi kiadású helységnévtárnak a m. kir. posta  
központi anyagraktárába való beszolgáltatása.

11.497.
A P. R. T. múlt évi 55. számában megjelent 

132.453/1926. számú rendeletéin kapcsán felhívom 
az összes postahivatalokat és szerveket, hogy »A 
Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára 
a posta- és távirdaliivatalok használatára« című 
segédkönyv náluk levő példányait arra való tekin
tettel, hogy a m. kir. központi statisztikai hivatal 
kiadásában 1926. év végén megjelent helységnév- 
tárt immár valamennyien megkapták, selejtezés 
végett a m. kir. posta központi anyagraktárának 
beszolgáltatást bizonylatpár kíséretében azonnal 
szállítsák be.

Külön is figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
az; 1926. évi kiadású helységnévtárt (új kiadás) 
beszolgáltatni nem szabad.

Budapest, 1927. évi március hó 24-én.

A budapesti betűrendes é s  távbeszélő szak 
névsor kiadása tárgyában.

11.047.
Értesítem a m. kir. postahivatalokat, hogy az 

új, 1926. évi december havi kelettel ellátott buda
pesti távbeszélő betűrendes és szaknévsor megjelent.

A m. kir. postahivatalok a szolgálati célokra 
szükséges példányokkal előtles igazgatóságuk, illetve 
a postavezérigazgatóság alá rendelt hivatalok a 
vezérigazgatóság X/8. ügyosztálya útján láttatnak el.

A vidéki távbeszélő előfizetők az új kiadású 
névsort 6 P lefizetése ellenében kaphatják meg.

A hivatalok tudassák ezt a napilapok útján 
és más alkalmas módon a helyi érdekeltekkel. 
Kívánatos, hogy a hivatalok felhívják az érdekeltek 
figyelmét arra az újításra is, hogy a betűrendes 
névsorral egybekötve a budapesti távbeszélő, elő
fizetőknek foglalkozási szakok szerint egybeállított 
szaknévsora is megjelent. Ez a könyv különösen 
értékes azokra nézve, akiknek budapesti előfizetők
kel üzleti ügyeket kell lebonyolítaniok.

A hivatalok a jelentkező felektől a névsorok 
ára fejében fizetendő 6 P-t szedjék be, portóköteles 
postautalványon küldjék be a m. kir. posta hir
dető irodájának (Budapest 114). A hirdető iroda 
az összeg beérkezte után a névsorokat kézbesítés 
céljából a hivataloknak azonnal megküldi.

A postahivatalok a náluk levő régi kiadású 
budapesti távbeszélő névsorokat selejtezés végett 
szolgáltassák be a m. kir. posta központi anyag
raktárának.

Budapest, 1927. évi március hó 21-én.

Űj magyar— lengyel távbeszélő  viszonylatok meg
nyitása é s  a m agyar— lengyel távbeszélő  forga

lom díjszabásának m egváltozása.
9.627.

Folyó évi április hó 1-én a távbeszélő forga
lom egyrészről Budapest, Debrecen és Miskolc, 
másrészről Lwów, Tarnów, Nowy Sacz és Prze- 
mysl közt megnyílik.

A beszélgetések díjait a magyar—lengyel táv
beszélő forgalomban folyó évi április hó 1-én életbe
lépő új díjtételeit felsoroló alábbi táblázat tün
teti fel.

A három percnél hosszabb ideig tartó beszél
getéseknél percenként és a gyenge forgalmú időben 
folytatott beszélgetések után az alábbi I—III. hasá
bok szerint a következő díjak számítandók:
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Ha a díjegység

I. ii. III.

a rendes forgalmú időben 
percenként számítandó

a gyenge forgalmú időben 
az első három percért 

számítandó
a gyenge forgalmú időben 

percenként számítandó

P f P■ ' .v f P f P f

4 15 1 40 9LU 50 — 85

4 60 1 55 2 80 — 95

5 05 1 70 3 05 1 05

5 20 1 75 3 15 1 05

5 60 1 90 3 40 1 15

5 75 1 95 3 45 1 15

6 20 2 10 3 75 1 25

6 80 2 10 3 80 1 30

6 75 2 25 4 05 1 35

7 30 2 45 4 40 1 50

7 85 2 65 4 75 1 60

8 40 2 80 5 05 1 70

A m ag y ar 
táv b eszé lő - 

k ö zp o n t 
n eve

A k ü lfö ld i távbeszélő - 
k ö z p o n t neve

Beszélgetési
díj

A m ag y a r 
táv b eszé lő - 

k ö z p o n t 
n ev e

A k ü lfö ld i távbeszélő - 
k ö z p o n t n ev e

Beszélgetési
díj

P f P f

Budapest B ie lsk o ................................ 4 15 Debrecen L w ó w .................................. 6 75
„ K atowice.......................... 4 15 Nowy S acz....................... 5 60
V K raków ................................ 4 60 P rzem yS l............................ 6 20

Krolewska H u ta ............... 4 15 T arnów ................................ 5 60
L o d z ..................................... 5 20 Miskolc Bielsko .....................  . . 4 60
L w ów .. .............................. 5 75 4 60
Nowy S acz.......................... 4 60 5 05
Pr<emyál.............................. 5 20 5 60
Tarnów .................................. 4 60 Lwów.................................... 6 20
W arszaw a............................ 5 75 5 05

Debrecen Bielsko ............................... 5 20 P rz e m y á l............................ 5 60
K atowice.............................. 5 20 5 05

n K raków ................................ 5 60 J) W arszaw a............................ 6 20

A hivatalok ragasszák az új díjtételeket feltüntető mellékelt fedőlapot a folyó évi január hó 1-én 
kiadott Távbeszélő-Díjszabás 34. oldalán lévő táblázat helyébe.

Budapest, 1927. évi március hó 22-én.

Űj hivatal m egnyitása.
8.578.

Debrecen tjv. város (egyetemi klinikák) terü
letén Debrecen 10. elnevezéssel 1927. évi március

hó 1-évcl teljes szolgálatú, távbeszélővel egyesített 
postahivatal nyílt meg.

A hivatal szolgálati jellege: L, utalvány szám
jelző száma: 2400. A segédkönyvek javítandók. 

Budapest, 1927. évi március hó 15-én.
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Névváltoztatás.
10.923.

A m. kir. belügyminiszter Sopron vármegyébe 
bekebelezett Böjtök és Muzsaj községek egyesítését 
elrendelte.

Az egyesített község jellege: kisközség, ideigle
nes lieve: »Röjtökmuzsaj .

Budapest, 1927. évi március hó 21-én.

H elyesbítés a „M. kir. postahivatalok é s  ügy
nökségek névsora“ című segédkönyvben.

10.806.
Feked ü. és Szöllősgyörök postahivatal neve 

mellől a »k« betű törlendő.
Budapest, 1927. évi március hó 22-én.

Forgalomköri változások.
i.

10.728.
Belczna kisközség, Somogy vm., csurgói járás 

ezentúl t x j  Eh. Zákány, Nagykanizsa n  n la
Barcs,- Zákány........  Díjnégyszög-száma 1028. Pig.
Pécs.

Ennek következtében Belezna községhez tartozó 
Asszonyvári szőllő, Jankapuszta, Kakonyapuszta, 
Nagydombi szőllő, Sándorházi puszta, Szenthárom
ság-puszta lakott helyek u. p. ezentúl Bélezna.

Budapest, 1927. évi március hó 22-én,
II

9.846.
Nagyloldi puszta Andocs vasútállomás folyó 

évi április hó 1-től levélpostai felvevő szolgálattal 
bízatott meg. Ellenőrző hivatal: Andocs.

Budapest, 1927. évi március hó 16-án

E lveszett arcképes igazolvány.
11.806.

Koffer Lajos posta műszaki főellenőr a volt 
táviró és távbeszélő igazgatóság által kiállított, a 
budapesti m .kir. állami távbeszélő hálózat vona
lain végzendő munkálatokra jogosító 111. sz. arc
képes hálózati igazolványát elvesztette.

Ennek az igazolványnak érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1927. évi március hó 30-án.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.

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

Debrecen Lipovniczky Rezső kiadó Budapest 1897 Budapest 91 Bodvaszilasi postamesterré 
neveztetett ki

n Jeles Mária » Nyirmada 1899. Hajdúszovát Felsőgagyi posta
mesterré neveztetett ki

Sápy Margit Darvas 1899. Debrecen 3 Meghalt

•n Szauer Anna ■ Tiszgróff 1890. Sárospatak • Állásáról lemondott

V Vékony Margit V Szeghalom 1906 Hencida n  »

» Bechó Józsefné V Lippa 1863 Sajószentpéter Több mint féléve 
alkalmazást, nem vállalt

Szeged Laki-'vies Gyuláné 
szül. Höger Gabriella n

Szókelvudvar- 
hely' 189 L. Alsódabas Alsóflabasi posta

mesterré neveztetett ki

»
Mészáros Andrásné 

szül. Munkácsi Ilona Siklós 1895. Rétság Apostagi posta
mesterré neveztetett ki

1 I 1 i

Kiadói á llá st keresnek.
Teljesen szakképzett, önállóan kezelő posLa- 

távirda kiadó április 15-re állást keres, helyettesí
tést is elfogad. Cím: Postakiadónő, Pálfa, Tolnám, j 

A posta minden ágában teljesen jártas, 8 éves | 
gyakorlattal biró kiadó május elsejére alkalmazást i

vállal. Cím: Balogh Mária postakiadó, Tolna,
Tolna megye.

Betöltendő kiadói á llás.
Budapest 79. sz. postahivatal mindhárom szak

ban jártas kiadót április 15-én felvesz. Távirász 
előnyben részesül.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4, — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. |g | |  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1927. ÁPRILIS 7. 13. szám

T A R T
A  té v e s e n  k i r ó t t  v á m t a r t o z á s o k  d í j m e n t e s  v i s s z a t é r í t é s e .

A lk a lm i  p o s t a h iv a ta l  f e l á l l í t á s a .
A  r ó m a i  S z e n ts z é k  é s  a  b u d a p e s t i  a p o s t o l i  N u n c i a t u r a  

k ö z t  v á l t a n d ó  t á v i r a t o k  d í jk e d v e z m é n y e .

V á l to z á s  a  T á v i r ó  D í j s z a b á s - b a n .
Ű j m a g y a r — o s z t r á k  t á v b e s z é lő v i s z o n y la to k  m e g n y i t á s a .

Ű j m a g y a r — c s e h s z lo v á k  tá v b e s z é lő v i s z o n y la to k  m e g 
n y i t á s a .

K ik ü ld e t é s  f ü r d ő -  é s  n y a r a l ó h e l y e k e n  m ű k ö d ő  p o s ta -  

h iv a t a lo k h o z .  >

L O M
*

E lv e s z e t t  v o n a l f e lv ig y á z ó i  b é ly e g z ő .

A  R é d ic s — D o n j a - D u b r a v a  t á v b e s z é lő v i s z o n y la t  m e g 
n e v e z é s é n e k  h e ly e s b í té s e .

F o r g a l o m k ö r i  v á l to z á s o k .

A  m . k i r .  p o s t a t a k a r é k p é n z t á r  1 9 2 7 . é v i f e b r u á r  h a v i  

f o r g a l m a .

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y  p o s t a m e s t e r i  á l l á s r a .

K im u ta t á s  a  l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  p o s t a k ia d ó k r ó l .
K i a d ó i  á l l á s t  k e r e s n e k .

A tévesen  kirótt vám tartozások díjmentes 
v issza tér ítése .

11.183.
A P. R. T. 1926. évi 28. számában közzétett 

21.919. sz. rendelet 9. pontjában foglaltakra hivat
kozva, közlöm a hivatalokkal, hogy téves elvámolás 
következtében a csomag címzettjének visszatérí
tendő összeget ezentúl teljes egészében, tehát az 
utalványbérmentesítési díjnak* és az utalvány-űr
lap árának levonása nélkül kell a jogosultnak szol
gálati postautalványon megküldeni.

Ezeket az utalványokat a P. R. T. 1925. évi
3. számában közzétett 34.060. számú rendeletben 
foglaltak értelmében »Díjtérítés« megjelöléssel kell 
ellátni s azok után sem kifizetési, sem kézbesítési 
díjat nem kell szedni.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a hivatkozott 
rendeleteknél. Ezenkívül a P. R. T. 1926. évi 28. 
számában közzétett 21.919. sz. rendelet 9. pontjá
nak 11. sorában a »postahivatal« és postautal
ványon; szavak közé írják be a szolgálati szót, 
a 13. sortól a 17. sorig A címzettnek... szolgálati 
postautalványt. Szövegrészt pedig töröljék.

Budapest, 1927. évi március hó 29-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.
11.159.

A Budapesti, Nemzetközi Vásár területére 1927. 
évi április hó 28-tól május hó 11-éig terjedő időre, 
a városligeti iparcsarnok épületében, reggel 8 órá
tól megszakítás nélkül 18 óráig működő postakiren
deltség lép életbe.

A kirendeltség bárhova szóló levélpostai (aján
lott és közönséges) anyag felvételével, távirat felvé
tellel, helyi és interurbán távbeszélgetések lebonyo
lításával és postabélyegek és értékcikkek árusításá
val bízatott meg.

A kirendeltség a Budapest 72. számú hivatal 
kirendeltségeként fog működni.

Budapest, 1927. évi március hó 31-én.

A római Szentszék  é s  a budapesti apostoli 
Nunciatura közt váltandó táviratok díjkedvez

ménye.
11.706.

Hivatkozással a P. R. T. 1921. évi 75. számában 
közzétett 32.109. számú rendeletben foglaltakra 
Magyarország és Olaszország kormányai részéről a 
másik államban levő diplomáciai és konzuli kép
viseleteikkel váltott állami táviratokra megállapított 
díjkedvezményt a Szentszék és a budapesti apostoli 
Nunciatura közt váltott, állami táviratokra is kiter
jesztem. A díjkedvezményes állami táviratok a 
bevezető részben a távirat osztálya című rovatban 
a magyar—olasz viszonylatban »S Hogovt«, az 
olasz- magyar viszonylatban pedig »S Itgovt« jel
zéssel látandók el.

A kir. hivatalok ennek megfelelően a »Táviró- 
Díjszabás 11 oldalán Olaszországnál a 4 jegyzet 
szövegébe a »között« és »váltott« szavak közé a 
következőket szúrják be: »valamint a római Szent
szék és a budapesti apostoli Nunciatura között.« A 
jegyzet folylatásaként a következők írandók: »Ezek 
a táviratok a távirat osztálya című rovatban ma-
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gyarországi feladás esetén »S Hogovt«, olaszországi 
feladás esetén »S Itgovt« jelzéssel látandók el.« 
A jelen rendeletben foglaltakat a hivatalok a 
32.109/1924. számú rendeletnél is jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi április hó 3-án.

Változás a Táviró Díjszabásban.
11.074.

A hivatalok a f. évi január hó 1-én életbelépett 
Táviró I)íjszabás-ban a következő változásokat ve
zessék keresztül.

A 30. oldalon Iraque (Mesopotamie)-nál via 
Italo-Radio díjtétele 2.75 P-ről, 2.69 P-re helyes
bítendő.

A 31. oldalon az 1) jegyzet szövege folytatá- 
sául írandó: Hankow és Nanking, valamint a 
Jangtze völgy hivatalaihoz szóló táviratok csak a 
feladó veszélyére fogadhatók el.

A 32. oldalon Transjordania-nál az 1) jel, 
továbbá az 1) jegyzet szövege törlendő.

Budapest, 1927. évi április hó 1-én.

Új m agyar— osztrák távbeszélöviszonylatok  
m egnyitása.

11.601.
A folyó évi április hó 15-én a következő új 

magyar—osztrák távbeszélő viszonylatokban nyílik 
meg a forgalom:

A m agyar  
tá v b e sz é lő  k özp on tn-ive

A k ü lfö ld i B e s z é lg e té s i  díj 
tá v b e sz é lő  k ö zp o u t

ne^e P e n g ő  fill.

Bősárkány And au (Mosontarcsa) 1 70
Budapest 955 55 ~ 40
Csorna „ ,, 1 70
Eszterliáza „ „ 1 70
Fertőszentmiklós „ „ 1 70
Enese „ „ 1 70
Gyékényes Graz 2 50

Wien 2 75
Győr Andau (Mosontarcsa ) 1 70
Hegyeshalom „ „ 1 70

55 Tadten (Mosonlétény) 1 70
Kapuvár Andau (Mosontarcsa) 1 70
Komárom 2 10
Lébény „ „ 1 70
Levél „ ,, 1 70
Magyaróvár „ „ 1 70
Mosonszent j ános „ „ 1 70

55 Tadten (Moscntétény) 1 70
55 Wallern (Valla) 1 70

Nagycenk Tadten (Mosonlétény) 1 70
Nagycenk Wallern (Valla) 1 70
Oroszvár Andau (Mosontarcsa 1 70
Pápa 955 55 Ä 10

A magyar
távbeszélő központ 

neve

A külföldi
távbeszélő központ 

neve

Beszélgetési dij 

Pengő fill.

Rajka Andau (Mosontarcsa; 1 70
Sopron 55 55 í 70
Szeged * 55 55 3 10
Szombathely 55 55 2 10

A kir. hivatalok a »Távbeszélő Díjszabást az 
új viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi március hó 31-én.

Űj magyar— csehszlovák  távbeszélöviszonyla
tok m egnyitása.

11.705.
Folyó évi április hó 5-én a forgalom a követ

kező új magyar—csehszlovák távbeszélő viszonyla
tokban nyílik meg:

A magyar 
távbeszélő központ

A külföldi 
távbeszé.ő központ

Beszélgetési díj

neve neve Pengő fül.

Budapest Kasperské 1 lory 1 60
55 Matejovec (Hernádmáté) 2 95

Debrecen 55 55 2 95
Miskolc 55 55 2 50
Szikszó Poprád 2 50

A hivatalok a »Távbeszélő Díjszabást« az új
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi március hó 29-én.

Kiküldetés fürdő- é s  nyaralóhelyeken működő 
postahivatalokhoz.

8.409.
Értesítem a személyzetet, hogy az 1927. évi 

fürdőidény tartamába a P. R. T. e számához csa
tolt hirdetményben foglalt kimutatás A) részében 
felsorolt postahivatalokhoz kincstári személyzet ki
rendelése, a B) részbe foglalt postahivataloknál 
pedig a tiszti segéderők szaporítása engedélyez
tetett.

A kirendelhető, illetve alkalmazható személyzet 
létszámát a kimutatás 4. rovata tünteti fel.

Azoknak a kijelölését, akik fürdő és nyaraló
helyeken működő postahivatalokhoz kirendeltetnek, 
illetve akiket a postamesterek tiszti segéderőnként 
felfogadhatnak, a postavezérigazgatóság kerületét 
illetően magamnak tartom fenn, a többi igazgató
ság kerületét illetően pedig az illetékes postaigazga
tóságra biztam.

Abból a célból, hogy olyanok küldessenek ki, 
illetve alkalmaztassanak, akiknek gyógyulásra, vagy 
betegség után pihenésre, üdülésre van szükségük, 
a pályázók egészségi állapotukat, illetve a kiren
delés, vagy alkalmaztatás szükségét a m. kir. posta 
betegség biztosító intézetének, ahol pedig ilyen 
nincsen, hatósági, községi (kör) orvos által kiállí
tón bizonyítvánnyal előzőén igazolni tartoznak.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton tér-
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jesszék fel a m. kir. postavezérigazgatósághoz (t.
i. a közvetlenül ennek alárendelt hivatalok személy
zete), illetve előttes postaigazgatóságukhoz.

A postavezérigazgatóság és az igazgatóságok az 
Írásbeli jelentéseket illetékes tárgyalás céljából a 
kirendelésre, illetve kijelölésre hivatott igazgató- 
ságnak küldik meg, amennyiben pedig a posta
vezérigazgatóság kerületét illetnék, az igazgatósá
gok a jelentkezéseket terjesszék fel.

Pályázni e közlemény megjelenésétől számított 
egy héten belül lehet.

A hivatalok a hirdetményt a személyzet ré
széről könnyen hozzáférhető helyen függesszék ki.

Budapest, 1927. évi április hó 1-én.

E lveszett vonalfelvigyázói bélyegző.
11.351.

Szampl Ferenc barcsi von alfél vigyázó M. kir. 
távirda vonalfelvigyázó 756« körbélyegzőjét el
vesztette.

Felhívom a hivatalokat, hogy az említett 
bélyegző lenyomattal netán beérkező beadványokat 
további eljárás végett terjesszék fel a pécsi mű
szaki felügyelőséghez.

Budapest, 1927. évi március hó 31-én.

A Rédics— Donja Dubrava távbeszélöviszony- 
lat m egnevezésének helyesb ítése.

9.027.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1927. évi 8. szá
mában közzétett 7.216 sz. rendelettel megnyitott 
Rédics-Donja Dubrava (Alsó-Dombom) távbeszélő- 
viszonylat magyar központjának nevét Rédics he
lyett »Lenti--re helyesbítsék.

Budapest. 1927. évi március hó 21-én.

Forgalomköri változások.
11.483.

Budahát-tanya Dormánd, Heves m., Eger u. t. 
ezentúl Dormánd. Cakó-tanya Dormánd, Heves m., 
Eger u. t. ezentúl Dormánd. Csajbók-tanya /'"Y Dor
mánd, Heves m., Eger u. t. ezentúl Dormánd. Szabó

tanya Dormánd, Heves m., Eger u. t. ezentúl 
Dormánd.

Budapest, 1927. évi március hó 28-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi február 
havi forgalma.

1.799.
A takarék-üzletben a betétek összege 4,638.834 

P. 30 fillérrel haladta túl a visszafizetések összegét. 
A betétek állománya ezzel 1927. évi február hó 
végén 21,059.336 P. 65 fillért tett ki. A különleges 
takarékbetétek álladéka a fenti álladékban 3,332.860 

*P. 56 fillérrel szerepel. A betevők száma e hóban 
4.875 P.-vel gyarapodott, s összes számuk e hó 
végén 1,271.834 P. volt.

A csekk és kliring üzletben a betétek összegét 
7,598.965 P. 29 fillérrel múlta felül a visszafizetések 
összege. A csekkbetétek állománya ezzel 1927. évi 
február hó végén 184,834.449 P. 75 fillért tett ki. 
A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 52-vel 
növekedett, s a fennálló csekkszámlák száma e hó 
végén 54.931 P. volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összl'or- 
galmaakét üzletágban 1,386.360tétel,s 1,092,170.091 
P. 95 fillér, összes betéteinek állománya pedig a hó 
végén 205,893.786 P. 40 fillér volt.

Az értékpapír-üzletágban 1927. évi február hó 
végéig kiállíttatott 271.544 járadékkönyvecske, for
galomban volt e hó végén 92.481 drh. Az intézel, 
értékpapírállománya különféle értékpapírokban és 
záloglevelekben 1927. évi február hó végén 
12,028.794 P. 83 fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 102.540 drb, új zálogfelvétel
1,881.391 P. 20 fillér kölcsönnel és 89.840 drb

í
zálogkiváltás 1,582.965 P. fillér kölcsönvissza- 
fizetéssel.

A zálogálladék 1927. évi február hó végén 
487.595 drb volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
9,070.372 P. 01 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes ár
verésre 2.988 drb, kényszerárverésre pedig 4.799 
drb különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 6.618 drb, a befolyt vételár 
77.080 P. 50 fillér volt.

Budapest, 1927. évi március hó 30-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
136.598.

Postamesteri állásra tisztiszerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésének a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendelelek Tára 1926. évi 25. számában köz
zétett 17.661. számú rendeletben foglaltak az 
irányadók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 
1926. évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűié« írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi április hó 22-ig nyújtsák be. 

Budapest, 1927. évi április hó 2-án.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.

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

igazgatósági
kerület n e v e állása születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye
A törlés oka Megjegyzés

Budapest Beck Jolán hiv.
kisegítő Budapest 1910 Budapest 59 Bizalomvesztés

Sopron Altmann Jenőné kiadó Németsztgrót
1900 Siófok Nem vállalt alkalmazást

t
Kiadói á llást keresnek.

Postakezelés minden ágában jártas kiadónő 
Pesten vagy Pestkörnyékén alkalmazást keres. Cím: 
Postakiadónő, Újpest, Szt. Gellért-utca 61a, I. e. 10.

Gyakorlott férfikiadó május 15-től állást keres. 
Legszívesebben pestkörnyéki vagy budapesti hiva

talokhoz menne. Címe: Postamesterhelyettes, Nagy- 
lónya.

Gyakorlott kiadónő május 1-ére alkalmazást 
vállal, lehetőleg Budapesten vagy környékén, de 
máshová is elmegy. Szives megkereséseket - Kiadó
nő , Gara, Bácsin, címre ljér.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4 . — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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BUDAPEST, 1927. ÁPRILIS 16. 14. szám

T Á R T Á L  O M
Postai szállításból k izárt sajtó term ék.

A légipostaforgalom  m egnyitása a M agyar Légiforgalm i 
R .-T . repülőgépei útján.

Az ünnepnapi szolgálat m ódosítása, valam int a B uda
pestre  szóló rom ló tarta lm ú csom agok vasárnapi k ézb e
sítése.

N em zetközi válaszdíjszelvények újból való árusítása.
A burgonyát ta rta lm azó  postai kü ldem ények behoza

ta lának  és á tv itelének szabályozása. v
Sürgős csom agok súlya és k iterjedése az A usztriával, 

C sehszlovákországgal és N ém eto rszággal való forgalom 
ban.

D ánországba szóló csom agok szállítólevele.

»Üres« nem zetközi csom agrovatlapok  rendszeresítése.

K érdőív közönséges levélpostai küldem ény nyomo 
zására.

B udapest—Páris távbeszélő  viszonylat m egnyitása.
Barcs -Z agreb  új jugoszláv távbeszélő viszonylat meg 

nyitása.
Új m agyar—csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg 

nyitása.

Ü gynökség m egszüntetése, új hivatal m egnyitása.
F orgalom köri változások.

Pályázati h irdetm ény postam esteri állásra.
M eghivó.
K im utatás a létszám ba visszavett postakiadóról.
K im utatás a létszám ból törö lt postakiadókról.
K iadói állást keresnek .

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
13.165.

A Párisban megjelenő »Sennaciuló című espe- 
ranló lap és annak La Lern an ló című havi mel
léklapjának postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a lapokat a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1927. évi április hó 11-én.

A légipostaforgalom  m egnyitása a Magyar Légi- 
forgalmi R.-T. repülőgépei útján.

13.935.
A Magyar Légiforgalmi R.-T. repülőgépeivel 

való légipostaforgalom f. évi április hó 19-ével is
mét megindul.

A légipostái pótdíjak és feltételek ugyanazok 
maradnak, mint az elmúlt évben.

A Budapest 72. sz. postahivatal egyelőre a 
következő légipostái levélzárlatokat fogja indítani: 

I. Naponkint:
1. Wien I. II. ind.
2. Prága
3. Berlin
4. München

T 5. Zürich.

II. Esetenkint (ha van légipostái anyag):
6. Dresden
7. Hamburg
8. Halle a/Saale
(T .Bremen

10, Hannover 
“ 11. Nürnberg

12. Köln
13. Frankfurt a/M.
14. Essen
15. Graz
16. Klagenfurt.

Minthogy továbbá az eddig a központi táviró- 
hivatal kirendeltségeként működő repülőtéri kiren
deltséget »Mátyásföld repülőtér« elnevezéssel önálló 
postahivatallá alakítottam, a légiforgalomban részt
vevő utasok érdekében a nevezett hivatal is fog 
mindama postahivatalok részére légipostazárlatot 
indítani, ahova a Budapest 72. sz. postahivatal 
indít légipostazárlatot. A »Mátyásföld Repülőtér« 
postahivatal azonban összes zárlatait csak eselen- 
kint (ha van továbbítandó anyag) fogja indítani.

A fenti zárlatok indítása Budapestről a követ
kező repülőgépekkel történik:

a) A 6.30-kor induló géppel az 1. (Wien I. ind.), 
2., 3., 6., 7., 8., 9. és 10. sz. alatt felsorolt zárlatok;
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. bk'K  7.45-kor induló géppel a 15. és 16. sz. 
alatt felsorolt zárlatok;

i cY k  8.40-kor induló géppel pedig az 1. (Wien
II. 4410.), 4., 5., 11., 12., 13. és 14. sz. alatt felsorolt 
zárlatok.

Megjegyzem, hogy a fent felsorolt hivatalok az 
ellenirányból szintén indítanak a Budapest 72. sz. 
hivatalhoz légipostazárlatokat.

Tekintettel arra, hogy Prágába és Nürnbergbe 
a Magyar Légiforgalmi R.-T. járatai kedvezőbb 
összeköttetést biztosítanak, mint a Nemzetközi Légi
forgalmi R.-T. gépei, az utóbbi társaság járatai út
ján a P. R. T. f. évi 12. számában közölt 10.310. sz. 
rendeletem alapján eddig Prágába és Nürnbergbe 
indított zárlatok feleslegesek lesznek, ezért az e 
társaság útján a nevezett hivatalokhoz indított zár
latokat f. évi április hó 16-ával megszüntetem.

Budapest. 1927. évi április hó 13-án.

Az ünnepnapi szolgálat m ódosítása, valamint a 
Budapestre szóló romló tartalmú csom agok  

vasárnapi kézbesítése.
W AV0 8.326.

1. Elrendelem, hogy a Gergely-naptár szerinti 
ünnepnapokon kivéve a vasárnapokat, áldozó
csütörtököt, űrnapját, Szent Islván-napját és kará
csony első napját a házhoz kézbesítéssel foglal
kozó budapesti postahivatalok egyszeri teljes (levél, 
pénz és csomag,, a vidéki postahivatalok pedig 
egyszeri levélkézbesítést végezzenek.

2. A kézbesítéssel foglalkozó összes postahiva
talok tartoznak azokon az ünnepnapokon, melye
ken az 1. pont szerint kézbesítő szolgálat is van,

, — a szolgálati átnézetben megjelölt időben - az 
, érkezett, de házhoz nem kézbesített ajánlott levél
postai küldeményeket, valamint a romló tartalmú 
csomagokat is a hivatalban jelentkező feleknek ki
adni. 1

3. A Budapest 70. sz. postahivatal tartozik az 
oda a munkaszünetes nap előtti napon (szom
baton), az aznapi utolsó kézbesítői indítás után, 
valamint a munkaszünetes napon (vasárnap) reggel 
beérkező,, magánegyének címére szóló, express, jel
zéssel el nem látott, romló tartalmú csomagokat 
— az express és házhoz kézbesítési díj felszámítása 
és beszedése ellenében a munkaszünetes napon 
az express csomagkézbesítői járattal kézbesíteni.

Amennyiben címzett az express-díjat megfizetni 
nem hajlandó, a kézbesítő a csomagot a hivatalba 
hozza vissza és azt - a vasárnapi kézbesítés alkal
mával felszámított express- és házhoz kézbesítési 
díj törlése mellett másnap, vagyis hétfőn az első 
rertdeJ kézbesítői indítással kell kézbesíteni,

1. Félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, 
hogy a vidéki postahivataloknak a P. Ü. Sz. 97. 
§-ának 2. pontja értelmében vasárnap és munka
szünetes ünnepnapokon a szolgálati álnézetben jel
zett időben a közönséges levélpostai küldeményeket 
díjmentesen, a könyveiteket pedig az cxpressdíj és 
egyéb esedékes díjak lefizetése ellenében ki kell 
adniol£^~

5. A Budapest 2., Budapest 4., Budapest 62. 
és Budapest 72. sz. postahivatalok tartoznak azokon 
az ünnepnapokon, melyeken az 1. pont szerint 
kézbesítő szolgálat is van, 8—12 óráig teljes (köz
napi) felvételi szolgálatot végezni.

A felvett anyag mikénti továbbítására, a rova- 
tolási és járati összeköttetések berendezésére nézve 
az érdekelt hivatalok külön rendeletet kapnak.

6. E rendelet annak megjelenése napján lép 
életbe.

Jelen rendeletemet a P. R. T. 1908. évi 45. szá
mában közzétett 57.109., továbbá az 1923. évi 63. 
számában közölt ad 19.520. sz. rendele leknél je
gyezzék elő.

Budapest, 1927. évi március hó 31-én.

Nemzetközi válaszdíjszelvények újból való áru
s ítá sa .

ad. 12.971.
A I’. R. 4'. 1919. évi 36. számában közzétett. 

7.225. sz. rendeletemmel a nemzetközi válaszdíjszel
vények árusítását beszüntettem. Minthogy pénzünk 
értéke ma már nincs ingadozásnak alávetve, a 
Nemzetközi Iroda útján újból rendeltem válaszdíj- 
szelvényeket, amelyek már meg is érkeztek.

E készletből a hivatalokat egyelőre a következő-
lcéppen látom el:
Budapest 4. sz. hivatal kap . . . . 500 darabot,
a Budapest 1., 2., 5., 8., 9., 62. és 72. 

és az igazgatóságok székhelyén lévő 
1. sz. hivatalok egyenkínt . . . . 100 darabot,

a többi kincstári hivatalok egvenkint 50 darabot,
az I. o. postamesteri hivatalok egyen- 

kint .............................................. 25 darabot,
a II. o. postamesteri hivatalok egyen- 

kinl .............................................. 10 darabot,
a III. és ÍV. o. postamesteri hivatalok 

egyen k i n t ......................................... 5 darabot.
Ä hivatalok folyó hóban beküldendő havi ren

des érlékcikkellátmány-kérelembe a fentiek szerint 
nekik járó válaszdíjszelvényeket vegyék fel dara- 
bonkint 48 fillér egységárban.

Az utánrendelés úgy történik, mint az egyéb 
értékcikkeknél.
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A válaszdíjszelvények árusítását a hivatalok 
folyó évi május hó 15-ével kezdjék meg, amikorra 
minden hivatal megkapja a neki járó válaszdíj- 
szelvényeket.

A válaszdíj szelvények a korábbi szabályoktól 
eltérően az Egyetemes Postaegyesület bármely igaz
gatásánál becserélhetők a külföldre szóló egyszerű, 
közönséges levél bérmentesítési díjának megfelelő 
postabélyegre, illetve bélyegekre.

A válaszdíjszelvények elámsítási ára 18 fillér. 
Akkor, amikor a hivatal az eladott válaszdíj szel- 
vényt a félnek kiadja, a szelvény* előoldalának 
baljelén levő földgömböt ábrázoló körre a hivatal 
hely- és kelti betiizőjét üti. Tekintettel arra, hogy 
a válaszdíjszelvény beváltási határideje e naptól 
kezdődik, a hivatalok különös gondot fordítsanak 
arra, hogy a betüzőlenyomat igen tiszta legyen.

Használhatatlanná vált válaszdíjszelvények be- 
cserélési díja 3 fillér.

A hivatalok helyesbbítsék a P. R. T. múlt évi 
62. számában közölt 42.839. sz. rendeletem 19. 
pontjában és a Kivonatos Díjszabás utolsóelőtti 
(belső boríték) lapján levő felsorolás 19. pontjá
ban a válaszdíjszelvény eladási árát darabonkint 
18 fillérre és az utóbbi felsorolás 27. pontjában a 
válaszdíjszelvény becserélési díját darabonkint 3 
fillérre.

Ez alkalommal ismételten figyelmeztetem a hi
vatalokat, hogy a külföldi igazgatások által kibo
csátott és a magyar hivataloknál becserélés végett 
bemutatott válaszdíj szelvényeket — tekintet nélkül 
arra, hogy melyik állam bocsátotta ki — »az 
egyéb külföldre« szóló legkisebb súlyegységű kö
zönséges levél bérmentesítési díjának megfelelő 
postabélyegre, tehát jelenleg 40 fillérre kell becse
rélni.

Budapest, 1927. évi április hó 9-én.

A burgonyát tartalm azó postai küldemények 
behozatalának é s  átvitelének szabályozása.

36.651.
A burgonyarák és kolorádóbogár, valamint a 

burgonyatermelést veszélyeztető egyéb betegségek 
behurcolásának és elterjedésének a megakadályozá
sára nézve az 1925. évi XLIV. t.-c. intézkedik. 
E törvény végrehajtása tárgyában a m. kir. föld- 
mívelésügyi miniszter — a pénzügy- és a kereske- 
lemügyi miniszterrel egyetértőén — a folyó évi 
július hó 2-án kelt 40.000. F. M. számú rendelet
ben (Bp. Közi. júl. 29. 170. sz.) intézkedett.

Ennek értelmében:

1. tilos burgonyarákkal vagy kolorádóbogárral, 
vagy a burgonyatermesztést veszélyeztető egyéb be
tegséggel fertőzött burgonyát külföldről az országba 
behozni vagy átvinni. Ezért csak oly burgonyaszál
lítmányt szabad az ország területére behozni, vagy 
azon átszállítani, amely az arra illetékes külföldi 
szakintézet hivatalos származási és egészségi (fer
tőzésmentességi) bizonyítványával és zárjegyével 
(ólomzárjáyal) van ellátva.

2. A burgonya szállítására csak teljesen új és 
még nem használt zsákokat, illetve kosarakat sza
bad felhasználni.

3. A postacsomagokban érkező burgonyakül
deményeket a budapesti m. kir. fővámhivatalnak 
a Budapest 70. sz. postahivatalnál működő ki- 
rendeltségéhez kell eljuttatni.

A kicserélő és vámközvetítő postahivatalokat 
utasítom, hogy a külföldről érkező, burgonyái 
tartalmazó csomagokat ellenőrzés és vámkezelés 
végett irányítsák a Budapest 70. sz. postahivatal
hoz.

A P. 0. Sz. javítására vonatkozóan a legköze
lebbi pótlékban intézkedem.

Budapest, 1927. évi március hó 10-én.

Sürgős csom agok súlya é s  kiterjedése az 
Ausztriával, Csehszlovákországgal é s  Német

országgal való forgalomban.
11.366.

Az Ausztriával, Csehszlovákországgal és Né
metországgal való forgalomban a sürgős csomagok 
ezentúl 20 kg súlyig és a nem sürgős csomagokra 
megállapított kiterjedésig adhatók fel.

Jegyezzék ezt elő a Csomagdíj szabás 45. olda
lán Ausztriánál, az 55. oldalon Csehszlovákország
nál a 7. hasábban a kiterjedés egy irányban sem 
haladhatja meg a 60 cm-í szöveget töröljék, a 90. 
oldalon Németországnál a 7. hasábban 5 kg. he
lyett írjanak »20«-at, a »de csak«, továbbá az »és 
a kiterjedés nem haladhatja meg a 60 cm-t« szö
veget pedig töröljék.

Budapest, 1927. évi április hó 4-én.

Dánországba szóló csom agok szállítólevele.
13.124.

A Dánországba szóló csomagok mindegyikéhez 
külön szállítólevelet kell kiállítani. A hivatalok a 
Csomagdíjszabás 56. oldalán Dánországnál a 7. 
hasábban töröljék az »1 száll. 3 cs.« szöveget. 

Budapest, 1927. évi április hó 9-én.
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„Ü res“ nemzetközi csom agrovatlapok rend- 
szeres íté se .

^  ^  l H " 6.621.
Nyomtatványkimélés céljából a nemzetközi cso

magkicserélő hivatalok részére »Üres nemzetközi 
csomagrovatlap« címmel és 533. folyószámmal új 
nyomtatványt rendszeresítettem, amelyet a hivata
lok akkor használjanak, ha az indítandó csomag
zárlat részére nincs csomagjuk.

A nyomtatványt a csomagkicserélő hivatalok 
a szokott módon az anyagraktártól rendeljék meg.

Budapest, 1927. évi április hó 9-én.

Kérdőív közönséges levélpostai küldemény 
nyom ozására.

38.162.
A stockholmi szerződés foganatosító szabály

zata 43. cikke által a rendeltetési helyére meg nem 
érkezett közönséges levélpostai küldemény nyomo
zására előírt nyomtatványt előállíttattam. Ezt a 
461. számú »Kérdőív közönséges levélpostai külde
mény nyomozására« című nyomtatványl a központi 
anyagraktártól lehel megrendelni.

Az első alkalommal a központi anyagraktár 
fogja a hivatalokat és pedig egyelőre a kincstári, 
és az I. és II. osztályú postamesteri hivatalokat 
ellátni. Ezek a hivatalok további szükségletüket, a
III. és IV. osztályú hivatalok pedig első készletü
ket a szokásos módon közvetlenül rendeljék meg az 
anyagraktárnál.

A nyomtatványok kiállítására a P. Ü. Sz. 136. 
§. 1. p. 2. bekezdése, illetve maga a nyomtatvány 
szövege ad útmutatást. A felszólalás díja a belföldi 
forgalomban 40 fillér, a külföldi forgalomban 80 
fillér, amit postabélyegben a kérdőívben keli le
róni (1. P. Pi. T. 1926. évi 61. számában közölt 
136.116. sz. rendelet 11. §. 3. pontját).

Budapest, 1927. évi április hó 6-án.

Budapest— Paris távbeszélő  viszonylat 
m egnyitása.

14.051.
Budapest és Paris között a távbeszélő forgalom 

folyó évi április hó 20-án megnyílik.
Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 13 

pengő 25 fillér.
.A hivatalok a Távbeszélő Díjszabásban a 34. 

és 35. oldalak közé ragasztandó pótíven »3 a Fran
ciaország« cím alatt az új viszonylatot jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi április hó 13-án.

B arcs Zagreb új jugoszláv távbeszélő  viszony- 
- lat m egnyitása.

13.126.
Folyó évi április hó 16-án Barcs és Zagreb 

közölt a távbeszélő forgalom megnyílik.
A háromperces egyszerű beszélgetés díja 2 

pengő 40 fillér.
A hivatalok a Távbeszélő Díjszabást az új 

viszonylat adataival egészítsék ki.
Budapest, 1927. évi április hó 9-én.

Új magyar— csehszlovák távbeszélöviszonyla- 
tok m egnyitása.

i.
12.774.

Folyó évi április hó 15-én a forgalom a követ
kező új magyar—csehszlovák távbeszélő viszonyla-
tokban nyílik meg:

A  m a g y a r  A  k ü lfö ld i B e s z é lg e t é s i  díj ;
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t  

n e v e
t á v b e s z é lő  k ö z p o n t  

n e v e P e n g ő fill.

Balkány Bustina (Bustyaháza) 2 95
Budapest írsava (Ilosva) 3 95

33 Serednoje (Szerednye) 3 50
Csongrád Bustina (Bustyaháza) 3 95
Debrecen írsava (Ilosva) 2 95
Dombrád Bustina (Bustyaháza) 2 95
Mád 33 33

2 95
Makó 3 )  33 3 95
Miskolc 33 33 2 95
Szeged 33 33 3 95
Szentes 33 33 3 95
Szolnok 33 33 3 40
Tiszabecs 33 33

1 70
Tokaj 33 33 2 95

A hivatalok a »Távbeszélő-Díjszabást« az új
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi április hó 5-én.

II.
13.554.

Egyrészről Jászladány, Szeged és Szolnok, más
részről Cop (Csap: közölt a távbeszélő forgalom 
folyó évi április hó 20-án megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja a 
Szeged Cop viszonylatban 3 P. 50 f., a másik kél 
viszonylatban 2 P. 95 f.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást a fenti 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi április hó 12-én.

Ügynökség m easzüntetése, új hivatal m egnyitása.
10.737.

Debrecen- Márton Kálmán-telepi postaügynök
ség 1927. évi március hó 15-ével megszűnt. Helyébe 
»Debrecen 9.« elnevezéssel 1927. évi március hó 
16-ával teljes szolgálatú, távbeszélővel egyesített 
postahivatal nyílt meg.

A hivatal szolgálati jellege: L, utalványszám- 
jelzőszáma: 2399, díjnégyszög száma: 1388.

A segédkönyvek ennek megfelelően javítandók.
Budapest, 1927. évi március hó 29-én,
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Forgalomköri változások.
i.

11.475.
Tiszagyulaháza kk. Borsod, Gömör, Kishont 

k. c. e. vm. u. t. Tiszadob.
•Budapest, 1927. évi április hó 4-én.

II . .
13.180.

G ö lle  kk. Somogy vármegye, u. t. Somogyszil. 
Budapest, 1927. évi április hó 6-án.

III.
13.894.

Berkesd kk. Baranya vm., ut. Pécsvárad 
Berkesdpuszta Berkesd, Baranya vm. u. t. 

Pécsvárad.
Budapest, 1927. évi április hó 11-én.

IV.
13.341.

Disznóshorvát kk., Borsod vm., edelényi j., u. t. 
ezentúl Szuhakálló.

Tiszaszentmárton kk., Szabolcs vm., tiszai j.,
u. t. ezentúl Mándok.

Felsőcsatár ü. í. é. április hó 15-én újból meg- 
nyilt. Eh. ezentúl Szombathely 2. Ennek követ
keztében Alsócsatár, Kisnarda, Nagynarda kisköz
ségek és Nagyjapláni major lakotthely u. p. ezen
túl Felsőcsatár.

Budapest, 1927. évi április hó 11-én.

Postamesteri állásra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
12.097.

tisztiszi-r/ődés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belepésenek a kötelezettsege mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta A pályázók sajátkezűleg írt és kellően íelsze-
Be n deletek Tára 1926. évi 25. számában közzétetl 
17.661. számú rendeletben foglallak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a fp. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

relt kérvényüket a m. kir. postavezérigazgatósághoz 
1927. évi május hó 1-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi április hó 5-én.

Meghívó.
ad. 415.

A Magyar Királyi Postamesterek és Postames
teri Alkalmazottak Országos Nyugdíjegyesületének, 
Budapesten, a Katholikus Kör nagytermében (IV. 
kér., Molnár-utca 11.) 1927. évi május hó 8-án. 
vasárnap délelőtt 9 órakor megtartandó

ötvennyolcadik közgyűlésére.
Napirend:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság és választmány jelentése az 

egyesület 1926. évi működéséről. Az 1926. évi záró- 
számadás és a felügyelőbizottság jelentésének elő
terjesztése a felmentés megadása iránt.

3. Az 1927. évi költségelőirányzat.

4. Az 1927. évi január hó 11-i igazgatósági, 
valamint az 1927. évi január hó 12-i választmányi 
ülések határozatainak közgyűlési jóváhagyása.

5. Az alapszabályok és egyes rendelkezéseinek 
módosítása.

6. A közgyűlés hatáskörébe utalt íelebbezések.
7. Indítványok.*
8. Általános tiszt újítás. Elnök, alelnök, ügyve

zető titkár, főkönyvelő, ügyész, igazgatósági rendes 
és póttagok, választmányi rendes és póttagok meg
választása 3 évre; a felügyelőbizottsági elnök, rendes 
és póttagok megválasztása 1 évre.

Budapest, 1927. évi április hó 6-án.
Kovács Lajos s. k., Parragi József s. k.,

e ln ö k .  ü g y v .  t i t k á r .
* A z  i n d í t v á n y o k a t  a  k ö z g y ű l é s  e l ő t t  l e g a l á b b  8 n a p p a l  

a z  e l n ö k s é g n é l  í r á s b a n  k e l l  b e n y ú j t a n i .  A z  e g y e s ü le t i  t a g o k  
j o g a i k a t  m e g h a t a l m a z o t t  ú t j á n  is  g y a k o r o l h a t j á k .  E g v  j e l e n 
lé v ő  t a g  l e g f e l j e b b  k é t  t a g o t  k é p v i s e l h e t .
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Kimutatás
a létszámba visszavett postakiadó személyi adatairól.

A 1 é t  s z á m b a  v i s s z a v e t t  e g y é n
Rendelet

száma
Je g jz e t

n e v e állása
születési helye 

és éve

Hol teljesített 
legutoljára 
szolgálatot

Kardos Emma kiadó
Orsóvá

1905
Budapest, 702 — 1. R . - 354/917.

Kimutatás
a létszámból töröli postakiadokrol.

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
Rendelet 

kelts 
és száman e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

M. bír.
postavtzér-
igazgatóság

Paál Margit kiadó Budafok 1902 Cserhátsurány Bizalomvesztés 1324Í/X-27

Pécs Forgách Etelka „ Békés. 1896 L átod Több, mint féléve 
alkalmazást nem vállalt 1. E.— 169/927

Debrecen Markó Elemérné M Debrecen 1888 Konyári
sóstófürdő »

>} Paláncz Jenemé ■ Dombrád 1897 Vaja «

n Szabó Anna
”

Kemecse 1906 Kemecse »

Kiadói á llást keresnek.

Szerény igényű kiadónő állást keres, pénztár- 
kezelést is vállalja. Cim Postakiadónő Gyoma, 
Árpád-utca 1270.

Teljesen önálló, vezetésre képes kiadónő, aki 
a számadásokat is egyedül végzi állást keres, he
lyettesnek is elmegy. Cim: Tamás Mária posta
kiadó Erdőcsokonya, Somogy megye.

Teljesen szakképzett kiadónő alkalmazást 
keres. Bármely hivatalhoz, akár a fővárosban, akár 
a vidéken, elmenne. Szíves megkereséseket kiadónő 
postahivatal, Nagykáta címre kér.

Szerény igényű kiadó állást keres. Szíves 
értesítéseket Postakiadó Orosháza címre kér.

kJyomalott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, Vili., Rökk Szilárd-utca 4 .—Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

[ K I A DJ A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

(BUDAPEST, 1927 ÁPRILIS 26. 15. szám

TA R T
Le foglalón d ó s aj tó ter mlélk.
Az utánvétek*» csoniiigiíöirgaloim ícllrvlétele Olaszországgal.
Amerikai szeretetadomány'-csom agok postai kezelése.

Az állami; gyerm ekm enhelyek számlái terhére  k iu talt 
postatakarékpénztári csekkfizetési utalványok után  utalvány- 
kézbesítési, illetve utalványkifizetcsi d íja t nem  kell szedni.

A .hivatalos levelezés átalányozáslára igényjogosultak 
' '.évjegyzrkének kiegészítése.

Cselklélly jelien tösiélgű ihlilbáilc j a vitása a  m agyar-csehszlovák 
viszonylatiban k iá llíto tt rovatlupolk tovább frankóiban.

A Kanadáiba szóló levtéUpoislai küldeményeikre vonatkozó 
ludakozványok irányítása.

K onslantinápollyal a légi forgalom szünetel. 
Távbeszélődíj esedékessége a tőzsde nyilvános alton)á- 

iá iró l Ikezdeményezieill clx oda szóló (beszélgetéseiknél.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
14.307.

A szombathelyi kir. törvényszék vizsgálóbirája 
folyó évi április hó 9-én kell 931/1927. számú vég
zésével a Savarius. A bujaság himnuszai és más 
erotikus költemények cim aluli könyvalakban, a 
nyomda és kiadó nevének megjelölése nélkül ki
adott és forgalomban lévő sajtótermék összes pél
dányainak a lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó- 
lermék netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a szombathelyi 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927. évi április hó 14-én.

Az utánvételes csom agforgalom  felvétele  
O laszországgal.

11.957.
A folyó évi május hó 1-től kezdve Olaszország

jai a mindkét irányú utánvételes csornai/forgalom 
negindul.

A Magyarországból Olaszországba szóló cso- 
nagok utánvételének legnagyobb összege 210 pengő, 
íz ellenkező irányban 1000 lira.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletet a P. R. 
?. 1925. évi 3. számában közzétett 30.211. számú

l L O M
Űj m agyar-ném et távbeszélő viszonylatok m egnyitása.
Új magyar-cseh.szluváik távbeszélő viszonylatok m eg

nyitása.
Távíró és távbeszélő statisztikai adatgyűjtésre figyel

meztetés.
Elveszett arcképes igazolvány.
Álmtiinősít\ések, kinevezés.
Személyzetiek.
Szoimíbalhelly— Szentgotlhárd közt jegyzékek) m enet 

berendezése.
Helyesbítés a im. (kir. postahivatalok és ügynölklslégek 

névsorában.
Forgalom köri változások.
Kim utatás a ilétszájmlbó} törölt postalkiadólkról.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

rendeletnél s a Kivonatos Posta-, Táviró- és Táv
beszélő Díjszabás 32. oldalának »Utánvételes cso
magforgalom szavakkal kezdődő 7. bekezdése 4. 
sorában az »Olaszországot« szót töröljék.

Budapest, 1927. évi április hó 13-án.

Amerikai szeretetadom ány-csom agok postai 
kezelése.

15.22(5.
Amerikából a Marcinkó-féle akcióval kapcso- 

latban újabb szeretetadomány-csomagok érkeznek, 
amelyeknek poslai szállítását és kézbesítését a m. 
kir posta fogja végezni. A csomagok súlyhatára 
a belföldi forgalomban 20 kg., mig a Budapesten 
kézbesítendőké 30 kg.-ig is terjedhet.

A csomagok díját az akció közvetítője átalány- 
összegben rójja le, amely összegben bentfoglaltat
nak az összes magyar postai díjak, tehát a csoma
gok postai viteldija, a vámközvctitési díj és statisz
tikai illeték, a közúti pótdíj és Budapesten, vala
mint a vidéken való házhozkézbesítés esetén, ennek 
díja is. A szállítóleveleken az átalányösszeg tehát 
nem fog frankójegyekben lerovatni, hanem min
den szállítólevél Díjátalányozva« bélyegzővel és 
> 27 X utalvány számbetűzővei lesz ellátva. Ha 
ilyen csomagot »Express«-ként, vagy tértivevénnyel 
adnának fel, az esedékes express, illetve tértive- 
vény díját a feladáskor külön kell leróni.
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Ezeket a csomagokat a kézbesítéskor fentem- 
litelt szolgálatokért újabb díjjal megterhelni nem 
szabad, a kézbesítés alkalmával netalán lel merülő 
egyéb díjak (i'ckbér, slb.) azonban ugyanúgy ese
dékesek és azokat éppen ügy kell beszedni, mint a 
többi csomagok után általában.

A szóban tor gó csomagokat és a hozzájuk tar
tozó szállítóleveleket a feladáskor Y (kézi) rag
jeggyel és Amerikai szereteladomány-csomag fel
irattal kell ellátni. Minthogy ezeket a csomagokat 
Budapesten vámkezelik, azokat másutt vámkezel
tetni, illetőleg vám elé állítani nem szabad.

Ha valamely csomag, bármely okból, nem kéz
besíthető, azt térti szálIításidij felszámítása nélkül 
visszajelentés mellőzésével, haladéktalanul a Buda
pest 70. sz. postahivatalhoz kell visszaküldeni, 
amely a közvetítővel egyetértőén intézkedik a cso
mag további sorsa iránt.

Budapest, 1927. évi április hó 22-én.

Az állami gyermekmenhelyek szám lái terhére 
kiutalt postatakarékpénztári csekkfizetési utal
ványok után utalványkézbesítési, illetve utal- 

ványkifizesitési dijat nem kell szedni.
137.625.

A. P. Ü. Sz. 91. §. 1. pontjában foglaltakkal 
kapcsolatban értesítem a hivatalokat, hogy az ál
lami gyermekmenhelyek számlái terhére kiutalt 
lartásdíjakról szóló postatakarékpénztár! csekk- 
fizetési utalványok után háznál történő kifizetés 
esetén a címzettől nem kell utalványkifizetési díjat, 
a hivatalban történő kifizetés esetén pedig 
utal vány kézbesítési díjat szedni, meri ezek a 
díjak az utalványozó hatóság terhére központi le
számolás ólján egyenlíttelnek ki.

A postatakarékpénztár ily fizetési utalványo
kon Utalványkézbesítési illetve kifizetési díjat nem 
kell szedni, Hitelezve szövegű záradékol alkal
maz.

Budapest, 1927. évi április hó 2-án.

nül érkező levélpostai küldeményeket, továbbá az 
igénybe vett különleges postai szolgálatokat a 
havonként vezetett Előjegyzés című nyomtat
ványba a h iv a ta l .......................vármegye szám
vevőségei cím alatt vegyék fel.

A hivatalok az 1924: évi P. R. '4. 51. szárnál 
ban 17.516. szám alall közölt névjegyzék XXYII1 
pontjánál, a 10. sorban főorvosa szó után számi 
vevősége szót Írják be.

Budapest, 1927. évi április hó 14-én.

Csekély jelentőségű hibák javítása  a m a g y a r -  
csehszlovák  viszonylatban kiállított rovatlapok

továbbiunkéiban.
11.931.

A cseh-szlovák igazgatással megállapodtam ab, 
ban, hogy 1927. évi május hó 1-től a kölcsönös 
forgalomban a csomagkicserélő hivatalok a rovat 
lapok továbbfrankó tételeiben levő kisebb eltéré
sekéi rövid úton. tehát visszajelentés nélkül, helyes 
bílsék. Visszajelentést úgy, mint a magyar—néme 
forgalomban, csak akkor kell küldeni, ha

1. az egyes bejegyzésekben előforduló hibái 
10 aranyccnlimesl meghaladnak,

2. az egyes bejegyzésekben előforduló hibái 
ugyan 10 centimes! nem haladnak meg, de a rovat 
lapban tett helyesbítések összege 50 cl-ol meghalad

3. az egyes különbségek ugyan 10 centimenü 
kisebbek, de ugyanazoknak a hibáknak gyakor 
visszatéréséből arra lehet következtetni, hogy 
kél kicserélő hivatal lovábbfrankó-láblázala nen 
egyezik.

Felhívom tehát a csomagkicserélő hivalaloka 
hogy a fenti naptól kezdve a cseh-szlovák csomag 
kicserélő hivatalokkal való forgalomban is a fen 
szabályokhoz alkalmazkodjanak.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a P. R. T. foly 
évi 12. számában közölt 7929. sz. rerideletcmné

Budapest, 1927. évi április hó 13-án.

A hivatalos levelezés átalányozására igény- 
jogosultak névjegyzékének k iegészítése .

12.432.
A hivatalos levelezés átalányozására igényjogo

sultak sorába, az átalányozási rendszerben részt
vevő vármegyék számvevőségeit 1927. évi május 
hó 1-ével felveszem.

A vármegyei számvevőségek által feladott, vala
mint hivatalos felszólításra címükre bérmenletle-

A Kanadába szóló levélpostai küldeményekr 
vonatkozó tudakozványok irányítása.

13.717.
Felhívom a hivatalokat, hogy a Kanadái 

szóló levélpostai küldemények reklamálása esete 
felvett tudakozványt ne a reklamált küldemér 
rendeltetési helyére, hanem boríték alatt Mini 
érc des Postes a Ottava címre továbbítsák.

Budapest, 1927. évi április hó 20-án.
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Konstantinápollyal a légiforgalom szünetel.
13 110.

Hivatkozással'a V. B T . folyó évi 12. számúhán 
közölt 10.310. számú • rendeíétcirtte,‘értesítem a hi- 
vatá’lokat, hogy Könslanlinápbltyál való légi össze
köttetés egyelőre szünetel, tehát óda :l%iposlákfM- 
démények nem vtliétÖk fel. '

Budapest, 1927. évi április1 ltó 16-áh.

Távbeszélődíj e sed ék esség e  a tőzsde nyilvános 
állom ásairól kezdem ényezett é s  oda szóló be

szélgetések nél.
10.940.

A lőzsdeheszélgelések díjai, yisszgféritésének 
cseleire nézve a P. R. T. 1907. évi 36, és 1908. 
évi M. számaiban közzétett 57,6.11. és 12.212. sz. 
rendeleteket hatályon kivid helyezem.. A lőzscle 
nyilvános állomásairól kezdeményezett és oda szóló 
beszélgetések díjainak esedékességére ezentúl úgy 
a belföldi, mint a: nemzetközi Jorgalomban az á,har 
lános szabályok érvényesek a következő eltéyés .̂el;

A létre-.nem jött beszélgetés teljes díja,,(törlési 
díj levonása nélkül) visszatérítendő akkor is, pa 
a beszélgetés azért nem jöhetett létre, mert a tőzs
dét már előbb bezárták. ; ,

•Viszont a tőzsdei nyilvános- állomáson kezde
ményezett, vagy odaszóló beszélgetés ,díj a teljes 
összegében akkor is felszámítandó, : ha,, a tőzsdei 
nyilvános állomáshoz hivott lél a nyilvános állo
máshoz hívására szükséges 1 perc után részére 
fenntartott 3 percnyi beszélgetési idő afcattig bpjizéJ- 
gelésre nem jelentkezik.

Jegyezzék elő ezeket a hivatalok a Kezelési és 
Számadást ételi Utasítás 7. §-ám\l. . ! , .  u

A fenti intézkedések az ú jonnan .megjelenő 
Távbeszélő Üzleti Szabályzatban már fel vannak 
AéVe, miért is a hivataloknak -özekéi-a mostani »Tvb. 
Űzi. Szabiban előjegyezniük nem kell.

Budapest; 1927. évi április hó 21-ónJ

Új magyar— német távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

13:734;
A folyó'éti1 május hő 1-től kezdve- Würzburg 

német távbeszélő központ és- mindazon magyar kö«- 
'pontok közölt, melyek a magyar—német távbeszélő 
forgalomban részivesznék (egyelőre Békéscsaba. 
Bonyhád és Orosháza kivételével), a távbeszélő 
forgalom meghyilik. A beszélgetési díj Budapest
ről 7 P 83"f:j amely díjhoz a vidéki magyár köz'-.

pontokkal való forgalomban a Távbeszélő Díjsza
básban közöli 35 f., illetve 70 f. pótdíjak számí
tandók.

Ugyanezen időponttól kezdve a magyar—né
met távbeszélő forgalomban a Távbeszélő-Díjsza
básban felsorolt magyar központokon kivid Vasvár 
magyar közpoid is résztvesz. Vasvár beszélgetései
nél a Budapesttel való forgalomra megállapított 
dijakhoz 70 fillér pőldíj számítandó.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást az 
új viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi április hó 19-én.

Űj m agyar-csehszlovák távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

14. 122.

Folyó évi május hó 1-én a távbeszélő forgalom 
a következő új magyar csehszlovák viszonylatok
ban nyilik flieg:

A magyar
távbeszélő központ ‘

. A külföldi
távbeszélő 'központ

Beszélgetési díj

neve•r - ■ • neve. : P e n g ő . mi.
Bodrogkeresztur Cop (Csap) 2 50
Budapest Zastávka 3 50
Demecser Cop (Csap) 1 70
Győr Nitra(Nyitra) 2 50

55 .v \  : ; Trnava (Nagyszombat) 2 5Q
Hatvan Plesivec (Pelsőcz) 2 50
Kemecse , pop (Csap) 1 70
Makó ; ; 5:5. - . • " .! 55- - , , • j. 3 50
Nyírbátor • , 55 • . v |55 / - . • _ ; ; : , . ■ , 2 r.o

Pátroha ; , 55 - , 55 ,, ú . /. 1 7(1

Szerencs ?> . . . |5? -I ! 2 50
Űjfehértó 5Í5; 55 : • ! . , 2 50
Záhony , ■ p 5 . ; r55 ,, 1 15

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabási az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi április hó 21-én.

Táviró é s  távbeszélő  statisztikai adatgyűjtésre  
figyelm eztetés.

11.608.
A folyó évi P. R. T. 7. számában közzétett 

1568/X. számú rendele tem alapján, a táviró és táv
beszélő forgalomról a statisztikai adatokat vala
mennyi távíróval (távbeszélővel) egyesített posta
hivatal és postaügynökség a folyó évben kétszer 
és pedig- március és augusztus hónapokban a hó 
8 14. napjain 7 7 napon át gyűjti.

Az 1183. számú nyomtatványon készíteti táv
író és távbeszélő forgalmi statisztikát az érdekelt 
postahivatalok; és ügynökségek az adatgyűjtés vég
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leges befejezése után — vagyis a márciusi és 
augusztusi két számlálás, illetve adatgyűjtés meg
történte után — augusztus hó 20-ig kötelesek a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztálya, statisztikai 
csoport cimre, ajánlott levélben beküldeni.

Ezen táviró és távbeszélő forgalmi statiszti
kát egyes postahivatalok és ügynökségek, a fenti 
rendeletben foglalt intézkedések ellenére, már most 
beküldötték a postavezérigazgatóság 2-ik ügyosztá
lyának, ami arra enged következtetni, hogy ezek 
a hivatalok a fent említeti rendeletcmet nem tanul
mányozták át.

Ezeknek a hivataloknak és ügynökségeknek 
a beküldött adativeket vissza fogom küldetni, hogy 
abba még az augusztusi adatgyűjtés eredményét 
is vezessék be, ennek megtörténtével végleg zárják 
le és az említett rendeletijén foglaltaknak meg
felelően járjanak el.

Az eddig beérkezett adativekből megállapítot
tam azt is, hogy azoknak túl nagy része felületesen 
van összeállítva, miért is az összes postahivatalok, 
és ügynökségek figyelmét a következőkre hívom 
fel:

Az 1183. számú nyomtatvány B) Távbeszélő 
fejezetre:

Az »Előfizetői állomások (főállomások, főveze
tékek) száma« című hasábba mindazokat az elő
fizetői főállomásokat kell beírni, amelyek a posta
hivatal hivatalos helyiségein kívül vannak üzem
ben (a posta nyilvános állomásait és a posta szol
gálati állomásait kivéve). Ezzel ellentétben az egyes 
hivatalok ezen hasábba a vezeték számát írták be!

Az a), b) és c) alatti hasábba a fenti főállomá
sokat részletezve kell kimutatni. E három hasáb 
összege adja az előfizetői főállomások számát, 
amelyhez hozzá kell adni a postaszolgálati állo
másokat és a postahivatalban levő nyilvános állo
másokat és igy kapjuk meg az »Összesen hasábba 
beírandó összeget.

Például:
Előfizetői állomások (főállomások, főve

zetékek) száma: 14
Ebből:
a) rendes 10
b) nyilvános jellegű vagy nyilvános táblás 2
c) kedvezményes (közhivatalnok, orvos stb.) 2
Ezenkívül:
Postaszolgálati állomás 1
Nyilvános állomás a postahivatalban 1
Összesen 16
Az összes mellékállomások száma 4
A tévesen beküldött statisztikai kimutatásokból 

megállapítható továbbá az is, hogy a postahivatalok

teljesen kívül hagyták a nyomtatvány új rovat
rendszerét és kitöltötték az egyes hasábokat anél
kül, hogy azokat áttanulmányozták volna.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksége
ket, hogy az 1183. számú nyomtatvány minden 
egyes hasábját pontosan tanulmányozzák át, mert 
hasonló hibákért a postahivatalokat és ügynöksé
geket felelősségre fogom vonatni.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a nyomtat
vány 2—13, 18—20, 26—28, 30, 32, 34, 36 és 
38. számú hasábokba a távbeszélgetések időtar
tamát percekben kell kimutatni. Egyes hivatalok 
ezen hasábokba a darab számot írták bele.

Példáúl:
A postahivatalnak vagy ügynökségnek volt 

összesen 30 darab beszélgetése. Ezt a 30 darabot 
beírja a 14. hasábba. Amikor ez megtörtént, pon
tosan meg kell állapítani, hogy a 30 darab táv- 
beszélgetés összesen hány percig tartott és az így 
kapott perceket kell a 2—9 hasábba beírni asze
rint, hogy a beszélgetés mely díjövben történt. 
Ugyanígy kell elosztani a 30 darab távbeszélge
tést a 10, 11, 12 és 13 hasábokban is. Megjegy
zem, hogy a 2—9 hasábba beírt összegnek egyeznie 
kell a 10—13 hasábokba beírt összeggel, illetve 
percekkel.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a felírá
sokat nézzék meg s mindazoknál a hasáboknál, 
ahová perceket kell beírni, oda perceket írjanak 
be, azokba a hasábokba pedig, ahová darabszámot 
kell beírni, oda csak a darabszámot írják be.

A távíróra vonatkozó adatgyűjtésnél bár na
gyobb hibák nem fordúltak elő, mégis felhívom a 
postahivatalok figyelmét, hogy az adatgyűjtésnél 
a legnagyobb pontossággal járjanak el és az ered
ményt az 1183. számú nyomtatványba előírt szö
vegnek megfelelően, vezessék he.

Végül figyelmeztetem a hivatalvezetőket (pos
tamestereket és ügynököket), hogy az 1183. számú 
nyomtatványon elkészített táviró- és távbeszélő for
galmi statisztikát vizsgálják felül arra vonatkozólag, 
hogy:

a) a számlálás úgy márciusban, mint augusz
tusban 7—7 napig tartott-e?

b) Hogy a bevezetett számadatok megfelelő 
hasábokba vannak-e bevezetve?

c) hogy a beszélgetések percenkint való kiszá
mítása, összeadása és beírása helyesen történt-e?

d) hogy olyan hasábba, amelybe perceket kell 
beírni, nem a darabszám iratott-e be, vagy for
dítva?

A felülvizsgált és a hivatalvezető (postamester, 
ügynök) által aláirt statisztikát a már korábban
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kiküldötl borítékba elhelyezve kell augusztus 20-áig 
a poslavezérigazgatóság 2. ügyosztályának bekül
deni.

Budapest, 1927. évi április hó 15-én.

Elveszett arcképes igazolvány.
13.748.

Valent József órabéres szakiparos a volt buda
pesti táviró és távbeszélő igazgatóság által kiállí
tón, a budapesti ni. kir. állami távbeszélőhálózat 
vonalain végzendő munkálatokra jogosító, 121. sz. 
arcképes hálózati igazolványát elvesztette.

Ennek az igazolványnak érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1927. évi április hó 20-án.

Átminősítések, kinevezés.
11.170.

Toronyay Géza és dr. Handler Ferenc m. kir.
l. osztályú postatisztek a X. fizetési osztályba posla- 
íogalmazókká minősíttettek ál. dr. Mazgon József
m. kir. 11. osztályú postaliszt a X. fizetési osztályba 
ideiglenes minőségű postafogalmazóvá nevezte
tett ki.

Budapest, 1927. évi április hó 21-én.

Személyzetiek.
15.223.

A m. kir. postaszemélyzeL körében 1927. évi 
március hóban előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rang;sorszáinál jelenük .

Áthelyeztettek:
Gally Győző főtiszt 339 Miskolcról Budapestre, 

Barlos Ferenc 112, .Vi'slerházv Sándor 151 és» 
Schlögl István 168 I. őszi. lisztek Sopronból Bu
dapestre, Szőke László II. oszt. liszt 52 Üjdombó- 
várrói Keszthelyre, Kiss Ernő II. oszt. liszt 208 
Budapestről Szombathelyre, Bocskay István II. őszi. 
iiszl 368 Tokajról Kisújszállásra, Zavadszky Zeno 
II. őszi. Iiszl 407 Kisvárdáról Szolnokra. Gsendes 
Károly II. oszt. tiszl 112 Püspökladányból Szol
nokra, Koh Józsa segédei lenőr nő 152 Sopronból 
Szekszárdra, Gosztola Lujza segédeilenőrnő ,295 Sop
ronból Hódmezővásárhelyre, Dorogi Etel segéd- 
ellenőrnő 1384 Kisújszállásról Szegedre, Kühn 
Emilia segédellenőrnő 1123 Sopronból Székesfehér
várra, Bayer Mária segédtisztnő 719 Zalaegerszeg
ről Pécsre, Schultz Frida segédtisztnő 815 Sopron
ból Budapestre, Sapka Ida segédtisztnő 1097 és 
Kulcsár Ilona kezelőnő 35 Sopronból Hódmező
vásárhelyre, Janurik György II. őszi. altiszt 3712

Szarvasról Hódmezővásárhelyre, Szommer Rezső 
2204 és Kustor János 3380 II. őszi. altisztek Sop
ronból Hódmezővásárhelyre, Scliev János II. oszt. 
altiszt 3716 Sopronból Szekszárdra, Török János 
II. oszt. altiszt 3782 Kőszegről Győrbe, Puszpán 
István 11. oszt. altiszt 3811 Üjdomóvárról Pécsre, 
Lankovits Gyula II. oszt. altiszt 1207 Sopronból 
Szekszárdra.

Töröltetett:
Kronberger József II. oszt. csoportvezető 19.

Felmentetett:
Kelemen László II. oszt. liszt 205 és Bilics Já

nos II. oszt. altiszt 4466.

Elbocsáttatott:
Iiangosi János II. oszt. altiszt 3162.

Nyugdíjaztattak:
Schneider Vilmos számv. tanácsos 31, Lénárt 

József főfelügyelő 142, Kardhordó Ambrus 19 és 
Nécsey István 264 főellenőrök, Kovács Antal segéd- 
ellenőr 117, Kapeller Etel ellenőrnő 150, özv. Ilel- 
linger Henrikné 81 és Asbóth Anna 147 segéd- 
ellenőrnők, Heist Irén segédliszlnő 281. Ealudi La
jos I. oszt. szakalliszt 15, Pongrácz István 212. 
Szalma Péter 179 és Úrik András 238 II. oszt 
szakai lisztek, Viman László 24 a, Koch Mátyás 142, 
Tóth Ferenc kiskanizsai 176, Bodor András 592, 
Makai József 1142, Schöll József 1179 és IigaIi 
Lajos 1510 1. oszt. altisztek, Müllner Nándor 370. 
Komlódi József 1126, Göltl Tófor 2853 és Megyes 
Ferenc 3965 II. oszt. altisztek, Krakler János gép
kocsivezető 23, Molnár Lajos II. őszi. vonalfel
vigyázó 79.

Meghaltak:
Honéczy Jenő főellenőr 233, Lengyel Lajos II. 

oszt. szakalliszt 420. Domonyik József 425 és Gomb
kötő Péter 1441 I. oszt. altisztek.

Budapest, 1927. évi április hó 21-én.

Szombathely—Szentgotthárd közt jegyzékeid 
menet berendezése.

11.135.
Ez év április hó 11-től Szombathely és Szent

gotthárd közt az 1337. és 1338. számú vonatokban 
jegyzékeid menet közlekedik.

A jegyzékelő menetet a szombathelyi 2. számú 
postahivatal altisztje látja el.

Budapest, 1927. évi április hó 17-én.
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H elyesbítés a m. kir. postahivatalok é s  ügynök
ségek névsorában.

13.914.
A m. kir. postahivatalok és ügynökségek név

sora című segédkönyvben Csór mellé gy; jelzés 
írandó.

Budapest, 1927. évi április hó 12-én.

Forgalomköri változások.
i.

14.435.
Szabadbatlyán ezentúl @£l> is. Szolgálati jel

lege L ■..
Budapest, 1927. évi április hó 15-én.

II.
13.968.

Kisláng nk. Fejér vm.-nél az »u. p. Nagyláng«,
u. t. Nagyláng -ra helyesbítendő.

Budapest, 1927. évi április hó 12-én.
III.

14.234.
Kurittyán kk., Borsod vm, edelényi j., u. p. 

ezentúl Szuhakálló.
Budapest, 1927. évi április hó 19-én.

IV.
13.655.

Nagyvisnyó pu. ii. Eh. ezentúl Eger 1. 
Budapest, 1927. évi április hó 19-én.

V.
13.487.

Tiszaszederkény ii. Eh. ezentúl Miskolc 2. 
Budapest, 1927. évi április hó 13-án.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.

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
Rendelet 

kelte 
és száman e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Debrecen Bartsch Róza kiadó Szóin k, 1868 
IX. 12. Hajdúböszörmény Állásáról lemondott

)) Dávid Ilona ■
Nagyi; álló, 1883 

V ili. 6 . Csanádalberti Vasmegy erre posta
m esterré neve te ie tt ki

• Szauer Element n n
Csongrád, 1889. 

I. 21. Olaszliszka Több, mint féléve 
alkalmazást nem vállalt 1. D.— 144/927

Betöltendő kiadói állás.
Máza III. oszt. hivatal (csak posta) kéthőnapi 

helyettesítésre szerényigényű kiadót, vagy a szám
adást is értő hivatal kisegítői keres. Fizetés meg
egyezés szerint. Ajánlatokat igénymegjelöléssel a 
mázai postahivatalhoz kér.

Kiadói á llá st keresnek.
Szakképzett kiadónő május 1-ére ajánlkozik, 

helyettesnek is elmegy. Szíves megkereséseket Ki
adónő, Gara, Bácis megye címre kér.

Többévi gyakorlattal bíró férfikiadó azonnali 
belépéssel alkalmazást keres. Rövidebb helyettesí
tést is vállal. Címe „Postaikiadó“, Le tényé, Zala 
megye.

Teljesen szakképzett kiadónő alkalmazást ke
res. Bármely hivatalhoz, akár a fővárosban, akár a 
vidéken, elmenne. Szíves megkereséseket kiadónő, 
postahivatal, Nagykáta címre kér.

Gyakorlott férfikiadó május 15-től állást keres. 
Címe: Postamesterhelyettes, Nagylónya.

Férfikiadó május 1-ére, vagy 15-ére alkalma
zást vállal. Szíves megkereséseket „Postamesterhe
lyettes“, Alsórönök, Vas megye címre kér.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.



101

RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR K I R .

K I A D J A  A M A GY A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1927 ÁPRILIS 30. 16. szám

T Á R T Á L  O M
Légipostái csom agforgalom  felvétele A usztriával, Né

m etországgal és Svájccal.
A postai pénzforgalom ba bekapcsolt pénzintézeteknek 

a postahivataloknál teljesíthető utalványbefizetései a Pénz
intézeti Központ javára.

Postai szállítóleveleken levő bélyegek tönkretételének 
megtiltása.

Váfrtozás a külföldről érkező levélpostai küldem ények 
díjszabásában.

K im utatás elveszett igazolójegyekről.
A posta takarékpénztári betétkönyvekre rövid úton 

teljesíthető visszafizetések é rtékhatárának  felemelése, és a 
postatakarékpénztár csekk- és clearingforgalom  igénybe
vétele u táni törzsbetét ú jabb  megállapítása.

Légipostái csom agforgalom  felvétele  A usztriá
val, Ném etországgal é s  Svájccal.

16.104.
F. évi május hó 2-ától a légipostái csomag- 

forgalom Ausztriával, Németországgal és Svájccal 
a Magyar Légiforgalmi R.-T. repülőgépei útján meg
nyílik a következő feltételek mellett:

1. Súly, terjedelem és tartatom: A légipostán 
szállítható csomagok súlya 10 kg.-ot, terjedelme 
pedig 50x50x100 cm.-t nem haladhat meg. Légi
postái csomagban nem küldhetők arany, ezüst és 
egyéb drágaságok, robbanó és könnyen gyúló- s 
maróanyagok, továbbá élőállatok, melyek bűzt 
árasztanak.

2. Értéknyilvánítás: A légipostái csomagok ér
téknyilvánítással nem láthatók el.

3. Díjak: A légipostái csomagok díja alakul 
a) a felvevő és rendeltetési országot illető végdíj
ból, b) a légiforgalmi társaságot illető légi póldíj- 
ból, c) esetleg a rendeltetési országot illető külön 
légipostái pótdíjból és d) a netán kikötött mellék
műveletek (express-kézbesííés, térti vevény, díjjegy
zék. stb.) díjából.

Az a)—c) díjak a következők:

Postai kirendeltség m egnyitása.

Rövidített táviratcím ek képzése.

Távbeszélő összeköttetések létesítésénél követendő 
eljárás.

Folytonos éjjel-nappali távbeszélő szolgálatot ta rtó  
Központoknál ébresztő szolgálat rendszeresítése.

Chemnitz bevonása *a m agyar-ném et távbeszélő fo r
galomba.

A rádióberendezések u tán  fizetendő díjak m ódosítása. 

Forgalm i adatközlés,
Forgalom köri változások.

1
2
3
4

5
6
7
8 
9

10

p f | P | f P1' f ! p f \ p | f P

1 30 3 20 , 5 30 \ 90 7
2 30 ; 4 60 5 m 8 95 7 \7 5 12
8 10 5 40- 8 05* 11 25 10 05 15
3 90 6 20 10 35 w 55 12 OftOOV 17
4 70 7 — 12 65 r5 85 14 65 V9
6 15 9 75 15 85 2o\ 85 19 20
6

O*-■4.0 55 18 15 23 V 5 21 50
\

29>
7 75 11 35 20 45 25 23 80 32
8 55 12 15 22 75 27 m 26 10 34
9 35 12 95 25 05 J 30 05 ^28 40 36

05
90
20
50

80
50
80

70

4. Sürgős és express légipostái csomagok: 
Amennyiben a feladó a légipostái csomagok sür
gős kezelését kéri, az express-kézbesítés kikötése 
kötelező. A. sürgős csomagokért fizetendő express- 
díjak a fenti kimutatásban, a sürgős díj-hasábban 
bennfoglaltatnak. Ellenben a többi légipostái cso
magokat csak akkor kézbesítik a rendeltetési helyen 
külön küldönccel, ha az expressnek van jelezve. 
Ilyen esetben a közönséges légipostái csomag fent 
közölt díjához a 90 í. expressdíjat hozzá kell adni. 
A feladó figyelmét minden esetben fel kell hívni 
az express-kézbesítés előnyére.
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5. Csomagok megjelölése és szállítása a bel
földön: A légipostái csomagokat és a hozzájuk tar
tozó szállítóleveleket légipostái ragjeggyel (nyomtat
ványszám 297) kell ellátni. E csomagokat a hiva
talok az átadójegyzéken külön feltüntetve adják 
át egymásnak. A légipostái csomag szállítólevelét 
a csomaghoz tartósan hozzáerősítve kell továbbí
tani. A Budapest 78. sz. hivatal e szállítóleveleket 
leválasztja és a rovatlapokhoz csatolja.

6. Kicserélöszolgádat és továbbfrankó. Kicserélő 
hivatalként a Budapest 78. sz. hivatal működik. 
Minden légipostái csomagot ide kell irányítani. E 
hivatal külön utasítást kap a továbbfrankó kiszá
mítására a vámkezelésre és arra nézve, hogy mely 
hivatalhoz kell légipostái csomagzárlatot indítani.

7. Után- és visszaküldés. A légipostái csomagok 
után- és visszaküldése a rendes postai úton törté
nik, hacsak a feladó a légi úton való kezelést a 
térti útra is ki nem kötötte. Ilyen esetben a cso
magot portóval kell megterhelni.

8. Díjtérítés. Olyan légipostái csomagokért, 
amelyeket tévedésből, vagy forgalmi akadályok 
miatt nem légipostával szállítottak, a feladó kíván
ságára a lefizetett díj és az illető helyre szóló ren
des postai úton szállítandó csomag díja közti kü
lönbséget vissza kell téríteni. Ha a szállítás leg
alább részben légi úton történt, díjtérítésnek nincs 
helye.

9. Szavatosság. A légipostán szállítandó cso
magokért a posta úgy szavatol, mint a rendes 
postai úton szállított csomagokért.

Budapest, 1927. évi április hó 28-án.

A postai pénzforgalomba bekapcsolt pénzintéze
teknek a postahivataloknal teljesíthető utalvány

befizetései a Pénzintézeti Központ javára.
43.439.

A készpénzforgalom lehető csökkentése érde
kében, a postái készpénzforgalomba bekapcsol! 
pénzintézeteknek megengedem, hogy annál a posta- 
hivatalnál, amelynél a Pénzinlézeli Központ terhére 
állandó, vagy esetenkénti felhatalmazás (kiutalás) 
alapján postai pénzeket vesznek fel, befizetéseket a 
Pénzintézeti Központ javára az e célra rendszere
sített postautalvánnyal teljesíthessenek.

Egy-egy utalvánnyal korlátlan nagyságú összeg 
befizethető, de az egy alkalommal lefizethető összeg 
500 P.-nél kisebb nem lehet.

Az összeg befizetése az e célra rendszeresített, 
fehér papíron előállított -Postautalvány« űrlappal 
történik, amely kizáróan csakis a postapénzforga- 
lomba bekapcsolt pénzintézetek által a Pénzintézeti

04^7  ' / /
y y o

Központ javára eszközölt befizetésekre haszná i- 
,ható. Ez a postautalvány a rendes postautalványhoz 
hasonló három .részből áll:

a) »Feladóvevény -bői,
b) »Szelvény«-bői és
c) a m. kir. posta közp. számvevőségéhez cím- 

zetl »Postauta 1 vány«-hói.
A postautalványnak mind a három részét a 

befizető pénzintézet tölti ki, az arra rendelt helye
ken cégbélyegzőlenyomattal látja el és az ekként 
kiállított utalványt a befizetni szándékolt pénzzel 
együtt, a postahivatalban a hivatalos órák alatt,- 
az utalvány díj lerovása nélkül, — a postautalvá
nyok felvevőjének adja át.

' Az ily postautalvány expresszként, távirati utal
ványként, vagy kifizetési értesítés« kikötése mel
lett nem vehető fel és ennek a postautalványnak 
szelvénye magánközleményre nem használható.

A felvevő postaközéig az ily postautalványt az 
általános szabályok szerint kezeli és a belföldi utal
ványbevételi naplóba, a rendes postautalványokra 
előirt módon bevezeti, de a Készpénzben lerótt 
díj« c. 6. hasábba vízszintes vonást húz és az »Ész
revétel c. 7. hasábba »P. K.« megjegyzést ir. Ez
után a szabályszerűen kitöltött és bélyegzőlenyo
mattal is ellátott feladóvevényt az átvétel elismeré
séül a befizetőnek visszaadja, a postautalványt pe
dig közvetlenül a főpénztárnak adja át szabályszerű 
ellenjegyzés mellett. A főpénztár az ily utalvá
nyokat gyűjti és naponta borítékban »a m. kir. 
posta központi számvevőségének (pénzforgalmi 
ügyek) Budapest 114 címre elküldi. A boríté
kon jelezni kell az abban levő ilg postaatalványok- 
nak és amennyiben a pénzintézetek részére kifizetés 
is történt, a kifizetésekről szóló átvételi elismervé- 
ngeknek darabszámát.

(P ostau ta lvány ..................................... db.
Kifizetésekről átvételi elismervény . . db.)

A borítékot a Pénzintézeti Közont bocsátja a hiva
talok rendelkezésére.

Amennyiben a befizetéseken kívül a pénzinté
zetek részére kifizetések is történnek, a kifizetett 
összegekről szóló átvételi elismervények, illetve a 
kifizetésekről szóló napi jelentés, a befizetett utalvá
nyokkal együtt közös borítékba zárva küldendők a
m. kir. posta központi számvevősége címére.

A szükséges postautalványürlapokkal a pénz
intézeteket a Pénzintézeti Központ közvetlenül látja 
el, ily utalványokat a postahivatalok nem árusí
tanak.

A szóbanforgó postautalványok munkaegység 
szempontjából úgy számíttatnak, mint a rendes 
postautalványok.
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A hivatalvezetőkel és a postamestereket fel- 
hivom. hogy eme újszerű postautalvány felvételé
nek zavartalan és sima lebonyolítására kiváló gon
dot fordítsanak.

Budapest,\l927. évi április hó 22-én.

Postai szállítóleveleken levő bélyegek tönkre
tételének m egtiltása.

14.630.
Némely postahivatalnál annakidején szokás 

volt, hogy a kézbesítés végett beérkezett postai 
szállítóleveleken levő bélyegeket, a felülvizsgálás 
alkalmával, színes irónnal vagy színes tintával 
áthúzzák.

Minthogy f. é. április 1. óla a szállítóleve
leken a bérmenlesílési díjakat isméi bélyegben 
róják le, a fent ismertetett helytelen és felesleges 
eljárást betiltom, mert az így áthúzott bélyegeket 
bélyeggyűjtő nem használhatja és nem is veszi.

A felülvizsgálás megtörténtének jelét ennél
fogva a -szállítólevél más alkalmas helyén kell al
kalmazni.

Budapest, 1927. évi április hó 27-én.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjszabásában.

15.694.
A hivatalok a P. R. T. 1926. évi 61. számához 

mellékelt kinmlatásban az alábbi változásokat ve
zessék keresztül:

8. folyószám, Belgium (f. é. május hó 1-től): 
a 3 —5. és 8 11. hasábban a régi adatok helyébe 
írják: 175, 100, 100 és 35, 35, 175, 350; a 8. hasáb
ban a jel helyébe 34) jelt tegyenek és írják ide
vonatkozó jegyzetként: :H) Belgiumban a ^  alatt
felsorolt küldemények díja 50 g-kénl 15 centime.

21. Ecuador: a 3., 4., 7. és 10. hasábban a régi 
adatok helyébe írják: 16, 6, 5 és 16.

31. Görögország (f . é. május hó 1-től): a 3 5. 
és 7—11. hasábban a régi adatok helyébe írják: 
400, 240, 240 és 0.2, 80, 80, 400, 400, 800.

Üj tételként írják be:
a 62. folyószám után az 1—11. hasábba: 62,/a, 

Cayman-szigetek*), 2 és fél, 1 és fél, 1, penny (=d) 
(12 pence 1 shilling), 32,- fél, fél, 2,

a 100. folyószám után az 1—10. hasábba: 100/a, 
Turques és Caiques-szigetek*), 3, 1 és fél, 1 és fél, 
penny ( — d) (12 pence =  1 shilling), 26.7, fél. 
fél, 2.

Budapest, 1927. évi április hó 27-én.

17. kim utatás e lveszett igazolójegyekről.
L. a P. R. T 1924. évi 75. számában a 31.040. sz. rendeletet.

K i á l l í t ó  h i v a t a l Az igazolójegy Az igazolójegy
(és ot szag) s z á m a kiáll ításának kelte tulajdonosa

Caire, Egyiptom 178 1926. V. 17.
Mohamed Eff. El 

Sayed

» H 273 1926. VII. 23. Ahmed El Maghrabi

" »» 319 1925. Vili. 4.
Mohamed Moustapha 

Soleiman

San Francisco del 
Rincon, Mexiko 4.943 1926.X. 15. Aurelio Origel S.
Bologna, Glas/, 

oib/ág- 10.576 1926. VI. 11.
Giuseppe Foitorella 

tu .Carlo
Milano, Olasz

ország 9.066 1926. IV. 2.
Bertapelli Aurelia 

in Cavallettifu t'ietro
Milano, OJasz 

ország 9.600 1926. V. 15.
Longoni Ambrogio 

lu Giovanni
Milano, Olasz 

ország 18.157
.

1926. X. 25. Angelo Andres
Milano, 0 iasz 

ország 19.066 1926. XII. 17. Poli Igino
Mi'ano, Olasz

ország 33.558 1925.11. 2.
E ttore Lombi di 

Adolfo
Palermo,

Olaszország 02.439 1926. 11. 11.
Pinzello G. Battista 

lu Giovanni
Barcelona,

Spanyolország B. 1.657 1926. 1. 8.
Antonio Lázaro 

Lache
Barcelona,

Spanyolország B. 19.683 1926. VII. 11.
Francisco Magrina 

Mercader
Jerez de la 

Frontera, 
Spanyolország B . 21.835 1927. 11. 27. Angel Sangil Lorca

Loica,
Spanyolország A. 40.972 1925. IX. 14.

Bernardino* Blasco 
Sol

Madrid,
Spanyolország A. 40.363 1925. VII. 18.

Perfecto Diaz 
Alonso

Mieres,
Spanyolország A. 12.071 1925. IV. 25. Jose Alonso Prieto
San Feliu de 

Gntxols (Gerona), 
Spanyolország B. 3.296 1926. VI. 24. Delfin Coma Llaonet

Santander,
Spanyolország B . 19.818 1926. V ili. 5. Jose  Pérez García

Sevilla,
Spanyolország A. 36.178 1925. III. 27.

Antonio Ferrera 
Canetc

Silla,
Spanyolország A. 36.474 1925. VIII. 20. Jose Kiera López

Valencia,
Spanyolország B. 15 376 1926. VII. 6.

Elias Villanueva 
López

Valencia,
Spanyolország B. 21.070 1926. X. 29. Jósé Ferrer Broseta

Valencia.
Spanyolország A. 40.653 1925. VIII. 8.

León Roman 
Gonzalez

Zaragoza,
Spanyolország- B. 9.665 1926. 1. 15

Antonia Rom tguera 
Daura
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A postatakarékpénztári betétkönyvekre rövid 
utón teljesíthető  v issza fizetések  értékhatárának  
fe lem elése  é s  a postatakarékpénztár csekk- és  
clearingforgalom  igénybevétele utáni törzsb etét 

újabb m egállapítása.
15.663.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a posta
takarékpénztár betétkönyveire, a kiállító közvetítő 
postahivatalok által rövid úton teljesíthető vissza
fizetések értékhatára az eddigi 500.000 papir- 
koronáról, illetve ennek megfelelő 40 pengőről 100 
P, azaz Egyszáz pengőre emeltetett fel. A rövid 
úton való visszafizetések tehát ezentúl egy-egy 
alkalommal 100 pengő összegig eszközölhetők.

Egyben tudomás végeit közlöm, hogy a csekk- 
és clearingforgalom igénybevételének tartama alatt 
a csekkszámlán állandóan érintetlenül hagyandó 
törzsbetét 20 pengőben állapíttatott meg.

Oly esetekben, amikor valamely csekkszámlán 
az összforgalom a törzsbetéthez képest aránytalan 
mérveket öltene, a postatakarékpénztár igazgató
sága a törzsbetét összegét a fentebb -megállapított 
összegnek legfeljebb ötszöröséig felemelheti.

Ezt a w-ndeletet a postahivatalok a P. R. T. 
1923. évi 7 i f  számában közölt 31620. számú ren
delet első, illetve a P. R. T. 1925. évi 69. számában 
közöli 31488. számú rendelet első bekezdésénél je
gyezzék elő.

Budapest, 1927. évi április hó 25-én.

Postai kirendeltség m egnyitása.
14.712.

A IN', magyar filatelista nap és bélyegkiállitás 
tartamára 1927. évi május hó 1-től május hó 4-éig 
Budapest, VI. Csengery-utca 68. szám alatt (fél
emelet) postai kirendeltség lép életbe. A kirendelt
ség csak levélpostai küldemények felvételével, vala
mint postai bélyegek és értékcikkek árusításával 
fog foglalkozni és délelőtt 9-től délután 18 óráig 
terjedő időben áll a közönség rendelkezésére.

A kirendeltséget ellenőrzés céljából a Budapest 
62. számú hivatalhoz osztottam be.

Budapest, 1927. évi április hó 23-án.

Rövidített táviratcím ek képzése.
13.403.

Rövidített (összebeszélt) táviratcímét az alábbi 
szabályok szerint lehet képezni:

1. A rövidített táviratcím csak egy szóból áll
hat és abban 15 betűnél több nem lehel. Általá
nos szabály: a rövidített táviratcímnek olyannak 
kell lennie, hogy a nyilvántartó hivatal táviratkéz- 
besílő kerületében téves kézbesítésre alkalmat ne 
adhasson, a korábban előjegyzett címekkel azonos 
vagy összetéveszthető, vagy más vállalatra, cím
zőire alkalmazható ne legyen.

2. A rövidített cím lehet valamely tetszés sze
rint választott (egyszerű vagy a nyelvtani szabá
lyok szerint összetett) valódi, vagy pedig csinált 
szó. Képezhető a címzett nevének vagy a vállalata 
címét kifejező szavaknak egyes szótagjaiból, a cég, 
társulat, egyesület, intézmény, stb. teljes nevének 
kezdőbetűiből (pl. TÉBE, OMKE, GyOSz, KANSz).

3. Vezeték vagy keresztnevet (kivéve valamely 
átalakítással vagy megtoldással), vagy vezetékne
vet és keresztnevet egybeírva, továbbá bel- és kül
földi helyneveket rövidített címként előjegyezni 
nem lehel.

Szabályellenesen alkotott távirati címeknek a 
nyilvántartási díj másfélszereséért való előjegy
zése végleg megszűnik, olyan távirati cím tehát, 
amely a szabályoknak nem felel meg, a jövőben , 
nem jegyezhető elő. Távirati címek megújításánál 
e szerint már csak a Táviró Díjszabásban meg
állapított rendes nyilvántartási díj számítható fel.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a f. évi 
március hó 31-én nyilvántartott rövidített távirati 
címeket a rövidített címet és a címtulajdonos 
teljes nevét s közelebbi címét (utca, házszám) tar
talmazó kimutatásba foglalva, 8 nap alall elöljáró 
postaigazgatóságukhoz (a postavezérigázgatóság 
üzemi ügyosztályaihoz) terjesszék fel.

A postaigazgatóságok (postavezérigazgatóság 
üzemi ügyosztályai a kimutatásokból összesítést 
készítenek, melyből egy példányt ellenőrzési cé
lokra megtartanak, egy példányt pedig a posla- 
vezérigazgatóság 5. ügyosztályának jelentés nélkül 
beküldenek.

Budapest, 1927. évi április hó 20-án.

Távbeszélő összek öttetések  létesítésén él köve
tendő eljárás.

9.849.
I.

A távbeszélő-összeköttetések létesítésénél a nem
zetközi forgalomban az áramköröknek a lehető leg
jobb kihasználása céljából a következő szabályok 
érvényesek:

1. Mihelyt az egymással összekapcsolt felek a 
beszélgetést megkezdik, a kezelő nyomban a követ
kező beszélgetésre előjegyzett előfizetőt csengeti fel.

A beszélgetést az előfizetőknek a következő 
szavakkal kell jelezni: X (a hivatal neve) jön. Ha 
itt lesz, újból csengetni fogok.

2. Kivánatos, hogy az előfizető értesítése után 
annak helyi áramköre a beszélgetés megtörténte 
előtt más beszélgetésre igénybe ne vétessék.
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3. Az előzőleg értesített előfizetőt beszélgetésé
nek megkezdésére a folyamatban lévő beszélgetés 
befejezése után nyomban fel kell hívni.

4. A kezelők a szolgálati közléseket egymás 
közt az előfizető felcsengetése és jelentkezése kö
zötti időben bonyolítják le. E közlések a követke
zők: a) a 3 percnél hosszabb ideig tarlóit beszélge
tések időtartamának egyeztetése; b) legalább egy 
beszélgetés előkészítéséhez szükséges adatok.

5. A kezelők közt a fenti 4. pont szerint váltott
szolgálati közlések befejezése után. az összekötő 
áramkört a már értesített előfizető áramkörével 
azonnal össze kell kötni és a következőket kell 
bemondani: Itt X. (a hívott hivatal neve»), vagy
Y (a hivő hivatal neve) beszél.

6. Ha az előfizető az 1. pontban említett csen
getésre egy fél (éjjel másfél percen belül nem 
jelentkezik, a kezelő az ugyanabban az irányban 
következő beszélgetés előkészítéséi kezdi meg.

7. Amint ez a beszélgetés megkezdődik, a ke
zelő az előbbi csengetésre nem jelentkezett elő
fizetőt másodszor is felcsengeti.

Ha az előfizeLő egy fél (éjjel másfél) percen 
belül most sem jelentkezik, a beszélgetést törölni 
kell és erről a másik hivatalt a következő szavak
kal kell értesíteni: X. sz. (sorszám) törölve, elő
fizető nem jelentkezik.

8. Ha az előfizető az előzetes felhívásnál jelent
kezel!, de a beszélgetés megkezdésére való felhívás
nál nem jelentkezik, a kezelő egy fél (éjjel másfél; 
percnyi várakozási idő után, a következő beszélgetés 
kapcsolására tér át. A beszélgetési díj ilyen eset
ijén a kért osztálynak megfelelő háromperces be
szélgetés díjával elszámolandó.

II.
A beszélgetéseknek távirali úton való (szimul

tán) előkészítésénél a következő szabályok érvé
nyesek :

1. Általános szabályok:
Azokon a fontosabb áramkörökön, ahol a be

szélgetések előkészítésére táviróút áll rendelkezésre, 
a beszélgetés előkészítésére vonatkozó minden szol
gálati közlést táviró (szimultán, vagy más táviró- 
összekötletés) útján kell továbbítani.

A beszélgetéseknek távirati úton való előkészí
tése abban áll, hogy két hivatal a beszélgetések elő
készítésére vonatkozó minden szolgálati közlést, 
melyet egyébként egymással szóval közölne, valódi, 
vagy műáramkör felhasználásával távirati úton 
továbbít.

A távirati előkészítés célja az áramkörök telje
sítő képességének növelése azáltal, hogy a -szol
gálati közlések váltását gyorsítja, ami különösen az 
erősforgalmú áramkörök üzeménél fontos. A táv
irati előkészítésnek a beszélgetéseket nem szabad 
károsan befolyásolnia. Ha a táviratozás a távbeszélő 
áramkörön zavart okozna, a távirati úton való elő
készítést ideiglenesen fel kell függeszteni.

2. A kezelőszemélyzet kiválasztása.
A távirati előkészítési módszerrel üzemben tar

tott áramkörök kiszolgálásához beosztott kezelők
nek nemcsak a kezelési szabályokkal tisztában levő 
kitűnő távbeszélő kezelőknek, hanem jó távirászok- 
uak is kell lenniök.

3. A használandó távirókészülék.
A beszélgetéseknek távirati úton való előké

szítése rendesen hallás utáni vételre berendezett 
készülék segítségével történik.

4. Kötelező rövidítések használata.
A különböző szolgálati közlések gyors továb

bítása érdekében és azoknak a nehézségeknek ki
küszöbölésére, melyek abból származnak, hogy a 
két kezelő különböző nyelvet beszél, a nemzetközi 
szolgálati szabályzat állal előírt rövidítéseken és 
jeleken kívül, a távbeszélőnél leggyakrabban elő
forduló kifejezések rövidítésére az alább felsorolt 
nemzetközi kódex-jelek használata kötelező:

Előzetes megállapodás alapján az érdekelt hi
vatalok az alább felsoroltakat olyan rövidítések
kel egészíthetik ki, melyek itteni hivatalokat vagy 
fontosabb központokat neveznek meg.

Közönséges magánbeszélgetés (communica
tion privée ordinaire) ...................... P

Sürgős magánbeszélgetés (conun. privée
urgente).................................................. 1)

Igen sürgős magánbeszélgetés (conun.
é c la ir ) .................................................. ER

Szolgálati beszélgetés (conun. de service) A 
Sürgős szolgálati beszélgetés (comm. de

sérv. urg.) . .   AD
Közönséges állami beszélgetés (comm.

d’État o rd .) ..............................................S
Sürgős állami beszélgetés (conun. d’Élat

urgente) .   SD
Bérelt beszélgetés / (comm. d’abonne-

m e n t ) ..................................................AB
A beszélgetés időtartama (accord de

durée) ..............................................  C
Törölve (annu lé).................................... AL
Meghívás (avis d’ap p el)...........................M
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Különmeghívás (p ré a v is ) ...................... V
Az előfizető jelentkezeti (abonné a ré-
p o n d u ) ..................................................AR
Hozza (á apportőr [préparer . . . AP
Átváltoztatás (á transformer) . . TRF
Tőzsde (bourse) ................................  B
Távbeszélő központ (bureau Central télé-

p h o n iq u e ) ......................................... BTJ
Nyilvános távbeszélő állomás (cabine lélé-

phonique publique)........................... BP
Áramkör ( c i r c u i t ) .......................• . CT
Egyeztetés (collationnemenl) . . . .  TC 
Az összeköttetés megszakadt (com. inter-

r o m p u e ) ..............................................IT
Nehezen lehet érteni (difficile) . . DIF
Törlés (amiatt, hogy a felek nem értik 

meg egymást (inefficace . . . .  II-' 
Tegye félre (mellre de colé . . . ZL
Nem jelentkezik (non réponse . . . N
Foglalt (o c c u p é ) .................................... ()
Már nem előfizető (plus abonné) . . NP
Van-e részemre valami (rien pour moi ?
Nincs ( r ie n ) ..............................................R
Csengetést kérek (sonner)...................... SR
Lépjen l>o az X. szánni áramkörbe 
(rentrez sur circuit No. X.) . . RZx

r>. A bejelentések számozása.
A kél kicserélő hivatal között váltott beje

lentések sorszámot kapnak. A sorszámot az a ki
cserélő hivatal adja, amelyik a másik kicserélő hi
vatalnak az előjegyzést tovább adja.

Egyik hivatal páros, a másik páratlan szá
mokat használ. A számozás minden reggel, a szol
gálat megkezdésekor, újra kezdődik. Folytonos szol
gálatú kicserélő hivatalok közt a sorszámozás éj- 
félután kezdődik.

Az előjegyzéseket a további kezelésben már 
csak sorszámokkal kell megjelölni.

Ha két helyiséget összekötő áramkörök több 
távolsági munkahelyre vannak kapcsolva, minden 
munkahely más és más sorszámot használ.

6. Az előjegyzések továbbítása.
Az előjegyzések továbbítása az alatt történik, 

mig a felek egymással beszélnek, amikor tehát 
a kezelő közreműködése a távbeszélő áramkörben 
már nem szükséges.

A hivatalok váltogatva továbbítják előjegyzé
seiket oly módon, hogyha folyó beszélgetésen kívül, 
mindkét irányban legalább még két beszélgetés 
legyen mindig előkészítve.

Ha az egyiknek nincs továbbítandó előjegy
zése, akkor R« ( = nincs jelet ad és ilyenkor

a másik hivatal folytatja előjegyzéseinek továbbí
tását. Ha a kezelő az R betűt nem adta volna, 
a másik hivatalnak kérdőjelet kell adnia.

Ugv az előjegyzések továbbításánál, mint szol
gálati közlések váltásánál a rövidítések használata 
kötelező.

A hívott hivatal K (—.—) betűvel való jelent
kezése után, a hivó hivatal az előjegyzési sorozat 
továbbítását az adás kezdési jelével (—.—.—) kezdi 
meg.

Az egyes előjegyzéseket a kettős kötőjellel 
(—.. .*—) kell egymástól elválasztani.

Az előjegyzési sorozat továbbítását az értet
tem (... — .) jellel kell lefejezni.

Az írásjeleket nem kell továbbítani.
Rövidített számokat csak a nyugtázásban sza

bad használni.

7. Milyen adatokat kell tartalmaznia az előjegyzé
seknek.

Minden előjegyzésnek a következő adatokat 
kell tartalmaznia:

A) ha a beszélgetés más hivatal közvetítése 
nélkül kapcsoltatik:

a) sorszámot;
bj a beszélgetés nemét abban az esetben, ha 

nem közönséges magán-, hanem más beszélgetés
ről van sző;

c) a kért előfizető állomásának hívószámát, 
kiegészítve ezt szükség esetén kapcsoló központ
jának nevével.

A kiinduló hivatal és a rendeltetési hivatal 
neve elhagyható.

B) Ha az összeköttetéshez több áramkör 
igénybevétele szükséges:

a) a sorszámot;
b) a beszélgetés nemét, amennyiben nem kö

zönséges magán-, hanem más beszélgetésről van
szó;

c) a rendeltetési hivatal nevét akkor, ha nem 
a hivott oldalon levő kicserélő hivatalról van szó;

d) a kért állomás hívószámát, kiegészítve ezt 
szükség esetén kapcsoló központjának nevével:

e) a beszélgetést kezdeményező hivatal nevét 
akkor, ha nem a hívó oldalon levő kicserélő hi
vatalról van szó.

Tőzsdei beszélgetéseknél a hivott fél meg
jelölését megfelelően ki kell egészíteni.

Az előjegyzések továbbításának példái.
. Brüsszel a nála 12. sorszámot kapott előjegy

zést, mellyel közönséges beszélgetésre kérik, Páris 
Marcadet 4628. számot, Párisnak a következő mó
don továbbítja:



16. szám. 107

12 Marcadef 1628
Paris a nála 14. sorszámot kapott előjegyzést, 

mellyel Lyonból sürgős magánbeszélgetésre kérik. 
Berlin Zentrum 9417. számot, Berlinnek a követ
kező módon továbbítja:

14 1) Zentrum 9417 Lyon . . . -
Páris a nála 16. sorszámot kapott előjegyzést, 

mellyel Lyonból sürgős szolgálati beszélgetésre ké
rik Antwerpen 14.794. számot, a közvetítő brüsszeli 
hivatalnak a következő módon továbbítja:

16 AD Antwerpen 14.794 Lyon ... .
A meghívások és különmeghivások előjegyzé

sének, az általuk kért beszélgetések létesítéséhez 
szükséges adatokat kell tartalmaznunk, még pedig: 
a hivó fél neve vagy hívószáma; a felhívott teljes 
neve és lakáscíme (meghívás esetében), a kéri 
személy, vagy mellékállomás száma és megfelelő 
megjelölése (kűlönmeghivás esetében).

8. Az előjegyzések nyugtázása.
Az előjegyzés, vagy előjegyzéssoruzat továbbí

tása után azonnal nyugtázást kell róla adni és azt 
az értettem jellel ( ...—.) kell befejezni. A nyugtá
zásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: 1. 
az előjegyzés nemét, kivéve azt az esetet, ha a ren
deltetési hivatal- közönséges magánbeszélgetéseit 
nyugtázzák, 2. a kért állomás hívószámát, és 8. az 
előjegyzés sorszámát.

A meghívás vagy kűlönmeghivás nyugtázásá
nak ezenkívül a hivó és a hivott nevét, vagy hívó
számát, úgyszintén a címben lévő számokat is tar
talmaznia kell.

Ha a nyugtázás helyes, az adóállomás értettem 
jellel (... . felel, ellenkező esetben azl megfelelő 
leg javíttatja.

9. Az előjegyzések törlése, vagy átváltoztatása.
Előjegyzés törlésekor az adóállomás AL ■ jelet 

és utána az előjegyzés sorszámát adja.
A vevőállomásnak a törlést ugyanígy kell el

ismernie.
Az előjegyzés rangjának átváltoztatását »TRF« 

jellel kell jelezni, ezt követi a kívánt rangú be- 
szélgetés megnevezése és az előjegyzés sorszáma. 
A vevőhivatalnak az egész helyesbítést ismételnie 
kell. Példa: 124. számú közönséges magánbeszél
getés előjegyzését sürgős magánra kell átváltoztatni: 

TRF D 124
138. számú sürgős magánbeszélgetés előjegyzé

sét közönséges magánra kell átváltoztatni:
TRF P 138

10. .4 beszélgetések időtartamának egyeztetése.
Csak a 3 percnél hosszabb ideig tartott beszél

getések időtartamát kell egyeztetni. Az egyeztetés 
távbeszélőn élőszóval történik.

11. A szimultán áramkörök kezelése.
A beszélgetések előkészítését a kezelő a fentiek 

szerint kizárólag távirati úton végzi. Tehát távirati 
úton kell leadni és átvenni az előjegyzéseket, a 
meghívásokat, vagy különmeghivásokat, a beszél
getések előkészítésére vonatkozó szolgálati közlése
ket (foglalt, nem felel, törlés, átváltoztatás) és a 
felhívást a vonalba való belépésre.

Ha egy kezelő kivételesen két oly áramkört 
kezel, amelyeken a beszélgetések váltogatva közve- 
líttetnek és emellett távirati előkészítést is el kell 
látnia, akkor a meghívások és különmeghivások 
közvetítése távbeszélőn is történhetik.

A fenti szabályok a belföldi forgalomban is 
érvényesek, azzal az eltéréssel, hogy az előjegyzé
sek továbbításánál sorszámozást alkalmazni a táv
irati úton való előkészítés esetén sem kell és hogy a 
beszélgetések időtartamának egyeztetése nem táv
beszélőn, hanem szintén távirati úton történik.

Budapest, 1927. évi április hó 22-én.

Folytonos éjjel-nappali távbeszélő  szolgálatot 
tartó központoknál ébresztő szolgálat rend

szer es íté se ,
8.989.

A P. R. T. 1925. évi 33. számában közzétett 
5.988. számú rendeletem IV. pontjával a budapesti 
hálózatban kísérletképpen levezetett ébresztő szol- 
gálatot rendszeresítem és azt az említett rendelet
ben foglalt módon most már a folytonos éjjel
nappali távbeszélő szolgálatot tartó vidéki közpon
tokra is kiterjesztem.

A felcsengetésre való megbízás díja a vidéki 
hálózatokban 12 fillér. E díjakat a m. kir. posta 
hitelezi, illetve a következő hóban a távbeszélő 
díjakkal együtt szedi be.

A szolgálatnak a vidéki központokra való ki- 
terjesztését a hivatalok a Távbeszélő Díjszabás« 
11. oldalának alsó részén levő jegyzellxm jegyez
zék elő.

Budapest, 1927. évi-április hó 19-én.

Chemnitz bevonása a magyar -  német távbeszélő- 
forgalomba.

14.153.
Egyrészről Chemnitz német távbeszélő központ, 

másrészről mindazon magyar távbeszélő közpon-
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lók között, melyek a magyar német távbeszélő- 
forgalomban résztvesznek (egyelőre Békéscsaba, 
Bonyhád és Orosháza kivételével), a távbeszélő
forgalom a f. é. május hó 10-én megnyílik. A be
szélgetési díj Budapestről 6 P 50 f., amely díjhoz 
a vidéki magyar központokkal való forgalomban 
a Távbeszélő-Díjszabásban közölt 35 í és 70 I' pót
díjak számítandók.

A kir. hivatalok a f. évi január hó 1-én kiadott 
Távbeszélő-Díjszabást az új viszonylat adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi április hó 26-án.

A rádióberendezések után fizetendő díjak 
m ódosítása.

15.701.
Előzetes tudomás és miheztartás végett érte

sítem a hivatalokat, hogy a rádiórendelet módosí
tása tárgyában kiadott 9557/X 1927. sz. rendeleiem -
ben (megjelent a Budapesti Közlöny 1927. évi ápri
lis hó 22-iki 90. számában) a rádióvevőberendezések 
használati és egyéb díjait, valamint az ily berende
zések előállítására és forgalombahozatalára adott 
engedélyek díjait folyó évi május hó 1-től kezdő- 
dőleg a következőkép állapítottam meg:

I. Havonként fizetendő díjak:
1. Rendes használatért 2 P 10 f.
2. Állandó kiterjesztett használatért:

a) Budapesten és Újpesten 24 P — f.
h) Vidéken 7 P 20 í.

Rádióvevőkészülékek előállítására adott enge
délyért :

a) Budapesten és Újpesten 16 P — f.
b) Vidéken 10 P f.

Rádióvevőkészülékek forgalombahozatalára
adott engedélyért:

a) Budapesten és Újpesten 8 P — f.
b) Vidéken 5 P — f.

II. Esetenként fizetendő díjak:
1. A használaton kívül helyezett készülék lepe-

csételési díja 2 P — f.
2. Az adóberendezések engedélyokiratainak ki

állítási, megújítási és átruházási, az előállitói és 
forgalombahozói engedély kiállítási, vagy bármely 
engedélyokirat másodlatának kiállítási díja

2 P — f.
3. Egyes alkalmi előadásokért minden egyes 

előadási napért:
a) Budapesten 10 P f.
b) Vidéken 3 P — f.

Ugyancsak a fenti rendeletem értelmében folyó
évi május hó l-lől kezdődőleg kiterjesztett haszná
lat alatt csak az olyan használatot kell érteni, ame
lyért az engedélyes a vevőberendezést hallgató felek
től külön belépő vagy egyéb díjat szed. Minden más 
használatot rendes használatnak kell tekinteni. E 
szerint tehát a nyilvános vagy zárt jellegű helyi
ségekben, az előállítás és forgalombahozatal helyén 
üzemben tartott vevőberendezések után is — hacsak

az engedélyes a vevőberendezést hallgató felektől 
kiilön belépődíjat nem szed a rendes haszná
latért megállapított díjakat (2 P 40 f) kell be
szedni.

Figyelmeztetem egyúttal a postahivatalokat, 
hogy folyó évi május hó 1-től kezdődőleg állandó 
vagy egyes alkalmi esetekre kért kiterjesztett hasz
nálatra csak akkor adhatnak engedélyt, ha az 
engedélyt kérő előzőleg az illetékes rendőrhatóság 
engedélyét is megszerzi s azt a postahivatalnál 
bemutatja. •

Krtesítem végül a hivatalokat, hogy az új rádió- 
rendcletet a részletes végrehajtási utasítással együtt 
a P. R. T. egyik legközelebbi számában fogom 
közzététetni.

Budapest, 1927. évi április hó 26-án.

Forgalmi adatközlés.
2.682.

Szentpéterfa postahivatal utalvány számjelző
száma: 6.588.

A segédkönyvek ennek megfelelőien javí
tandók.

Budapest, 1927. évi április hó 26-án.

Forgalomköri változások.
I.

21.082.
Pirtó ii. f. évi április hó 11-én újból meg

nyílt . a név után a p. u. törlendő.
Budapest, 1927. évi április hó 19-én.

II.
14.434.

Csősz ü. ezentúl (§)£3 is. Szolgálati jellege:
„L". : r  „

Budapest, 1927. évi április hó 15-én.
III.

14.436.
Soponya ezentúl (DŐ3 is. Szolgálati jellege:

„ L “ .
Budapest, 1927. évi április hó 15-én.

IV.
15.614.

Völcsej kk., Sopron vm., soproni j., ezentúl 
I • I. Eh. Lövő, díj (H szám 1.174.

Budapest, 1927. évi április hó 27-én.
V.

15.601.
Szakadát nk., Tolna vm., simontörnyai j., 

ezentúl 1X1. Bh. Gyönk, díj Q  szám 478.
Budapest,- 1927. évi április hó 27-én.

VI.
15.544.

A Budapest-zugligeti időszaki posta- és táv
beszélő hivatal működését folyó évi május hó 
2-án ismét megkezdi.

Budapest, 1927. évi április hó 25-én.
Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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T A R T A L O M
Lefoglalandó sajtóterm ék.
A posta külföldi hirlapelőfizetési szolgálata.
Postautalványok összeghatára a Belgiummal való fo r

galom ban.
Kisebb kereskedelnii értékű  árúk elhelyezése külföldre 

szóló ■ árum intaküldem ényekben és vám köteles árú t ta r ta l
mazó levelek forgalm ának felvétele egyes külföldi o rszá
gokkal.

Értéklevelek és nagyobb érléknyilvánítással ellátott cso
magok feladása hivatalos órákon kívül.

A légipostái forgalom  felvétele Dánországgal, Svéd
országgal és Norvégországgal.

K észpénzellátm ányokban és beszolgáltatásokban talált 
h iányok rendezése.

Az igazolójegyek szövegében beállott változások.
A m unkaegységkim utatás m ódosítása.

A P. Ü. iSz. fi. sz. pótlékának szétosztása.
Fügyel m eztelés a F. W. S/topper am sterdaini lakos állal 

feladott hólabdarendszerű szelvényeket tartalm azó zárt leve
lek kezelése tárgyában.

4(5 filléres postabélyeg forgalom ba bocsátása.
A nem zetközi távbeszélőforgalom ban váltott 3 percnél 

hosszabb beszélgetések d íjának  kiszám ítása.
Üj m agyar-osztrák távbeszélő viszonylatok m egnyitása. 
Forigaiomkö'ri váHozások.
Kinevezési.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
K im utatás a létszám ból tö rö lt poslakiadókról.
Meghívó.
Kiadói állást keresnek.
Betöltendő kiadói állást

Lefoglalandó sajtóterm ék.
16.616.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék folyó évi 
április hó 28-án kell B. IX. 6332/1—1927. számú 
végzésével az Alfred Musel »Gansiani« című 
könyve, az ahhoz tartozó összes rézkarcok vala
mennyi példányának, valamint a kéziratnak a le
foglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóhanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék el.

Budapest, 1927. évi május hó 2-án.

A posta külföldi hirlapelőfizetési szolgálata.
13.444.

A külföldi hírlapok előfizetésének közvetítését 
a nemzetközi egyezmény vonatkozó határozatai 
alapján a m. kir. posta külföldi hirlaposztálya 
látja el.

A m. kir. posta külföldi hirlaposztálya a m. 
kir. posta tudakozó irodájának egyik osztálya.

Ebből kifolyólag a m. kir. posta külföldi hir
laposztálya a saját ügykörébe utalt kezelési teen
dőkben a posta-,, táviró- és távbeszé 1 őhivatalókkal 
és ügynökségekkel szemben felettes szervként mű
ködik, miért is ezek a m. kir. posta külföldi hir- 
laposztályának rendelkezéseit foganatosítani és az 
általa kívánt ügyben a legközelebbi indítással, leg
később azonban 24 órán belül, közvetlenül jelen
tést tenni tartoznak.

Ugyanennyi időn belül kötelesek az egyéb pos
tai szervek a külföldi hirlaposzlály által hozzájuk 
intézett ügyekben intézkedni.

A külföldi hirlaposztály a Posta Rendeletek 
Tára és a m. kir. postavezérigazgatóság egyéb hiva
talos kiadmányainak szétküldését is intézi, miért is 
az ezekre vonatkozó reklamációk ugyancsak hozzá 
intézendők.

A külföldi hirlaposztályhoz intézett jelentések 
és küldemények következőkép címzendők: M. kir. 
posta külföldi hirlaposztálya, Budapest 4. Posta
fiók. Rövidített távirati címe: Ilirhiv, távbeszélő
száma pedig T. 230—06. vagy főposta 52.
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A posta külföldi hirlapelőfizetési szolgálatának 
kifogástalan el láthatása céljából a P. T. Sz. Gy. 
Hl. Rész. 705. f. sz. alatti rendeletben, a P. R. T. 
1908. évi 40. számában közzétett 72.791. sz., a P'f 
R. T. 1913. évi 67. számában megjelent 25.599, az 
1916. évi 136. és 164. számaiban megjelent 72.117. 
és 21.245., végül a P. R. T. 1924. évi 5. számában 
megjelent 36.492/1923. sz. rendeletekben foglalt 
szabályokat hatályon kivid helyezem és a változott 
viszonyoknak megfelelően a következőket rendelem:

1. Minden (felvétellel foglalkozó) postahivatal, 
és postaügynökség külföldön megjelenő hírlapokra, 
folyóiratokra előfizetéseket elfogadni köteles.

Előfizetni óhajtó feleket elutasítani vagy bár-
a

mely ürügy alatt más hivatalhoz utasítani szigorúan 
tilos.

A postahivatalok az előfizetési feltételeket a
m. kir. posta külföldi hirlaposztályától fenti címe-/ 
ken sürgős esetben távbeszélőn vagy távirati ütőn, 
egyébként pedig írásbeli utón kérjék, és a közölt, 
feltételeket az érdeklődő felekkel, illetőleg a posta
ügynökségekkel levelezési könyv utján haladékta
lanul közöljék.

2. Külföldön megjelenő hírlapok és folyóiratok 
a postahivatalok közvetítésével kizárólag a m. kir. 
posta külföldi hirlaposztályánál rendelhetők meg.
A postahivatalok az előfizetőtől átveszik a meg
rendelt hírlap vételárát és szállítási díját és a két 
tétel összegét hivatalos postautalványon beküldik 
a m. kir. posta külföldi hirlaposztályának. A posta- 
utalvánnyal egyidejűleg kell beküldeni a Hirlap- 
megrendelő iv -et (117. sz. nyomtatvány). A posta
hivatalok az előfizetőnek Hirlapelőfizetési nyugta «-L 
adnak (115. sz. nyomtatvány).

3. Minden postahivatal, mely akár csak egy 
külföldi hírlapot is kap kézbesítés végett, köteles 
a »Hirlapkézbesítő napló <-t (118. sz. nyomtatvány) 
vezetni.

4. A hirlapkézbesítő naplóban minden hírlap 
számára külön oldalt kell nyitni, beírva a lap 
címét a napló felső szélén lévő megfelelő rovatba.

»Az előfizető neve és lakása« című és a megr 
rendelési idő tartamára vonatkozó hasábokat pon
tosan ki kell tölteni, még pedig azonnal, az előfize
tési díjak beszedése és a félnek szánt nyugta kia
dása előtt. Egy és ugyanazon hírlapra előfizetők

neveit jelentkezésük sorrendjében egymás idán 
kell a naplóba bevezetni az illető hírlap vagy folyó
irat számára nyitott lapon.

5. A postahivatal csak abban az esetben nem 
állít ki hirlapkézbesítő naplót, ha nem hála, ha
nem valamely más hivatalnál kell a hírlapot kéz
besíteni, pl. ha valaki valamely budapesli hiva
talnál fizet elő egy Visegrádon kézbesítendő kül
földi hírlapra. Ilyen esetben a megrendelést a fel
vevő hivatal (a példában a budapesti hivatal) csak 
a megrendelést eszközli a m. kir. posta külföldi 
hirlaposztályánál, mely utóbbi azután értesíti a 
kézbesítő hivatalt (a példában Yisegrádot). Ennek 
az értesítésnek alapján a kézbesítő hivatal jegyzi 
elő saját hirlapkézbesítő naplójában az új elő
fizetést.

6. Németországból Magyarországba irányuló 
forgalomban lehetséges a hírlap kiadóhivataloknál 
közvetlenül előfizetett hírlapoknak a postához való 
terelése. Ilyen esetben a külföldi hírlapra való 
előfizetés nem a belföldi postahivataloknál, sem 
pedig a m. kir. posta külföldi hirlaphivalalánál 
történik, hanem közvetlenül valamely Németország
ban megjelenő hírlap kiadóhivatalánál. A hirlap- 
kiadóhivatalok által a német postához átterelt és 
Magyarországon kézbesítendő hírlapokról a posta
hivatalokat a m. kir. posta külföldi hirlaposztálya 
értesíti. Ezeket a hírlapokat az értesítés alapján 
szintén be kell vezetni a hirlapkézbesítő naplóba, 
ugyanúgy, mintha a hivatal az előfizetést saját 
maga vette volna fel. Ezek az átterelt hirlappéldá- 
nyok az u. n. kiadói példányok (Verlagsstücke).

w. Ha a posta utján megrendelt külföldi hírlap 
előfizetője a hivatal kézbesítő körzetéből távozik, 
kérheti a részére járó külföldi hírlapnak más 
bel- vagy külföld) postahivatalnál való kézbesítését. 
Az előfizető ilyen kérelmét a hivatal tartozik a
m. kir. posta külföldi hirlaposztályának azonnal 
jelenteni, mely az eredeti kézbesítési körzetből más 
postahivatalhoz (bel- vagy külföldi) való átutalás 
iránt az érdekelt ország hirlaphivalalánál intéz
kedik. A bejelentésnek tartalmaznia kell az előfizető 
nevét, eredeti és új pontos címét, az előfizetett 
hírlap nevét, az előfizetés időtartamát és azt, hogy 
mettől meddig kívánja az új postahivatalhoz váló 
átutalást. Ha az átutalás belföldi postahivatalhoz
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történilk 7 az eredeti kézbesítő postahivatal az elö- 
i'|zetőlől\negyedévenkint 50 £ átutalási díjat szed. 
amely összeget a m. kir. posta külföldi hirlaposzlá- 
lyához beküldendő bejelentésen postabélyeggel tar
tozik leróni.,

Megjegyzem, hogy ha az utánküldés külföldre 
történik, átutalási díjat szedni nem kell, mert az, 
átutalás díját a külföldi kézbesítő hivatal közvet
lenül a ejmzellől szedi be.

» \
A postahivatalókhoz kézbesítés végett átutalt 

hírlapokat szintén bekkel I vezetni a hirlapkézbesítő 
naplóba, bármilyen rövid időre történt is az átuta
lás. A harmadik hasábba ebben az esetben az 
átutalás időtartamát kell bejegyezni.

8. A hirlapkézbesítő napló utolsó hasábjába a 
következőket kell bejegyezni:

a) Hetenkinl, vagy annál ritkábban megjelenő 
lapoknál az ellenőrzés és esetleges reklamációk 
elintézhelése végett röviden, hogy a lap egyes szá
mait mikor kézbesítette a hivatal, pl.: »11. II/8, 
12. 11/15. 13. II 22 slb.; a 11, 12. és 13. a hírlap 
sorszámait, a kelt pedig a kézbesítés napját jelenti. 
Ha ugyanazt a lapot több előfizető egyenlő idő
tartamra kapja, elég ezt a feljegyzést az egyiknél 
megtenni;

b) ha valamelyik lap egyik száma, vagy vala
melyik előfizető példánya kimaradt, annak sor
számát, valamint a m. kir. posta külföldi hírlap- 
osztályánál történt reklamáció napját; pl.: »11. R. 
I I I / l .«;

c) átutalt hírlapnál az átutaló hivatal bejegyzi, 
hová és mikor utalta át a lapot, valamint a hirlap- 
oszlályhoz intézett értesítés keltjét, az új kézbesítő 
hivatal pedig, hogy mely hivatal kézbesítette eddig 
a lapot és a hirlaposztály átutalási értesítésének 
keltjét.

9. A posta utján közvetíteti külföldi hírlapokat 
a külföldi hirlapkiadóhivatalok közös szalag alatt, 
borítékban vagy csomagokban a kézbesítő posta
hivatalokhoz küldik. A csomagokon, borítékokon 
vagy ciniszalagokon Abonnements — Poste fel
írásnak. vagy ennek megfelelő jelzésnek kell 
lennie, a címzés pedig »Journaux pour Debre
cen , Zeitungen für Nagykanizsa slb.

Egyes lapokat a Budapest 72. sz. postahivatal

M. kir posta külföldi hirlaposzlálya cimszalag 
alatt küld vidékre.

10. A hirlapkölegek átvételét végző tisztviselő
nek a köt egek felbontásánál meg kell győződnie, 
vájjon az összes esedékes lapok a megfelelő darab- 
számban beérkeztek-e.

Hogy e feladatnak megfelelhessen, házi elő
jegyzést kell vezetnie, melyből megállapíthatja, hogy 
az egyes lapokból a hivatalhoz mely napokon hány 
példány esedékes. Az előjegyzésnek három hasábja 
legyen: a) a hírlap cime, b) ípikor esedékes és
c) hány példány? Ezt az előjegyzést a hirlapkézbe
sítő napló alapján kell összeállítani és minden vál
tozás alkalmával helyesbíteni. Az, hogy mely lap, 
mikor esedékes, a m. kir. posta külföldi hirlap- 
oszlályának a hírlapokra vonatkozó értesítéséből 
rendszerint kitűnik. Ha az esedékesség az értesí
tésből nem állapítható meg, a postahivatalok azt 
addig is, amig a külföldi hirlaposztálytól erre vo
natkozólag értesítést kapnak, az első lappéldány 
beérkezésekor a lappéldányon olvasható megjele
nési időből, a szállítás tartamát figyelembevéve, 
számítsák ki.

11. A hírlapokra az előfizető nevét és címét 
sem tintával, sem pedig ironnal ráírni, vagy a 
hírlapot bármiképpen is bepiszkolni, vagy felvágni 
nem szabad. Hogy a kézbesítők a hírlapokat gyor
san és pontosan kézbesíthessék, a kézbesítőket is 
el kell látni jegyzékkel, melyben betűrendben fel 
legyenek sorolva a kézbesítendő hírlapok, minden 
hírlapnál pedig azok előfizetőinek pontos címe. 
Ezt a kézbesítési jegyzéket a hirlapkézbesítő napló 
adatai alapján kell összeállítani és minden válto
zás alkalmával helyesbíteni. Azoknál a budapesti 
postahivataloknál, ahol a kézbesítési jegyzék veze
tése, vagy a kézbesítendő külföldi hírlapok nagy 
száma, vagy pedig több kézbesítési kerület miatt 
nem célszerű, a kézbesítendő lapokat címszalággal 
kell ellátni és így kiadni kézbesítésre.

12. Az esedékes, de be nem érkezett lapszámo
kat a napilapoknál az esedékesség utáni napon, a 
hetilapoknál az esedékesség után következő máso
dik napon, a többieknél pedig az esedékességi ha
táridőn túl három nap múlva a »Külföldi hírlap 
szorgalmazása című 116. sz. új nyomtatványon

szám. 111
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a m. kir. posta külföldi hirlaposzlályához be kell 
jelenteni. E nyomtatványból a szükséges készle
tet az érdekelt hivatalok a külföldi hirlaposztálv- 
lól kapják meg s a további szükségletet a köz
ponti anyagraktárnál kell megrendelni. A bejelen
tésen fel kell tüntetni azt is, hogy a hírlapnak 
illető számából hány példánynak kellett volna be
érkezni és hány érkezett be tényleg.

Ehhez a jelentéshez a borítékot (címszalagot) 
is csatolni kell. Az így szorgalmazott lappéldány 
utólagos beérkeztét, hivatkozva a hiányjelentésre, 
szintén jelenteni kell.

Ha a postahivatalokhoz a náluk esedékes pél
dányszámnál nagyobb szánni, vagy ott meg nem 
rendelt, illetve oda nem esedékes hírlapok érkez
nek, arról a vonatkozó lappéldányok csatolása mel
lett, ugyancsak a 116. sz. nyomtatvány felhasználá
sával a m. kir. posta külföldi hirlaphivatalához 
azonnal jelentést kell tenni.

Az új (116. sz.) nyomtatványt nem kell össze
téveszteni a 113. sz. Hirlaphiányvisszajelentés 
című nyomtatvánnyal, amelyet a hivatalok csak 
belföldi hírlap szorgalmazásánál használhatnak.

Nyomatékosan figyelmeztetem a hivatalokat a 
hiányzó lappéldányok pontos és előírt határidőn 
belüli bejelentésére, mert a fent jelzett határidőn 
túl szorgalmazott lapszámokat a hirlaphivatalok 
pótlólag csak ártérítés ellenében küldik cl, az így 
felmerült költségek viselésére pedig minden eset
ben a hibás alkalmazottakat fogom kötelezni.

13. A m. kir. posta külföldi hirlaposztályá- 
hoz az esetleg előforduló egyéb rendellenességeket, 
állandó késéseket, stb. is be kell jelenteni, hogy az 
a baj orvoslásáról gondoskodhassék.

A postahivatalok a külföldi hírlapok ügyében 
kizárólag a in. kir. posta külföldi hirlaposzlályá
hoz kötelesek fordulni és külföldi hivatallal e 
tárgyban nem érintkezhetnek.

lf. A posta külföldi hirlUpelőfizelési szolgá
latának lebonyolításánál szükséges nyomtatványo
kat a postahivatalok szükségletüknek megfelelő 
mennyiségben, a többi nyomtatványok módjára, a 
posta központi anyagraktáránál rendeljék meg.

15. A postabiztosok szemleútjaik alkalmával 
e rendelet pontos betartását ellenőrizzék.

Budapest, 1927. évi április hó 30-án.

Postautalványok összeghatára  a Belgiummal 
való forgalomban.

11.309.
A P. B. T. 1926. évi 54. számában megje

lent 15.213 sz. rendelet kapcsán értesítem a hiva
talokat, hogy május 1-től kezdve Belgiumba egy 
postautalvánnyal 1000 belga« küldhető. Ugyan
ezen összeghatárig terjedhetnek az onnan eredő 
csomagok utánvételi összegei is.

Megjegyzem, hogy a Belgiumban érvényes 
pénznemnek, a belgának, századrésze egy centiemé .

A Magyarországon feladott postautalványok, 
vagy az itt fel adott csomagok legmagasabb ulán- 
vételi összege változatlanúl 800 P. marad.

Fentieket jegyezzék elő a hivatalok a P. R. T. 
1924. évi 72. számában megjelent 30.527. sz. ren
deletnél is, azonkívül a Kivonatos Díjszabás 17. 
oldalán.

Budapest, 1927. évi április hó 22-én.

Kisebb kereskedelm i értékű árúk elhelyezése  
külföldre szóló  árúminta-küfdeményekben és  
vám köteles árút tartalm azó levelek forgalmának  

felvétele egyes külföldi országokkal.
12.583.

Közlöm, hogy Franciaország, továbbá a Szerb, 
Horvál-Szlovén királyság és Magyarország között 
fennálló kölcsönös forgalomban külön megegyezés 
alapján árúmintákban ezentúl kisebb kereskedelmi 
értékű tárgyak is küldhetők. Az efajta árúminla- 
küldeményeket a feladónak éppúgy fel kell sze
relnie vámjeÍző-cédulával, amint az a vámköteles 
tartalmú levelekre a P. R. T. 1925. évi 42. szá
mában közölt 18.981. sz. rendeletben elő van írva.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 1926. 
évi 45. számában közzétett 34.876. sz. rendeletem- 
nél és a »Kivonatos díjszabás« 8. lap első be
kezdésénél.

Közlöm továbbá, hogy a vámköteles árút tar
talmazó levelek az Amerikai Egyesült Államokba 
és szigetbirtokaira (a Philippini szigetek kivételé
vel), továbbá Belgiumba és Rhodésiába is küldhetők. 
Az Amerikai Egyesült Államokba szóló ilyen kül
deményekhez külön árünyilatkozalot, vagy szám
lál is kell csatolni. Ezeket a kísérőiratokat mindig 
a küldemény belsejében kell elhelyezni, a burko
lathoz kívül hozzáfűzni, vagy kötni nem szabad.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a »Kivonatos díj
szabás« 15. oldalán lévő felsorolásban. Ugyanab
ban a felsorolásban Perzsia után tegyenek * * * 
jelet és írják »* * * Perzsia a vámköteles tartalmú 
levelekért a címzettektől külön pótdíjat is szed.«

Budapest, 1927. évi április hó 25-én.
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Értéklevelek é s  nagyobb értéknyilvánítással 
ellátott csom agok felad ása  hivatalos órákon

kívül.
14.645.

A P. Ü. Sz. 67. §. kapcsán értesítem a hiva
talokat, hogy ezentúl azoknál a postahivataloknál, 
amelyeket e célból az illetékes postaigazgatóság 
kijelöl, a hivatalos órákon kívül az előirt darabon
kinti 24 f. külön díj lefizetése mellett nemcsak 
ajánlott leveleket, távirati utalványokat és sommás 
csomagokat, hanem értékleveleket és nagyobb ér
téknyilvánítással ellátott (kézi- és betét) csomago
kat is fel lehet adni.

Budapest, 1927. évi április hó 27-én.

A légipostái forgalom felvétele Dánországgal, 
Svédországgal é s  Norvégországgal.

15.855.
Értesítem a hivatalokat, hogy a P. R. T. folyó 

évi 14. számában közölt 13.935. számú rendeletem- 
ben foglalt feltételek és díjak mellett a légipostái 
forgalom (egyelőre csak a levélpostai) Dánország
gal, Svédországgal és Norvégországgal is megnyílott.

A Budapest 72. sz. hivatal vasárnap kivételé
vel — szükség szerint fog légipostái zárlatokat 
indítani Kopenhága és Malmö postahivatalokhoz. 
A Budapestről reggel 6:)0-kor induló repülőgép az
nap 1805-kor Kopcnhágába, 18",0-kor pedig Mal- 
mőbe érkezik. A Svédország többi részébe szóló 
levelezést a malmöi postahivatal az onnan este 
induló mozgópostával továbbítja, úgy, hogy pl. a 
Stockholmba szóló levélpostai anyag reggelre meg
érkezik és azt a délelőtt folyamán kézbesítik.

A fenti járatok előnyösen felhasználhatók a 
Norvégországba szóló légipostái levelezés továbbí
tására is. Ezeket Malmőig repülőgéppel, onnan 
pedig vasúton továbbítják.

Budapest, 1927. évi április hó 29-én.

Készpénzellátmányokban é s  beszolgáltatásokban  
talált hiányok rendezése.

8.862.
Egyes postahivatalok a készpénzellátmányok

ban és készpénzbeszolgáltatásokban talált többle
tek és hiányok rendezésénél nem járnak el egy

öntetűen és nem helyesen alkalmazkodnak az 1925. 
évi P. R. T. 40. számában közzétett 11.176. sz. ren
delet 12. pontjában foglalt utasításokhoz. Ezért a 
követendő eljárást a következőkben újra szabá
lyozom:

1. A beszolgáltatásokat a gyűjtőhivatalok, az 
ellátmányokat az ellátmányt kérő hivatalok mindig 
abban az összegben tartoznak a pénztárszámadás
ban elszámolni, amilyen összegről a küldő hivatal 
az ellennyugtát kiállította.

2. A küldő hivatalt az eltérésről (többletről, 
vagy hiányról) írásban, ha pedig az eltérés a bel
földre egy utalvánnyal küldhető összeg 100-ad- 
részét (jelenleg 12 P-l) meghaladja, — távbeszélőn, 
vagy táviratilag is kell értesíteni. Utóbbi esetben 
az illetékes postaigazgatóságnak (vezérigazgatóság 
illetékes üzemi osztályának) is kell jelentést tenni. 
Az eltéréseket természetesen az érdekelt hivatalok
nak a pénztári eltérések kimutatásába is be kell 
irniok, de a közp. számvevőség esetenkénti érte
sítése elmaradhat.

3. Ha a gyűjtőhivatal valamely postahivatal 
beszolgáltatásában, vagy valamely postahivatal a 
kapott készpénzellátmányban többletet állapít meg, 
úgy a többletet a pénztárszámadás 13. rovatán 
pénztári többletként bevételben elszámolja, az érde
kelt hivatalt pedig erről a 2. p. értelmében érte
síti. Amennyiben az érdekelt hivatal a többlet ere
detét kellően indokolni tudja, úgy felettes hatósá
gától kérheti annak visszautalását.

4. Ha a gyűjtőhivatal valamely postahivatal 
beszolgáltatásában, vagy valamely postahivatal a 
kapott készpénzellátmánybán hiányt állapít meg, 
úgy azt, mint be nem fizetett pénztári hiányt a 
pénztárszámadás 16. rovatán kiadásként elszá
molja és az érdekelt hivatalt a 2. p. értelmében 
értesíti. Az érdekelt hivatal a hiányként megálla
pított összeget köteles a társhivataltól vett érte
sítés napján, legkésőbb azonban a következő napon 
postautalvánnyal a m. kir. posta központi szám
vevőségének címére feladni. A szelvényen hivat
kozni kell a beszolgáltatás, illetve ellátmány ada
taira vonatkozó visszajelentés számára és keltére. 
Ha a hivatalnak nem volna módjában a hiányt 
postautalvánnyal idejében beküldeni, erről a tény*
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állás ismertetése mellelI a postaigazgatóságnak (ve
zérigazgatóság illetékes üzemi osztályának) jelen
tést tartozik lenni, mely lett intézkedéséről a szám
vevőséget értesíti.

Jegyezzék elő a kir. hivatalok a fentieket az 
1925. évi P. R. T. 10. számában közzétett .11.176. 
sz. rendelet 12. p.-nál. A hivatkozott rendelet egyéb 
halározmányai nem változnak.

Budapest, 1927. évi május hó 1-én.

Az igazolójegyek szövegében beállott változások.
ad 13.579.

A berni nemzetközi iroda a stockholmi nem
zetközi egyezmények alapján az igazolójegyekből 
új kiadást bocsátott ki, melynek szövege bizonyos 
tekintetben eltér a P. R. T. 1922. évi 7. számában 
megjelent 733. sz. rendelettel ismertetett igazoló
jegyek szövegétől.

A legfontosabb változtatás az, hogy az igazoló
jegy a stockholmi szerződés 32. cikk 4. pontja 
értelmében a kiállítás napjától számított 3 évig 
érvényes, az eddigi 2 év helyett.

A hivatalok azért a P. R. T. fent idézett szá
mában a 34. oldalon közölt mintaszöveget az aláb
biak szerint helyesbítsék:

A »Megjegyzések« oldalán a 2. pont első sorá
ban »két« helyett írják »három«, a 4. pontban 
»Az igazolójegyen megnevezett egyén felelős« szö
veg helyett írják »A postaigazgatások nem felelő
sök« szövegel. Ennek megfelelően az Observations 
francia szövegrész 2. pontjának első sorában »deux« 
helyett írják »trois«, a 4. pont első sorában pedig 
»Le titulaire est responsable« szövegrészt töröl
jék és helyébe írják Les Administrations des 
postes ne sonl pás responsables« szöveget.

A személyleírást tartalmazó 3. oldalon pedig 
»A tulajdonos, kinek aláírása a túloldalon van, 
vállalja a megjegyzések 4. pontjában említett fele
lősséget« és »Le titulaire dönt la signature est ci- 
conlre accepte la responsabilité prévuc au chilire 
4 des observations ; szöveget pedig töröljék.

Amennyiben valaki igazolójegy kiállítását kéri, 
a hivatalok a készletükben lévő, régi kiadású iga
zolójegyek szövegéljen a 4. oldalon a »Megjegyzé
sek« 2. pont első sorában lévő két évig« helyébe

írják »három évig« és a francia szövegben ugyan
azon pontban »deux helyébe írják trois«. A többi 
lényegtelen változást az igazolójegyeken eszközölni 
nem kell.

Az igazolójegy kiállításakor a hivatal az idézett 
rendelet 17. pontja értelmében az igazolójegy 2. 
oldalán a fényképre és az igazolójegyre ragasztott 
poslabélyegre a hely- és kelti betűző lenyomatát 
alkalmazza. Ezenkívül a jövőben az igazolójegy 
2. oldalán a felső balsarokban a bctűző-lenyomatot 
újból alkalmazza, oly módon, hogy az részben a 
fénykép felső részére, részben az igazolójegyre 
essék, továbbá ugyanezt a lenyomatot alkalmazza 
az igazolójegy hátlapján (a Megjegyzések részé
ben) is.

A fentieket jegyezzék elő a hivatalok a P. R. 
T. 1922. évi 7. számában közölt 733. sz. rende
letnél. /

Budapest, 1927. évi április hó 25-én.

A munkaegység kimutatás m ódosítása.
15.372. { * L i 7 l  Jl '

A postahivatalok munkajutalékának arányosí
tása végett a munkaegységkimutatás I. Posta rész 
26. folyószámának (a közönséges levélpostai kül
demények kézbesítése esetén a 18- 25. rovat mun
kaegység száma) szorzószámát 0.9 helyett 0.8-ban 
állapítottam meg.

A hivatalok a készletükben lévő munkacgy- 
ségkimutatás című nyomtatványt megfelelően he
lyesbítsék, ezt a rendeletet a P. R. T. 1926. évi 23. 
számában közölt 11.419. sz. rendeletnél jegyezzék 
elő és a kincstári postahivatalok folijó évi április 
havi forgalmukat már a fenti módosítás figyelembe 
vételével állapítsák meg.

Budapest, 1927. évi április hó 29-én.

A P. Ü. Sz. 6. szám ú pótlékának szé to sz tá sa .
13.584.

A P. Ü. Sz. helyesbítésére vonatkozó 6. pótlék 
nyomtatásban megjelent, A 6-ilc és a jövőben meg
jelenő pótlékokat díjmentesen bocsátom a hivata
lok és á felek rendelkezésére. Ennek folytán a 
Postaüzleti Szabályzat és a hozzátartozó Betűrendes 
Tárgymutató, valamint a mindenkor megjelent pót-
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A nemzetközi távbeszélöforgalom ban váltott 
3  percnél hosszabb b eszélgetések  díjának kiszá

mítása.

lékok együttes eladási árát a postai alkalmazottak 
részére 2 pengőben, az intézeten kívül állók ré
szére pedig 3 pengőben állapítom1 meg.

Azok közölt, akik annak idején a P. 0. Sz. egy- 
cgy példányát hivatalból kapták, a pótlékok egy- 
cgy példányát ez alkalommal is díjtalanul hivatal
ból osztatom szét. Azok pedig, akik vásároltak pél
dányokat, a pótlékot — kívánságra immár szin
tén díjmentesen kaphatják meg. A szétosztás iránt 
egy ide j űleg inlézked lem.

A díjköteles példányokat a fenti árak fejében 
a postai alkalmazottak és a magánfelek részére 
a postahivatalok bizonylattal és cllenbizonylallal 
a szokásos módon a posta központi anyagraktárá
tól rendeljék meg.

Felhívom a postahivatalokat és a posta egyéb 
szerveit, hogy a pótlék alapján a P. V. Sz.-l pon
tosan javítsák és a fedőlapokat az ott megjelölt 
helyre ragasszák be.

Budapest, 1927. évi április hó 10-én.

Figyelm eztetés F. W. Stopper amsterdami lakos 
által feladott hólabdarendszerü szelvényeket 

tartalm azó zárt levelek kezelése tárgyában.
16.122.

Hivatkozással a Posta Rendeletek Tára 1925. 
évi 25. számában megjelent 11.209. számú rende
letre, értesítem a kir. postahivatalokat, hogy F.
W. Stopper amsterdami lakos hólabdarendszerü 
árusításra vonatkozó szelvényeket tartalmazó zárt 
leveleit újabban nem Hollandiában, hanem főleg 
Bruxellesben adja postára, még pedig cégjelzés
nélküli borítékokban.

Felhívom a kir. postahivatalokat, hogy a ren
desen nagyobb számban érkező ilyen levelezést 
kísérjék kellő figyelemmel és kezeljék a Posta 
Rendeleiek Tára 1912. évi 18. számában megjelent 
19.353. számú rendelet értelmében.

Budapest, 1927: évi április hó 30-án.

4 6  filléres postabélyeg forgalomba bocsátása .
15.111.

Belföldi ajánlott küldemények díjainak lerová
sára 16 filléres postabélyeg kerül forgalomba. A 
bélyeg rajza azonos a forgalomban lévő 30, 50 és 
70 filléres bélyegekével; színe világos ultramarinkék.

E bélyeget a szokott módon kell megrendelni 
az értékcikkraktárnál/

Budapest, 1927. évi április hó 27-én.

13.749.
Kétségek merültek fel a nemzetközi távbeszélő- 

forgalomban váltott 3 percnél hosszabb tartamú 
sürgős, vagy igen sürgős beszélgetések díjának ki
számítási módjára nézve. A kételyek eloszlatása cél
jából közlöm a kir. hivatalokkal, hogy ilyen esetek
ben az első három percért járó díj a Távbeszélő- 
Díjszabásban az illető viszonylatnál közölt díjegy
ségnek 3-mal, illetve 10-zel való szorzása útján szá
mítandó ki. A három percet meghaladó idő után 
percenként számítandó díj ugyancsak a Távbeszélő- 
Díjszabásban az illető országnál elől közölt táb
lázat I. és III. hasábjaiban a hivatalok számára 
már előre kiszámított, kikerekített díjtételnek 
3-mal, illetve 10-zel és azonfelül a három percen 
felüli' percek számával való szorzása útján szá
mítandó ki. Az így nyert két tétel összege adja a 
beszélgetésért beszedendő díjat. Pld. A Budapest — 
Wien viszonylatban a rendes forgalmú időben vál
tott, I percig tarló sürgős beszélgetés díja a követ
kezőképpen számítandó ki: Az első három perc 
után jár 2 P 75 í. X 3 =  S P 25 í. A 2 P 75 fillé
res díjtétel mellett a negyedik perc után jár a táb
lázat I. hasábja szerinti 95 f. X 3 =  2 P 85 f. 
Vagyis a beszélgetés után 8 P 25 f. -1- 2 P 85 f. =  
11 P 10 f szedendő be.

Budapest, 1927. évi április hó 28-án. ^

Űj m agyar-osztrák távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

15.347. •
F. évi május hó 10-én a forgalom a következő 

új , magyar-osztrák távbeszélő viszonylatokban
nyílik meg:

A m agyar  
tá v b eszé lő  k özp on t  

n ív ó

A  k ü lfö ld i 
tá v b e sz é lő  k özp ou t  

n e v e

B e s z é lg e té s i  díj 

P e n g ő  fill.

Bősárkány Tadten (Mosontétény) 1 70
Budapest 55 55 2 40
Csorna 55 5? 1 70
Devecser 55 55 2 10
Enese 55 55 1 70
Eszterháza 55 5? 1 70
Fertőszentmiklós 5 5 5 5 1 70
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A m a g y a r  ^  A  k ü lfö ld i B e s z é lg e t é s i  d í j 
t á v b e s z é lő  k ö z p o n t  w tá v b e s z é lő  k ö z p o n t

neve neve Pengő fill.

Győr Tadlen ( Mosontélény) 1 70
Győrsö vény háza 55 5 5 1 70
Kapuvár •n 5? 1 70
Komárom 55 *5 2 10
Lébény 5 5, 5 5 1 70
Levél »5 55 1 70
Magyaróvár 5 5 5? 1 70
Nagycenk Frauenkirchen

(Boldogasszony) 1 70
55 Wien 2 10

OroszVár Tadten (Mosontétény) 1 70
Pápa 2 10
Rajka 55 55 1 70
Sopron 5 5 5 5 1 70
Szeged 5 5 5 5 3 10
Szombathely 55 . 55 2 10
Törökbálint 5 5 5 > 2 40

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az áji vi
szunytatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi április lió 27-én.

Forgalomköri változások.
i.

i 14.038,
Budapest 704 ezentúl ©S3 is. 
Budapest, 1927. évi április hó 25-én.

II.
15.367.

Kisláng nk.j Fejér van., székesfehérvári-j ezen
túl is.

Budapest, 1927. évi április hó 25-én.
III.

16.196.
Fábiánháza mik., Szatmár, Ugocsa és Bereg k. 

e. e. vm. u. t. Nagyecsed.
Budapest, 1927. évi április hó 28-án.

IV.
15.950.

Mesterhegy puszta Liget, Baranya vm., hegy
háti járás u. t. ezentúl S’áisd.

Turkó (Bakó-féle gazdaság) /'"V Baranya vm., 
hegyháti járás u. t. ezentúl Sásd.

Erdélylak pusjta Sumony, Baranya vm., 
szentlőrinci járás u. t. ezentúl SzentlőrinC.

Farkashalom Sumony, Baranya vm., szent
lőrinci járás u. t. ezentúl Szentlőrinc.

Simonmajór /'"N Kapoly, Somogy vm., tahi járás
u. t. ezenlúl Tab.

Julia major Gilvánfa, Baranya vm,, szent-
lőrinci járás u. t. ezentúl Magyarszentivángusztáv- 
müve.

Budapest, 1927. évi május hó 4-ém,

Kinevezés.
15.222.

Polgár Géza II. osztályú postatiszt a X. fizetési 
osztályba ideiglenes minőségű postafogalmazóvá 
neveztetett ki.

Budapest, 1927. évi április hó 29-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
15.668.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének es a m. kir. Postamester és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésének kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posla 
Rcndelelek Tára 192(5. évi 25. Szajnában közzélell
17.661. szánni rendoleiben foglallak az irányadók, 
az általános fel tételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában létettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írl és kellően felsze
relt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgatóság
hoz 1927. évi május hó 22-ig nyújtsák lm.

Budapest, 1927. évi május hó 3-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A postaügynökség a sur-bakonyszombat- 
heiyi kocsijárat utján a bakonyszombat- 
helyi postahivatallal áll rovatolási össze

köttetésben

—

A sajátkezű ig  irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a fdglalkozást (állást', 

illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz 1927. évi május hó 22-ig 
nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.

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
Rendelet 

kelts 
és száman e v e állása

születési helye legutóbbi alkal- 
és éve mazási helye

M. kir. po.sta- 
vezér-

ig-azgatóság
Bocsoy Irma kiadó Budapest j „ , , 

1899 | Sashalom
Több mint féléve 

alkalmazást nem vállalt

í Sí 1

/ ^/
/ Dí
a v—1

Gecse Terézia »
Gálocs

1899 Budapest 702 1? w

» Jausz Elvira Budapest
1892 Dunaalmás V »

Feszterkó Ilona »
Budapest

1899 Budapest 85 » n

Róth Róza »
Jászberény

1897 Budapest 95 n »

« Mészáros Erzsébet 1)
Nagyvárad

1904 Budapest 59 n  n

- Székely Etel 5»
Deliblát

1899 Budapest 85 m n

Pécs Ambrózy Ilona -
Budapest

1899 Résznek Rész neki postam esterré 
neveztetett ki 1 -C . 49; 1927

Bózóky Teréz Miskolc
1896 Kémes Kémesi postamesterré 

neveztetett ki 1—C 67/927

Szeged Özv. Ibisits Béláné 
szül. Babarczy Flóra »

Szeged
1899 Mélykút Mélykúti postam esterré 

neveztetett ki 1—D 183/1927
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Meghívó.
A Magyar Posta Állami Személyzetének Se- 

gélyző és Nyugdíjpótló Egyesülete 1927. évi május 
hó 24-én d. e. 9 órakor a magyar kir. postavezér
igazgatóság I., Krisztina-körút 12. alatti palotájában 
(Bélyegmúzeum VIII. cm.) megtartandó 1925. és 
1926. évi

XVIII. rendes közgyűlésére.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az egyesület 1925. és 1926. évi működéséről 

szóló jelentés, a zárszámadások és a felügyelő
bizottság jelentésének élőterjesztése, valamint ennek 
kapcsán a felmentés megadása iránt való határozat
hozatal.

3. Az 1927. évre szóló költségvetés előter
jesztése.

4. Esetleges fellebbezések.
5. Tisztújítás.
6. Az alapszabályok 3., 7.. 9., 10., 11., 14., 16. 

§-ainak részleges módosítása.
7. Esetleges indítványok.*
* Csak azok az indítványok tárgyalhatók, melyek nyolc 

nappal a közgyűlés előtt az elnökségnek írásban bejelen
tetnek.

Amennyiben a közgyűlés határozatképesség 
hiányában megtartható nem volna, az alapszabá
lyok 19-ik §-a értelmében 1927 június hó 9-én d. e. 
9 órakor ugyanott megtartandó második közgyűlés 
végérvényesen határoz a megjelent tagok számára 
való tekintet nélkül.

Az Elnökség.

Kiadói állást keresnek.
Kiadónő, szakképzett, gyors munkaerő, buda

pesti postamesteri hivatalhoz ajánlkozik. Helyette
sítési is vállal csak Budapestre. Szíves megkeresé
sek Szarvay K lement in, Budapest, IX.. Zita telep, 
27. épület, 5. ajtó címre kér.

Szakképzett kiadó legszívesebben postamester 
helyettesnek, de vezető kiadónak is elmenne június 
l-én\ Szíves megkereséseket: Kiadónő, Nagyláng, 
Fejér megye címre kér.

Nyolcévi gyakorlattal bíró kiadó alkalmazást 
vállal június elsejétől. Cím Rostaházy Iván. p. ki
adó, Mándok, Szabolcs megye.

Gyakorlott kiadónő azonnali belépésre állást 
keres. Szíves megkeresést kér Lovasberénv Posta- 
hivatal címre.

Betöltendő kiadói állás.
Gyakorlott férfikiadó fixfizetéssel, lakással, fű

téssel, világítással, felvétetik június hó 1-re. Posta- 
hivatal, Tatabánya.

i

\

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, Vili., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős ayomdavezető: Nedeczky László.
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T A R T A L  O M
Elismerés,
Légipostái forgalom felvétele Belgiummal, Hollandiával 

és IS'agybritanniával.
Légipostái forgalom felvétele Konstantinápollyal.
A nem postai úton kézbesített küldeményekre vonat

kozó lértivevények (kézbesítési igazolványok, vétívek), va
lamint a rend. lan. városok és községek által magánfelek 
részére feladott küldemények díjazása tárgyában.

A csomagszállítás szabályozása, illetve a csomagok 
átadása rendjének megállapítása mozgó- (kalauz-) posta- 
menetekkel való viszonylatban.

Változások a Csomagdíjszabásban.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemények 

díjszabásában.

Elismerés.
17.278.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter Eber- 
hardt János postafőjgazgatónak a jóléti csoport 
fejlesztése körül kifejtett eredményes működéséért 
köszönetét és elismerését fejezte ki.

Budapest, 1927. évi május hó 7-én.

Légipostái forgalom felvétele Belgiummal, Hol
landiával és Nagybritanniával.

16.468.
Értesítem a hivatalokat, hogy légipostái kül

demények — egyelőre csak levélpostai küldemé
nyek Belgiumba, Hollandiába és Nagybritanniába 
is felvehetők ugyanolyan feltételek és díjak mellett, 
mint az egyéb viszonylatokban.

E küldeményeket Kölnig a Magyar Légifor
galmi r. t., illetve Luft Hansa repülőgépein, onnan 
pedig rendes postai járatokkal továbbítják, úgy 
hogy a Budapesről reggel 8.40-kor induló géppel 
továbbított levelezés másnap reggelre Belgiumba 
és Hollandiába, délután pedig Nagybritanniába ér.

Budapest, 1927. évi május hó 1-én. * J í j

Légipostái forgalom felvétele Konstantinápollyal.
17.197.

A Posla Rendeletek Tára folyó évi 15. szá
mában közölt 13.410. sz. rendeletre való hivatko
zással értesítem a hivatalokat, hogy a légipostái 
levélforgalom Konstantinápollyal a Nemzetközi 
Légiforgalmi Részvénytársaság útján a P. R. T. 
folyó évi 12. számában közzétett feltételek mellett 
a folyó évben ismét megindul l.

Budapest, 1927. május hó 7-én.

A „M. kir. postai jóléti alapítvány“ létesítése és a 
jóléti csoport megszüntetése.

A „Táviróüzleti Szabályzat“ új kiadása. 
Sajtóhibahelyesbítések.
Forgalomk öri vált ozás.
A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi március havi 

forgalma.
Pályázati hirdetményiek postamesteri állásokra. 
Kimutatás a létszámba visszavett postakiadókról. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból töröl! postakiadókról.
Kiadói állási keres 
Betöltendő kiadónői állás.

A nem postai utón kézbesített küldeményekre 
vonatkozó tértivevények (kézbesítési igazolvá
nyok, vétívek), valamint a rend. tan. városok 
és községek által magánfelek részére feladott 

küldemények díjazása tárgyában.
10. 668 .

1. A hatóságok, hivatalok és hivatalos közegek 
a magánt eleknek szóló határozatokai, végzéseket, 
értesítéseket stb. kézbesítés végeit gyakran vala
mely hatóság vagy hivatal címére szóló közös 
borítékban továbbítják. A kézbesítést foganatosító 
halóság vagy hivatal azután a küldemények kézbe
sítéséről szóló tértivevényeket rendszerint boríték 
nélkül rendes postai úton küldi vissza a kibocsátó 
hatóságnak, hivatalnak vagy hivatalos közegnek.

A tértivevényeket a kibocsátó hatóság maga 
állíttatja elő s ezek rendszerint a levelezőlap mére
teitől eltérő nagyságban készülnek és kétszeresen 
összehajtva kerülnek poslai feladásra.

A tértivevények nem azonosak a posta útján 
kézbesített küldeményekhez tartozó lértivevények 
kel, melyeknek díját a küldemény viteldíjával 
együtt kell leróni, hogy a tértivevény visszaküldése 
a feladó részére bérmentesítés nélkül történjék.

Hogy valamely tértivevény nem postai úton 
kézbesített küldemény mellől származik, abból 
állapítható meg, hogy a tértivevény arra szánt 
rovatán a kézbesítő postahivatal hely- és kelti 
bélyegzőjének lenyomata és a kézbesítő postai 
alkalmazott aláírása hiányzik.
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Az egyöntetű eljárás céljából elrendelem, hogy 
a postahivatalok a nem postai úton kézbesített ily 
küldemények mellől származó térlivevényeket a 
nyitva történő visszaküldés esetén, tekinlcL nélkül 
méreteikre, valamint arra, hogy össze vannak-e 
hajtva vagy sem, a levelezőlapok módjára kezeljék.

2. Az esetben, ha a kézbesítést foganatosító 
hatóság (a térlivevény feladója) a díjálalányozás- 
ban nem vesz részt és az általa kézbesíted kül
demény mellől származó térlivevényl a kibocsátó 
hatóságoknak stb. bérmcntcllcnül küldi vissza, a 
térlivevényl portóval kell megterhelni és pedig a 
levelezőlap díjával, pótdíj nélkül. E portó beszedé
sét illetően különbséget kell tenni a rendeltetési 
hivatalnak; ha ugyanis a kibocsátó hatóság (térli- 
vevény címzettje) a levéldíjátahlnyozásban részl- 
vesz, akkor a kivetett portót nem kell beszedni, 
hanem a portóval terhelt lérlivevények darab- 
számát az illető hatóság által feladott díjálalányos 
küldemények darabszámához hozzá kell adni; ha 
pedig a kibocsátó hatóság a díjátalányozásban nem 
vesz részt, ez esetben a térlivevény portóját (a leve
lezőlap egyszeres díját) a kibocsátó hatóságtól a 
kézbesítés alkalmával be is kell szedni.

3. A rendezett tanácsú városok és községek az 
általuk kézbesített küldemények mellől származó 
ily térlivevényeket kivéve a 1. pontban említett 
esetet - - a feladáskor bérmentesíteni tartoznak. 11a 
ily lérlivevények elnézésből mégis bérmentcllenül 
kerülnének feladásra, a térlivevényl portóval kell 
megterhelni és pedig a levelezőlap egyszeres díjá
val (pótdíj nélkül). E portól visszajelentés útján 
a lértivevényl feladó rendezed tanácsú várostól 
vagy községtől keli beszedni.

4. A rendezett tanácsú városok és községek a 
a fenti 3. ponttól eltérően a közjegyzőktől eredő és 
a városok és községek állal kézbesített küldemény 
mellől származó lértivevényl a kibocsátó közjegyző
nek bérmentcllenül is visszaküldhetik. Ez esetben 
a Lértivevényl portóval kell megterhelni és pedig 
a levelezőlap egyszeres díjával és a pótdíjjal. 
E portót a címzettől (az illető közjegyző) kell be
szedni.

5. Azokat a térlivevényeket, amelyeket a ható
ságok, hivatalok stb. a határozattal együtt a 
magánfélnek szóló lezárt borítékba helyezik el és 
amelyeket aláírás után magánfelek maguk adnak 
postára, a fenti 1. és 2. pontokban foglaltak 
módjára keli kezelni.

6. A félreértések elkerülése céljából egyben 
közlöm, hogy a P. Ü. Sz. 16. §. 1. pontja utolsó 
soraiban foglalt rendelkezés a 44. §. 6. pont 20. jelű 
módosításában, valamint a 82. §. 3. pont 2. be

kezdésében foglaltak alapján olykép értelmezendő, 
hogy az abban kimondod bérmentesítési kényszer 
a rendezett tanácsú városok és községek által 
magánfelek részére feladod levélpostai küldemé
nyekre nem vonatkozik. A rendezett tanácsú váro
sok és községek tehát magánfelek címére bérmen- 
tellcniil is adhatnak fel levélpostai küldeményeket. 
Ezeket azonban úgy kell díjazni, mintha magáno
sok által feladott postai küldemények volnának, 
vagyis pótdíjjal is meg kell terhelni. E portót a 
kézbesítés alkalmával a címzettől kell beszedni.

Budapest, 1927. évi április hó 30-án.

A csom agszállítás szabályozása , illetve a c so 
magok átadása  rendjének m egállapítása mozgó 

(kalauz) postam enetekkel való viszonylatban.
8.922.

Az utóbbi időben mind gyakrabban merülnek 
lel panaszok a miall, hogy az expressz- és romló 
tartalmú csomagok késedelmesen érkeznek meg 
re n d e I te t és i hely ükre.

Az egyes esetek tárgyalása folyamán megáll a- 
pítlalod. hogy a késéseknek többnyire az az oka, 
hogy a hivatalok ily csomagokat a többi közönséges 
csomagok közé keverve kezelik, minek azután az a 
következménye, hogy amikor férőhely, vagy idő 
hiányában az összes továbbításra váró csomago
kat a legelső rendelkezésre álló ménedéi továbbí
tani nem lehel — valamely expressz, vagy romló 
tartalmú csomag is visszamarad.

A panaszok megszüntetése s úgy az expressz, 
mint a romló tartalmú csomagok menetrendszerinti 
legelső lehetőséggel való feltétlen továbbításának 
biztosítása, de általában a csomagküldemények le
helő gyors továbbításának biztosítása érdekében is 
a csomagkezelésnél a következő rendszer betartá
sát rendelem el:

1. Az összes budapesti és nagyobb forgalmú 
vidéki postahivatalok az expressz és romló tar
talmú csomagokat az esedékes indításoknál a he
lyi-, illetve mozgó- (kalauz) postai meneteknek első
sorban adják át, jelezve, hogy expressz és romló 
tartalmúak. Hasonlóan járjanak el a mozgó- (ka
lauz) posták is a leadásnál a nagyobb csomag
forgalmú helyeken az expressz s lehetőség szerint 
a romló tartalmú esoinagokkal is.

Oly viszonylatokban, ahol a csomagok rend
szeresen mellékkocsiban is szállíttatnak, az expressz 
és romló tartalmú csomagokat a főkocsiban kell 
szállítani.

2. A Budapestre jövő (térti) mozgó (kalauz) 
postáknak a csomagok nagyobb csomagforgalmú 
helyeken a következő sorrendben adandók át: Leg-
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elsősorban itt is az expressz és romló tartalmú, 
másodsorban az illető mozgó- (kalauz) postának 
az útközi állomásaira szóló, harmad- és negyed
sorban pedig szintén külön-külön csoportosítva, a 
Budapestre és Budapesten túl szóló csomagok 
adandók át. Az egyes csoportok beadását előre 
jelezni kell, hogy a mozgóposta raktárkezelője meg
jelölhesse a kocsiban a helyet, ahová az egyes 
csoportok berakandók.

Hogy ez a gyakorlatban is eredményesen meg
valósítható legyen, nagyobb forgalmú helyeken a 
mozgóposta tisztviselőjének kérelmére a közvetítési 
végző altisztek egyike a mozgóposta kocsijába fel- 
szállani és a csomagok elrakásában a raktárkeze
lőnek segédkezni tartozik.

3. Az átadás megkönnyítése, illetve gyorsítása 
céljából ugyancsak a nagyobb csomagforgahnú 
helyeken a mozgó- (kalauz) posták részéről a 
stabilhivalalokhoz, továbbá a mozgó- (kalauz) pos
ták egymásközöl ti viszonylatában a csomagzsákok 
használata és azoknak minél nagyobb mértékben 
való kihasználása kívánatos. Amennyiben az szük
ségesnek látszik, egyes viszonylatokban közvetlen 
csomagzárlat berendezése is kérhető.

A esomagzsákokban a hivatalok, illetve mozgó- 
(kalauz) posták nemcsak úgynevezett kiscsomagu
kat (az 1 kilogranmál nem súlyosabb és a lő 
centimétert egy irányban sem meghaladó nagy
ságú csomagok) helyezzenek el, hanem minden 
kisebb alakú és nem törékeny olyan közönséges 
csomagol is, mely a zsákban könnyen elhelyezhető.

.Minthogy tapasztalai szerint az expressz- 
esomagok késésének gyakran az is oka volt, hogy 
nagy forgalomban az cxpresszjelzés a kezelők 
figyelmét kikerülhette s férőhely, vagy idő hiányá
ban az egyes indításoknál a csomagok ezért ma
radtak vissza, -  a jelenlegi expresszjclző rag- 
cédula helyett nagyobb alakú és pedig akkora 
nagyságú expressz-jelző ragcédulát rendszeresítek, 
mint a romló tartalmú csomagoknál használatos 
ragcédula.

Ily expressz-jelző ragcédula elkészítésére és 
forgalombahozalalára a központi anyagraktárt 
utasította m.

Végül ez alkalommal újból is felhívom a hiva
talok figyelmét a f. évi Rcndclelek Tára 3. szá
mában közzétett 1.718. sz. rendeletben foglaltakra, 
mert tapasztalat szerint a csomagok kíméletes ke
zelésére az említett rendelet dacára sem fordítlalik 
kellő gond. Oktassák ki tehát a hivatalok ismétel
ten is az érdekelt személyzetet, hogy a csomagokat 
két kézzel kell emelni; azokat átkötő zsinegüknél 
fogva emelni és dobálni szigorúan tilos, mert ez

I
a lezáró pecsét lepattanását, a zsineg elszakadását 
és a csomag megsérülését, vagy széthullását idézi 
elő.

E rendeletem pontos betartását ellenőriztetem 
s ha e tekintetben valahol ezek után is kifogás 
merülne fel, a hibás alkalmazott, sőt, ahol annak 
szükségéi látom, a hivatal vezetője (osztályvezető, 
sth.) ellen is biintetőleg járok el.

Budapest, 1927. évi május hó 4-én. /

Változások a Csom agdíjszabásban.
15.860.

A hivatalok a Csomagdíjszabást az alábbiak 
szerint javítsák:

A P. R. T. f. évi 8. számában közölt Arábiá-va 
vonatkozó változásban 1. útirányon helyett olvas
sák: 2. útirányon .

56. oldal, Délafrikai Unió-nál az 1. hasábban
töröljék a 11. és 12. sorban: Walfischbai .

57. oldal, Délnyugat-Afriká-nál írják hozzá az
I. hasábban: »és Walfischbai .

58. oldal, Egyesült-Ál!., II. a), írják az 5 és 
10 kg-os súlyfokozal közé a 3. hasábba: 0.7 (kg ; 
a 1.-be: 10 (frcj 40 (cls).

63 01. oldal, Franciaország III. alatt javítsák 
a 15 és 20 kg súlyfokozat díját a 2. pontban 10.15 
és 11.20 —; a 3.-ban 12.10 és 15.20 —; a 1.-ben
II. 10 és 17.20 frc-ra.

61. oldal, Fr.-India, a 7. hasábban levő jegy
zetben csomagokat elé írják: a Chandernagorba
szóló . A 7. hasáb 6—8. sorát ( Colomboból -lói 
szednek -ig) töröljék.

65. oldal, Francia Indokína, b) alatt az 1. ha
sábban az Annámban a colis-forgalomban részt
vevő helyekhez Laohao- után írják be; Phumy; 
a 3., illetőleg 4. hasábban pedig mind a két b) út
iránynál írják be: 10 (kg), illetve 10 (Trc) 35 (cls).

72. oldal, Irak, 1. útirány: ezentúl 9 kg. súlyú 
csomag is küldhelő, melynek díja 11.50 frc.

72. oldal, Island, az 1 kg súlyú csomag díja 
3.1 O f frc.

89. oldal, Németalföld, III. a), illetőleg b'j alatt 
az 1, 5, 10, 15 és 20 kg súlyú csomag díja: 3.10, 
1.10, 5.90, 8.90 és 11.70 illetőleg 1.20, 5,10, 9.10, 
13.70 és 18.20 frc.

91. oldal, Norvégország, 1. útirány: a 2. ha
sábban legyenek »’)« jelt és a vonatkozó *) jegyzet 
új szövege lesz: »1) Az 1. és 2. útirányon sürgős 
csomagot nem lehet küldeni. <

96 -97. oldal, Perzsia b) és c) alatt töröljék 
a 2-6 . hasábban a 2. (Olasz, Egyiptom) útirányt.

98. oldal, Portugál, II. a): az 1 és 5 kg súlyú 
csomag díja: 1.20 és 6.10 frc,
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197. oldal, »/?) Olasz díj. 1. Súlydíj. táblázatot 
az alábbiak szerint javítsák:

kg  s ú l y i g 1. d íjö v 1) 2. díjöv ') 3. d íjö v 1)

10 1 '75  frc 2 ‘65 frc 4-40 frc

20 3 - 5 0  f r c , 5 25 frc 7 ■ 90 frc

Ezen táblázat Jegyzet -hasábja 5. és 9. sorá-
ban: 250 frank helyett írják: 350 frank .

Ugyanazon oldalon a 2. Biztosítási díj. táb
lázatot pedig:

1. díjöv 2. díjöv 3. d íjöv

350 frc - 392 P. ként — ■45 frc 1 ■ 75 frc 5-25 frc

de legalább 3 50 frc 3 50 frc 5 25 frc

Egyben felhívom a hivatalokat, hogy a /Kivo
natos . . . .  díjszabás 27. oldalán, Egyesült-Államok, 
II. a) alatt jegyezzék elő, hogy a 6.7 kg súlyú 
csomag díja 11.70 I’; a 10 kg-osé pedig 12.80 P.

Budapest, 1927. évi május hó 9-én.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjszabásában.

ad 15.691.
A hivatalok a P. B.. T. 1926. évi 61. számához 

mellékelt kimutatásban az alábbi változást vezessék 
keresztül: ,

9. folyószám, Btdga-Kongó-gyarmal: a 3—5. és 
8 11. hasáb adata helyébe írják: 175, 100, 100 
és 35, 35, 175, 350; a 8. hasábban ■+■ jel helyébe 
M)« jelt tegyenek és írják idevonatkozó jegyzet

ként: :)5) Bclga-Kongó-gyarmaton a alatt fel
sorolt küldemények díja 50 g-ként 20 centime.

A P. B. T. f. évi 16. számában közölt 15.694. 
sz. rendeletben a 31. Görögország -i*a vonatkozó 
díjtételeknél (a lap aljától számított 5. sorban) a 
80« és 800; között a két 100 -as szám közül 

az egyikei töröljék.
Budapest, 1927. évi május hó 6-án.

A „M. kir. postai jóléti alapítvány“ lé tesítése  
é s  a jóléti csoport m egszüntetése.

16.734.
A m. kir. posta személyzetének önkéntes ada

kozásából, az állami támogatásból, egyéb adomá
nyokból és jövedelmekből megszerzett s a sze
mélyzet üdültetésére szolgáló ingatlanok alapítványi 
vagyonná alakíttatlak akként, hogy a M. kir. postai 
jóléti alapítvány címen alapítvány létesíttetett. Az 
alapítványi vagyont az alapítvány létesítésére vo

natkozó alapítólevél rendelkezése szerint, a m. kir. 
posta mindenkori vezérigazgatójának vagy helyet
tesének elnöklete mellett, a postavezérigazgalóság 
A) és B) főosztálya I.. 2. és 3. ügyosztályának 
és a m. kir. posta központi számvevőségének ve
zetőiből, valamint az országos postaegyes illeték köz
ponti bizottsága javaslatára a in. kir. posta vezér
igazgatója által kirendelt 3 tagból álló kezelési, 
bizottság, az alapítvány kezelésére vonatkozólag al
kotott kezelési szabályzatban előírt módon kezeli. 
Az alapító-levél rendelkezése szerint a személyzet 
önkéntes adakozásából befolyó összegeknek, - bár 
azok az alapítványi vagyonhoz nem csatoltattak 
hozzá, jóléti célokra való mikénti felhasználása 
tekintetében is az alapítvány kezelési bizottsága 
határoz.

Minthogy az alapítvány létesítése folytán a 
személyzet jóléti ügyeinek ellátása az alapítvány 
kezelési bizottságának feladatává váll, a m. kir. 
posta utalványkicserélő hivatalánál működött jó
léti csoportot megszüntettem. A jóléti csoport meg
szüntetésével az idevonatkozólag eddig kiadott ren
delkezések hatályukat vesztették s ezentúl minden 
kérelem és beadvány, amely az eddig fennállott 
rendelkezések szerint a jóléti csoporthoz volt inté
zendő, a M. kir. postai jóléti alapítvány« kezelési 
bizottságához: (Budapest, II., Krisztina-körút 12. 
sz. postapalota) nyújtandó l>e.

Tájékozásul értesítem az érdekelt személyzetet, 
hogy a jóléti csoport megszüntetése folytán a M. 
kir. postaszemélyzet jóléti, háziipari, fo
gyasztási, takarék- és hitelszövetkezete leg
utóbb tartott közgyűlésén cégét megváltoztatta s 
ezentúl Postás Takarék és Hitelszövetkezet, mint 
az O. K. H. tagja címen folytatja működését.

Budapest, 1927. évi május hó 5-én.

A „Távíróüzleti Szabályzat“ új kiadása.
8.410.

Az 1925. évi párizsi nemzetközi távíróértekezlet 
határozatait is tartalmazó Távíróüzleti Szabály
zat -hói új kiadást készítettem. A postaigazgatósá
gok és az érdekelt postahivatalok a hivatalos hasz
nálatra szükséges példányokat a m. kir. posta köz
ponti anyagraktára útján kapják meg.

Ez az Üzletszabályzat az 1875. évi LVI. tör
vénycikkel törvénybe iktatott Nemzetközi Távirda- 
egyezménv -en, az 1914. évi XVI. törvény
cikkel törvénybe' iktatott londoni Nemzetközi 
Rádió Telegráf Egyezmény -en s ezeknek az egyez
ményeknek kiegészítő részét képező nemzetközi 
szolgálati szabályzatokon, valamint az 1888. évi 
XXXI törvénycikken és ennek végrehajtása tár



gyában 1890. évi július hó 18-án kibocsáloll 28.115 
számú rendeletén1 s az egyes államokkal kötőit 
egyezményeken alapuló, a távíró igénybevételének, 
a táviratok felvételének, továbbításának és kézbe
sítésének módozataira és feltételeire vonatkozó sza
bó Ivóknak hivatalos összeáIlitása.

Határozatai a in. kir. posta és a távírót igénybe 
vevő felek közöli fennálló jogviszonyra egyedül 
mérvadók, minélfogva minden kérdést, amely e 
viszonyból származik, r szabályzói határozatai 
szerint kell elbírál ni.

Azok a módosítások és kiegészítések, amelyek 
a Postai Rendeletek Táró -ban, a Magyarországi 
Rendeletek Táráéban, illetőleg a Budapesti Köz
löny ben esetenként közzétételnek, a Távíróüzlcti 
Szabályzat határozataival egyenlő érvényűek.

Az. új szabályzat megjelenésével a régi Tá- 
virdaüzleti Szabályok s az időközben a távíróra 
vonatkozó üzleti rendelkezések érvénye megszűnik, 
de továbbra is érvényben maradnak mindazok a 
kezelésre vonatkozó intézkedések, amelyek akár a 
régi Távirdaüzleti Szabályok -ban, akár a P. R. 
T.-ban közzétételiek.

A Nemzetközi Távirdaegyezmény 7. cikke 
alapján, a forgalomból kizárt táviratokra nézve az 
új szabályzat I. §-a új intézkedést tartalmaz, amely 
szerint a postahivataloknak jövőben valamely ma
gántávirat kizárása miatt előzetesen csak akkor 
kell elöljáró postai hatóságukhoz (külföldre szóló 
táviratnál a post a vezérigazgatósághoz) fordulniok, 
ha a távirat tartalmat illetőleg - t. i. hogy az 
lovábbítható-e vagy nem kételyeink vannak. Az 
új szabály végrehajtására következőket rendelem:

ha a magántávirat feladója távirata felvételé
nek megtagadása vagy elnézéséből felvett táviratá
nak kizárása miatt távirati úton felszólal és felszó
lalásának táviratilag való elintézését kívánja, ezt a 
hivatal a következőképpen szerkesztett magántáv 
irattal jelenti: > =  Rp. (a válaszért fizetett összeg) 

Postáig Szeged vagy Postaüzem, Távüzem Bu
dapest; külföldre szóló táviratnál: Postavezérig
Budapest. ( — N. N. a távirat feladójának neve)
X. Y. Debrecen címre (következik a távirat szö
vege) szövegű táviratának kizárása miatt felszólal 

Posta Mezőberény;;
ha a kizárt táviratot nem annál a hivatalnál 

adták fel, amelynél a fél a kizárás miatt felszólal, 
a táviratba a kizárt távirat feladási adatait is fel 
kell venni;

ha az illetékes postai hatóság, akár a felvevő 
hivatal előzetes megkeresésére, akár a feladó fel
szólalására, a távirat továbbítását engedélyezi, a 
táviratot a bevezető rész: Hivatalos megjegyzések

rovatában >Engedélyezve jelzéssel kell továbbí
tani; az elnézésből továbbított és útközben (a köz
vetítő, vagy rendeltetési hivatalnál) feltartóztatott, 
illetőleg kizárt táviratot pedig engedélyezés esetén 
Engedélyezve hivatalos megjegyzéssel újból ki 

kell adni.
A felszólalás eredményéről a feladót minden 

esetben értesíteni kell.
A hivatalvezetők (postamesterek gondoskod

janak, hogy a személyzet az új szabályzatot a leg
gyorsabban és gondosan áttanulmányozza és alkal
mazza.

Módot kívánok nyújtani arra, hogy az önkép
zésre törekvő vagy vizsgára készülő alkalmazottak | 
az új Táviróüzleli Szabályzatot 1 egy pengő mér
sékelt áron (+  2«/o forgalmi adó megszerezhessék 
s e célból megengedem, hogy a postahivatalok az 
alkalmazottak szükségletét összeírják s egyszerre 
szolgálati időn rendeljék meg a m. kir. posta köz
ponti anyagraktárától.

A magánvasutak üzletigazgatóságai a saját és 
üzleti táviróállomásaik részére szükséges példá
nyokat, továbbá a magánlávirók, ipari és gyári 
vállalatok és magánosok az új Táviróüzleli Szabály
zatot közvetlenül a m. kir. posta központi anyag
raktárától I P 50 f. egységár, '2(i/o forgalmi adó, 
20"/o kezelési költség és 8 fillér csomagolási díj 
előzetes beküldésével szerezhetik meg.

Budapest, 1927. évi április hó 8-án

Sajtóhibahelyesbítések.
ad 88.162.

1. A hivatalok a P. R. T. folyó évi 1 I. számá
ban a közönséges levélpostai küldeményekre vonat
kozó kérdőív táblázatban megjelent 38.162. sz. ren
delet utolsó bekezdésének utolsó sorában a 11, i? -I 
javítsák »15. §;-ra.

2. A P. R. 1'. folyó évi 10. számában a posta
takarékpénztárt betétkönyvekre rövid úton teljesít
hető visszafizetések tárgyában megjelent 15.663. sz. 
rendelet utolsó bekezdésének második sorában levő
78 számot 71 -re helyesbítsék.

3. A P. R. T. folyó évi 17. számában a vám
köteles árut tartalmazó levelek tárgyában megjeleni 
12.583 sz. rendelet utolsó bekezdésének második 
sorában a 15. oldalán szavakat 11. oldalán -ra 
j avítsák.

4. A P. R. T. f. é. 17. számában a Belgium
mal való postautalvány forgalom tárgyában meg
jelent 14.309. sz. rendelet harmadik bekezdésének 
első sorában Magyarországon feladóit helyeit 
írják Magyarországba szóló szavakat.

5. A P. R. T. í. é, 17. számában a hólabda,- 
rendszerű szelvényeket tartalmazó levelek keze
lése tárgyában megjelent 16.422. sz. rend. első be
kezdésének első sorában évi 25 évi 37 re he
lyesbítendő.

Budapest, 1927. évi május hó 9-én.
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Forgalomköri változás.
15.400.

Széni «ál nk.. Veszprém vm„ veszprémi-j., ezen- 
I i'i 1 £  is.

Budapest, 1927. évi április hó 29-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1927 március 
havi forgalma.

2.610.
A takarék-üzletben a belélek összege 297.111 

I* 15 fillérrel haladta túl a visszafizetések összegét. 
A betétek állománya ezzel 1927. évi március hó 
végén 21,556.751 1* 10 fillért leli ki. A különleges 
lakarékbelélek álladéka a fenti álladékban 5,593.755 
I’ 119 fillérei szerepel. A betevők száma e hóban 
2.598-al gyarappdoll s összes számuk e hó végén 
1,271,132 voll.

A csekk és kliring-üzlelben a 1 »elélek összegéi 
13,603.167 P 92 fillérrel mulla felül a visszafize
tések összege. A csckkbelélek állománya ezzel 1927. 
évi március hó végén 171,231.281 P 83 fillért leli 
ki. A csekkszámláink»jdonosok száma e hóban 8-al 
növekedett s a fennálló csekkszámlák száma e hó 
végén 51.939 voll.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a kél üzletágban 1,542.012 tétel s 1.048,037.289 
P 09 fillér, összes betéteinek állománya pedig a hő 
végén 192,588.032 P 93 fillér volt.

Az értékpapír-üzletágban 1927. évi március hó 
végéig kiállíttatott 271.515 járadékkönyvecske, for
galomban volt c hó végén 92.462 drb. Az intézet 
érlékpapirállománva különféle értékpapírokban és 
záloglevelekben 1927. évi március hó végén 
12,451.567 P 79 fillér névértéket lelt ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálognzleli for
galma voll e hóban 117.011 drb új zálogfelvélel 
2,189.828 P 10 fillér kölcsönnel és 110.510 drb 
zálogkivállás 1,900.563 P 95 fillér kölcsönvissza- 
f ize l éssel.

A zálogálladék 1927. évi március hó végén 
194.099 drb volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
9,359.636 P 46 fillért teli ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes ár
verésre 3.213 drb, kényszerárverésre pedig 1.840 
drb különféle zálogtárgy került.

Kiadatod összesen 7.008 drb a befolyt vételár 
76.1.58 P 93 fillér volt.

Budapest, 1927. évi május hó 3-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
14.969.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamester és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyűgül] 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésének kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posla 
P.endelelck 'Pára 1926. évi 25. számában közzélell
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajálkezűleg írl és kellően fel
szereli kérvényüket a debreceni m. kir. postaigaz
gatósághoz 1927. évi május hó 25-ig nyújtsák he.

Budapest, 1927. évi május hó 3-án.



18. szám. 125

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
14.298.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir- Postamester és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj - 
egyésületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a l’osla 
Rendeletek Tára 192(5. évi 25. számában közzétett 
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. U. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezű 
szereli kérvényüket a debr 
gatósághoz 1927. évi május

Budapest, 1927. évi in;

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
15.926.

Postamesteri állásra tisztiszerzödés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésének a kötelezettsége mellett.

Járandóság S 7. á 1 1 f 1* § ___
1 fenntartási költség £ ja

os
ta

ig
az

ga
U

 
sá

gi
 k

er
ü

le
t

A p o s ta - 
h iv a ta l neve  
és o sz tá ly a

<D
bß
o;

D

V ár
m egye

tiegyéb 1 más : 
foglalko- foglal- 

zás j kozás j 
nélkül i mellett

2̂ ■ 

•S

CG

C
2:c.

isitW■
h o v á

j 
tá

vo
ls

ág

m ily en
já ra tta l

ap
on

ta
há

ny
sz

or

©
2 |
Ti aj
a  a© tn
© r->m © © k>

Jegyzet

CL< •“5 Pengő P f P f Km N Ö

Sz
eg

ed Kecel
11. tb.

«

Pe
st

-P
ili

s 
So

lt-
 

K
is

ku
n 

vá
rm

eg
ye

évi évi
3810'— ,3488 16

1
do-r<MrH

'O év
i 

48
0'

 —

— Kecel pu. 3 6 Egyfogatu

kocsiküldönc

5Nrn
Jd

—

Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett 
17.661. szánni rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pétiig a P. R. T. 1926. évi 
2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűkig 
szerelt kérvényüket a szegedi 
lósághoz 1927, évi május hó

írt és kellően fel
ni. kir. poslaigazga- 
25-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi május hó 6-án.

Kimutatás
a létszámba visszavett postakiadó személyi adatairól.

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
Rendelet

száman e v e állása
születési helye 

és éve
Hol teljesített 

legutoljára 
szolgálatot

Jegy zet

Berkovits Johanna vgk .
stnö

Hidalmás
18S6

Budapest, 703 — —
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkeztíleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást) 
illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. hasábban felveti postaigazgatósághoz 1927. évi május hó 25-ig 
nyújtandók he. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.

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
Rendelet 

kelte 
és száman e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Debrecen Dakó Gizella kiadó Máramarossziget
1890

Auguszta-szana 
tórium, Debrecen

Több mint féléve 
alkalmazást nem vállalt 1. D. 3J.6, L927

»
Gábor Audrásné 

szül. Szabó Anna n
Nagyiéta

1890 Hajduszovát Saját kérelmére 1. D. 316/927

M. kir. posta- 
vezér

igazgatóság
Herkner Júlia n

Martonvásár
1900 Budapest 85 Bizalomvesztés 10550/X—927,

Kiadói á llást keresnek.
Gyakorlott kiadóm’» mielőbbi alkalmazást vál 

lal. Helyettesnek is elmegy. 'Megkereséseket kér 
.Kiadónő" X agy kő rö s.

Mindhárom szakban jártas kiadó alkalmazást 
vállal. Szíves megkeresést Farkas' Emil Tibor, 
Dévaványa címre kér.

Betöltendő kiadónöi á llás.
Kapuvári postahivatal minden szakban teljesen 

jártas kiadónői keres június hó l ére. Gyakorlott 
lávirász előnyben részesül. Járandóság megegyezés 
szerint. Ajánlatok a kapuvári postahivatal címére 
küldendők.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili. ,  Rökk Sálérd-tttca 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

BUDAPEST 1927 MÁJUS 18.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

19. szám

T A R T A L O M

Lefoglalandó sajtóterm ék.

É rtéknyilvánítás nélkül feladott csomagok kártérítési 
összegének m egállapítása a m agyar-osztrák viszonylatban.

Figyelm eztetés Port-Said és Alexandráéval való posta- 
utalvány forgalom ra nézve.

A m. kiír. pénzügym iniszter 1927. évi 300 és 70O/P. M. 
szánni rendeleté az alkalm azottak kereseti adó jának  és ro k 
kantellátás'. adó jának  ú jabb m egállapítása tárgyában.

A magyar mozgó- és kalauzposfák, valam int a csom ag
szállító menell'ek jegyzéke.

Változás a Távíró-Díjszabásban.
Üj m agyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatok meg

nyitása.

Békéscsaba, B onyhád és O rosháza bevonása az álta lá

nos m agyar-ném et távbeszélőforgalom ba.

Nemzetközi álm enő beszélgetések kapcsolása.

Elveszett arcképes igazolvány.

Forgalom köri változások.

Pályázati hirdetm ények postam esteri állásra.

Pályázati h irdetm ény postaügynöki állásra.

K im utatás a létszámból törölt poslukiadókról. 

K im utatás a létszám ba visszavett postakiadóról.

Kiadói állást keresnek.

Betöltendő kiadói állás.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
18.124.

A szegedi kir. törvényszék vizsgálóbirája a 
folyó évi május hó 10-én kelt B. 3.195/2—1927 
számú végzésével a Mise« versek cím alalt Sze
geden Koroknay kiadásában megjelent sajtóter
méknek lefoglalását rendelte el.

A ni. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött . példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a szegedi kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927. évi május hó 12-én.

Értéknyilvánítás nélkül feladott csom agok kár
tér ítési ö sszegén ek  m egállapítása a magyar

osztrák viszonylatban.
16.052.

A magyar-osztrák viszonylatban 1927 május 
31. után feladott értéknyilvánítás nélküli csoma
gokért fizethető legmagasabb kártérítési összege
ket ugyanúgy kell megállapítani, mint a magyar- 
német viszonylatban (1. P. R. T. 1926. évi 16. számá
ban közölt ad 5073. sz. rendeletemet.)

Budapest, 1927. évi május hó 5-én.

h

Figyelm eztetés Port-Said é s  Alexandriával való 
postautalványforgalom ra nézve.

14.273.

Port Said és Alexandria francia postahivata
laihoz távirati postautalványok nem küldhetők.

Az odaszóló közönséges postautalványok pedig 
a P. R. T. 1924. évi 72. számában közzétett 
30.527. sz. rendelet 8. bekezdésében foglalt ren
delkezéstől eltérően, nem Párison át, hanem a 
levélpostai küldemények módjára Triesten át köz
vetlenül továbbítandók.

A hivatalok ennélfogva a Kivonatos Posta-, 
Távíró és Távbeszélő Díjszabás 17. oldalán »Utal- 
ványforgalom a következő államokkal van« című 
táblázatban Franciaországnál a jegyzet rovatban 
a Táv. szó után írják be a következő szavakat: 
»kivéve Port-Said és Alexandriai« és a fent idé
zett rendelet 8. bekezdésének következő mondatát: 
A Budapest 72. számú irányító postahivatal az 

ily jelzéssel ellátott postautalványokat a párisi zár
latban köteles továbbítani.« pedig töröljék.

Budapest, 1927. évi május hó 7-én.
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A m. kir. pénzügym iniszter 1927. évi 3 0 0  é s  
7 0 0 /P . M. szám ú rendelete az alkalmazottak  
kereseti adójának é s  rokkantellátási adójának 

újabb m egállapítása tárgyában.
16.644.

Az egyes adók és illetékek mérsékléséről és a 
pengőértékben való számítással kapcsolatos ren
delkezésekről, továbbá az önkormányzati testüle
tek háztartásának hatályosabb ellenőrzéséről szóló
1927. évi V. t.-c. 70. §-ában nyert felhatalmazás 
alapján a kereseti adóra és a rokkantellátási adóra 
vonatkozó törvényes rendelkezéseket a m. kir. pénz- 
ügyminiszter úr az 1927. évi 300. és 700/P. M. 
számú rendeletéiben újból szabályozta és rende
letéit a Budapesti Közlöny folyó évi 96. számában 
közzétette.

A m. kir. posta személyzetét érintő rendelke
zéseket kivonatosan az alábbiakban közlöm:

I. A kereseti adó \ijabb szabályozása tárgyá
ban kibocsátott 1927. évi 300/P. M. számú ren
deletből:

1. §■
A kereseti adónak két neme van: az általános 

kereseti adó és az alkalmazottak kereseti adója.

3. §•
1. Az alkalmazottak kereseti adója alá tartozik 

az ország területén lakó egyénnek akár belföldön, 
akár külföldön élő munkaadóval szemben fennálló 
szolgálati vagy nninkabérviszonyból származó jöve
delme.

2. Ha azonban a külföldi munkaadótól élvezett 
illetményt nem valamely itteni pénztár, illetőleg a 
külföldinek itteni állandó megbízottja fizeti, az 
illetmény után általános kereseti adót kell fizetni.

16. §.
1. Az alkalmazottak kereseti adójának alapja az 

adóévben élvezett fizetés, bér, zsold, díj, napidíj, 
lakpénz, személyi pótlék (zsoldpótlék), korpótlék, 
működési, drágasági és bármi más pótlék és juta
lom fejében, vagy más egyéb címen járó, állandó 
természeti illetmény, továbbá a jutalék, részesedési 
jutalék, egyezmény vagy darabszám szerint járó 
díj, napidíj, más egyéb a szolgálati viszonyból, 
illetőleg a hivatásszerű foglalkozásból eredő vál

tozó természetű járandóság; végül a nyug- és kegy
díjak, nevelési járulékok ,vagy más ilyen termé
szetű nyugellátások, végkielégítések és nyugdíjmeg
váltások, amelyeket a szolgálaladó, nyug- és kegy-

ellátási intézet, alap vagy alapítvány ad. A ter
mészetben (ellátásban, földhasználatban stb.)- járó 
illetmények pénzbeli értéke a helyi viszonyoknak 
megfelelően számítandó ki.

2. A kereseti adóalapjába nem tartoznak a szol
gálati és munkabérviszonyból származó azok a 
járandóságok, amelyek meghatározott hivatali, ille
tőleg szolgálati kiadással (üzleti utazással, stb.) 
vannak jegybekötve.

18. §.
Az alkalmazottak kereseti adójának tételei a 

következők:
1. ha a jövedelem hetenként 20 pengőt meg

halad:
20 P-őn felül 25 P-ig az adó heti 0.10 P.
25 33 55 30 55 55 55 55 015 55

30 33 55 35 55 55 55 55 0.20 53

35 55 55 40 55 55 55 55 0 25 53

40 55 55 45 55 55 55 55 0.30 33

45 55 55 50 55 55 55 55 0.40 33

50 55 55 55 55 55 55 55 0.50 33

55 55 55 60 55 55 55 55 0.60 33

60 55 55 65 55 55 55 55 0.70 23

65 55 55 70 55 55 55 55 0.80 32

70 55 55 75 5? 55 55 0.90 33

75 55 55 80 55 55 55 55 1.— 33

80 55 55 85 55 55 55 55 1.10 33

85 55 55 90 55 55 55 55 1.20 33

90 55 55 95 55 55 55 55 1.30 33

95 55 55 100 55 5'' 55 55 1.45 32

100 55 55 105 55 55 55 55 1.60 33

105 . 55 55 110 55 55 55 55 1.75 33

110 55 55 115 55 55 55 55 1.90 33

115 55 55 120 55 55 55 55 2.05 33

120 55 55 125 55 55 55 55 2.20 33

125 55 55 130 55 55 55 55 2.35 33

130 55 55 135 55 55 55 55 2.50 33

135 55 55 140 55- 55 55 55 2.65 33

140 • 55 55 145 55 55 55 55 2.80 33

145 55 55 150 55 55 55 55 3 — 35

150 55 55 160 55 55 55 55 3.25 33

160 55 55 170 55 55 55 55 3.50 33

170 55 55 180 55 55 55 55
4.—

32

180 55 55 190 55 55 55 55 4.50 33

190 55 25 200 ?? 55 55 5? 5.— 53

«%
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200 P-őn felül 210 P-ig az adó havi 5.50 P.
210 33 55 220 55 55 55 55 6.— 55

220 33 55 230 55 55 .55 55 6.50 55

230 33 55 240 55 55 55 55 7 — 55

240 55 55 250 55 55 55 55 7.50 55

250 J?  - , , 260 , , 55 55 8.— 55

260 55 55 270 55 55 55 55 8.50 55

270 55 55 280 55 55 55 55 9.— 55

280 55 290 55 55 55 55 9.50 55

290 55 55 300 55 55 55 55 10 — 55

300 55 55 310 55 55 55 55 10.50 55

310 55 -55 320 55 55 55 55 11.— 55

320 55 55 330 55 55 55 12, 55

330 55 340 55 55 55 55 13.— 55

340 55 55 350 55 55 55 55 14 — 55

350 55 55 360 55 55 55 55 15.— .55

360 55 55 375 55 55 55 55 16 — 55

375 55. 55 390 55 55 55 55 17 — 55

390 55 55 '405 .55 55 55 55 18 — 55

405 55 55 420 55 55 55 V
19.50 55

420 55 55 435 55 55 55 ,55 21 — .55

435 55 55 450 55 55 55 55 22.50 55

450 55 55 475 55 55 55 55 25 — 55

475 55 55 500 55 55 55 55 27.50 .5 5

500 55 55 525 55 55 55 J 5 30.— 55

525 55 55 550 55 55 55 33.— 55:

550 55 55 575 55 55 55 55 3 6 - 55

575 55 55 600 55 55 55 55 39.— 55

600 55 55 625 55 55 55 55 42 — 55

625 55 55 650 5.5 55 55 55 45.— ?3

650 55 55 700 55' 55 55 55 50.— 55

700 55 55 750 55 55 55 55 56.— 55

750 pengőn fejül minden megkezdett 50 pengő 
után az adó 3.75 pengő s minden megkezdett 
50 pengő teljes 50 pengőnek veendő.

2. ha a jövedelem havonként 80 pengőt meg
halad:

80 P-őn felül 100 P-lg az adó havi 0.40 P.
100 55 55 120 55 55 55 55 0.60 „
120 55 55 140 55 55 55 55 0.80 „
140 55 55 160 55 55 55 55 1 -  „
160 55 55 180 55 55 55 55 1.20 „
180 55 55 200 55 55 55 55

1.60 „
200 55 55 220 55 55 55 55 2 -- „
220 55 55 240 55 55 55 55 2.40 „
240 55 55 260 55 55 55 55 2.80 „
260 55 55 280 55 55 55 55 3.20 „
280 55 55 300 55 55 55 55 3.60 „
300 55 55 320 * 55 55 55 55 4 .-  „
320 33 55 310 55 55 55 55 4.40 „

3 1 0  r’-őn felül 360 P-ig az adó havi 4.80 P.
360 55 33 380 33 33 33 33 5.20 V
380 55 33 400 33 33 33 33 5.80 33

400 55 33 420 •33 33 33 33 6.40 33

420 55 33 440 33 33 33 33 7.— 33

440 55 '3 3 460 33 33 33 33 7.60 33

460 55 33 480 33 33 33 33 8.20 33

480 55 33 500 33 33 33 33 8.80 .33

500 55 33 520 33 33 33 33 9.40 33

520 55 33 540 33. 33 33 33 10 — 33

540 55 33 560 33 .33 33 -.33 10.60 33

560 55 33 580 33 , , 33 .33 11.20
.33

580 55 33 600 - 33 33 33 33 i l  33

600 35 33 640 33 33 33 33
i a — 33

640 5) 33 680 33 33 33 ,33 14 — 33

680 55 33 720 33 33 33 33 16.— 33

720 55 33 760 33 33 33 33 18 — -33

760 55 33 800 33 33 33 33 20.— 33

800 55 33 840 33 33 33 33 22.— 33

840 55 33 880 33 33 33 33 24.— 33

880 55 33 920 33 33 33 33 26.— 33

920 55 33 960 33 33 33 33 28.— 33

960 55 33 1.000 33 33 33 33 30 — .33

1.000 55 33 1.040 33 33 33 33 32.-, 33

1.040 55 33 1.080 33 53 33 33 34.— 33

1.080 55 33 1.120 33 33 33 33 36.— 33

1.120 55 33 1.160 33 33 33 53 38.— 33

1.160 55 33 1.200 33 33 33 33 40 — 33

1.200 55 33 1.240 33 ?3 33 53 42 — 33

1.240 55 33 1.280 33 33 33 33 44 — 33

1.280 55 33 1.320 33 33 33 53 48.— 33

1.320 55 33 1.360 33 33 33 33 52.— 33

1.360 55 33 1.400 33 33 33 33 56.— 33

1.400 55 33 1.440 33 33 33 33 60.— 33

1.440 35 33 1.500 33 33 33 33 64.— 33

1.500 33 33 1.560 33 33 33 33 68 — 33

1.560 33 33 1.620 33 33 35 33 7 2 - 33

1.620 33 33 1.680 33 33 33 33 78.— 33

1.680 33 33 1.740 33 33 33 33 84 — 33

1.740 33 33 1.800 33 33 3> 33 90 — 33

1.800 33 33 1.900 33 33 33 33 100.— .33

1.900 33 33 2.000 33 33 33 33 110 — 33

2.000 33 33 2.100 33 33 33 33 120.— 33

2.100 33 33 2.200 33 33 33 33 132 — 33

2.200 33 33 2.300 33 33 33 33 144.— 33

2.300 33 33 2.400 33 33 33 33 156.— 33

2.400 .33 33 2.500 33 33 33 33 168.— 33

2.500 33 33 2.600 33 33 33 33 180.— 33

2.600 33 33 2.800 33 33 33 33 200.— 33

2.800 33 33 3.000 33 33 33 33 224.— 33
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3.000 pengőn felül minden megkezdett 200 pengő 
után az adó 15 pengő s minden megkezdett 200 
pengő teljes 200 pengőnek veendő.

19. §.

1. Ha valaki az illetményét naponkint kapja 
meg, vagy az illetménye napokra van megállapítva 
s azt hetenkint kapja meg, az adót az egy hétre 
járó illetmény után megállapított tétel szerint, ha 
pedig félhavonkint kapja meg, az adót az egy 
hónapra járó illetmény után megállapított tétel 
felével kell kiszámítani és levonni.

2. Ha a heti vagy havi illetmények több hétre, 
illetőleg több hónapra együttesen fizettetnek ki, az 
adót az egy hétre, illetőleg egy hónapra eső illet
mény után járó adótétel megfelelő szorzata szerint 
kell kiszámítani és levonni.

3. Viszont ha a havi illetmények félhavonkint 
fizettetnek ki, az egy hóra eső illetmény után járó 
adótétel szerint kiszámított adóösszegnek felét kell 
levonni.

4. Ha valakinek heti vagy havi illetménye 
nincs, hanem összes illetményeit havi részleteknél 
hosszabb időközökben kapja (negyedévenkint, fél- 
évenkint, évenkinf, stb.), az egyszerre kifizetett 
illetmény annyi részre osztandó fel, ahány hónap 
az illető időszakban foglaltatik és az adót az egy 
hónapra eső összegektől járó adótételek megfelelő 
többszörösével kell kiszámítani.

5. Ha az adózónak a havonkint vagy. hetenkint 
rendszeresen kifizetendő illetményein kívül olyan 
illetményei is vannak, amelyeket a fennálló 
szabályok vagy megállapodások alapján negyed
évenkint, félévenkint, esetleg évenkint kap meg 
(pl. lakáspénz, pótlékok, jutalék, stb.), ezeket a 
járandóságokat a heti vagy havi illetményektől el
különítve és úgy kell adó alá vonni, mintha ,az 
egyszerre kifizetett illetmény egy hóra eső külön 
illetmény volna.

6. A darabszámra dolgozóknál, nemkülönben az 
akkordmunkásoknál a havonkint kifizetett összes 
illetményt egy hónapra járó illetménynek kell te
kinteni s az adót a havi illetmények után járó adó
tételek szerint kell kiszámítani és levonni. Ha 
azonban a munkabér kifizetése hetenkint vagy két-

hetenkint történik, a heti illetmények után járó 
adótételeket kell alkalmazni.

7. Ha valamely alkalmazott (munkás) ugyan
abban a hónapban heti és havi munkabért kap, 
akkor a hónap folyamán kifizetett heti és havi 
munkabérek együttes összege után a havi illet
mények után járó adótételek szerint kell a kere
seti adót kiszámítani és levonni.

8. A közszolgálatban vagy magánszolgálatban 
álló ügyvédek, mérnökök és orvosok e minősé
gükben húzott illetményei után a 18. §-ban fel
sorolt tételek szerint adóznak, mig a magángya
korlatukból eredő jövedelmeik után általános kere
seti adóval rovandók meg.

II. A rokkantellátási adó újabb szabályozása 
tárgyában kibocsátott 1927. évi 700 P. M. számú 
rendeletből: ,

f f V vi #
2. Akik közszolgálatban vagy magánszolgálat

ban állanak, azok az alkalmazottak kereseti adójá
nak alapul vétele mellett tartoznak fizetni rokkant
ellátási adót, melynek tétele, ha a kereseti adó

1. hetenkint
2 P-őt nem halad meg heti 0.02 P
2 P-őn felül 3 P-ig 55 0.05 „
a d
u  55 55 1  55 55 0.10 „
4 51  55 55 55 55 0.15 „
5 P-őn felül minden megkezdett

1 P után 55 0.04 „
2. havonkint

8 P-őt nem halad meg havi 0.10 P
8 P-őn felül 12 P-ig 55 0.20 „

12 „ „ 16 „ 55 0.40 „
16 „ „ 20 „ 55 0.60 „
20 P-őn felül minden megkezdett

5 P után
55 0.20 „

A fentiekben ismertetett rendelkezéseknek a 
m. kir, posta központi számvevősége által 1927. évi 
január hó 1-től kezdődő hatállyal való végrehajtása 
iránt egyidejűleg intézkedtem, azok a hivatalok és 
közegek (épitési osztályvezetők stb.), amelyek és 
akik illetményeket (munkabéreket) előzetes szám
fejtés nélkül fizetnek ki, a rendelet végrehajtása
iránt saját hatáskörükben intézkednek.

*
Budapest, 1927. évi május hó 10-én.
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A magyar mozgó- é s  kalauzposták, valamint a csom agszállító  m enetek jegyzéke.
17.999.

Folyó évi május hó 15-től Magyarország területén a következő mozgó- és kalauzposták, vala
mint csomagszállító menetek fognak közlekedni:

A mozgó-  v a g y  k a l a u z p o s t a

s neve és száma vezetésével megbízott hivatal mely postaigazgatósághoz
<D neve tartozik

M. Budapest_Parkan 2. Budapest 62. Vezérigazgatóság
„ „ _Szeged 3. V :7> D

K. 4>> — jj »
M. „ __Cúrtici 5. Bpest keleti pu.-i mpfön.

„ _Békéscsaba 6.
» „ _Nagykanizsa 7.

Q
K.f

— j? ö.
„ _Miskolc 9.

M. ,, _Hidasnémeti 10.
K. Nyiregyháza_Miskolc 12. Nyíregyháza 1. Debrecen
M. Budapest_Bruckneudorf 13. Bpest keleti pu.-i mpfön. Vezérigazgatóság
V ,, _Hegyeshalom 14.
r> „ _Episcopia Bihor 15.

K. „ _Szolnok 16.
M. „ _Subotica 17.

„ _Kelebia 18.

•>
„ _Debrecen__Cop 19.
„ _Debrecen__Szerencs_

Miskolc 20.

Budapest 62. ?>

K.f „ _Somo'skőujfaiu 21. Bpest keleti pu.-i mpfön.
M. !> --  JJ 3.22.

Nagykanizsa_Sopron 23. Nagvkanizsa 2. Pécs
» 24

K. Pécs_Barcs 25. Pécs 2.
Nagykanizsa_Pécs 26. Nagykanizsa 2.

V Békéscsaba_Szeged 27. Békéscsaba 2. Szeged
y> Szeged_Békéscsaba 28. Szeged 2.

M. Budapest_Gyékényes 29. Bpest keleti pu.-i mpfön. V ezérigazgatóság
•» » — v 30.

„ _Mohács 31. í.
„ —Magyarbóly 32.

„ ,, __Slovenské Nővé Mesto 33.
„ __Sátoraljaújhely 34.
„ —Nagykanizsa 35.

'7 „ _Subotica 36.
K. ,, _Miskolc 38.
M. ,, __Komárom 39.
K. Miskolc_Özd 41. Miskolc 2. Debrecen

M.
Ujdombóvár_Baja 43.
N agykanizsa_U j dombóvár_Kiskun-

Ujdombóvár p. u. Pécs

’3'" halas 44. Nagykanizsa 2.
M. Budapest_Debrecen_Nyiregyháza 45. Bpest keleti pu.-i mpfön. Vezérigazgatóság
K. ,, _Szob 46. Budapest 62.'
M. „ _Keszthely 48. Bpest keleti pu.-i mpfön.
K. Miskolc_Mezőcsát 50. Miskolc 2. Debrecen

M.*- Budapest_Győr 51. Bpest. keleti pu.-i mpfön. 'Vezérigazgatóság
M .ff Hegyeshalon:_Budapest 52.

V) Budapest_Szentgotthárd 53.
jj „ __Szombathely 54. V V >> }>

K. Nyiregyháza Zajta 56. Nyiregyháza 1. Debrecen
» Győr_Sopron 57. Győr 2. Sopron
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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 •
'©fcp - vezetésével megbízott hivatal mely postaia,azs:atósáafhoz
o neve és száma neve tartozik

K. Győr__Sopron 58. Győr 2. Sopron
JJ Budapest__Pécs 61. Bpest keleti pu.-i mpfön. Vezérigazgatóság
JJ Barcika_Ormospuszta 64. Miskolc 2. Debrecen

Kaposvár__Fonyód 66. Kaposvár Pécs
n Balassagyarmat_Aszód 70. Balassagyarmat Vezérigazgatóság

M. Budapest__Szeged 76. Budapest 62. JJ
K. Kisujszállás__Kál-Kápolna 77. Kisújszállás Debrecen
JJ „ __Kisterenye 78. JJ JJ
JJ Székesfehérvár__Komárom 80. 'Székesfehérvár 2. Vezérigazgatóság

M. Budapest__Székesfehérvár__
Celldömölk 82. Budapest líel. pu.-i mpfön. JJ

K. Zalaegerszeg_Celldömölk 83. Zalaegerszeg Pécs
jj -  „ 84. JJ JJ
JJ __Rédics 86. JJ JJ
jj Kaposvár.__Siófok 92. Kaposvár JJ
JJ Székesfehérvár__Bicske 95. Székesfehérvár 2. Vezérigazgatóság
JJ „ —Sárbogárd 96. JJ
JJ Szolnok_Hatvan 100. Szolnok 2. Debrecen

„ __Hódmezővásárhely 102. JJ
JJ Szombathely__Kőszeg__Sárvár 103. Szombathely 2. Sopron
V Pápa__Bánhida 106. Pápa JJ
JJ Kunszentmiklós__Dunapataj 108. Budapest kel. pu.-i mpfön. Vezérigazgatóság
JJ Győr_Veszprém 109. Győr 2. Sopron
V „ -  „ n o . JJ JJ
JJ Zalabér__Sárvár 112. Zalaegerszeg ? • JJ
JJ Pápa__Csorna 114. Pápa JJ
„ t Nyíregyháza Záhony Mátészalka—

Nyíregyháza 115. Nyíregyháza 1. Debrecen
JJ Debrecen_Tiszalök 118. Debrecen 2. JJ
JJ Nyíregyháza_Vásárosnamény 120. Nyíregyháza 1. JJ
JJ Mohács__Villány 121. Mohács 1. Pécs
JJ Szeged Mezőhegyes Kétegyháza 123. Szeged 2. Szeged
JJ 124jj — jj —  jj * JJ JJ
JJ Kaposvár_Szigetvár 128. Kaposvár Pécs
,, _Barcs 130. JJ
JJ Nyíregyháza__Dombrád 134. "Nyíregyháza 1. Debrecen
JJ B átaszék__S árbo gá r  d 135. Szekszárd Pécs
jj „ -  „ 136. JJ JJ í
» Mátészalka__Csenger 140. Nyíregyháza 1. Debrecen
„ Miskolc_Hidasnémeti 142. Miskolc 2. JJ
jj Eger__Putnok 144. Eger 1. JJ

Szombathely__Kőszeg 146. Szombathely 2. Sopron
Vác__Balassagyarmat 148. Vác V ezérigazgat óság

jj Szerencs_Hidasnémeti 150. Szerencs Debrecen
jj Budapest__Lajosmizse__Kecskemét 152. Budapest 62. Vezérigazgatóság
jj Barcs__Siklós 154. Barcs 1. Pécs

Debrecen__Nagykereki 156. Debrecen 2. Debrecen
JJ Gyöngyös__U jszász_Szobrok 158. Gyöngyös J J

j j Barcs__Balatonszentgyörgy 159. Barcs 1. Pécs
Pécs__Bátaszék__Szeged 162. Pécs 2. j  j  ;

Békéscsaba_Vésztő.__Gyoma 164. Békéscsaba 2. Szeged
Miskolc__Tornanádaska 165. Miskolc 2. Debrecen

j j Debrecen__Füzesabony 168. Debrecen 2. J J

j j „ __Nyírbátor 170. J J J J

j j Nyíregyháza__Balsa 172. Nyíregyháza 1.
j j Orosháza__Kiskunfélegyháza 174. Orosháza Szeged
V Szombathely__Oroszvár 176. Szombathely 2. Sopron
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A moz gó-  v a gy k a l a u z p o s t a

jel
leg

e

neve és száma vezetésével megbízott hivatal 
neve

mely postaigazgatósághoz 
tartozik

K. Esztergom__Komárom 178. Esztergom V ezérigazgatóság
Baja_Hercegszántó 180. Baja Szeged
Kisvárda_Nyírbakta 182. Kisvárda Debrecen
Budapest_Ráckeve 184. Bpest keleti pu.-i mpfön. V ezérigazgatóság
Kalocsa_Kiskörös 185. Kalocsa Szeged

„ -  „ 186. 77 7 7

Pécs_Beremend 188. Pécs 2. Pécs
Rákospalota_Újpest_Vác 190. Budapest 62. Vezérigazgatóság
Diósjenő_Romhány 192. Vác 77

Kecskemét_Tiszaug 194. Kecskemét Szeged
Mezőtúr_Orosháza 196/1. Mezőtúr

7 7  i

Orosháza_Mezőhegyes 196/11. Orosháza 77

Keszthely_Ukk 197. Keszthely Pécs
Kecskemét_Fülöpszállás 200. Kecskemét Szeged
Kisújszállás—Dévaványa 202. Kisújszállás Debrecen
Debrecen—Nagyiéta 204. Debrecen 2.

„ —Nyírábrány 206. 77 77

Bakóca Godisa—Komló 208. Ujdombóvár p. u. Pécs
Zalaegerszeg—Zalalövő 210. Zalaegerszeg 77

Sárospatak—Zemplénagárd 212. Sátoraljaújhely Debrecen
Szombathely—Búcsú 214. Szombathely 2. Sopron
Körmend—Dávidháza Kotormánv 216. Körmend
Budapest—Esztergom 218. Budapest 62. Vezérigazgatóság
Füzesabony—Polgár 220. Eger 1. Debrecen

n Baja—Gara 222. Baja Szeged
Keszthely—Tűrje 224. Keszthely Pécs
ITjdombóvár_Veszprém 226. • Ujdombóvár p. u. 77

Pécs—Drávasztára Zaláta 228. Pécs 2.
Baja—Csikéria—Katymár 230. Baja Szeged

„ Karcag—Tiszafüred 232. Karcag Debrecen
„ Balassagyarmat—Ipolytarnóc 236. Balassagyarmat Vezérigazgatóság
; ; Nyíregyháza—Polgár 238. Nyíregyháza 1. Debrecen
„ Mátészalka—Ágerdőmajor 240. 77 77

u Budapest—Paks 241. Bpest kel. pu.—i. mpfön. Vezérigazgatóság
77 Szombathely—Rum 252. Szombathely 2. Sopron
V Budapest—Békéscsaba 255. Bpest kel. pu.— i. mpfön. Vezérigazgatóság
77 Szolnok— Kiskunfélegyháza 260. Kiskunfélegyháza Szeged
„ Sopron— Celldömölk 264. Sopron 1. Sopron
}> Püspökladány— Szeghalom 278. Püspökladány Debrecen
„ Vésztő—Kőrösnagyharsány 292. Békéscsaba 2. Szeged
» Püspökladány— Biharkeresztes 298. Püspökladány Debrecen

M. Budapest—Debrecen—Nyíregyháza 299. Budapest 62. V ezérigazgatóság
C s ő m .
s z á llí tó Szeged—Hódmezővásárhely Szeged 2. Szeged

» Kaposvár_Ujdombóvár Kaposvár Pécs

JEG YZET: A felsorolt mozgó-kalauzposták és csomagszállító-menetek elnevezése menetirányra értendő, az elnevezé
sek fordított sorrendje adja a tértim enet nevét.

f  Csak menetirányban közlekedik.
f f  Csak térti irányban közlekedik.
* Menetirányban, mint mozgóposta, térti irányban, mint kalauzposta közlekedik.
A mozgó-kalauzposták és csomagszállító menetek részletes — s a változásoknak megfelelően helyesbített — jegyzéke 

a „Vasúti Ú tm utató“ című menetrendkonyvben van közzétéve.
Ugyanott az egyes vonatoknál, az óra- és percszámok közt alkalmazott jelzéssel fel van tüntetve, hogy az 

illető vonat postai szállításra mily módon (;nozgó-kalauzposla, csomagszállító, jegyzékeid, közvetítő-menet) van felhasználva.

Budapest, 1927. évi május hó 11-én.
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V áltozás a Távíró-Díjszabásban.
13.599.

A 'hivatalok a f. évi január hó l én érvénybe 
lépett Távíró-Díjszabásban a következő változáso
kat vezessék keresztül:

A 11. oldalon Tripolisznál a rendeltetési ország 
neve elé , , ^ “-jel és utána 6)-jel, az oldal aljára pe
dig „6“ jegyzetként a következők írandók: „LCD: 
Angol, olasz“.

A 12. oldalon Belga-Kongó-nál Albertville, 
Niemba . . . stb. (via Aden Daressalaam) díja a via 
Eastern útirány hasábban 4.23-ról 4.17-re helyes
bítendő.

A 13. oldalon Brit-Nyugat-Afrika-nál via Eas
tern a) Aranypart: Accra és Secondi, c) Nigeria: 
Bonny és Lagos díjai 4.43-ról 4.46-ra, a  többi hi
vatal díjai 4.66-ról 4.68-ra, b) Gambie: Bathurst 
és Sierra Leone: Freetown, Clinetown, Waterotreet 
díjai 3.73-ról 376-ra, Basse, Kuntaur díja 4.10-ről 
4.12-nö és Sierra Leone többi hivatal díja 3.96-ról 
3.98-ra helyesbítendők. 'A szolgálati korlátozások 
hasábban a „D“ jelzés törlendő.

Cap Verde-szigeteknél a szolgálati korlátozá
sok hasábban az „Ouvert“ jelzés törlendő.

A 14. oldalon Egyiptom III. övnél a via Eas
tern hasábban a díjtétel fölé „via Eastern Halfa“ 
írandó.

Fernando Poó-sziget díja via Eastern 5.24-el 
jegyzendő elő. A szolgálati korlátozások hasábjába 
„= M P  = , =  F S = “ megjelölés írandó.

A via Eastern hasábban a díjak Francia-Nyu- 
gat-Afrika a) Dahomey, Elefántcsontpartnál 3.98- 
ról 4.00-re 1. Libreville I. és 11. zóná nál 4.43-ról 
4.45-re, 2. III. zóna-nál 4.65-röl 4.68-ra, c) Francia 
Guineánál 3.25-ről 3.28-ra, Kamerun Francia zóna 
hivatalainál 4.26-ról 4.28-ra és Libériánál 4.93-ról 
4.96-ra helyesbítendők.

A 15. oldalon Madagascar-sziget, Reunion-sz.i- 
get és Comores-szigeteknél, valamint Mauritius- és 
Rodriguez-szigeteknél a via Eastern hasábban a 
díjtételek fölé „via Eastern-Aden“ írandó.

Mauritius- és Rodriguez-szigeteknél a szolgá
lati korlátozások hasábban a ,,D“, Nyasszaföldnél 
az „Ouvert és MP“ megjelölések törlendők.

A 16. oldalon Portugal-Kelet-Afrika a) Mo
zambique és Lorenzo . . . stb. valamint c) Beira 
Railway Compagny-nál a szolgálati korlátozások 
hasábban „Ouvert“ írandó.

Portugal-Nyugat-Afrikánál a via Eastern ha 
sábban a) Angola: Benguela stb. díja 7.87-ről 
7.90-re, a többi hivatal 7.98-ról 8.02-re, b) Guinea: 
Bolama és Bissao díja 5.21-ről 5.24-re, többi biva- 
tal 5.32-ről 5.36-ra, d) Principe-sziget és St. Thomé- 
sziget díja 7.31-ről 7.35-re helyesbítendő.

A szolgálati korlátozások hasábjában Angolá
nál az „Ouvert, MP“ megjelölések törlendők és 
helyébe „D“ Írandó. A b) Guinea, c) Principe-szi
get stb. és d) Cabinda-nál bajusz alatt előjegyzett 
„Ouvert és MP“ szolgálati korlátozás egyedül Prin
cipe és St. Thomé-szigetre vonatkozik. Rhodesiánál 
előjegyzett szolgálati korlátozások egyedül I. Dél- 
Rhodesiara vonatkozik; II. Észak- és Északnyugat- 
Rhodesiánál a szolgálati korlátozások hasábban 
csak jegyzendő elő.

Portugal-Nyugat-Afrika b) Guinea és c) Pri- 
cipe-sziget, St. Thomé-szigetél a Megjegyzés ha
sábban „LGD“ után „angol“ szúrandó be.

A 17. oldalon a via Eastern hasábba Zanzibar- 
nál a díjtétel fölé „via Eastern-Aden“ és Szomali- 
föld (olasz)-nél a díjtétel fölé „via Eastern-Halfa“ 
Írandó.

Szomali partvidék (francia)-nél a díj via Eas
tern 4.45-tel jegyzendő elő.

Togo francia hivatalainak a díja via Eastern 
3.98-ról 4.00-re helyesbítendő.

Uganda díja via Eastern 3.44-ről 3.56-ra 
helyesbítendő.

A szolgálati korlátozások hasábban Senegal, 
Francia-Szudan stb.-nél az „Ouvert és MP“ meg
jelölések törlendők, Szomaliföld (brit)-nél és Tan- 
ganyikánál „Ouvert, MP“ szolgálati korlátozás 
jegyzendő elő. Szomali partvidék (francki)-nél az 
előjegyzett szolgálati korlátozások ,,FS“-el kiegé- 
szítendők.

Tanganyika területnél a 2. jegyzet szövegében 
a díjtétel 3.84-ről 4.05-re helyesbítendő.

A 18. oldalon Bahama-szigetek és Brit-Ame- 
rikánál a szolgálati korlátozások hasábjában elő
jegyzett szolgálati korlátozások .,— F S = “-eI égé-
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szítendők ki. Bermudes-szigeteknél a szolgálati kor
látozások hasábjában az előjegyzett korlátozások 
helyébe =  D** =  és „Ouvert“ megjelölések
Írandók.

A 19., 20. és 21. oldalakon a szolgálati korlá
tozások hasábjába a meglévő megjelölések után 
mindenütt „ = F S = “ Írandó.

A 22. oldalon a szolgálati korlátozások hasáb
jában előjegyzett korlátozások helyébe írandó Costa 
Rica, Guatemala, Honduras köztársaság, Nicaragua, 
Panamánál és Salvador (San)-nál =  D* = ,  
-—TMx =  és =  F S = , Honduras britnél 
„ =  D* = , =  Ouvert = , =  MP = ,  =  TMx =  és 
— FS“ = ,  Mexiconál „=  D* = ,  =  Ouvert = ,
== MP = “, St. Andrews Island-nál „ =  D* = ,  
=  TMx = . “

Mexiconál „4“ jegyzetként a következő 
írandó: „Mexico-ban a táviratok cenzúra tárgyai.“

A 23. oldalon a szolgálati korlátozások hasáb
jában előjegyzett korlátozások helyébe írandó Haiti 
köztársaság, Jamaika, Porto Rico, San Domingo, 
Kis Antillák: Ántiguanál Barbados, Curacao, Do
minique és Grenade-nal „ =  D:p = , =  Ouvert — 
Kubánál és Swan Islands-nál =  D* = , =
Ouvert =  , =  MP = , =  TMx = , «= FS = “ ; 
Aruba, Bonnaire és Carriacou-nál =  D* —.

A 24. oldalon a szolgálati korlátozások hasáb
jában előjegyzett korlátozások helyébe írandó Gua
deloupe, Marie Galante, Martinique, St. Cristophe, 
St. Croix, St. Lucie, St. Thomas, St. Vincent és 
Saintes (Les)-nél =  D* = , =  Ouvert = ;  Mont
serrat, St Martin, Tobago és Trinidadnál =  D* =  
és Turks Islandnál =  D* = ,  =  Ouvert = , 
=  MP = ,  =  TMx =  és =  FS = .

A 27. oldalon Columbiánál a szolgálati korlá
tozásokra vonatkozó jegyzet utolsó mondata 
(Ouvert, MP slb.) törlendő.

Ecuadornál a szolgálati korlátozásokra vonat
kozó jegyzet második mondatában ,,=  I Mx =  
megjelölés törlendő.

A 28. oldalon Falkland-szigeteknél a szolgálati 
korlátozásokra vonatkozó jegyzet szövegében „ =  
Ouvert = “ után ,,— FS = “ szúrandó be.

Guyana (francia)-nál a szolgálati korlátozá

sokra vonatkozó jegyzet szövegében az „ =  Ouvert 
= “ =  MP = ,  és — TMx =  megjelölések tör
lendők.

A 29. oldalon Guyana (németalföld)-nál a 
szolgálati korlátozásokra vonatkozó jegyzet máso
dik bekezdésének szövege a következőkép módosí
tandó: „ =  Ouvert =  egyáltalán nem, =  MP =  
és =  TMx =  csak Paramaribo-ba-köthető ki“.

Perunál a szolgálati korlátozásokra vonatkozó 
jegyzet szövege a következőkép helyesbítendő: 
,,=  D — távirat csak Ariaa, Concepcion, Coronel, 
Lima, Pisagua, Serena (La), Valparaiso-ba küld
hető. Via Anglo, WU, PQ, London Marconi, Empi- 
radio-All Amerika =  D =  távirat egyáltalán nem 
köthető ki.“

Venezuela-nál a szolgálati korlátozásokra vo
natkozó jegyzet utolsó bekezdésében a „ =  MP —“ 
és „ =  TMx = “ megjelölések törlendők.

A 30. oldalon Cyprus-szigetnél a szolgálati kor
látozások hasábjában , ,=  Ouvert = ,  =  MP — “ 
írandó.

A 31. oldalon Japánnál a szolgálati korlátozá
sok hasábjában =  MP =  írandó.

Malacca-félszigetnél a rendeltetési ország ha
sábjában Kelantan után a „(via Műiméin)“ meg
jelölés törlendő és helyébe ,,(via Kedab)“ írandó. 
A díj via Eastern és via Varsovie Indo útirány 
hasábokban 4.14-ről 4.80-ra helyesbítendő.

Az 1. jegyzet 6. sorában „kínai cégeknek“ után 
és „Yunnanba“ szavak írandók.

A 32. oldalon Perzsia: Bender Abbas díja
via Eastern 3.21-ről 3.81-re helyesbítendő. Sziámi
nál a rendeltetési ország hasábjában a „(via Műi
méin)“ megjelölés törlendő. A díjak via Eastern 
és via Varsovie Indo útirány hasábokon 3.98-ról 
4.93-ra helyesbítendők.

A szolgálati korlátozások hasábjában Palesz
tinánál =  MP = , =Ouvert = , Perzsiánál pedig 
— Ouvert =  megjelölés Írandó.

A 33. oldalon a szolgálati korlátozás hasábjá
ban az Ausztráliai államszövetségnél — Ouvert = , 
Cook vagy Hervey-szigeteknél pedig =  D3 =  után 
=  FS =  írandó.

A 34. oldalon Gilbert-szigeteknél Ocean Island 
(via Australia) díja az első hasábban 5.60-ról
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5.59-re és Tarawa (via Suva) díja 6.39-ről 6.38-ra 
helyesbítendő.

Fiji-szigeteknél Nadarivatu és Vunidava díja 
via Eastern v. via Varsovie Indo 4.52-vel jegy
zendő elő.

A szolgálati korlátozások hasábjában Flinders- 
sziget és Guam-szigetnél az előjegyzett megjelölés 
törlendő és helyébe Flinders-szigetnél =  D2 = ,  
Guam-szigetnél =  D2 = ,  =  MP = ,  =  Ouvert = ,  
=  TMx = ,  =  FS =  megjelölések Írandók.

Jalonit-szigetnél , ,=  D2 = “ megjelölés után 
„Ouvert“ és Karolina-szigeteknél „ =  D2 = “ meg
jelölés után =  MP =  írandó.

A 35. oldalon Marquises-szigeteknél a rendel
tetési ország hasábjában „Atuona“ után a díjak 
változatlanul hagyása mellett zárójelben „(via 
Avanni Apia radio)“ Írandó. Atuona (via Hono
lulu — Papetee radio) átjelzésből a „Papetee“ 
szó törlendő és a díj via északatlanti kábelek 
San-Francisco és via Transradio San-Francisco út
irányhasábokban 8.15-ről 6.69-re helyesbítendő. 
Ezenkívül a rendeltetési ország hasábjában 
„Atuona (via Nouvelle Zélande)“ is felveendő és 
díja a via Eastern v. via Varsovie Indo útiránv- 
hásábban 7.30-al jegyzendő elő.

A szolgálati korlátozások hasábjában King 
Island és Papua területnél előjegyzett megjegyzések 
törlendők és helyébe mindkét helyen , ,=  D2 = “ 
megjelölés írandó. Maria Island-nál „ =  D2 = “ után 
„Ouvert“ és Palaos-szigetcsoport-nál „ =  D2 =•>“ 
után „ =  MP —“ megjelölés Írandó. Midway-sziget 
megjelölése a következőkép helyesbítendő: D2 =
kivételével az összes különleges táviratok“.

A 36. oldalon Pouape-sziget és Saipau-sziget 
díjtételei via Eastern vagy via Varsovie Indo 
4.67-ről 4.68-ra helyesbítendők.

Salamon-szigeteknél a rendeltetési ország ha
sábjain „Rouiana“ után „Vanikoro“ Írandó és 
díja via Eastern vagy via Varsovie Indo hasábban 
5.62-vel jegyzendő elő.

A szolgálati korlátozások hasáb jában Salamon- 
szigeteknél és Tahiti-szigetnél az előjegyzett szolgá
lati korlátozás helyébe „ =  D2 = “ Írandó. Philip- 
pini-szigeteknél „ =  D2 = “ megjelölés után 
„ =  MP = ,  =  Ouvert = “, Pouape és Saipau-szige-

teknél „ =  D2 = “ után „ =  MP = “ megjelölések 
írandók. Samoa-szigeteknél , ,=  TMx = “ helyébe 
„ =  FS = “ írandó.

A 37. oldalon Tonga- vagy Barátság-szigetek
nél Vavau dí ja via Eastern vagy via Varsovie Indo
5.69-el jegyzendő elő.

Űj-Guinea területnél Kokopo díja via Eastern 
vagy via Varsovie Indo 4.09-el jegyzendő elő.

Timor-szigetnél a rendeltetési ország hasábjá
ban „Portugal Timor via Manilla — Hongkong“ 
alá „Portugal Timor (via Indes néerlandaises) “ 
Írandó. Díja via Eastern vagy via Varsovie Indo 
hasábban 5.83-mal jegyzendő elő.

A szolgálati korlátozások hasábjában Üj-Gui- 
neánál az előjegyzett szolgálati korlátozás törlendő 
és helyébe =  D2 =  írandó. Üj-Caledoniánál az elő
jegyzett ,,=  I)2 ==“ megjelölés törlendő és Truk- 
szigetnél I)2 = “ megjelölés után „== MP = “ 
Írandó.

Portugal Timor-nál a szolgálati korlátozások 
j  hasábjába a következő írandó: „XP-ért feladótól 

beszedendő 1 P 12 f“.

Budapest, 1927. évi május hó 3-án.

Űj m agyar-csehszlovák távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

16.793.

Folyó évi május hó 20-án a forgalom a követ
kező új magyar-csehszlovák távbeszélő viszonyla-
tokban nyílik meg:

A m a g y a r  A  k ü lfö ld i B e s z é lg e té s i  dij
t á v b e s z é lő  k ö z p o n t  tá v b e s z é lő  k ö z p o n t  

n e v e  n e v e P e n g ő f i l l .

Budapest Modrá (Modor) 2 95
„ Podborány 4 60
„ Vei. Magendorf (Nagy

magyar) 2 95
Győr Vei. Magendorf (Nagy

magyar) 2 50
Pécs Vei. Magendorf (Nagy

magyar) 3 95
A hivatalok a Távbeszélő Díjszabást az új vi

szonylatok adataival egészítsék ki.
Budapest, 1927. évi május hó 9-én.
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B ékéscsaba, Bonyhád é s  Orosháza bevonása az 
általános m agyar-ném et távbeszélöforgalom ba.

16.629.

Békéscsaba, Bonyhád és Orosháza központok 
ezentúl a magyar-német távbeszélőforgalomban 
mindazon német központokkal beszélhetnek, ame
lyek a Budapesttel való forgalomban résztvesznek. 
A beszélgetési díj minden egyes viszonylatban 70 
fillérrel tö'bb Budapestnek ugyanazon viszonylatra 
megállapított díjánál.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Díjszabás 35. ol
dalán levő * * jegyzet szövegét a változásnak meg
felelően helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi május hó 9-én.

Nemzetközi átmenő b eszélgetések  kapcsolása
f)'047.

A nemzetközi átmenő beszélgetések kapcsolá
sánál a következő szabályok érvényesek:

a) Ha az összeköttetés létesítésénél csak egy 
közvetítő hivatal van érdekelve, a nemzetközi át
menő beszélgetések előkészítését és kapcsolását 
az alábbi b)—h) pontokban foglalt rendelkezések 
figyelembevételével a közvetítő kicserélő hivatal 
irányítja.

b) A beszélgetésekre vonatkozó előjegyzéseket 
soronkívül a lehető leggyorsabban kell a közvetítő 
kicserélő hivatalhoz juttatni. Kívánatos, hogy a 
közvetítő hivatalnál ugyanazon viszonylat részére 
ugyanabban az irányban kettőnél több beszélgetés 
ne legyen előkészítve.

A meghívásokra és külön meghívásokra vo
natkozó szolgálati értesítéseket szintén nem a be
szélgetésekre vonatkozó bejelentések közé kell be
sorozni, hanem — amint arra alkalom kinálkozik 
— a lehető legrövidebb időn belül kell továbbadni. 
(P. R. T. 1926. évi 50. számában ad 35.804. sz. 
rendelet harmadik bekezdése.)

c) Valamely nemzetközi átmenő beszélgetés be
fejezése után a véghivatalok (hívó és hivolt hivatal) 
egymásközt közvetlenül is bonyolíthatnak le be
szélgetéseket, még akkor is, ha a vonatkozó elő
jegyzéseket nem továbbították a kicserélő hivatal

nak, feltéve, hogy a kicserélő hivatalnál magasabb- 
rangú beszélgetés nem vár lebonyolításra. A vég
hivatalok egymással addig maradnak közvetlen ösz- 
szeköttetésben, mig az előbb mondottak figyelembe
vételével a kicserélő hivatalnak az áramkörre szük
sége nincs. A véghivatalok közt ilymódon folytatott 
beszélgetések adatait az összeköttetés bontása után 
a kicserélő hivatalnak természetesen jelezni kell, 
hogy az számadásába az ő közreműködése nélkül 
lebonyolított beszélgetéseket is felvehesse.

d) Az átmenő beszélgetések tömblapjait ugyan
azon viszonylat részére mindkét irányban ugyanaz 
a kezelő (irányító munkahely) rangsorozza; ezek
nek a lebonyolításra váró beszélgetések közé való 
besorozása a beszélgetés rangja és a kicserélő hiva
talhoz való érkezés sorrendje szerint történik.

e j A sorozat első átmenő beszélgetése az irá
nyító (transit) munkahelyen a leghosszabb idő óta 
lebonyolításra váró legmagasabb rangú beszélgetés, 
tekintet nélkül arra, hogy az előző beszélgetés hon
nan indult ki. Ezen beszélgetés megtörténte után 
a sorozat többi beszélgetésének lebonyolítása vál
togatva történik.

f) A közvetítő hivatal és a véghivatalok közt 
lebonyolításra váró utolsóelőtti beszélgetés megkez
dése előtt a közvetítő hivatal érdekelt munkahelyei 
a két véghivatalt a beszélgetések előkészítésére szó
lítják fel, mire a véghivatalok az előfizetőket fel
csengetik. Ha az előfizetők közül valamelyik nem 
jelentkezik, erről a kicserélő hivatalt az utolsó be
szélgetést megelőző kapcsolás létesítése előtt értesí
teni kell abból a célból, hogy két nemzetközi áram
kör felesleges lefoglalása elkerültessék és hogy — 
ha adott esetben az áramkörök egyébként szabadok 
— a következő átmenő beszélgetés előkészítése 
megtörténhessék.

g) A nemzetközi átmenő beszélgetések kése
delemnélküli kapcsolása céljából az előfizetőket 
kapcsoló hivataloknak gondoskodni kell arról, hogy 
összekötő és előfizetői áramkörök, amikor a be
szélgetésre a sor rákerül, rendelkezésre álljanak.

h) Ha a hívóoldalon levő kicserélő hivatal és 
a közvetítő hivatal közt a beszélgetés időtartamát 
illetőleg eltérés van, a közvetítő hivatal megállapí
tása az irányadó.
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A fenti rendelkezések értelemszerüleg általában 
a belföldi forgalomban a gyűjtő-, illetve kapcsoló
központok által közvetített átmenő beszélgetések 
kapcsolásánál is alkalmazandók.

Ha az összeköttetés létesítésére több közvetítő 
hivatalt kell igénybevenni, az összeköttetések léte
sítésénél a Kezelési és Számadástételi Utasítás
6. §-ának B 5—7. pontjai értelmében kell eljárni.

Budapest, 1927. évi május hó 14-én.

Elveszett arcképes igazolvány.
17.096.

Kerkai Jenő órabéres betanított munkás a 
poslavczérigazgatóság 9. üzemi osztálya által ré
szére kiállított és a budapesti m. kir. állami távbe
szélő-hálózat vonalain végzendő munkálatokra jo
gosító 687/1927. számú arcképes hálózati igazol
ványát elvesztette.

Ennek az arcképes hálózatigazolványnak érvé
nyességét megszüntetem.

Budapest, 1927. évi május hó 5-én.

Forgalomköri változások.
15.366.

I.
Budapest 103 ezentúl (§)£3 is.
Budapest, 1927. évi április hó 27-én.

II.

ad. 15.569.
Ipolytölgyes ideiglenesen szünetelő postai ügy

nökség f. évi május hó 16-án újból megnyílik. 
Ellenőrzőhivatala: Szob. Kézbesítő köre: Ipoly
tölgyes községre) terjed ki.

Budapest, 1927. évi április hó 29-én.

III.
14.180.

Budapest 64 ezentúl ©Ő3 is.
Budapest, 1927. évi április hó 27-én.

IV.

17.979.
Jánosmajor f~\ Kisláng, Fejér vm., székesfe

hérvári t. ezentúl Kisláng.
Budapest, 1927. évi május hó 11-én.

V.
17.843.

Kecskés r \  Nagyhalász, Szabolcs és Ung k. 
e. e. vm., nyírbogdányi j., u .#p. ezentúl Kemecse,

Budapest, 1927. évi május hó 13-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
14.746.

Postamesteri állásra tisztiszerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületebe nyugdíjjogng tagkent való belepésenek a kötelezettsege mellett.

Járandó “ág S  7 n 1 1 f 1* ’S)
1

-a . . fenntartási költség > X
£ i

’o
st

ai
ga

zg
at

i 
sá

gi
 k

er
ül

et A p o s ta 

h iv a ta l  n eve  
és o sz tá ly a

e 
11

 e
 g

 e V á r
m egye

egyéb
foglalko

zás
nélkül

más
foglal
kozás
mellett

cd

"S3>ed

N0Q E
gy

éb
 á

ta
lá

ny

h o v á

tá
vo

ls
ág

m ily en
já ra tta l

ap
on

ta
há

ny
sz

or

es
et

le
ge

s 
k

is
eb

 
y e

lv
is

m
er

et Jegyzet

-4-t •—> Pengő P f p t k m

V
ez

ér
ig

.

Lábatlan
III. P-

E
sz

te
rg

om évi
960 —

évi
912- -

év
i 

48
0'

—

— Lábatlan pu. 0-6 gyalog-
küldöne

ké
ts

ze
r

—

Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. számú rendeletben foglaltak az 
irányadók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 
1926. évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a m. kir. postavezérigazgató
sághoz 1927. évi június hó 2-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi május hó 10-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

15.825.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamester és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyésületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

‘O ^  
* ®
N ÍH C« <D bßJas
5
*8
® 3cu

A posta- 

hivatal neve 

és osztálya

J
e

ll
e

g
e Vár

megye

J á r a n d ó s á g
S z á l l í t

A
z 

e
se

tl
e

g
 m

eg
k

ö
v

e
te

le
n

d
ő

 k
is

e
b

b
sé

g
i 

n
y

e
lv

is
m

e
re

t

Jegyzet

f e n n t a r t á s i  k ö  t s é g >» 1Ö>cő
3ís-
'55

cn Eg
yé

b 
áta

lán
y

egyéb
foglalko

zás
nélkül

más 
fogla - 
hozás 

mellett
h o v á

g"
 

tá
vo

ls
ág

milyen

já ra tta l

na
po

nt
a

há
ny

sz
or

p f P f | p p

So
pr

on

Hosszupereszteg

Ili. P- V
as évi

960 —
évi
912 — ce

GO

H O S 8 ZU-
pereszteg 
p. u.-ra 

és vissza
t

gyalog-
küldönc

eg
ys

ze
r

—

Az egyéb foglalkozásuakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. számú rendeletben foglallak az 
irányadók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 
1926. évi 2. számában tétetlek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a soproni m. kir. postaigaz
gatósághoz 1927. évi junius hó 2-ig nyújtsák be

Budapest, 1927. évi május hó 10-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

16.287.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamester és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdij- 
egyesiiletébe nyugdijjogos tagként való belépésének kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásuakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. számú rendeletben foglaltak áz 
irányadók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 
1926. évi 2. számában télettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a m. kir. poslavezérigazgató- 
sághoz 1927. évi junius hó 2-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi május hó 14-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezűié^ irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást ("állástj 
illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz 1927. évi junius hó 2-ig 
nyújtandók be. Az általános teltételeket L a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.

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
Rendelet 

kelt i  
és száman e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Sopron Mayer Jolán kiadó Várpalota
1906 Várpalota Nem vállalt alkalmazást

Debrecen Kovács Péterné szül. 
G'hlumeczky Erzsébet »

Tarnaörs
1889 Tiszafüred Saját kérelmére 1. D. 333/1927

Szeged Komlódi Jánosné 
szül. T óth  Margit •

Jászberény
1897 Mezöberény Félévig nem vállalt 

alkalmazást 1. F. 162 1927

Kimutatás
a szegedi m. kir. postaigazgatóság által a létszámba visszavett postakiadó személyi adatairól.

A 1 é t s z ám  b a v s s z a v e t t  e g y é n

Rendelet
száman e v e állása

születési helye 
és éve

Hol teljesített 
legutoljára 
szolgálatot

Jegy zet

Jankó Vieh Katalin kiadó
Törökbecse

1894
Szeged, 7 1. F 321/1927. — .

Kiadói á llást keresnek.
Szakképzett kiadó alkalmazást keres, helyet

tesnek is elmegy. Címe: Tisza Erzsébet, Gyéké
nyes 2.

Szerényigényű kiadónő június 1-re állandó al
kalmazást keres, helyettesítést is vállal. Szíves meg
kereséseket Ernőd postahivatal címre kér.

Mindhárom szakban jártas kiadó alkalmazást 
vállal. Szíves megkeresést Farkas Emil Tibor, 
Dévaványa címre kér.

Betöltendő kiadói állások.
Izsák (Pest vm.) elsejére önálló kezelést és 

számadástételt tudó férfikiadót keres. Igényeket le
vélben az izsáki postahivatalhoz kér.

Nagyláng III. oszt. hivatal, állandó alkalma
zásra, június 1-re önálló vezetésre képes kiadónőt 
keres. Fizetés havi 32 pengő és teljes ellátás. Posta- 
hivatal, Nagyláng, Fejér megye.

N y o m a to tt  a  B u d a p e s t i  H ír la p  n y o m d á já b a n , B u d a p e s t , V i l i . ,  R ö k k  S z ilá rd -u tc a  4. — F e le lő s  n y o m d a v e z e tő : N ed ecz k y  L ász ló .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. M g || POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI  j g g p  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1927 MÁJUS 23. 20. szám.

T A R T A L O M

RÁDIÓRENDELET.
A m. kir. kereskedelem ügyi m iniszternek 1927. évi 

9557. X. szám ú rendelete a fém vezeték nélkül, vagy fém 
vezetéken nagy váitakozásszám ú áram ok segítségével m ű

ködő (rádSú) távíró, távbeszélő és villam osjelző berendezé
sekről, valam int az ilyen berendezésekhez szükséges készü
lékek és alkotórészek előállításának, forgalom bahozatalának 
szabályozása tárgyában. |

A rádiórendelet végrehajtási utasítása.

RÁDIÓRENDELET
(Megjelent a Budapesti Közlöny 1927. évi április hó 22-iki 

^  90. számában.)

A m. kir. kereskedelem ügyi m iniszternek 1927. 
éyi 9 5 5 7  X. szám ú rendelete a fém vezeték  
nélkül, vagy fém vezetéken nagy váltakozás
szám ú áramok seg ítség ével működő (rádió) 
táviró, távbeszélő  é s  villam osjelzö berendezé
sekről, valamint az ilyen berendezésekhez szük
sé g e s  készülékek é s  alkotórészek e lőá llítá sán ak  
forgalom bahozatalának szabályozása  tárgyában.

A távirdp, a távbeszélő és egyéb villamps^be- 
rentlezésekről szóló 1888:XXXI. törvénycikk 15. 
§-ában, valamint az 1884. évi XVII. törvénycikkbe 
iktatott ipartörvény módosításáról szóló 1922:XII. 
törvénycikk 58. §-ában, végül az 1924 25. évi 
állami költségvetésről szóló 1925. évi IX. törvény
cikk 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
32.250/1925. K. M. szám alatt kibocsátott (a Buda
pesti Közlöny 1925. évi november hó 11-én meg
jelent 255. számában kihirdetett), továbbá a 
43.702/1926. K. M. szám alatt kibocsátott (a Buda
pesti Közlöny 1926. évi december hó 14-én meg
jelent 285. számában kihirdetett) rendeleteim egy
idejű hatályon kívül helyezése mellett a követ
kezőket rendelem:

I. RÉSZ.

Általános rendelkezések.

1. §. 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 útján fémvezeték nélkül, vagy fémvezeté
ken nagy váltakozás számú áramok segélyével 
adására, vagy vételére (rádió) szolgál, ennélfogva 
bárki másnak arra, hogy a magyar állam területén 
(ideértve! a levegőteret is) ilyen berendezést léte
síthessen, vagy üzemben tarthasson, a kereskede
lemügyi miniszter, illetőleg a részéről kijelölt 
postai hatóság, vagy hivatal előzetes engedélyét kell 
megszereznie.

Ez a rendelkezés a vizi, légi és más járó
művekre, valamint tekintet nélkül a jelen ren
delet életbeléptetése előtt kiadott engedélyokiratokra 

a vasulakra és más közlekedési vállalatokra is 
vonatkozik.

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 járóművön elhelyezett rádió- 
berendezés (fedélzeti vagy mozgóállomás) létesíté
sére, vagy üzembentartására közhasználat esetén is 
az engedélyt a kereskedelemügyi miniszter adja 
meg.

Ennek a §-nak első bekezdésében foglalt ren- 
delkejzések nem terjednek ki a honvédelmi minisz
térium alá tartozó intézmények katonai rádióbe
rendezéseire.

2. §. Az 1. §-ban foglalt rendelkezés az egyes 
házak belsejében, úgyszintén más köz- vagy ma
gánterület által el nem választott telken, 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
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végrehajtása tárgyában kibocsátott rendeleteknek 
azon határozmányait, amelyek a jelen rendelellel 
ellentétben nem állanak, értelemszerüleg a rádió
berendezésekre is alkalmazni kell.

3. §. A magyar állam területén közlekedő 
külföldi járóművek rádióberendezéseinek létesítési, 
vagy üzembentartási feltételeit nemzetközi szerző
dések, illetve megállapodások szabályozzák.

Ily szerződések hiányában a m. kir. keres
kedelemügyi miniszter az illető állam részéről kö
vetett eljárás lehető figyelembevételével eselről- 
esetre állapítja meg a létesítés vagy üzemlxmlartás 
feltételeit.

Külföldi légi járóművek a magyar állam terü
letén (levegőtérben) ily berendezéseiket csak a 
belső légi szolgálat, illetőleg csak a légi közlekedési 
szolgálat lebonyolítása érdekében használhatják.

4. §. Az engedély elnyerésére irányuló kér
vényben' pontosan meg kell jelölni, amennyiben 
a hatóság kivánja, megfejelő rajzok csatolásával 
is fel kell tüntetni azt, hogy a 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 a 66. §. 
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 érvényesí
tése miatt az állammal, illetőleg a m. kir. postával 
szemben díj visszatérítési, vagy kártérítési, esetleg 
egyéb igényt támasztani nem lehet és az állam, 
illetőleg a m. kir. posta az említett rendelkezések 
(határozatok) következményeiért felelősséget nem 
vállal.

6. §. Az engedély az engedélyokiratban meg
határozott időre, legfeljebb azonban 10 évi idő
tartamra, mindenkor az illető naptári év végéig 
terjedő hatállyal adható, azonban e határidő lejárta 
elölt az engedély megújítható, illetve meghosszab
bítható.

Ha az engedélyes a megújítást olyan beren
dezéseknél, amelyek egy évnél hosszabb időre en
gedélyeztetlek, az engedélyezett időtartam utolsó 
évében legkésőbb október hó elejéig, az egy évig, 
vagy ennél rövidebb időtartamra engedélyezed be
rendezéseknél pedig 14 nappal az engedély lejárta 
előtt nem kéri, vagy ha az engedély megújításába 
irányuló kérelemnek a hatóság (hivatal) helyt nem 
ad, a berendezést az engedélyidő lejárta napjától

számított 8 napon, esetleg' az engedélyokiratban 
meghatározott időtartamon belül köteles az enge
délyes minden felszólítás nélkül a saját költségén 
leszerelni és a készüléket (lényeges alkotórészeket) 
vagy a m. kir. posta állal lepecsételt zárt dobozban 
tartani, vagy olyan egyénnek, vagy jogi személynek 
átadni, aki a készülék (lényeges alkotórész) átvé
telére vagy a berendezés üzembentartására jogosult. 
Az átadást a m. kir. posta kívánságára a felszólítás 
vételétől számított 8 napon belül hiteltérdemlően 
igazolni kell.

Az átvételre jogosultnak kell tekinteni: am. kir. 
postal,—továbbá az olyan kereskedőt (iparost, gyá
rost), ' akinek rádiókészülék t (lényeges alkotórész) 
üzembentartására engedélye van.

Az átvételre jogosultnak kell tekinteni az olyan 
engedélyest is, akinek az átadandó rádió kés »ülök 
üzembetartására engedélye van.

Az érdekelt a hivatalos pecsét eltávolítását 
az okok közlésével az engedély megadására ille
tékes hivataltól, vagy hatóságtól kérheti.

Amennyiben az engedélyes a 2 4. bekezdések
ben megállapított kötelezettségek valamelyikének 
a fenti határidőn belül eleget nem tenne, a jelen 
rendelet büntető határozmányai értelmében kell 
ellene eljárni és a berendezést az eljáró hatóság 
az engedélyes 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) vissza
vonja.

Rendes használatra engedélyezett szórakoztató 
rádióvevőberendezésről az engedélyes csak a d í j - 
kötelezettség lejárta  (11. §.), illetőleg két hónapi 
előzetes írásbeli felmondás után m ondhat le.

Ha az engedélyokirat érvénye az engedélyes 
lemondása, az engedély visszavonása, vagy egyéb 
okokból megszűnik, az engedélyokiratot a kiállító 
hatóságnak (hivatalnak) 8 napon belül vissza kell 
adni,-

7. §. Amennyiben az állam biztonsága, ille-J 
toleg egyéb fontos közérdek kívánja, a kereske-i 
delemügyi miniszter a berendezés használatát bár-! 
mikor határozott, vagy határozatlan időre, egé-[ 
szén vagy részijén betilthatja, lehetetlenné teheti, 
az engedélyt visszavonhatja, a berendezést rend-: 
kívüli körülmények állal előidézett esetekben bár
mely célra ideiglenesen használatba veheti, esetleg 
annak kezelésével a m. kir. posta vagy bármely 
hatóság alkalmazottait megbízhatja.

Az engedély abban az esetben is visszavonható

\
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ós érvénytelennek nyilvánítható, ha az engedélyes 
a vonatkozó törvényben, rendeletekben, illetőleg 
az engedély okiratban megállapított feltételek bár
melyikét meg nem tartja, vagy ha az engedéllyel 
bármi módon visszaél.

Az c §-ban foglaltak egyébként nem érintik 
a rendőrhatóságnak, illetőleg a belügyminiszter
nek, mint legfőbb rendőrhatóságnak az 5047/1919  ̂
M E. számú rendelet 20. §-ában biztosított jogait.

8. §. A m. kir. posta erre külön meghatalma
zással ellátott közegei jogosítva vannak az enge
délyezett berendezéseket az általuk célszerűnek 
talált 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 magánér
dekből elrendelt módosításokat, kiegészítéseket az 
engedélyes a berendezésen minden kárpótlási igény 
nélkül az engedély visszavonásának terhe mellett 
azonnal foganatosítani köteles. Ellenben a már 
engedélyezett lerendezésnek az engedélyes részéről 
kívánt oly megváltoztatásához, Vagy kiegészítésé
hez, amely a kiadott rendeletek, vagy az engedély- 
okirat határozmányai értelmében engedélyhez van 
kötve, a kereskedelemügyi miniszter, illetőleg a 
részéről kijelölt hatóság vagy hivatal jóváhagyását 
előzetesen kell megszerezni.

10. §. Az engedélyes a berendezési a 25. §-ban 
meghatározott esetektől eltekintve kizárólag csak 
az engedélyokiratban megjelölt helyen és célokra 
létesítheti és tarthatja üzemben.

Tilos a berendezéssel a közhasználatú, vagy 
egyéb engedélyezett táviró-, távbeszélő- és rádió
berendezések üzemét bármily módon zavarni, eset
leg lehetetlenné tenni.

Táviratokat és távbeszélgetéseket a rádióbe
rendezés útján szándékosan, jogtalanúl felfogni 
(felvenni), leírni, azokat másokkal közölni, bármi 
módon felhasználni, vagy azok felhasználását má
soknak megengedni, szigorúan tilos és a büntető
jogi 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 engedélyokirat 
kiállíttatott .és a rendes használatra engedélyezett 
szórakoztató rádióvevőknél, ha az engedélyes a hó 
1—8. napjain mond le, a lejmondást követő má
sodik hónap végéig, a hó többi napjain történő 
lemondás esetén pedig a lemondási hónapot kö
vető harmadik hónap végéig tart, tekintet nélkül 
arra, üzemben van-e a berendezés vagy sem. A 
rendes használatra engedélyezett berendezéseknél 
azonban a díjakat legalább hat hónapon át fizetni 
kell.

Az esedékes díjakat a 66. §. 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 alap
ján járó díjakat (költségeket), amennyiben a fél 
fizetési kötelezettségének a megszabott határidőben 
nem tesz eleget, közadók módjára kell behajtani.

Abban a kérdésben, hogy a díj megállapítása 
helyes-e és a behajtásnak, vagy megtérítésnek van-e 
helye, vita esetében az elsőfokú postai hatóság, má
sodik, illetőleg utolsó fokon pedig a kereskedelem
ügyi miniszter határoz. Ilyen ügyben bírói eljá
rásnak nincs helve.

12. §. Az engedély élők közötti jogügylet útján
csak az engedélyt adó hatóság, vagy hivatal elő
zetes engedélyével, illetőleg jóváhagyásával ruház
ható át másra. <

Ha a berendezés tulajdonjoga az 1888: XXXI. 
t.-c. 4. §-a első bekezdésében felsorolt címeken, 
vagy csődönkívüli kényszeregvesség folytán másra 
megy át, az engedélyt a kereskedelemügyi minisz
ter azonnal visszavonhatja.

. Az átruházás díját a 66. §. állapítja meg.

II. RÉSZ.
Rádióadó-berendezések.

13. §. Közhasználatra szolgáló rádióhirmondó 
adóállomást, illetve állomásokat (broadeasting-adó) 
csak a m. kir. posta létesíthet és tarthat üzem
ben; az adóállomás, illetve állomások használatát 
a m. kir. posta a minisztertanács hozzájárulásával 
bérbeadhatja.

A közhasználatú rádióhirmondó-állomások ál
lal terjesztett »mindenkinek« szóló közlési (zene,
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ének, felolvasás és más hasonló szórakoztató- és 
oktató-anyagot, a »mindenkinek; jelzésű híreket, 
továbbá a kísérleti adóállomások (11. §.) által adotl 
és személyes levelezés jellegével nem biró jeleket 
(jelzéseket) bárki felvehet, aki rádió vevőberen
dezés létesítésére engedélyt kapott. Tilos azonban 
a felvett közléseket engedély nélkül iparszerűen fel
használni vagy terjeszteni.

Ha a m. kir. posta rádióhirmondó-állomást 
nem létesít, vagy az állomás üzemét bármely ólnál 
fogva szünetelteti, beszünteti, ebből a vevőállomá
sok engedélyesei vagy mások az állammal, illetve 
a m. kir. postával szemben semmiféle díjtérítési 
vagy kártérítési igényt nem támaszthatnak.

14. §. 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. Egyéb célokra szolgáló adóberen
dezések létesítési és üzembentartási feltételeit a 
kiadandó engedélyokirat szabályozza.

Amennyiben a m. kir. belügyminisztérium alá 
tartozó valamely hatóság ilyen rádióadó-berende
zést kívánna létesíteni, vagy üzembentartani, a 
berendezés engedélyezése iránti kérelmét a belügy
miniszterhez intézi, aki azt a kereskedelemügyi 
miniszterhez továbbítja.

Tudományos és kísérleti célokra engedélyt 
kaphatnak;

a) tudományos intézetek és oly iskolák, ame
lyek tanterve a rádiótechnikát felöleli;

b) elektrotechnikai szakegyesületek rádióosz- 
tályai;

c) gyárak (vállalatok) a gyártás körében szük
séges kísérleteikre és az előállított készülékek be
vizsgálására.

Az a), b) és c) pontok alatt felsorolt adó- 
berendezések kizárólag csak egymás közötti jelek 
váltására, továbbá a jelváltás eredményének köz
lésére használhatók.

15. §. A 14. §-ban felsorolt berendezéseket 
a kereskedelemügyi miniszter engedélyezi. Az enge
délyezésre irányuló bélyegköteles kérvényt a 
kereskedelemügyi miniszterhez címezve a terüle
tileg illetékes postaigazgatóságnál, illetve a posta- 
vezérigazgutóságnál kell beadni.

A kérvényhez csatolni kell az engedélyezni 
kéri berendezés elvi és szerelési kapcsolási ra j
zát és részletes műszaki leírását 3—3 példányban 
(rendes ívpapir nagyságában, vagy ilyen nagyságra 
összehajthatóan), továbbá ha a berendezés köz
utat, utcát, teret, vasutat, vagy idegen tulajdont

érint, az illetékes hatóság vagy tulajdonos bele
egyező nyilatkozatát.

A kapcsolási rajzol és műszaki leírást mind 
az engedélyt kérő, mind a terv készítője aláírja.

A kérvényben fel kell említeni a berendezés 
minőségét (távíró, távbeszélő vagy jelzőállomás 
stb.), a berendezés helyét, továbbá, hogy a kérel
mező a berendezést mily célokra kéri és mily 
állomásokkal óhajt az adóállomás útján érint
kezést fenntartani, a vevőállomásokat mely helye
ken és kiknél kívánja lekapcsolni, továbbá, hogy 
a napnak mely óráiban kíván levelezni. A hullám
hosszat és a hívójelei minden állomásra nézve 
a kereskedelemügyi miniszter állapítja meg.

A kérvényben meg kell említeni az adóállo
más kezelőjének a nevet és olmjányokkal igazolni 
kell a szakismereteit.

Fémvezetékkel irányított rádióadó-berendezé
seknél a kérvényben a felállítandó vezeték vég
pontjait és hosszát is fel kell tüntetni. Az ily 
berendezéseknél csatolni kell továbbá a huzal
vezetés iránynyomát feltüntető részlettervet három 
példányban és amennyiben engedélyezett vezeté
ket kíván a kérelmező felhasználni, az erre vo
natkozó engedélyokirat számát és keltét is be kell 
jelentenie.

A részletterveket, ha a vonal hossza 10 kilo
métert túlhalad, az államépítészeti hivatallal hite
lesíttetni kell.

16. §. A 14. §-ban felsorolt adóberendezések 
és a hozzájuk tartozó vevőállomások létesítésé
nek és üzembentartásának feltételeit esetről-esetre 
kiadandó engedélyokirat állapítja meg a 17—20. 
§-okban foglalt rendelkezések figyelembevételével.

17. §. Műszaki feltételek:
a) az adóállomás teljesítményét, valamint a 

hullámhosszát és egyéb feltételeit az engedélyok
irat állapítja meg;

b) csak csillapítatlan rendszerű adókészülék 
használható. Lámpaadóknál sem az izzító, sem az 
anód-feszültség előállítására váltóáramú generáto
rok nem alkalmazhatók;

c) csak az engedélyokiratban megállapított 
hullámhosszak használhatók, az engedélyezett hul
lámhosszak használatát azonban a kereskedelem
ügyi miniszter bármikor megváltoztathatja.

Fém vezetékkel irányított rádióadó-berendezé
seknél: i

a műszaki feltételek esetről-esetre állapíttat
nak meg, egyebekben pedig ugyanolyan feltéte
lek mellett engedélyeztetnek, mint a közérdekű, 
vagy magánhasználatú vezetékes berendezések.
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18. §. Az adóállomás kezelője csak a szük
séges szakismeretekkel rendelkező, , megbízható, 
büntetlen előéletű, legalább tizennyolcadik élet
évét betöltött magyar állampolgár lehet. Amennyi
ben az adóállomás kezeléséhez szükséges szak
ismereteket kellően igazolni nem tudja, ezeknek 
megállapítása céljából a m. kir. posta kívánsá
gára, a posta által kijelölt helyen és bizottság 
előtt vizsgát Lenni köteles.

A kezelő személyében szándékolt változtatási 
a területileg illetékes postaigazgatóságnak előzete
sen be kell jelenteni.

Ha a kezelő személye ellen a kereskedelemügyi 
miniszter kifogást emel, köteles az engedélyes a 
kezelőt megbízatása alól azonnal felmenteni.

Az engedélyes a kézelőkért teljes mértékben 
felelős.

19. §. Az engedély megadása esetén az adóbe
rendezés 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 meg- 
ejtése végett idejében bejelenteni.

Köteles továbbá az engedélyes az esetleges 
üzemi zavarokra tekintettel adásközben a meg
állapított hívójelét, beszélgetések közben nevét 
(cégét) minden egyfolytában leadott közlemény 
elején és végén leadni, illetve bemondani. Üzem
zavarok esetén az engedélyes a m. kir. posta fel
hívására köteles az adást minden díjvisszatérí
tésre vagy kártérítésre való igény nélkül azonnal 
beszüntetni.

20. §. Tudományos és kísérleti célokra (14. §.) 
kivételes és kellően megokolt esetekben a m. kir. 
posta kísérleti állomása bizonyos napra, vagy 
bizonyos' nap meghatározott óráira engedélyt ad
hat az engedélyokiratban megállapított hullám
hosszaknál hosszabb, vagy rövidebb hullámhosz- 
szak használatára is. Az erre szóló engedélyt a
m. kir. posta kísérleti állomásától távbeszélőn is 
lehet kérni.

III. RÉSZ.
Rádióvevő-berendezések.

21. §. Kizárólag vételre szolgáló rádióberen
dezések létesítésére vagy üzembentartására a 
hatóságokon, hivatalokon és közintézményeken 
felül engedélyt kaphatnak: minden magyar állam
polgár, továbbá kereskedelmi társaságok, általá
ban jogi személyek (rádiókészülékek előállítóira 
és forgalombahozóira lásd az 56. és 57. §-t).

Tizennyolc éven aluli kiskorúak vagy gond

nokság alatt állók csak törvényes képviselőjük 
(atyjuk, gyámjuk) beleegyezésével kaphatnak enge
délyt.

Külföldi honosok csak a viszonosság esetén 
kaphatnak engedélyt.

22. §. Kizárólag a rádió hírmondó állomások
által terjesztett közlések, valamint a kísérleti adó
állomások által adott jelek vételére szolgáló rádió
vevőberendezés (szórakoztató rádióvevő) engedélye
zésére irányuló bélyegmentes kérelmet bármely 
postahivatalnál (ide nem értve a postaügynöksér 
gekel) be lehet adni. A kérelemben pontosan meg 
kell jelölni a folyamodó nevét, honosságát, foglal- 
hozását, továbbá azt, hogy a folyamodó milyen 
használatra, hol (város, község, kerület, utca, házi
szám, ajtó stb.), továbbá milyen készülékkel 
(kristálydetektoros, vagy lámpás---- drb. lámpá
val), belső vagy külső antennával kívánja-e a 
vevőberendezést létesíteni és üzemben tartani.

Az engedély elnyerése iránti kérelem az első 
havi használati díjjal együtt a levélkézbesítőnek 
is átadható.

A postahivatal kívánságára a kérelmező köte
les személyazonosságot igazolni.

23. §. A szórakoztató rádióvevő (22. §.)»ki
terjesztett« vagy rendes« használatra engedélyez
hető.

A rendes vagy kiterjesztett használatra enge
délyezett szórakoztató vevőberendezések használa
tát a jelen rendeletben, illetőleg a kiadandó enge
délyokiratban meghatározott eseteken kívül mások
nak díjért, vagy bármely más címen megengedni, 
vagy azokat más célokra használni tilos.

Kiterjesztett használat a vevőberendezés útján 
felvett közléseknek (13. §.) belépődíj (különdíj) 
szedése mellett állandó, vagy egyes (alkalmi) ese
tekben (előadásokon) történő bemutatása, illetve 
tudomásra bocsátása.

Minden más használatot rendes« használat
nak kell tekinteni. \

Az állandó kiterjesztett használatra, valamint 
a rendes használatra jogosító engedélyt az enge
délyes lakása szerint illetékes kézbesítőpostahiva- 
tal, ahol több postahivatal van, az 1. számú 
postahivatal, Budapesten pedig a kérelmező lakása 
szerint illetékes levélpostakézbesítő postahivatal 
adja meg.

Egyes (alkalmi) esetekben tartandó kiterjesz
tett használatra (előadásra) külön engedélyt kell 
kérni. Az engedélyt az a postahivatal (ahol több 
postahivatal van, az 1. számú postahivatal) adja 
meg, amelynek kézbesítőkerületében a kérelmező 
az eláadást meg akarja tartani. Budapest székes
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főváros területén engedélyt az illetékes levélposta- 
kézbesítő hivatal adja meg.

Állandó és egyes esetekre szóló kiterjesztett 
használatra, a postahivatalok csak az illetékes 
rendőrhatóság engedélyének előzetes felmutatása 
mellett adhatnak engedélyt.

Az egyes alkalmi esetekre adott engedély alap
ján az engedélyokiratban megjelölt helyen és na
pon nemcsak egy, hanem több előadás is tart
ható.

24. §. A vevőberendezéshez szükséges készülé
kek és alkotórészek beszerzéséről és az állomás
nak a fennálló jogszabályok, illetőleg az engedély- 
okirat feltételei szerint való berendezéséről és fenn
tartásáról az engedélyes maga köteles gondoskodni

A m. kir. posta a berendezés szabályszerűsé
gét ellenőrizheti és az esetleges szabálytalanságok 
megszüntetésére — amennyiben visszaélés nem 
forog fenn — az engedélyest kötelezi.

25. §. Egy engedélyokirat csak egy vevőberen
dezés -létesítésére és üzembentartására jogosít, az 
engedélyes azonban egy engedélyokirat alapján 
saját használatára több vevőkészüléket vagy lénye
ges alkotórészt is beszerezhet és készülékeit az 
engedélyokiratban megjelölt helyen rendes haszná
latra felváltva üzemben tarthatja.

Az engedélyes a rendes használatra engedé
lyezett vevőberendezését kirándulásra, nyaralásra 
l>elépődíj nélküli bemutatásra magával viheti, 
üzemben tarthatja, de köteles az engedélyokiratát 
is magával vinni és ellenőrzés esetén felmutatni. 
Ily esetben, az engedélyes az engedélyokiratban 
megjelölt helyen vevőberendezést üzemben nem 
tarthat. Ha azonban több helyen is kíván léte
síteni és üzembentartani vevőberendezést, erre kü
lön, illetve annyi engedélyt kell kérnie, ahány 
helyen vevőberendezést üzemben tart.

A lakásváltozást, illetve a berendezés áthelye
zését az engedélyes mind a régi, mind az új lak
helyen a díjak beszedésére kijelölt postahivatalnál 
előzetesen bejelenteni köteles.

26. §. A rendes használatra engedélyezett vevő- 
berendezés engedélyese saját készülékét leágazás
sal ugyanazon házban, de másnak a lakásában 
felszerelt, vételre alkalmas berendezéssel (hango
san beszélővel, hallgatóval stb.) kapcsolatija hoz
hatja, ha az idegen lakás tulajdonosa (bérlője) 
vevőberendezés létesítésére és üzembentartására 
előzőleg engedélyt kapott.

Ezeket az idegen lakásban felszerelt vevő
készülékeket mindenben önálló vevőállomásoknak 
kell tekinteni.

27. §. A 23. §-ban felsorolt használattól eltérő

célokra, vagy nemcsak a rádióhirmondó és a 
kísérleti adóállomások által terjesztett közlések 
illetőleg jelek (13. §.) felvételére, hanem egyéb 
célokra is szolgáló rádióvevő-berendezések létesí
tése és üzembentartása iránti bélyegköteles kérel
meket a kereskedelemügyi miniszterhez kell be
adni.

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 kereskedelemügyi miniszter esetről- 
esetre a kiadandó engedélyokiratban állapítja meg.

IV. RÉSZ.
Vevő- vagy adó-rádióantennák létesítése.

28. §. Az antenna a rádió (adó- vagy vevő) 
berendezés tartozéka. Ezért antennája csak annak 
lehet, kinek rádióberendezés létesítésére vagy üzem
bentartására engedélye van. Ugyanaz az antenna 
az antenna tulajdonosának hozzájárulása esetén 
két vagy több engedélyes használatára is szolgál
hat.

29. §. A rádióberendezések antennái az elhe
lyezés szerint belső, vagy külső antennák lehetnek.

Belső antennák azok, amelyek valamely épület 
belsejében (lakás, üzlethelyiség, raktár stb.), külső 
antennák pedig azok, amelyeknek huzalai egészben 
vagy részben valamely épület külső részein, be 
írem épített ingatlanon, vagy általában az ingat
lanok felett a levegőtérlxm helyeztetnek cl.

A padlástérben (padlás belsejében) épített 
antennát (padlásantenna) belső antennának kell 
tekinteni; az ily antennákra azonban a 32. és
46. §-ok rendelkezései szintén kiterjednek.

30. §. Belső, vagy külső antenna építésére 
(kihorgonyzására, leágazására, bekapcsolására, lég- 
ürben elvezetésére stb.) csak azok az ingatlanok 
vehetők igénybe, amelyeknek a rádióberendezés 
engedélyese a tulajdonosa vagy a birtokosa, vagy 
amelyekre az engedélyesnek, mint főbérlőnek, bér
leti joga egészben vagy részben kiterjed.

Egyéb ingatlant csak az ingatlan tulajdono
sának (birtokosának) előzetes írásbeli beleegyezé
sével és az általa megállapított feltételek mellett 
szabad antenna építésére igénybe venni.

Az olyan főbérlet esetében, amelynél fogva 
valaki (főbérlő) több lakásból álló házat, vagy 
a házban több lakást haszonszerzés végett bérel 
abból a célból, hogy azt másoknak bérbeadja, a 
főbérlő által bérelt helyiségek bérlői a főbérlőkkcl 
azonos elbírálás alá e,snek.
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Albérlők a jelen rendeletben megállapított fel
tételek mellett csak a főhérlő hozzájárulásával és 
a főbérlő felelőssége mellett építhetnek külső an-' 
tennát, kivéve, ha az ingatlan tulajdonosa (bir
tokosa) vagy meghatalmazottja a főbérlő hozzá
járulásától eltekint.

A jelen §-ban fogla.lt rendelkezés alól kivé
tetnek:

a) a kereskedelemügyi miniszter által köz
érdekű vagy postaszolgálati érdekből engedélyezett 
rádióberendezések antennái, ezek építésének cél
jaira az 1890 júliús hó 18-án kiadott 23.445. K. 
M. sz. rendelet 95—1Ó9. §-,aiban megállapított fel
tételek mellett a kereskedelemügyi miniszter en
gedélyével idegen tulajdonban álló ingatlanok is 
igény bevehe tők;

b) történelmi műemlékek, amelyeken külső 
antennákat csak a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter előzetes hozzájárulásával lehet építeni.

Az a) és b) pont alatti antennákat a in. kir. 
posta is megépítheti, fenntarthatja vagy lebont
hatja.

31. §. Az ingatlan tulajdonosa (birtokosa) 
(30. §. 1. bekezdés) az antenna építését, fenntartását 
stb. ellenszolgáltatás nélkül köteles tűrni, azonban 
az antenna helyét oly módon kell megállapítani, 
hogy az ingatlan állagát ne veszélyeztesse és hasz
nálatát ne akadályozza. A tulajdonos (birtokos) 
az építéssel vagy a fenntartással okozott kárának 
megtérítését, valamint abbanhagyás esetében az 
előbbi állapot helyreállítását, ha erről az enge
délyessel megegyezni nem fűd, a törvény rendes 
útján követelheti.

32. §. Belső antennát — a padlásantennát 
kivéve — a fennálló jogszabályok sérelme nélkül 
a rádióberendezés engedélyese az általa birt, vagy 
bérelt helyiségben tetszés szerint létesíthet, ille
tőleg építhet. Ily antennák céljaira megfelelő biz
tosító alkalmazása mellett a világítási berendezé
seknek az engedélyes helyiségében felszerelt belső 
vezetékei is felhasználhatók.

Bérházakban padlásantennát csak az ingatlan 
tulajdonosának (birtokosának) vagy meghatalma
zottjának előzetes írásbeli hozzájárulásával és az 
általa; megállapított feltételek mellett szabad épí
teni.

33. §. Külső antennák iparszerű építésével 
(karbantartásával, lebontásával stb.) csak az fog- 
lalkozhatik, akinek villamosáramú berendezések, 
ezek részeinek* valamint villamos mérőeszközök
nek felszerelésére, vezetékek létesítésére, kapcsolá
sára, javítására, illetőleg ezen munkák valamelyi- |

kének elvégzésére jogosító iparigazolványa, vagy 
iparengedélye van.

Az engedélyes a jelen rendelet határozatainak’ 
megfelelő külső antennáját maga is megépítheti, 
fenntarthatja, vagy lebonthatja. Az ingatlan tu
lajdonosának (birtokosának) vagy meghatalmazott
jának írásbeli kívánságára azonban köteles az en
gedélyes a munkálatot iparjogosítvánnyal ren
delkező iparossal (1. bek.) végeztetni, kivéve, ha 
helyben ily ipar jogosítvánnyal rendelkező iparos 
nincs, vagy az engedélyes maga rendelkezik ily 
ipar jogosítvánnyal.

34. §. Külső antennája ugyanazon ingatlanon 
minden engedélyesnek csak egy lehet. Oly enge
délyesek azonban, akiknek segédrezgést keltő 
(oscillator) lámpával dolgozó (superregenerativ 
flewe'ling, superheterodyn, tropadyn, ultradyn stb. 
hasonló név alatt szereplő) vevőkészülékük van, 
ezdkhez a készülékekhez — sem külső, sem padlás
antennát nem használhatnak.

35. §. A külső antennák építésénél a nyilvános 
í utak, terek, vasutak keresztezését lehetőleg mellőzni

kell. Ha a keresztezést nem lehet elkerülni, a kér 
resztezésre nézve az építés előtt a jelen rendelet 
30. §-ának második bekezdése értelmében az út, 
tér vagy vaisút tulajdonosának engedélyét meg kell 
szerezni.

Ha az antenna közutat (utcát, terel) vagy 
vasutat feszíténe át és az átfeszítésbe az illetékes 
közigazgatási hatóság (vasút) beleegyezik, az an
tenna huzalait az úttest szintjétől számítva leg
alább 5 és félméter magasságban kell kifeszíteni, 
feltéve, hogy az illetékes közigazgatási hatóság 
(vasút) ennél magasabb átfeszítést nem kíván.

36. §. A jelen rendelet 30. §-ának első bekez
désében körülírt ingatlan igénybevétele esetében 
a külső antenna építésének megkezdése előtt a 
rádióbe rendezés engedélyese köteles ebbeli szán
dékát az ingatlan tulajdonosának (birtokosának) 
vagy meghatalmazottjának szóval vagy kívánságra 
írásban bejelenteni.

A bejelentésijén azt is meg kell említeni, hogy 
az engedélyes az antennát (kihorgonyzását, leága
zását, bevezetését stb.) hol helyezi el, maga kí
vánja-e megépíteni, vagy pedig annak megépíté
sével a 33. §-ban meghatározott ipar jogosítvánnyal 
rendelkező iparosok (vállalatok) közül kit (kiket) 
kíván megbízni.

Az írásbeli bejelentést, átvételi elismervény 
ellenében kell átadni, vagy postán tértivevényes 
ajánlott levélben elküldeni.

37. §. Ha az ingatlan tulajdonosának (bir
tokosának) vagy meghatalmazottjának a külső an-
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tenna építése ellen nincs kifogása (38. §.), erről 
az engedélyest a bejelentés kézhezvételétől (36. §.) 
számított 8 napon belül írásban értesíteni köteles 
(36. §., harmadik bekezdés) és az engedélyes az 
antennát a 33. §. értelmében megépítheti, illetőleg 
megépíttetheti, de a munkálatok megkezdésének 
idejét a tulajdonosnak (birtokosnak) vagy meg
hatalmazottnak szintén köteles hejelenteni.

A tulajdonos (birtokos) és az engedélyes közöli 
a helyreállítás kérdésében netán felmerülő viták 
eldöntése bíró|i útra tartozik. Az engedélyes elma
rasztalása esetén a ke re s k e dele m ü gy i miniszter az 
engedélyt visszavonhatja.

38. §. Ha az ingatlan tulajdonosa (birtokosa) 
vagy meghatalmazottja a külső antenna megépí
tését alapos indokokból kifogásolja, a bejelentés 
(36. §.) vitelétől számított 8 napon belül köteles 
az engedélyest erről a kifogások alapjául szolgáló 
indokok közlésével írásban értesíteni (36. §. utolsó 
bekezdés). Az engedélyes a kifogás(oka)t döntés 
végett a kereskedelemügyi miniszter elé terjeszt
heti.

Kifogás esetében az antennát a kereskedelem
ügyi miniszter döntése előtt nem szabad meg
építeni.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a szük
séghez képest a felek meghallgatása, esetleg bár
melyik fél kérelmére vagy hivatalból elrendelt 
helyszíni szemle tartása után az antenna helye és 
általában az antenna megépítése tekintetében, va
lamint abban a kérdésben, hogy a közegeinek ki
küldésével, vagy egyébként felmerülő költségeket 
ki köteles megtéríteni, bírói út kizárásával vég
érvényesen dönt. A költségek behajtása a jelen 
rendelet 11. §-ának 5. bekezdése szerint történik.

A kereskedelemügyi miniszter a helyszíni 
szemle költségére előleg letételét is elrendelheti; 
ennek elmulasztása esetében a szemle megtartásá
nak mellőzésével dönt.

A kereskedelemügyi miniszter a bírói út. kizá
rásával és az előbbi két bekezdés értelmében dönt 
az antenna építése, fenntartása, áthelyezése és le
bontása stb. tekintetében a tulajdonos (birtokos) 
vagy meghatalmazottja és az engedélyes, valamint 
az egyes engedélyesek között az antennáik kérdér 
sében felmerülő egyéb műszaki természetű viták 
eseteiben is. v

39. §. Ha az ingatlan tulajdonosa (birtokosa) 
vagy meghatalmazottja a jelen rendelet 36. §-ában 
megszabott bejelentés vételétől számított 8 napon 
belül nem értesíti írásban az engedélyest az elha
tározásáról, vagy arról, hogy a 38. §. értelmében 
az építést kifogásolja, az antenna építését többé

nem ellenezheti és az engedélyes az antennát a 
33. §. rendelkezése •szerint megépíttetheti, vagy 
saját maga is megépítheti. Ha a megépítést a tu
lajdonos (birtokos) vagy meghatalmazott megaka
dályozza, az engedélyes annak igazolása mellett, 
hogy a 36. §. rendelkezéseinek eleget tett, a keres
kedelemügyi miniszterhez fordul, aki ez ügyben 
az ingatlan-tulajdonos (birtokos) vagy meghatal
mazott meghallgatása nélkül bírói út kizárásával 
(38. §.) végérvényesen határoz és határozatában 
az engedélyest rendőri karhatalom igénybevételére 
is feljogosítja.

40. §. Az épület lebontása, nagyobbmérvű át
alakítása, felemelése, vagy új épület létesítése 
esetében az engedélyes az ingatlan tulajdonosának 
(birtokosának) yagv meghatalmazottjának írásbeli 
felszólítására (36. §. utolsó bekezdés) a felszólítás 
vételétől számított 8 napon belül az antennáját 
saját költségén lebontani, esetleg a tulajdonos (bir
tokos) v,agy meghatalmazott kívánságára a saját 
költségén áthelyeztetni köteles. Ha az engedélyes 
a felhívásnak a fentebb megállapított határidőn 
belül nem teisz eleget, a munkálatokat a tulajdonos 
(birtokos), v'agy meghatalmazott az engedélyes 
költségére és veszélyére végezteti el. A költségek 
megtérítését a tulajdonos (birtokos) a törvény ren
des útján követelheti.

Ha az engedélyes elköltözik és antennáját nem 
szereli le, ugyancsak az előbbi bekezdésben foglalt 
rendelkezések szerint kell eljárni.

41. §. Az engedélyes az antennát állandóan 
jókarban tartani, az esetleges hiányokat azonnal 
megszüntetni köteles és kizárólag felelős az 
antenna építéséből, fenntartásából, lebontásából 
stb.-ből származó balesetekért, károkért.

Ha a külső antenna fenntartása emberi életre, 
vagy vagyonra fenyegető veszéllyel jár, tekintet 
nélkül a netán folyamatban lévő kihágási eljá
rásra, a rendőrhatóság az antennának záros határ
időn belül való átépítését, áthelyezését, esetleg 
annak azonnali leszerelését is elrendelheti. Ha az 
engedélyes a kitűzött határidőn belül a felhívásnak 
eleget nem tesz, a rendőrihatóság az antennát az 
engedélyes költségére és veszélyére távolíttatja el.

42. §. Külső antennákat általában úgy kell 
építeni, hogy azok a már meglévő antennák mű
ködését ne zavarják, továbbá, hogy az esetleg lé
tesítendő antennák építését lehetőleg ne akadá
lyozzák.

Keresztezés esetében a két antenna keresz
tezésének szöge 90° és 60° között Hegyen.

Ha az új antennának az előző bekezdések 
értelmében való elhelyezése a korábban megépített



20. szám. 149

antennák miatt nem lehetséges, vagy az egyik 
antenna működése a másikat zavarja, a jelen ren
delet 38., illetőleg 9. §-a értelmében kell eljárni.

43. §. Külső antennákat műszaki tekintetben
az alábbi 1 8. pontok, illetőleg 44—50. §-ok ren
delkezései szerint kell megépíteni:

1. Az antennáknak a kéményekhez való szabad 
járást és az esetleges háztatarozási munkálatok 
elvégzését akadályozniok nem szabad.

2. Az antennához fejhasznált huzalokat nem 
szabad több darabból összetoldani. Tömörhuzalok 
1.5 mm álmérőn alul, sodrott huzalok pedig a 
2 mm2 összkeresztmetszeten alól nem alkalmazha
tók és ez utóbbiaknál az egyes szálak átmérője
0.25 nnn-nél kisebb nem lehet.

3. Többvezcjékes antenna huzalait kereszttar
tókra kell felerősíteni. A kereszttartók vasból vagy 
keményfából készíthetők és hosszuk legfeljebb 
2 méter lehet.

4. Az antenna-huzalok kikötésére kéményt, 
vagy az épületnek egyéb kiemelkedő részeit csak 
akkor szabad igénybevenni, ha azok a várható 
legnagyobb terhelésnek megfelelő szilárdsággal bír
nak. Ily kiemelkedő részek hiányában a kikötés 
céljaira az épület falához vágj' tetőzetéhez erősített, 
vágj' az épülettől különálló támszerkezeteket kell 
alkalmazni.

5. Mind a támszerkezetek, mind ezek kihor
gonyzási pontjainak megerősítésére kellő gondot 
kell fordítani és a támszerkezeteket úgj' kell fel
szerelni, hogy azok a lcgnagj'obb terhelés esetén 
is megtartsák eredeti helyzetüket.

6. A fémszerkezeteknek, kihorgonyzási pon
toknak a tetőből való kilépési helyein a nedvesség 
behatolásának megakadályozása végett megfelelő 
védőtokot kell alkalmazni.

7. Fából készült támszerkezetek alkalmazását 
kerülni kell. Amennyiben azok mégis alkalmazásra 
kerülnek, anyaguk csakis vörösfenyő vagy ke
ményfa lehet.

8. Az antenna-leágazás a lehetőség szerint rö
vid legyen és azt az antenna huzalaihoz úgy kell 
megerősíteni, hogy ezáltal ez utóbbi szilárdsága 
ne szenvedjen; forrasztani csak a húzáshoz igénj'be 
nem vett huzaldarabokon, de ott is csak forrasztó
pákával szabad. Sodrott vezetékekből készült an
tennát forrasztani nein szabad.

44. §. 1. Az antcnna-kifeszítéseknél 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.

46. §. Az antennáúl felhasznált huzalok össz- 
hossza az adó, vagy vevő-készülékekhez vezető le
bukást és földvezetéket, vágj' a földvezetéket helyet
tesítő 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 viszonj'ok indokolják, 
illetőleg, ha ez a vétel javítása érdekében feltét
lenül szükséges.

46. §. Az antennaleágazás végére közvetlenül 
az épület fedett helyiségébe való belépés előtt vagy 
után egy darab villámhárítót és legalább 5 ampéres 
földelő kapcsolót kell alkalmazni. Szivócsúcsokkal 
ellátott földelő kapcsoló alkalmazása esetén a kü
lön villámhárító felszerelése mellőzhető. A földelő 
kapcsolói, ha az antenna használaton kívül van, 
állandóan a földre kell kapcsolni.

Földelésül a vízvezeték csőhálózata, földbe le
vezetett esőcsatorna esetleg gőzfűtés csövei is fel- 
használhatók, ha a gőzfűtés csövei a vízvezetékkel 
fémes összeköttetésben állnak. Amennyiben ily föl
delési eszközök nem állanának rendelkezésre, külön 
földvezetéket kell építeni. Földvezeték keresztmet
szetének elektromos vezetőképesség szempontjából 
1.5 mm2 keresztmetszetű vörösrézhuzallal kell 
egyenértékűnek lenni.

A földelés készítésére a talajnak állandóan 
talajvizet tartalmazó vagy nedves rétegéig kell 
leásni és ott vagy egy 0.5 m2 felületű vörösrézle
mezt, vagy pedig csigavonalban mintegy 5 méter 
10 mm2 keresztmetszetű vörösrézhuzalat kell lefek
tetni. Ha a földvezetéknek a földben elhelyezett 
vezetékeit forrasztani kell, a forrasztás csakis sav 
alkalmazása nélkül történhet.

Az épület fedett helyiségeiben felszerelt földelő 
vezetéket lehetőleg rövid úton, éles kanyarulatok 
nélkül, gyúlékony anyagoktól távol kell vezetni; 
alkalmazható csupasz vezeték is.

A jelen §. rendelkezéseit a padlásantennákra 
is alkalmazni kell.

47. §. Azokat az antennákat, amelyek nyilvános 
utakat, tereket, vasútakat, erősáramú vagy köz
használatú berendezéseket kereszteznek, az aláb
biak szerint kell megépíteni:

1. Az antenna-légvezetékek építéséhez ke
ményre húzott vörösréz-, vagy keménybronz-huza- 
lokat kell használni, melyek szakító szilárdságának 
négyzetmilliméterenként legalább 40 kg-nak kell 
lennie. Az építéshez vékonyabb huzalokból készí
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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 lehető
leg kerülni kell.

Tömörhuzalok 1.5 mm. átmérőn alul, sodrott 
huzalak 2 mm2 összkeresztmetszeten alul nem al
kalmazhatók.

Az antennát úgy kell megépíteni, hogy a hu
zalokban fellépő legnagyobb húzó igénybevétel az 
anyag szakító szilárdságának egynegyedét ne ha
ladja meg (négyszeres biztonság: 40 kg négyzet- 
milliméterenkénti szakítószilárdság esetén tehát * 
legnagyobb huzóigénybevéte! 10 kg lehet négyzet- 
milliméterenként) .

2. Az antenna huzalát támpontok között nem 
szabad darabokból összetoldani.

3. Ha az antenna nem oszlopon feszíttetik ki, 
a felerősítéshez kovácsolt vasból készült kellő szi
lárdságú csöveket, traverz- vagy szögvasakat kell 
használni.

1. Kihorganyozásra kellő szilárdságú horga
nyozott vashuzal-kötelet kell alkalmazni.

5. A többvezetékes antenna felerősítésére hasz
nált kereszt tartók vasból vagy impregnált kemény- 
fából készülhetnek, hosszuk legfeljebb két méter 
lehet.

ti. Az antenna-huzalok szigetelésére diószige- 
t él őket kell használni. A szigetelők törési biztonsága 
a felhasznált huzal szakítási szilárdságának leg
alább is tízszerese legyen.

7. A diószigetelőknek egymáshoz, vagy végeikre 
alkalmazandó szívdarabokhoz való összekötésére 
olyan anyagú és átmérőjű bronz vagy horganyo
zott vashuzalt kell alkalmazni, melyeknek szakítási 
szilárdsága legalább is kétszerese a használt an
tennahuzalnak.

48. §. 1. Nagyfeszültségű (250 volton felüli) 
vezetékek keresztezése tilos.

2. Nagyfeszültségű vezetékek közelében az an
tennát úgy kell építeni, hogy érintkezés még ve
zetékszakadás esetén se jöhessen létre. A kétnemű 
vezeték között mért vízszintes távolság 10 m-nél ki
sebb nem lehet.

49. §. 250 voltnál alacsonyabb feszültségű ve
zetékkel való találkozás esetén, ha antennaszaka
dáskor fémes érintkezés is lehetséges, az antenna 
tulajdonosának költségén a következő biztonsági 
intézkedéseket kell alkalmazni:

1. Azon a feszlávolságon belül, ahol az érint
kezés veszélye felléphet, vagy az erősáramú veze
tékeket szigetelőtől szigetelőig terjedő jól földelt 
védőhuzalokkal vagy védőhálóval kell ellátni, vagy

1 o')

az egyik lerendezés vezetékeit a keresztezés helyén, 
az időjárás viszontagságainak ellenálló, elsőrendű 
minőségű szigeteléssel ellátott huzalokból kell készí
teni. Az alkalmazott szigetelő rétegnek 1000 volt 
átütési feszültséget kell kibírnia. A szigetelésnek 
szigetelőtől szigetelőig kell terjednie.

2. Az erősáramú villamos berendezésen eset
leg szükségessé váló munkát kizárólag e beren
dezés tulajdonosának személyzete hajthatja végre.

3. Az antenna építése csak a fenti biztosítási 
munkálatok befejezése után kezdhető meg.

50. §. 1. Gyengeáramú vezetékkel való 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 m 
függélyesben mért távolságnak kell lenni. A keresz
tezés lehetőleg 90° alatt, de 60°-nál semmiesetre 
sem kisebb szög alatt történjék.

51. §. 1. Ha az antenna által a közhasználatú 
vagy vasútüzleti vezetékek üzeme zavartatnék, vagy 
azok esetleges bővítése megakadályoztatnék, az en
gedélyes köteles az antennát minden díj vagy kár
térítési igény nélkül záros határidőn belül a saját 
költségére átépíteni, áthelyezni, esetleg el is távo
lítani.

2. Erős vagy gyengeáramú vezetékek tetőtar
tóihoz vagy oszlopaihoz (támszerkezeteihez) csak 
akkor köthető ki az antenna, ha a tulajdonos erre 
előzetes írásbeli engedélyt adott. Ily berendezések 
vezetékei — a 32. §-ban említett kivételtől eltekintve 

antenna céljaira nem használhatók.
52. §. Abban az esetben, ha valamely helyen 

az antenna felállítása a közhasználatú távíró és 
távbeszélővezetékek miatt lehetetlen, az érdekelt 
kérelmére a kerületi műszaki felügyelőség, ille
tőleg közvetlenül a postavezérigazgatóság 9 ü. o. 
alá tartozó helyeken ez utóbbi megengedheti a 
közhasználatú vezetékek támszerkezeteinek igény- 
bevételét is, de csak akkor, ha ez a közhaszná
latú vezetékek használatát, vagy esetleges további 
bővítését nem akadályozza vagy hátrányosan nem 
befolyásolja.

Az engedély bármikor visszavonható.
Az igénybevételért esedékes díjakat a üti. §. 

tünteti fel. %
53. §. A jelen rendelet rendelkezései nem ter

jednek ki a közhasználatú rádióberendezések 
antennáira, amelyeknek építésére, az idegen ingat
lan (épület) kisajátítására, igénybevételére stb. az
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1888. évi XXXI. törvénycikk és az ennek végre
hajtása tárgyában kiadott rendeletek rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

V. RÉSZ.
A rádiókészülékek és alkotórészek előállítása, 
külföldről behozatala, kivitele, forgalombahoza- 

tala, megszerzése, birtoklása és birlalása.
54. §. 1. A jelen rendelet 1. §-ában felsorolt 

berendezésekhez szükséges vagy ily célra alkalmas 
készülékeket és ezek lényeges alkotórészeit csak 
előzetes engedély alapján szabad előállítani, javí
tani, megszerezni, birtokolni, birlalni, átruházni, 
.forgalomba hozni, vagy amennyiben a jelen 
rendelet ez alól kivételt nem tesz — (55. §.) kül
földről behozni.

A készülék előállítása alatt a kész alkotó
részekből való összeállítást is érteni kell.
•  2. Lényeges alkotórésznek kell tekinteni ezidő-
szerint: a rádiócélokra szolgáló alacsony váltako
zásszámú erősítőkhöz használt transzformátort, 
változtatható kondenzátort, hullámok felvételére 
alkalmas bármilyen tekercset, kathodlámpát, hall
gatót kagylónként 1000 ohmos, vagy ezen felüli 
ellenállással, a magas- és alacsony-frekvenciájú 
erősítőt és a hangosan beszélőt.

3. Nem szükséges előállítási engedély (50. §.) 
vevőkészüléknek és vevőkészülék lényeges alkotó
részeinek kizáróan saját használatára és a jelen 
rendelet határozmányáinak megfelelő módon való 
előállításához, ha az előállítónak az előállítandó 
rádióvevőkészülék illetőleg berendezés létesítésére 
és üzembenLartására engedélye van.

Ily rádióvevőkészüléket, vagy lényeges alkotó
részt az engedélyes mások részére pénzért, vagy 
bármily ellenszolgáltatásért, semmiféle jogcímen 
át nem adhat.

55. §. 1. Akinek rádióvevőkészülék előállítá
sára, forgalombahozatalára, vagy üzemben tartá
sára engedélye van, az idevonatkozó egyéb jog
szabályok érvénybetartása mellett a kereskedelem
ügyi miniszter külön engedélye nélkül is jogosult 
engedélye alapján a külföldről rádióvevőkészüléke
ket és ezek lényeges alkotórészeit behozni.

2. A rádióadó-készülékek .(lényeges alkotóré
szek) csak a kereskedelemügyi miniszter külön 
engedélye alapján hozhatók be. A behozatal enge
délyezésére irányuló bélyegköteles beadványokban 
fel kell tüntetni, hogy a kérelmező honnan, mely 
országból, milyen bruttósúlyban és értékben, mi
lyen és hány készüléket, illetőleg lényeges alkotó
részt és mily célból kíván behozni. A beadvány
ban fel kell továbbá említeni azt is. hogy a kérel

mezőnek a rádiókészülékek és alkotórészek elő
állítására, forgalombahozatalára, vagy üzemben- 
tartására van-e engedélye s ha igen, mi az enge
dély száma, a kiállítás ideje és a kiállító hivatala.

3. A belföldön előállított rádióadókészülékek (lé
nyeges alkotórészek) előállításának és úgy kül
földön, mint belföldön előállított adókészülékek 
(lényeges alkotórészek) forgalombahozatalának fel
tételeit a kereskedelemügyi miniszter esetről-esctre 
a kiadandó engedélyokiratban állapítja meg. (63. §.)

56. §. Rádióvevő-készülékeknek és ezek lé
nyeges alkotórészeinek ipai\szcríy^|M^&ál^  iayj- 
tására csak olyan iparos (gjm ro^Kap ha t enge
délyt, aki szabályszerű iparigazolváhyT" vágy ipar- 
engedély alapján villamosáramú berendezéseknek, 
azok részéinek, Valamint villamos mérőeszközök
nek létesítésével, javításával, illetőleg ezeknek a 
níunkákíialf valamelyikével foglalkozik, avagy a 
látszerész-, vagy műszerész-ipart gyakorolja. Az 
iparos (gyáros), a kapott engedély alapján az általa 
előállított készülékeket és készülékalkatrészeket for
galomba is hozhatja. Ha azonban vevőberendezést 
is akar üzemben tartani, erre a jelen rendeletben 
(III. Rész) megállapított feltételek mellett külön 
engedélyt kell kérnie.

57. §. A rádióvevő-készülékkel és ezek lé
nyeges alkotórészeivel kereskedésre, ideértve ezek
nek az iparostól (gyárostól) megszerzését is, en
gedélyt csak oly személy kaphat, akinek elektro-

’ezckkci riTfíOn"tchnikai, műszaki, optikai, vagy 
' cffikcic árusítására szóló iparjogósiíványa van. A 
kereskedő a forgalombahozói engedélye alapján
készülékek (lényeges alkotórészek) előállításával, 
vagy javításával nem foglalkozhat, ily munkála
tokat csak az 56. §-ban meghatározott engedéllyel 
bírókkal végeztethet.

Ha a kereskedő vevőberendezést is akar üzem
ben tartani, ennek üzemben tartására a jelen ren
deletben (III. Rész) megállapított feltételek mellett 
külön engedélyt kell kérnie.

58. §. Kivitelre (külföldön leendő értékesítésre) 
szánt vevőkészülékek és készülékalkotórészek elő
állítása nem esik’ műszaki természetű korlátozó 
rendelkezések alá, de előállításukkal csak oly egyén 
foglalkozhatik, akinek rádiókészülékek és alkotó
részek előállításához engedélye van. (56. §.)

Belföldi használatra csak olyan vevőkészülé
kek állíthatók elő és hozhatók forgalomba, ame
lyek sugárzásmentes, illetőleg olyan kapcsolással 
bírnak, hogy a készülék helyes kezelése mellett 
az antennára zavaró rezgés nem juthat ki. A 
készülék előállítója, illetőleg forgalombahozója kö
teles a lámpás-készülékekhez oly írásbeli hasz-
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nálati utasítást mellékelni, amely a kezelőknek út
mutatást ad arra, hogyan kell a készüléket ke
zelni, azzal keresni és a visszacsatolást oly módon 
elvégezni, hogy tartós sugárzás ne léphessen fel. 
A használati utasításban a jelen rendelet 10. §-ának 
második bekezdésében, továbbá 68. §-ának első 
bekezdésében és 1. pontjában foglalt rendelkezése
ket is idézni kell.

59. §. A belföldi használatra előállított min
den egyes készüléken fel kell tüntetni a készüléket 
előállító 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 ren
delkezésbe nem ütköző más megjelöléssel is el
láthatja.

A készülék forgalombahozója a készüléken 
saját nevét (cégét) feltüntetheti.

60. §. A készülékek és alkotórészek előállítá
sára szóló engedély megadásáért (56. §.) köteles 
az iparos (gyáros) a 66. §-ban megállapított en
gedélyezési díjakat az engedélyokiratban megje
lölt módon megfizetni.

61. §. A m. kir. posta ezzel megbizott szak
közegei azokban a helyiségekben, amelyekben rádió- 
készülékeket és lényeges alkotórészeket állítanak 
elő, raktáron tartanak, vagy forgalomba hoznak, 
bármikor megjelenhetnek annak ellenőrzése cél
jából, hogy a tulajdonos a jelen rendelet ren
delkezéseit meglartja-e. -

A megbizott szakközeg írásban nyert meg
bízatás esetében kémpróbaszerű felülvizsgálás cél
jából egy készüléket (alkotórészt) kiválaszthat és 
azt, valamint a 63. §-ban említett raktárkönyvet 
elismervény ellenében magával viheti. A készülé
ket és a vizsgálat foganatosítása után a raktár
könyvet, amennyiben szabálytalanság nem nyer 
megállapítást, nyomban vissza kell juttatni.

62. §. A kereskedő az engedély (57. §.) meg
adásáért a 66. §-ban megállapított díjakat az en
gedélyokiratban megjelölt módon a m. kir. pos
tának megfizetni tartozik.

63. §. 1. A rádióvevőkészülékek és a jelen ren
delet 54. §-ában felsorolt lényeges alkotórészek 
csak azok részére szolgáltathatók ki, akik a ré
szükre kiállított engedélyokirat felmutatásával 
esetről-esetrc igazolják, hogy a kívánt készülék, 
illetőleg lényeges alkotórészek megszerzésére jo
gosultak.

2. Rádióadókészülékek és ezek lényeges alkotó
részei pedig csak azok részére szolgáltathatók ki, 
akik ily készülékek előállítására, forgalombahoza-

talára, vagy üzembentartására jogosító engedéllyel 
bírnak és személyazonosságukat igazolják. Ily ké
szülékek (lényeges alkotórészek) előállítói és for- 
galombahozói kötelesek az általuk előállított, illető
leg forgalombahozott adókészülékekről (lényeges al
kotórészekről) — tekintet nélkül arra, hogy azok 
belföldi használatra, vagy kivitelre szolgálnak-e — 
oly pontos nyilvántartást vezetni, amelyből megálla
pítható, hogy mikor mennyi készüléket (lényeges 
alkotórészt) állítottak elő, vagy szereztek be és 
kinek (név és pontos lakcím) adtak el. Amennyi
ben az eladás kivitel céljából történt (3. bekezdés), 
ezt a körülményt a vevő neve mellett fel kell tün
tetni. A nyilvántartást két éven át meg kell őrizni.

3. Kivitel céljaira rádiókészülékek és lényeges 
alkotórészek minden korlátozás nélkül kiszolgáltat
hatok, de a kivitel céljából vásárló általa aláírt 
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 el
küldeni. Ezeket a nyilatkozatokat az árusító két 
éven át megőrizni köteles. *

64. §. A belföldi használatra szánt minden 
egyes vevőkészüléket annak fölülvizsgálása céljából, 
hogy az a jelen rendelet követelményeinek meg
felel, az előállító vagy forgalombahozó (gyáros, ipa
ros, kereskedő vagy magánegyén) a m. kir. posta 
kísérleti állomásának (Budapest, Gyáli-út 22.) be
mutathatja.

A felülvizsgálat iránti kérelemmel egyidejűleg 
a kísérleti állomás címére a jelen rendelet 66. 
§-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 kíván felülvizsgáltatni.

A kísérleti állomás a beküldött kapcsolási raj
zokat megvizsgálja és a vizsgálat eredményéhez ké
pest a kapcsolási rajzok egy példányának vissza
küldése mellett a kérelmezőt értesíti, hogy a ké
szülékek felülvizsgálatát mely napon és mily ösz,- 
szegű felülvizsgálati díj ellenében eszközli.

A felülvizsgálati díjat a kísérleti állomás által 
megállapított határnapig, dej 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. bélyegző
vel bélyegzi le. A lebélyegzés és felülvizsgálat által 
azonban a m. kir. posta semminemű felelősséget 
nem vállal a készülékek jóságáért, azok kifogás
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tálán használhatóságáért, valamint valamely szaba
dalom esetleges megsértéséért.

65. §. A kereskedelemügyi miniszter az elő
állításra, vagy forgalombahozatalra vonatkozó 
feltételeket minden kártérítési igény nélkül bár
mikor módosíthatja. Amennyiben e, változások, 
vagy módosítások a készülékek technikai beren
dezését érintenék, azok keresztülvitelére megfelelő 
átmeneti idő biztosíttatik.

Ugyancsak jogában áll a kereskedelemügyi mi
niszternek az előállításra, vagy forgalombahoza
talra adott engedélyt az előírt feltételek meg nem 
tartása esetében, vagy közérdekből is, minden díj- 
térítési vagy kártérítési igény nélkül bármikor 
visszavonni.

VI. RÉSZ.
Engedélyezési és egyéb dijak.

66. §. A jelen rendeletben felsorolt berendezé
sek engedélyezési és egyéb díjai 1927. évi május hó 
1-től kezdődőleg a következők:

A} Évenként fizetendő díjak:
I. Fémvezet éknélküli adóberendezés után:

1. közérdekű célokra:
Pengő

a) minden egyes adóállomás után . . 40.—
b) minden egyes vevőállomás után . 10.—
c) az 1. a) és b) pontokban említett 

díjakon felül fizetni kell még az en
gedélyokiratban esetről-esetrc meg
állapított jövedéki kárpótlás díját;

2. tudományos és kísérleti célokra:
aj tudományos intézetek, iskolák és 

elektrotechnikai szakegyesületek rá
dió-osztályai részére:
«1 minden egyes adóállomás után 10.—
6) minden egyes vevőállomás után 10.— 

b) gyárak (vállalatok) részére a gyár
tással összefüggő kisérleli célokra:
a) minden egyes adóállomás után 60.— 
ß) minden egyes vevőállomás után 10.—

II. Fémvezetékkel irányított közérdekű, vagy 
magánhasználatú adóberendezések után:

A vezetékes közérdekű, vagy magánhaszná
latú berendezés után megállapított mindenkori 
díjak fizetendők.

Bj Havonként fizetendő díjak:
I. A rádióhirmondó-állomások állal terjesztett 

közlések vételére szolgáló vevőberendezések után:
Pengő

1. Rendes használatért ....................... 2.40
2. Állandó kiterjesztett használatért:

aj Rudapesten és Újpesten . . . .  24.— 
bj v id é k e n ..........................................7.20

II. Rádióvevő-készülékek előállítására adott 
engedélyért:

Pengő
aj Rudapesten és Újpesten . . . .  16.—
bj vidéken 10.—
III. Rádióvevő-készülék forgalombahozására 

adott engedélyért:
Pengő

aj Budapesten és Újpesten . . . .  8.—
bj v i d é k e n .................................... 5.—

C) Egyszersmindenkor fizetendő díjak:
Pengő

A közhasználatú berendezések tám-
szerkezetének igénybevételéért . . 10.—
valamint a felerősítésből származó 
összes költségek.

D) Esetenlíént fizetendő díjak:
1. A használaton kívül helyezett készülék

lepecsételési díja . . . . . .  2.—
2. Az adóberendezések engedélyokiratainak

kiállítási, megújítási és átruházási, 
az előállítói és forgalombahozói en
gedély kiállítási, vagy bármely en
gedélyokirat másodlatának kiállítási
díja ....................................................2.—

3. Egyes alkalmi nyilvános előadásokért
minden egyes előadási napért

a) Budapesten ................................ 10.—
bj v i d é k e n ......................................... 3.—

4. A kapcsolási rajzok felülvizsgálati díja 10.—
5. Vizsgadíj c í m é n ................................ 40 —

67. §. Az engedélyezett vevőberendezések után 
megállapított mindenkori használati díjakból az 
alábbi díjmérséklések engedélyezhetők: 

aj teljes díjmentesség:
a 100°/o-os hadirokkantaknak és vakoknak, to

vábbá a rádió felügyeletével, ellenőrzésével meg
bízott postai alkalmazottaknak; 

b) öOo/o-os díjmérséklés:
azoknak a kórházaknak, otthonoknok stb., ame

lyek az aj pont alá eső hadirokkantak, vakok ápo
lásával foglalkoznak, továbbá a többi kórházaknak, 
de csak azok után az állomások után, amelyek a 
betegek szórakoztatására szolgálnak, az elektrotech
nikai szakegyesületek rádióosztályainak, végül azok
nak a nyilvánossági joggal felruházott iskoláknak, 
amelyek a vevőberendezést kizárólag oktatási és 
kísérleti célokra használják.

A hadirokkantak és vakok csak igazolványaik 
felmutatása mellett részesíthetők díjmentességben. 
A kiterjesztett használatra engedélyezett vevő 
berendezések után díjmentességnek vagy díjmérsék
lésnek egyáltalán nincs helye, illetőleg az ily hasz
nálatra engedélyezett berendezések után még a 
jelen §-ban felsoroltak sem kaphatnak díjmentes
séget vagy díjkedvezményt.
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VII. RÉSZ.
Büntető és vegyes rendelkezések.

68. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ 
el és az 1—10. pontok eseteiben két hónapig ter
jedhető elzárással és húsz pengőtől kettőszáznegy
ven pengőig terjedhető pénzbüntetéssel, a 11. pont 
esetében pedig tíz pengőtől egyszáz pengőig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő:

1. aki engedélyezés alá tartozó berendezést (ál
lomást) engedély nélkül, vagy az engedély határoz- 
inánya ellenére létesít, üzemben tart (használ), 
vagy másnak rendelkezésére bocsát;

2. aki engedélyezett berendezést (állomást) meg 
nem engedett módon önkényesen megváltoztat, en
gedély nélkül átruház, vagy megszerez, vagy ilyen 
átruházást közvetít;

3. aki állami, szolgálati, vagy magántáviratot 
vagy távbeszélgetést rádióberendezés útján jogta
lanul szándékosan felfog (felvesz), leír, mással kö
zöl, felhasznál, vagy annak felhasználását mások
nak megengedi;

I. aki a mindenkinek szóló közléseket jog
talanul, iparszerüen terjeszti vagy felhasználja;

5. aki a 8., 24. és 61. §-ban említett felülvizs
gálatot, ellenőrzést bármily módon megakadályozza 
vagy lehetetlenné teszi;

6. aki rádiókészüléket, vagy lényeges alkotó
részt engedély nélkül, vagy a jelen rendelet hatá- 
rozmánya ellenére előállít, javít, megszerez, bir
tokol, birlal, vagy az azoknak bel- vagy külföldi 
forgalombahozatalára vonatkozó rendelkezéseket 
megszegi;

7. aki vizi, légi vagy más járóművön rádió- 
készüléket vagy alkotórészt engedély nélkül, vagy 
az engedély határozmányai ellenére magával visz, 
szállít, használ, vagy másnak használatára áten
ged, továbbá, aki a 3. §. utolsó bekezdésében fog
lalt rendelkezéseket megszegi;

8. aki a rádiókészülékek és alkotórészek elő
állítására, nyilvántartására, megjelölésére vonat
kozó szabályokat megszegi;

9. aki az ingatlan igénybevételére, az antenna 
építésére, használatára, jókarbantartására, áthe
lyezésére, eltávolítására vonatkozó szabályokat meg
szegi;

10. aki a jelen rendeletben foglalt rendelkezé
seket bármily más módon megszegi vagy kijátssza;

II. aki az 58. §-ban előírt használati utasí
tást a készülék kiszolgáltatása alkalmával nem mel
lékeli.

A jelen szakaszban meghatározott kihágások 
miatt az eljárás a közigazgatási hatóságoknak mint

rendőri büntetőbíróságoknak, az állatni rendőrség 
működése területén pedig a m. kir. állami rendőr
ségnek hatáskörébe tartozik. Harmadik fokon a 
kereskedelemügyi miniszter jár el.

69. §. A jelen rendelet 68. §-ának 1—10. pont
jai alá eső kihágások esetében a büntető ítéletben 
azt is el lehet rendelni, hogy az ítélet kivonata a
m. kir. posta-rádióhirmondó útján díjmentesen köz- 
zététessék. Rádióberendezések engedélynélküli léte
sítése, készülékek és lényeges alkotórészek enge
délynélküli előállítása, vagy forgalombahozatala 
esetén azonban az ítélet kivonatának a rádióhir- 
mondó útján való közzétételét el kell rendelni.

Az ítélet jogerőre emelkedése után az ítéletei 
végrehajtó hatóság a közzététel iránt haladéktala
nul intézkedni, illetőleg az ítélet kivonatát közzé
tétel végett a m. kir. jmsta vezér igazgatóságnak 
(Budapest, I.. Krisztina-körut 12) megküldeni kö
teles.

70. §. A 68. §. rendelkezései alá eső kihágások I 
eseteiben az eljáró hatóságnak az eljárás megindul- 
tával a berendezést (készüléket, alkotórészeket stb.)| 
a Rbsz. 83. §-a értelmében le kell foglalnia és meg-l 
őrzésükről hatósági őrizetbevétel útján, vagy másj 
alkalmas módon kell gondoskodnia.

Az első bekezdésben foglalt rendelkezéstől csak 
akkor lehet eltekinteni, ha a terheltnek a berende
zés (készülék, lényeges alkotórész) üzembentar- 
tására, előállítására, vagy forgalombahozatalára en
gedélye van.

A lefoglalt (őrizetbe vett) berendezést (készü
léket, alkotórészt slb.) tekintet nélkül a Btk. 61. 
§-ában megszabott feltételekre, el kell kobozni és azt 
a m. kir. postavezérigazgatóság tulajdonába kell 
bocsátani.

71. §. Az elsőfokú határozatot a feljelentés 
megtételének idejétől számított 15 napon M ül meg 
kell hozni.

A tárgyalásra az illetékes postaigazgatóságot, 
mint szakképviselőt mindig meg kell hívni. A szak
képviselő meg nem jelenése a tárgyalás megtartását 
nem akadályozza, de ily esetben a hozott ítéletet 
(végzést) a vonatkozó összes ügyiratokkal együtt 
a szakképviselőnek meg kell küldeni, aki a kézhez
vételtől számított 15 napon belül nyilatkozni köte
les, vájjon megnyugszik-e az ítéletben, vagy fel
lebbez ellene?

A rendőri büntető eljárás folyamán hozott jog
erős ítélet hiteles másolatát az illetékes postaigaz
gatóságnak meg kell küldeni.

72. §. Az elsőfokú rendőrhatóságok kötelesek 
őrködni afelett, hogy a területükön Rr.-be ütköző 
cselekményekét el ne kövessenek és kötelesek oda-
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hatni, hogy az elkövetett kihágásokat felfedezzék 
és a rendőri büntetőbíróságnak azonnal felje
lentsék.

Az elsőfokú rendőrhatóságokat ezen tevékeny
ségükben a m. kir. posta alkalmazottai támogatni 
kötelesek.

Ha valaki ellen a Rr.-be ütköző kihágás miatt 
feljelentést tesznek, vagy ily kihágás alapos gya
núja merül fel, köteles a rendőri büntetőbíróság 
a gyanúsítottnál a helyszíni szemlét a*65.000/1909.
B. M. számú rendelet (Rbsz.) szabályainak meg
felelően a fél előzetes értesítése és késedelem nél
kül megtartani.

A helyszíni eljárásba a posta alkalmazottjait 
is be lehet vonni.

73. §. A jelen rendelet rendelkezéseit a Btk.
2. §-ának korlátái közöli a folyamatban levő ki- 
hágási ügyekben alkalmazni kell.

7-1. §. A jelen rendelet rendelkezései azokra 
az engedélyesekre is kiterjednek,akik részére a rádió
vevőberendezés létesítésére és üzembentartására az 
engedélyt a 32.250/1925. K. M, számú rendelet 
alapján állították ki. Ily engedélyesek részére új 
engedélyokiratot kiállítani nem kell.

75. §. A jelen rendelet 1927. évi május hó 1. | 
napján lép életbe.

Budapest, 1927. évi április hó 5-én.
Hermann, s. k.

II.
A rádiórendeiet végrehajtási u tasítása .

..14.246’
Az 1925. évi P. R. T. 68. számában közzétett 

32.250. és 34.852., továbbá az 1926. évi P. R. T.
2. számában megjelent 38.404. és ugyanezen év
folyam 17. számában közzétett 439., 21. számában 
közzétett 15.690., 27. számában közzétett 21.337., 
37. számában közzétett 32.003., 48. számában közzé
tett 38.360., végül a 60. számában közzétett 135.786. 
számú rendeleteim egyidejű hatályon kívül helye
zésével a rádióberendezések létesítése, üzembentar- 
tása stb. tárgyában kiadott 9.557. számú rendeletem 
(röviden: Rr., megjelent a Budapesti Közlöny 1927. 
évi április hó 22-iki 90. számában) egyöntetű végre
hajtásának biztosítása céljából a következőket ren
delem :

I. Általános rész.
t. a) Mindenki, aid a magyar állam területén 

bárhol a Rr. 1—3. §-ában felsorolt rádióberendezé- 
sek valamelyikét létesíteni (felállítani) vagy üzem
ben tartani (használni) kívánja, köteles a rendelet

ben kijelölt hatóságtól (hivataltól; erre előzetesen 
engedélyt kérni és a berendezést csak akkor létesít
heti, vagy tarthatja üzemben, ha erre az engedélyt 
(engedélyokiratot) már megkapta.

b) Az 1. a) pontban foglalt rendelkezés alól 
csak a honvédelmi minisztérium alá tartozó intéz
mények katonai rádióberendezései képeznek kivé
telt, amelyek létesítésére és üzembentartására nem 
kell külön engedélyt kérni. Katonai egyének, testü
letek (pl. tiszti étkezdék, kaszinók stb.) rádióberen
dezései azonban már épúgy engedélyezés alá esnek, 
mint minden más rádióberendezés.

c) Rádióberendezések létesítésére és üzemben
tartására jogosító engedélyt kizárólag csak a Rr.-ben, 
illetve a rádiórendelet végrehajtási utasításban (rö
viden: Rrvu.) felsorold postai hatóságok és hiva
talok adhatnak.

Oly esetekben, amidőn az engedély megadására 
a postahivatal jogosult (1 Rr. 23. §.), ha a hivatal 
az engedélyt valami okból nem tartja megadható- 
nak, a kérelmet az okok felsorolása mellett előttes 
igazgatóságához (illetve postavezérig. 8. [üzemi] 
ü. o.-hoz) terjeszti fel elbírálás végeit. Az igazgató
ság (illetve postavezérig. 8. [üzemi] ü. o.) vi
szont, ha az ügyet saját hatáskörében nem tartja 
elbirálhalónak. hozzám tesz jelentést.

2. A Rr. 4. §-ában említett rajzol csak az adó- 
berendezésekről (Rr. 13. §.) kell minden esetben 
a kérvényhez csatolni.

A rádióhírmondó-állomások vételére szolgáló 
vevőberendezésekről rajzot a kérvényhez csatolni 
nem kell.

3. Az engedély időtartama az engedélyokiratban 
meghatározott időre terjed ki. (Rr. 6. §.) Ezen idő
tartam lejárta előtt azonban az engedély megújít
ható vagy meghosszabbítható.

Az engedélyt az a hatóság vagy hivatal újít
hatja meg. amelyik az engedély megadására is 
jogosult.

A megújítást, illetőleg meghosszabbítást az en
gedélyokiratra vezetendő pótcikk alakjában kell 
megadni.

A póleikk épúgy, mint az engedélyokirat pénz
ügyi bélyegköteles. A szórakoztató rádióvevőberen
dezések engedélyokiratai azonban bélyegmentesek. 
(12. c) pont.)

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 szórakoztató rádió- 
vevőberendez&eknél nemfizetés esetében az enge
délyt kiállító, illetve a díjakat beszedő postahiva-
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lalukat. egyéb esetekben pedig az igazgatóságokat 
(illetve postavezérig. 8. [üzemi] ü. o.-t) hatalmazom 
fel. Nem szórakoztatás, hanem egyéb célokra en
gedélyezett vevőberendezéseknél, valamint az adó- 
berendezéseknél még nemfizetés esetében is ma
gamnak tartom fent az engedély visszavonását.

E rendelkezés keresztülvitele érdekében a hiva
talok (postamesteriek és kincstáriak) kötelességévé 
teszem, hogy az esetleg észlelt szabályellenes hasz
nálatról igazgatóságuknak (közvetlenül a posta- 
vezérigazgatóság alá rendelt hivatalok a posta
vezérig. 8. [üzemi] ü. o.-nak) haladéktalanul tegye
nek jelentést és a jelentésben részletesen terjesz
kedjenek ki arra, hogy miijén áll a szabályellenes 
használat. (L. 5. b.)

Az igazgatóság (illetve postavezérig. 8. [üzemi] 
ü. o.) a hivatal jelentése alapján az illetékes köz
igazgatósági hatóságnál (rendőrségnél) az esetek
hez képest vagy azonnal feljelentést tesz, vagy 
pedig ha a hivatal jelentéséből azt állapítja meg, 
hogy szabályellenes használat nem forog fenn, ha
nem csak a hivatal értelmezi helytelenül a Rr 
egyes rendelkezéseit az illető hivatalt a Rr. he
lyes értelmezésére kioktatja.

Az engedélyt az igazgatóságok (postavezérig.
8. ü. o.) szabályellenes használat miatt is csak a 
kihágási eljárás lefolytatása után és abban az 
esetben vonják vissza, ha az engedélyes a beren
dezés üzembentartásával ismételve visszaélt.

A postavezérigazgatóság 9. ü. o. által észlelt 
szabályellenességekre, általában ezen ügyosztály 
hatáskörére a jelen rendelet 32. pontja intézkedik. 
A 9. ii. o. az engedély visszavonása iránt a 8. 
ü. o.-t keresi meg.

b) Nemfizetés esetében, illetőleg akkor, ha az 
engedélyes a használati díjakat az esedékesség nap
jáig (a tárgy hó 8-áig) nem egyenlítené ki. a díjak 
beszedésével megbizott postahivatal a következőkép 
jár el:

Portóköteles levelezőlapon (I. mintát 1. sz. mel
lékleten) felhívja az engedélyest, hogy a díjat a 
hivatalnál a felhívás kézhezvételétől számított 8 
nap alatt egyenlítse ki. Egyúttal figyelmezteti arra 
is, hogy a díjak nemfizetése az engedély vissza
vonását vonja maga után. Ha az engedélyes e fel
szólításra sem egyenlítené ki díjtartozását, a kö
vetkező hó első napjaiban a következő havi nyugtát 
az előző havi ki nem váltott nyugtával együtt az 
engedélyes lakásán újból be kell mutatni.

Ha a díjakat (2 havi díj) az engedélyes a be
mutatástól és az újbóli felhívástól számított 8 napon 
belül sem egyenlítené ki, a hivatal az engedélyt 
visszavonja és a be nem váltott nyugtákat a hát

ralékos díjaknak közadók módjára leendő behaj
tása végett (Rr. 11. §.) az illetékes közigazgatási 
hatósághoz teszi át. Az engedély visszavonásáról a 
felet tértivevényes portóköteles ajánlott levélben 
kell értesíteni s ebben figyelmeztetni kell őt arra 
is, hogy a berendezés engedélynélküli üzembentar- 
tása büntetendő cselekményt képez, továbbá fel kell 
hívni az‘ engedélyokiratnak záros határidőn belül 
való visszaadására, valamint arra is, hogy 14 napon 
belül igazolja: mi történt a készülékkel és lényeges 
alkotórészekkel. (Rr. (i. §., 1. mintát 2. sz. mellék
leten.)

Megjegyzem, hogy a nemfizetés miatti vissza
vonás esetében is a volt engedélyesnek a díjakat a 
díjkötelezettség lejártáig fizetnie kell. (8. b.)

c) Az engedély visszavonása vagy lemondás 
esetében, továbbá abban az esetben is, ha az enge
dély lejárt és a fél nem kéri az engedélyidő meg
hosszabbítását, vagy ha kéri is, de az valamely 
oknál fogva nem adható meg, a berendezést pz 
engedélyes köteles 8 napon belül leszerelni és a 
készüléket a hozzátartozó lényeges alkotórészekkel 
együtt vagy lepecsételteti, vagy olyan egyénnek 
adja át, aki az átvételre jogosult. (Rr. 6. §. és jelen 
rendelet 4. e) pont.)

Ha az engedélyes a készüléket le akarja pe
csételletni, köteles azt a díjak beszedésével meg
bízott postahivatalhoz bevinni egy dobozzal (ladiké
val) együtt. A postahivatal meggyőződik róla, hogy 
a dobozban a készülék (lényeges alkotórészek, Rr.
54. §. 2.) tényleg bent van-e (vannak-e), azután a 
dobozt egydarabból álló zsineggel átköti és a hiva
talos pecsétnyomójával lepecsételi, úgy, hogy a 
pecsét megsértése nélkül a dobozt felnyitni ne le
hessen. A lcpecsételési díjat (Rr. 66. §.) a féltőd 
beszedi és az engedélyokirat egyidejű bevonása mel
lett a fél részére egy bélyegmentes igazolványt 
(1. 3. sz. melléklet) állít ki, amelyben igazolja, 
hogy a fél a lepecsételt dobozban elhelyezett ké
szüléket jogosult magánál tartani.

A dobozra alkalmazott pecsétet csak a posta- 
hivatal, vagy az igazgatóság távolíthatja el a fél ily 
irányú és a pecsételés feloldását kellően megindo
koló 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. (L. c) pont.)

d) Ha az engedély érvénye bármely okból 
megszűnik, az engedélyokiratot a féltől mindig be 
kell vonni és az előltes igazgatósághoz (illetve 
postavezérig. 8. [üzemi] ü. o.) a nyomtatvány pót
lása végett felterjeszteni. Ha az engedélyokiratot a
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fél valamely oknál fogva nem tudja visszaadni, 
írásban kell őt felhívni, hogy igazolja: mi történt 
az engedélyokirattal és készülékkel. Amennyiben 
fél ezt hitelt érdemlőleg nem tudná igazolni, az 
előttes igazgatóságnak (illetve postavezérig. 8. ü.
o.-nak) kell jelentést tenni, aki további eljárás vé
gett az illetékes közigazgatósági hatóságot keresi
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e) Minthogy a felek a készülék (lényeges al

kotórész) átadását csak a posta külön felszólítására 
kötelesek igazolni (Rr. 6. §.), a hivatalok annak iga
zolását, hogy mi történt a készülékkel, csak az oly 
engedélyesektől kívánják meg, akiktől az engedélyt 
visszavonták, vagy akik az engedélyokiratot nem 
adták vissza, végül, ha valamely oknál fogva kéte
lyük volna abban a tekintetben, hogy a volt enge
délyes a készüléket visszaélésre használja fel.

Az ország területén ideiglenesen tartózkodó 
külföldi állampolgároknál (22. b) pont) az enge
délyokiratok visszaadásától el lehet tekinteni.

f)  A lepecsételt készülékek tulajdonosairól a 
hivatal külön íven, esetleg valamely forgalomból 
kivont nyomtatványon vezessen folytatólagos elő
jegyzést s ebbe a fél nevét, pontos lakcímét és a 
lepecsételés idejét jegyezze elő. Ezt az előjegyzést 
a hivatalnál a karthotéklapok mellett őrizze meg. 
hogy adandó alkalommal a szükséges adatok ren 
delkezésre álljanak

5. a) A rádióadóberendezéseket, beleértve a 
hozzájuk tartozó vevőállomásokat is, a vezetékes 
közérdekű vagy m agánhasználatú berendezésekkel 
együtt évenlcint legalább egyszer kell ellenőrizni. 
Az ellenőrzéssel a kerületi műszaki felügyelősége
ket, illetve a postavezérigazgatóság 9. ü. ü. o. alá 
tartozó területen ez utóbbit bízom meg.

b) A rádióvevő-berendezések ellenőrizhetése 
céljából a kerületi műszaki felügyelőségek a fenn
tartási osztályok vezetőit, esetleg a beosztott alkal
mazottakat is lássák el igazolványokkal, hogy azok 
alapján az ellenőrzés bárm ikor foganatosítható 
legyen. (Rr. 8. §.)

Ry igazolványokkal a vidéki kincstári vagy 
postamesteri hivatalok tisztviselői közül azok az 
alkalmazottak is elláthatók, akik maguk is foglal
koznak rádióval, a vevőkészülékek kezelésében kellő
jártassággal bírnak és e szolgálatot hajlandók ön
ként, minden ellenszolgáltatás nélkül, vállalni. Ily 
alkalmazottak azonban csak a szolgálati helyükön 
végezhetnek ellenőrzést. Az ellenőrzéssel a kér. m ű
szaki felügyelőség (postavezérig 9. ü. o.) kijelölése 
illetőleg javaslata alapján az illetékes igazgatóság 
(postavezérig. 8. ü. o.) bízza meg a kijelölt tiszt
viselőket.

Budapest székesfőváros és Újpest város terü 
letén az eddigi rendelkezések értelmében az ellen
őrzést továbbra is a 9. ü. o. gyakorolja (32. pont), 
a műszaki felügyelőség székhelyén pedig az ellen
őrzéssel a felügyelőség csak saját alkalmazottait 
bízza meg.

A felülvizsgálattal megbízott alkamazottakat 
ki kell oktatni, hogy csak engedélyezett berendezé
seket áll «jogukban ellenőrizni, úgyszintén utasítani 
kell őket a rra  is, hogy esetleges kiküldetések, hely
színi bejárások, panaszok megvizsgálása alkalmával 
a lehetőséghez képest utasítás bevárása nélkül is, 
mindig vizsgáljanak felül egy pár rádióvevőberen
dezést is. A felülvizsgálat alkalmával győződjenek 
meg arról, hogy a berendezés, különösen az antenna 
szabályszerűen van-e megépítve, fel van-e sze
relve kikapcsolóval és villámhárítóval, nem befolyá
solja-e hátrányosan más antenna működését stb.

Ha az ellenőrző alkalmazottak a felülvizsgálat 
alkalmával valamely szabályellenességet állapítaná
nak meg, jóakaratu figyelmeztetéssel hívják fel az 
engedélyest a hiányok záros határidőn belül való 
megszüntetésére vagy pótlására. Győződjenek meg 
továbbá arról is, hogy az engedélyes helyesen 
tudja-e a készüléket kezelni, illetőleg visszacsato
lásokkal nem okoz-e oly zavarokat, amelyek más 
engedélyeseknek a kifogástalan vételt lehetetlenné 
teszik. Az cseLlcgcs kifogásaikat ebben a tekintetben 
is közöljék az engedélyessel, oktassák ki őket a ké
szülék helyes kezelésére s a rra  is, hogy a vissza
csatolások lehető elkerülése céljából csináljanak 
m aguknak oly feljegyzéseket, amelyekből mindig 
meg tudják állapítani, hogy melyik adóállomást 
milyen hangolás, állás mellett tudják venni.

A felülvizsgálat mindig inkább jóakaratu, mint 
bürokratikus legyen s csakis oly esetekben van az 
esetleges visszaélések miatt az engedélyesek ellen 
eljárásnak helye (4. a) pont), amidőn az ellenőrző 
alkalmazott azt állapítja meg, hogy az engedélyes 
részéről rosszakarat vagy szándékosság forog fenn, 
illetőleg a jóakaratú figyelmeztetés eredménytelen 
maradt.

c) A jelen rendelet értelmében vezetendő nyil
vántartásokból mindig megállapítható, hogy k inek , 
mily berendezés üzcm benlarlására van engedélye., 
Ezért a hivataloknak és azok alkalmazottainak, ( 
különösen pedig a vidéki távirda és távbeszélő 
hálózat fenntartásával és az ellenőrzéssel megbízolL 
alkalmazottaknak kötelességévé teszem, hogy a léte
sített rádióberendezéseket kisérjék éber figyelem
mel és őrizzék ellen, nem tart-e valaki engedély 
nélkül berendezést üzemben? Minthogy e tekintet
ben a vidéken az eddigi tapasztalatok szerint sem a
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hivatalok, sem pedig a vonalfelvigyázók ezideig 
kellő ellenőrzést nem gyakoroltak, utasítom a vo
nalfelvigyázókat, hogy a szakaszaikon levő anten
nákról és azok tulajdonosairól vezessenek előjegy
zést és előjegyzéseik alapján a hivatal nyilvántar
tásából mindig győződjenek meg, hogy az illetőknek 
van-e engedélye. Ha akár a vonalfelvigyázók, akár 
a hivatal egyéb alkalmazottjai azt tapasztalnák, 
hogy valaki engedély nélkül létesít vagy tart üzem
ben ily berendezést, erről elöljáró hivataluknak, ez 
pedig az illetékes közigazgatási hatóságnak, kis- és 
nagyközségekben a főszolgabírónak, rendezett ta
nácsú és törvényhatósági joggal felruházott váro
sokban a tanács erre illetékes ügyosztályának, ille
tőleg ott, ahol államrendőrség van, ennek (Rr. 68. 
§.) és egyidejűleg az igazgatóságnak (postavezér
igazgatóság 8. ü. ü. o. alá tartozó hivatalok az 
utóbbinak) haladéktalanul tegyen jelentést.

A hivatal a feljelentést az elöljáró közig. ható-v 
ságnál (rendőrségnél) minden egyes félről külön- 
külön tegye meg, illetőleg egy feljelentésben csak 
egy engedélynélküli berendezést jelentsen fel. Te
kintettel arra,, hogy a feljelentők a legtöbb esetben 
titokban akarnak maradni, a rendőri hatóságnak 
tett feljelentésben a feljelentő nevét közölni nem 
szabad. Az igazgatóságnak lett jelentésben azonban 
az esetleges jutalom kiutalványozhatása végett (29. 
b) pont) a feljelentő nevét és közelebbi lakcímét is 
jelenteni kell.

A feljelentésben a hivatalok kérjék egyúttal azt 
is, hogy az eljáró hatóság a tárgyalásra előttes igaz
gatóságukat (postavezérig. 8. ü. ü. o.-t). m int szak
képviselő «-t hívja meg. (Rr. 71. §.)

Az igazgatóságok (postavezérig. 8. ü. ü. o.) a 
hozzájuk beérkező jelentések alapján a kihágási 
eljárás lefolytatását kisérjék figyelemmel s amenv- 
nyiben ezt fontos okokból szükségesnek tartják, az 
eljáró hatóságot kérjék fel, hogy a megtartandó 
szemlére a posta képviselőjét is hívja meg.

Félreértések elkerülése végett újból hangsú
lyozom, hogy a hivatalok csak az engedély nélkül 
létesített berendezéseket jelenthetik fel közvetlenül 
a rendőrségnél, illetőleg közigazgatási hatóságnál, 
a berendezés használatával való visszaélés vagy 
egyéb szabálytalanság esetén pedig csak az igaz
gatóságnak (postavezérig. 8. ü. o.) áll jogában a 
feljelentést megtenni. (L. 4. a) pont.)

Ez az intézkedés azonban természetszerűleg 
nem zárja  ki azt, hogy az illetékes közigazgatási 
hatóság, illetve rendőrség az esetleges visszaélések 
vagy szabályellenesség miatt az eljárást saját ha
tásköréljen is önállóan meg ne indíthassa. Ily e ljá

rások céljaira, valamint minden olyan esetben, ami
dőn a közigazgatási hatóság (államrendőrség) ezt 
valamely okból szükségesnek tartja, a hivatalok 
(igazgatóságok) az esetleg szükséges felvilágosítá
sokat (adatokat) az érdekelt hatóságnak szóval vagy 
írásban késedelem nélkül adják meg.

6. Az engedélyezett berendezés megváltoztatá
sára (Rr. 9.) az a hatóság (hivatal) adhat enge
délyt, amelyik a rádiórendelet értelmében a létesí
tésre vagy itzembenlartásra vonatkozó engedély 
megadására is jogosult.

Az Rr. 9. §-a értelmében azonban csakis oly 
változtatásokra kell külön engedélyt kérni, amely 
változtatások a Rr. vagy a kiadott engedélyokirat 
rendelkezései értelmében külön engedélyezés alá 
esnek. Pl.: ha az engedélyes kristálydetektoros 
rádióvevő-készülékét lámpás készülékre akarja ki
cserélni, vagy egy lámpás-készülékét több lám pásra 
egészíti ki, vagy belső antenna helyett külső anten
nát szerel fel s-ehhez hasonló változtatások semmi
féle külön engedélyezés alá nem esnek, mert sem 
a Rr., sem az engedélyokirat nem kívánja meg 
ezeknek a változásoknak bejelentését. Ellenijén, ha 
az engedélyes egy rendes használatra engedélyezetl 
berendezést kiterjesztett használatra akar üzembei: 
tartani, vagy adóberendezésének kapcsolási módját, 

energiáját meg akarja változtatni, ez m ár külön 
engedélyezés alá esik. Az első esetben azért, mert 
ezt a Rr. írja  elő (Rr. 10. §.), a második esetben 
pedig, mSTt az adóberendezésekről kiállított enge
délyokirat úgy intézkedik, hogy a berendezésen 
bárm ily változtatást az engedélyes csak külön en
gedély alapján eszközölhet.

A változásokra az engedélyt szórakoztató rádió
vevőberendezésnél, új engedélyokirat kiállításával, 
egyéb rádióberendezéseknél az engedélyokiratra ve
zetendő pótcikk alakjában kell megadni.

7. a )  Az engedélyes a berendezést a Rr. 25. 
§-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 (bejelentés alapján át is helyezheti. Az 
áthelyezésre az engedélyt, ha szórakoztató vevő- 
berendezésről van szó, a díjak beszedésével meg
bízott postahivatal a régi címadatok áthúzása és 
az új címadatoknak az engedélyokiraton, valamint 
a karthotéklapon és díjnyilvántartásban való fel
jegyzése mellett a saját hatáskörében is megad
hatja. Egyéb esetekben az áthelyezésre szóló enge
dély megadását magamnak tartom.
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b )  A szórakoztató rádióvevőberendezés ideig
lenes áthelyezését (Rr. 25. §.) az engedélyokiraton 
és a többi okmányokon előjegyezni nem kell. A hi
vatal az ideiglenes címadatokat feljegyzi és az en
gedélyes karthotéklapja mellett őrzi meg.

Ideiglenes áthelyezés (nyaralás) esetén a hasz
nálati díjakat az engedélyes állandó lakóhelyén 
levő postahivatal szedi be. Az esedékes díjakat az ! 
engedélyes tetszése szerint a nyaralás egész tarta
m ára előre kifizetheti, vagy azokat az engedély- 
okirat szám ára való hivatkozással a lakóhelyen | 
levő postahivatalnak portóköteles postautalvánnyal J 
havonta is megküldheti.

c )  A szórakoztató berendezés állandó áthelye- i 
zése, illetőleg abban az esetben, ha az engedélyes 
á l l a n d ó  tartózkodásra qiás hivatal kézbesítő kérü- ; 
letébe költözik át, erről a díjak nyilvántartása, be- j 
szedése és ellenőrzése céljából a hivatalnál őrzött j 
karthotéldap másolatának egyidejű megküldése, 
továbbá az új cím adatoknak és annak közlése 
mellett, hogy a díjak meddig lettek kiegyenlítve, 
illetőleg az engedélyes terhére felszámítva, az enge
délyes új lakóhelyén a használati díjak beszedé
sével megbízott postahivatalt késedelem nélkül ér
tesíteni kell. Ez a postahivatal a megküldött kartho- 
téklapot a nála még felhasználatlanul levő leg
kisebb sorszámú engedélyokirat száma alatt nyil
vántartásába veszi, a nyilvántartási számot a régi 
hivatal által megküldött karthotéklapon, valamint 
az engedélyesnél lévő engedélyokiraton a régi szám 
fölé számláló gyanánt, tört alakban feljegyzi és az 
engedélyest díjnyilvántartásában is előjegyzésbe 
veszi.

A nyilvántartásba való vételről a nyilvántar
tás számának közlése mellett a karthotéklapot meg- 
küldő hivatalt értesíteni kell. Az értesítés elm a
radása esetén a régi hivatal az értesítés megkül
dését szorgalmazni és az új nyilvántartási számot 
a karthotéklapon előjegyezni köteles.

11 a oly engedélyes jelenti be az állandó lakás
változtatást, aki a használati díjakkal hátralékban 
van, a karthotékmásolal elküldésével egyidejűleg 
a hátralékos díjakról kiállított ki nem váltott) 
nyugtákat is meg kell küldeni az engedélyes új 
lakóhelyén levő postahivatalnak. Ez a postahivatal 
az átköltözött engedélyest c s a k  á t l ó i  a  h ó n a p t ó l  

v c s : i  n y i l v á n t a r t á s á b a ,  a m e l y  h ó n a p r a  a  r e g i  h i v a 

t a l  a  h a s z n á l a t i  d í j a k a t  a :  e n g e d é l y e s  t e r h é r e  m é g  

n e m  í r t a  e l ő ,  i l l e t v e  a z o k a t  n e m  s z e d t e  b e .  Köteles 
továbbá az új hivatal a megküldött nyugták alap
ján a hátralékos díjakat beszedni és azokat a 
nyugtát kiállító postahivatalnak elszámolás végett 
porlómentes postautalványon megküldeni.

Ha azonban az engedélyes új lakóhelyén a 
hátralékos díjak beszedhetők nem volnának, az új 
hivatal a jelen rendeletcin 1 . b )  pontja értelmé
ben já r  el és a nyugták egyidejű visszaküldése 
mellett erről a nyugtát kiállító postahivatalt ér
tesíti. Az értesítés beérkezte után a nyugtát ki
állító postahivatal a hátralékos díjaknak közadók 
m ódjára leendő behajtása végett (4. b )  . pont) az 
engedélyes új lakóhelyén levő közigazgatósági ható
ságot keresi meg.

d) Az engedélyezett berendezést az engedélyes 
kizárólag csak az engedélyokiratban meghatáro
zott célokra használhatja (Rr. 10. §.) A kiadott 
rendeletek, vagy az engedélyokirat határozmányai- 
lól eltérő minden használat (6. pont) tilos és bün
tetendő cselekményt képez, illetőleg ily vissza
élések esetén a jelen rendelet 1. és 5. pontjai ér-
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e )  Az engedélyes, akinek oly vevőkészüléke 

van, hogy az antennára visszacsatol, a legtöbb eset
ben azzal okoz zavart fütyülést), hogy készülé
két nem tudja helyesen kezelni s ez által más 
engedélyeseknek is lehetetlenné teszi a zavartalan 
vételt. Mivel a Rr. 10. §-a értelmében tilos és 
büntetendő cselekményt képez más berendezések 
üzemét zavarni, a hivatalok az engedélyokiratok 
kiadása és egyéb alkalmakkor (esetleg időnkint a 
helyi lapok útján is) is figyelmeztessék az engedé
lyeseket a visszacsalolós készülékek helyes keze
lésére. (5. b )  pont.)

Az engedélyes nagyon könnyen m egállapít
hatja, hogy ő maga állítja-e elő a zavaró rez
géseket (fütyülést) vagy pedig más állomás za
varja a vételben. Ha ugyanis magának az enge
délyesnek a vevőkészüléke fütyül, a hangoló alkat-
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részek (kondenzátorok) mozgatásával egyidejűleg 
változik a fütyülő hang magassága is. Ily esetben 
a készüléken visszacsatolással Rückkoplung -gal 
vagy Reaction <-nal megjelölt gombot vagy moz
gatható részt addig kell jobbra vagy balra moz
gatni, amig a hangoló alkatrészek forgatásával fü
tyülést m ár nem kapunk. De elkerülhetjük a 
zavaró fütyülést úgy is, ha minden engedélyes akár 
magán a készüléken, akár egy külön papírlapon 
feljegyzi magának pontosan, hogy az egyes adó
állomásokat előzőleg mily hangoló fokon találta 
meg. A következő alkalommal először a hangoló 
tekercseket állítja be erre a fokra és csak ennek
megtörténte u tán  változtatja a visszacsatolást ad
dig, amig füttyhangot, nem kap és a vétel tor-" 
zitás nélküli lesz. Ha pedig véletlenül mégis erő
sen (szorosan) csatolna vissza (fütyülne a ké
szüléke), ne m aradjon meg ennél az állásnál és 
ne a hangoló berendezést forgassa, mert ezzel
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erősen zavar más berendezéseket, hanem rögtön 
állítsa vissza a visszacsatoló részt addig a pontig, 
amig a füttyhang teljesen el nem tűnik és az adó
állomást tisztán nem hallja.

Az országnak ma már majdnem a legtöbb 
helyén vannak kellő szaktudással rendelkező 
rádióamatőrök. A hivatalok ezeket is kérjék fel, 
hogy akár élőszóval, akár írásban oktassák ki az 
engedélyeseket a készülék helyes kezelésére, támo
gassák a postát azoknak felkutatásában, akik tu
datlanságból vagy szándékosan lehetetlenné teszik 
a zavartalan vételt a többi engedélyes részére. Az 
ily zavart okozó engedélyeseket a hivatalok első 
ízben jóakaratúlag figyelmeztessék. Ha a figyel
meztetés eredménytelen marad s a zavaró bérén- 
dezést kétséget kizárótag meg tudják állapítani, a 
berendezés engedélyese ellen a feljelentést az előt- 
tes igazgatóságuknak (postavezérig. 8 . ü. o.) azon
nal tegyék meg.

Ha pedig az alábbi f) pont esetében a mű
szaki felügyelőség állapítaná meg a Rr. 10. §-ának 
második bekezdésébe ütköző visszaélést, a felje
lentést az illetékes közigazgatási hatóságnál közvet
lenül teszi meg s erről az igazgatóságot értesíti.

f) Ha valamelyik engedélyes a hivatalnál 
panaszt tenne, hogy berendezését más engedélyesek 
hibája (fütyülés) vagy egyéb okok (erős áramú 
zavarok, motorok, röntgen-gépek stb.) miatt nem 
tudja zavartalanul használni, a hivatal a panaszt 
a műszaki felügyelőséghez (postavezérig. 9. ü. ü. o.) 
terjessze fel. A műszaki felügyelőség a panaszt a 
helyszínén vizsgáltassa meg, igyekezzék a panasz 
okát esetleg több engedélyes meghallgatásával is 
megállapítani, behatárolni és lehetőleg megszün
tetni. Amennyiben ez módjában nem állana, a 
panasz megvizsgálása végett hozzám tegyen je
lentést.

A helyszíni vizsgálat költségeinek megtéríté
sére (Rr. 8 . §.) az engedélyest csak abban az 
esetben kötelezze, ha kétséget kizárólag be lehet 
igazolni, hogy a panasz indokolatlan volt, vagy 
arra magának a félnek hibája, illetőleg mulasztása 
adott okot.

8 . aj Az engedélyezett berendezések haszná
latáért, ellenőrzéséért stb. fizetendő díjakat —amely 
csak egész havi díj lehet — annak a hónapnak 
első napjától kell beszedni, amelyben az engedély- 
okirat kiállíttatott. (Rr. 11. §.)

A szórakoztató rádióberendezések után járó 
használati díjakat, a rádióberendezések előállítá
sára és forgalombahozatalára adott engedélydíja
kat (Rr. 6 6 . §.) havonta előzetesen minden hó 
8 -áig nyugta ellenében azok a hivatalok szedik be,

tartják nyilván és számolják el, amelyek az enge
délyokiratok kiállítására illetékesek és amelyek 
székhelyén (kézbesítési kerületében) az engedé- 
les lakik.

Egyéb rádióberendezések után járó haszná
lati, jövedéki-kárpótlási stb. díjakat, ha csak az 
engedélyokirat vagy külön rendeletem ellenkező 
rendelkezést nem tartalmaz, évenkint postautal
ványon előre kell megfizetni, illetőleg beküldeni.

A szórakoztató rádióvevő-berendezések hasz
nálati díjainak beszedésével- munka- és költség
kímélés céljából a hivatalok lehetőségig igyekez
zenek odahalni, hogy az engedélyesek a díjakat 
ne havonta, hanem egyszerre több hónapra, esetleg 
egész évre is megfizessék. Figyelmeztetem azon
ban a hivatalokat, hogy e díjakat egyszerre több 
hónapra csak oly engedélyesektől szedjék be, akik 
ennek megfizetését önkényt hajlandók vállalni.

b) Az engedélyes rendes használatra enge
délyezett szórakoztató rádióvevő-berendezés üzem- 
bentartásáról csak a Rr. 11. §-ában meghatáro
zott díj kötelezettség lejárta után mondhat le, 
illetőleg lemondhat ugyan előbb is bármikor, de 
a díjkötelezettség lejártáig, ha pedig a díj kötelezett
ség már lejárt, a felmondási időre járó hasz
nálati díjakat még abban az esetben is köteles 
megfizetni, ha a berendezését üzemben nem tartja. 
Ettől a rendelkezéstől csak az előttes igazgató
ságuk (postavezérigazgatóság 8 . ü. ü. o.) előzetes 
jóváhagyásával és oly engedélyesekkel szemben tér
hetnek el, akiktől a hátralékos, illetőleg a felmon
dás idejére járó díjakat előreláthatólag nem tud
ják behajtani.

Megjegyzem, hogy lemondás esetén a lemon
dási hónapot is egy teljes hónapnak kell venni. 
Így pl. aki május hó 2 -án mond le, a díjakat 
junius hó végéig köteles fizetni, aki pedig május 
hó 16-án mond le, julius hó végéig tartozik a 
díjakat kiegyenlíteni.

c) Ha az engedélyes az esedékes díjakat nem 
fizetné meg, a hivatalok járjanak el a jelen ren
deletéin 4. b) pontjában foglaltak szerint.

Ha a hivatalok az idézeti pontban foglalt 
rendelkezéseket pontosan betartják, egy engedélyes
nek sem lehet 2  havi díjhátraléknál nagyobb 
díjtartozása. Tekintettel az egyes hivataloknál fenn
álló díjhátralékokra, e hátralékok nyilvántartásá
val járó adminisztrációs munkákra, a hivatalok
nak anyagi felelősség mellett kötelességévé teszem, 
hogy a díjak beszedésénél a jelen rendeletemben 
foglaltakat pontosan tartsák be. E rendeletcmtői 
csak kivételesen és oly esetekben térhetnek el, 
ha azt valamely méltánylást érdemlő ok szüksó-
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gessé teszi. Ily eseteket is kötelesek azonban a 
hivatalok előttes igazgatóságuknak (postavezérig. 
8. ü. ü. o.-nak) bejelenteni és az esetleges ha
lasztás megadásához annak jóváhagyását kikérni.

Az igazgatóságok, valamint a hivatalok meg
vizsgálására kirendelt tisztviselők a számadások 
felülvizsgálása alkalmával kisérjék figyelemmel, 
hogy a hivatalok e rendelkezést pontosan meg
tartják-e? Ha az nyerne megállapítást, hogy va
lamely hivatalnál a jövőben két hónapon túli d íj
hátralékok is vannak, a mulasztást elkövető a l
kalmazottal az igazgatóság (postavezérig. 8. ü. ü. 
o.) vonja felelősségre és kötelezze a be nem sze
dett díjak megfizetésére.

* 9. Szórakoztató rádióvevő-berendezés á truhá
zása esetén (Rr. 12. §.) a hivatal a régi engedély- 
okiratot a féltől bevonja és helyette az új enge
délyes nevére díjmentesen egy új engedélyokiratot 
állít ki.

Egyéb rádióberendezéseknél az engedély át
ruházására az engedélyt kiállító hatóság az enge
délyokiratra vezetendő pótcikk alakjában adhatja 
meg az átruházási engedélyt.

Magától értetődőleg a berendezést csak olyan 
engedélyesre lehet átruházni, aki üzem benlartásra 
is kaphat engedélyt.

II. Rádióadó-berendezések.
10. A rádióadó-berendezések és a hozzájuk ta r

tozó vevőállomások engedélyezését, beleértve e be
rendezések mindenféle megváltoztatására, á truhá
zására, az engedély meghosszabbítására slb. való 
engedély megadását is, minden egyes esetben ki
vétel nélkül magamnak tartom fenn. (Rr. 13. §.)

Az ily berendezések engedélyezése irán ti ké
relm eket az illetékes postaigazgatóság, a posta
vezérigazgatóság 8. ü. ü. o. alá tartozó területeken 
lakóknak pedig a postavezérigazgatóság 5. ügyosz
tálya útján kell beadni.

Az igazgatóságok a hozzájuk érkező kérel
meket a m agánhasználatú, illetőleg közérdekű ve
zetékes berendezésekre megállapított szabályok sze
rin t gondosan vizsgálják felül, hogy azok meg
felelően vannak-e kiállítva, illetve felszerelve, és 
műszaki szempontból való hozzászólás végeit rövid 
úton adják át a kerületi m űszaki felügyelőségnek, 
hogy észrevételeit az is megtehesse. Amennyiben 
a felülvizsgálat során az nyerne megállapítást, 
hogy a kérvény, vagy mellékletei hiányosak, a 
hiányok pótlására a kérelmezőt felszólítják és csak 
ennek megtörténte után terjesztik fel hozzám a ké
relmeket véleményes jelentés kíséretében. A jelen
tésben a kérelem elbírálásánál szükséges minden

egyes részletre (Rr. 15—18. §-ok), valamint a fo
lyamodó és az adóállomás esetleges kezelőjének 
megbízhatóságára is terjeszkedjenek ki. Ha szük
ségesnek tartják, ez utóbbira nézve az illetékes 
hatóságtól is szerezzenek be külön véleményt.

Az engedély megadásáról vagy megtagadásá
ról az igazgatóságot minden egyes esetben értesí
tem, illetőleg az engedély megadása esetén az 
engedély részletes feltételeit tartalm azó eredeti 
engedélyokiratot, valamint annak egy másolati 
példányát az igazgatóságnak küldöm meg. Az en
gedélyokirat eredeti példányát az engedélyes
nek kell kézbesíteni, a másolati példányt 
pedig a vezetékes m agánhasználatú vagy közér
dekű berendezések endedélyokiratai másodpéldá
nyának m ódjára az igazgatóságnál kell ellenőrzés 
céljából megőrizni. Az engedély megadásáról az 
igazgatóság tartozik értesíteni azt a hivatalt is, 
amelynek területén a berendezést az engedélyes 
létesíteni 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 határozm ányai vagy a rendeleteim 
eltérő rendelkezéseket nem tartalmaznak, az ily be
rendezéseket mindenben úgy kell tekinteni, m int a 
vezetékes közérdekű vagy magánhasználatú beren
dezéseket.

t

III. Rádióvevőberendezések.
11. a) Szórakoztató rádióvevőberendezések lé

tesítésére és üzem bentartására a Rr. 21. §-ában 
felsoroltak kaphatnak engedélyt.

A volt engedélyesek közül azok, akiktől a hi
vatal az engedélyokiratot nem fizetés miatt vissza
vonta és a hátralékos díjak behajthatok nem vol
tak, új engedélyt csak abban az esetben kaphatnak, 
ha a hátralékos díjtartozásukat utólag kiegyenlítik.

b) Gondnokság alatt állók, valamint 18 éven 
aluli kiskorúak (Rr. 21. §.) részére kért vevőállo
mások létesítése iránti kérelmeket a törvényes kép
viselővel (gondnok, gyám, atya) kell aláíratni. Ily 
esetekben, valamint minden oly esetben, amidőn 
gyanú m erül fel, hogy a kérvényt nem az írta alá, 
akinek részére a berendezést kérik, vagy egyéb te
kintetben tartja  aggályosnak a hivatal az engedély 
megadását, a kérvényt elfogadó, illetőleg az enge
délyokiratot kiállító hivatal kívánja meg a személy- 
azonosság igazolását, vagy más alkalmas módon
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(kézbesítő útján, távbeszélőn stb.) győződjön meg, 
hogy nem forog-e fenn visszaélés.

c) A m agyar állampolgárságot igazoltnak kell 
lekinteni mindazoknál, akik a hivatal kézltesítő 
kerületében állandó lakással birnak és a hivatal 
előtt m int m agyar állampolgárok ismeretesek.

Külföldi honosok közül a viszonosság alapján 
angol, belga, bulgár, cseh-szlovák, dán, francia, 
holland, ir, jugoszláv, lengyel, német, norvég, olasz, 
osztrák, svéd, svájci, spanyol és török állampol
gárok kaphatnak engedélyt. Egyéb külföldi állam 
polgárok által esetleg beadott kérelmeket az ille
tékes közigazgatási hatóság véleményének kikérése 
mellett közvetlenül a postavezérigazgatóság ő. ügy
osztályához kell felterjeszteni. (Átutazó külföldi ál
lampolgárok engedélyokirataira 1. 22. b) pontot.)

12. a) A szórakoztató rádióvevőberendezések 
létesítése és iizembentartása irán ti bélyegmentes 
kérelmeket be lehet ugyan adni bármely posta- 
hivatalnál (Rr. 22. §.), az engedélyt azonban csak 
a Rr. 23. §-ában felhatalmazott postahivatalok ad
hatják meg.

Ha a fél nem az engedélyokirat kiállítására 
illetékes postahivatalnál adná be kérelmét, azt, ha 
a kérvény egyébként nem hiányos, portómentes 
levélben kell az engedélyokirat -kiállítására felha
talmazott postahivatalhoz a legelső postaindítással 
elküldeni.

Kivételesen megengedem, hogy olyan egyének 
részére, akik valamely városban vevőkészüléket 
t(lényeges alkotórészt) akarnak a maguk részére 
vásárolni, de engedélyokiratuk még nincs, a sze
mélyazonosság igazolása és az első havi haszná-* 
ra'x dij lefizetése ellenében az illető helyen levő 
postahivatal is kiállíthassa az engedélyokiratot. 
Ily esetekben az engedélyes állandó lakóhelyén levő 
postahivatalt azonnal értesíteni kell, illetőleg a 
jelen rendelelem 7. c. pontjának első és második 
bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

b) A kérvényt a felek megírhatják külön pa
pírlapon, de azt m egírhatják a posta által kiadott 
kérvénym intán is (876. sz. nyomtatvány »Kérvény- 

. m inta rádióvevőberendezés létesítésére és üzemben- 
; tartására«).
J; E nyomtatványból a hivatalok tartsanak m in

dig kéznél megfelelő készletet, hogy szükség esetén 
a feleknek kiadhassák. Hasonló célból a kézbesítők 
is hordjanak magukkal állandóan e nyomtatvány
ból megfelelő készletet.

A kitöltött kérvényt a felek a kézbesítőnek is 
átadhatják, illetőleg a kézbesítő a felektől azt á t
venni köteles. Ha a fél a kézbesítőnek adja át a 
kérvényt, a kézbesítő meggyőződik, hogy a kérvény

Kér-

k é z b e s í 
tő k  á l t a l

helyesen van-e kitöltve és az esetleges hiányok 
pótlása után legalább az egyhavi használati díjat 
is beszedi a féltől. A beszedett összegről a kézbe
sítő a 877. sz. nyomtatványon (Nyugta rádiódíjak
ról) nyugtát állít ki, a kérvényre a beszedett ösz- 
szegjet feljegyzi s a kérvényt a beszedett ösz- 
szeggel együtt az engedélyokirat kiállítása végett 
átadja a hivatalnak, illetőleg a hivatalvezető által 
megbízott tisztviselőnek. A hivatal a kézbesítő ál
lal átadott kérvény alapján a jelen rendeletem 
értelmében az engedélyokiratot kiállítja és azt a 
következő napi kézbesítői járattal elismervény el
lenében az engedélyes lakásán kézbesíti.

Azt, hogy a kézbesítő és az engedélyokiratok 
kiállításával megbízott tisztviselő között a kérvény
nek és a beszedett összegnek átadása, illetőleg át
vétele miként történjék, a hivatalvezető saját ha
táskörében szabályozza.

Akár magánál a postahivatalnál, akár a kézbe
sítőnél adja be a fél a kérvényét, annak megírásá
nál és elfogadásánál az alkalmazottak legyenek 
mindenben a felek segítségére és ügyeljenek arra, 
hogy a kérvényben a szükséges adatok fel legye
nek sorolva. Az esetleges hiányokat, lehetőleg rövid 
úton a kérvény beadásakor kell a felekkel pótol
tatni, anélkül, hogy a feleket a hivatalba emiatt 
külön behivatnák. A hivataloknak kötelességévé 
teszem, hogy az olyan egyéneknek, akik személye
sen adják be a kérvényüket, az engedélyokiratot 
azonnal, minden más esetben pedig a kérvény be
érkezését követő napon adják ki. ‘ Igyekezzenek a 
hivatalok a lehetőség szerint odahatni, hogy a szó
rakoztató rádióvevők használata — m int igen fon
tos kulturális eszköz — minél szélesebb körben 
elterjedjen. Ennek érdekében a feleknek a fenn
álló szabályok keretein belül legyenek mindenben 
segítségére és a szükséges felvilágosításokat az é r
deklődő közönségnek a legnagyobb készséggel ad
ják meg.

Addig is, amíg a kérvényminta-nyomtatványból 
a jelenlegi készlet ki nem fogy, a. hivatalok a meg
lévő nyomtatványaikon statisztikai célokra a folya
modó foglalkozását is jegyezzék be.

c) A szórakoztató rádióvevőberendezések enge
délyezése irán t benyújtott kérelmek, továbbá a 
postai szervekhez (postahivatalok, postakerületi 
műszaki felügyelőségek, postaigazgatóságok, posta- 
vezérigazgatóság) intézett oly beadványok, amelye
ket a magánfelek a szórakoztató rádióvevőberen
dezések engedélyének meghosszabbítása, az enge
délyesek sorából való kilépés, a vevőberendezés 
megváltoztatása, áthelyezése, átruházása, lepecséte- 
lése. a pecsét eltávolítása, a használat megváltoz-
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tatása, a közhasználatú támszcrkezetek igénybevé
tele, a használat körül felmerült zavarok, hiányok 
vagy helytelenül felszámított díjak visszatérítése 
tárgyában nyújtanak be — illetékmentesek, illető
leg ezekre pénzügyi bélyeget ragasztani nem kell. 
Ugyancsak illetékmentesek a szórakoztató rádió
vevőberendezések létesítésére és üzem bentarlására 
jogosító engedélyokiratok is. (14. pont.) >

13. a) Félreértések elkerülése végett hangsú
lyozom, hogy az a rra  illetékes postahivatalok (Rr. 
23. §.) kizárólag csak a szórakoztató rádióvevő- 
berendezések létesítésére és a Rr. 23. §-ában fel
sorolt használatra adhatnak engedélyt. Minden más 
célra vagy használatra szolgáló rádióvevőberende
zés létesítésére és üzem bentarlására az engedély 
megadását magamnak tartom fenn. (Rr. 27. §.)

b) A rendes használatra és állandó kiterjesz
tett használatra jogosító engedélyt a postahivatalok 
az eddig is használt 778. sz. nyomtatványon (E n
gedélyokirat rádióvevőberendezés létesítésére és 
üzembentarlására) adják meg. Ezeket a nyomtatvá
nyokat csak az igazgatóságok (postavezérigazg. 8. 
ü. ü. o.) rendelhetik meg a központi anyagrak
tártól.

Az engedélyokirat-nyomtatványból a szükséges 
készlettel az előttes igazgatóság (postavezérig. 8. ü. 
ü. o.) látja  e la z a lá ja  tartozó hivatalokat és a nyom
tatványt úgy az igazgatóságnál, m int a postahiva
taloknál zár alatt kell őrizni, hogy avatatlan ke
zekbe ne kerülhessen.

Az engedélyokirat-nyomtatványt kiadás előtt 
az igazgatóság minden hivatal részére a törzslapon 
és szelvényen is 1-gyel kezdődő folyószámmal, vala
mint az igazgatóság bélyegzőlenyomatával is el
látja.

Az egyes hivatalok részére kiadott nyomtat
ványok darabszámúról és sorszámáról az igazga
tóság (postavezérig. 8. ü. ü. o.) ellenőrzés céljából 
folytatólagosan kim utatást vezet és a sorszámban 
mutatkozó esetleges hiányokat (bevont engedély- 
okirat, másodlat céljaira felhasznált nyomtatvány 
stb.) a hivatal részére a szükséghez képest pó
tolja, hogy a hivatalnál a sorszám lehetőleg m in
dig folytatólagos legyen. Ezért a postahivatalok 
az engedélyesektől bevont és érvényüket vesztett 
engedélyokiratokat, továbbá az esetleges másod
latok kiállítására felhasznált engedélyokirat-nyom
tatvány szelvényét, valam int a más hivataloktól á t
költözött engedélyesek részére felhasznált sor
számú engedélynyomtatványt, kicserélés, illetve pót
lás végett az előttes igazgatóságokhoz terjesztik 
fel.

14. Az engedélyokiratok kiállítására a követ- ( 
kezőket kell megjegyezni:

a) Az engedélyokiratok kiállításával nagyobb 
hivataloknál lehetőleg oly tisztviselőt kell megbízni, 
aki a használati stb. díjak előírásával, elszámolá
sával nem foglalkozik. Ettől a rendelkezéstől azon- * 
ban a hivatalvezető indokolt esetben eltekinthet. b

b) Ha a fél az engedélyokirat kiállítására ille
tékes postahivatalnál adja be a kérelmét, az enge
délyokiratot legalább egyhavi használati díj lefi
zetése ellenében azonnal ki kell adni, feltéve, hogy v 
az engedély kiadása akadályokba nem ütközik. 
(L. 1. c. és 11. pont.)

Ha az engedély bármely oknál fogva azonnal 
nem adható ki, azt csak magának az engedélyesnek 
szabad kézbesíteni.

c) Az engedélyokirat-nyomtatványt tisz tán . és , 
olvashatóan csak tintával szabad kitölteni és az 
esetleges javítást (helyesbítést) aláírással és bé- 1 
lyegzőlenyomattal kell igazolni.

d) Az engedélyokirat-nyomtatványokat az igaz- ( 
galóság állal feljegyzett sorszám emelkedő sorrend
jében kell felhasználni és a sorszámot, amely egy- ’ 
úttal a nyilvántartás alapjául is szolgál, a kér
vényre is fel kell jegyezni. A kérvényre fel kell r 
.Ugyezni ezenkívül még az engedélyokirat kiállítási 
idejét (év, hó, nap) és a kérvényeket a karthotek- 
lapok mellett külön csomóba kötve, meg kell * 
őrizni.
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e) Minthogy a vevőberendezés a Rr. 2ő. §-ában 
említett kivételtől eltekintve, csak azon a helyen 
tartható üzemben, amely az engedélyokiratban meg 
van jelölve, ezért az engedélyokirat erre vonat
kozó adatait a legnagyobb pontossággal kell ki
tölteni. A hivatalok ne csak annak a községnek 
vagy városnak nevét Írják be az engedélyokiratba, 
ahol az engedélyes lakik, hanem minden egyes eset
ben az utcát, házszámot, emeletet, ajtószámot, szó
val a teljes lakcímet is jegyezzék be. Oly helyeken, 
ahol az utcáknak külön elnevezésük nincs, az en
gedélyes lakásának közelebbi megjelölésére leg
alább a házszámot (helyrajzi számot) Írják be.

Ugyancsak pontosan kell megjelölni azt is, 
hogy a berendezés mily használatra engedélyez
tetett, mert egyébként esetleges visszaélés esetén 
nem lehetne az engedélyes ellen eljárni. (Pl. rendes 
használatra vagy állandó kiterjesztett használatra 
belépődíj szedése melletti bemutatásra.)

f)  A Rr. 23. §-a értelmében ezentúl kiterjesz
tett használatnak csak azt a használatot kell tekin
teni, amelynél az engedélyes a bemutatásért (a 
rádió hallgatásáért) a felektől külön belépő- vagy 
egyéb díjat szed.
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A kiterjesztett használat ismét lehet állandó, 
vagy egyes alkalmi esetekre adott (1. 16. b) pontot). 
Pl. valaki arra kér engedélyt, hogy Budapesten a 
Rákóczi-ut 175. sz. alatti üzlethelyiségben rádió- 
vevőberendezését a közönségnek belépődíj szedése 
mellett állandóan (huzamosabb időn át) bemutat
hassa, ezt állandó kiterjesztett használatnak kell 
tekinteni. Ha ellenben valaki csak arra kér enge
délyt, hogy előre meghatározott napon vagy napo
kon belépődíj szedése mellett rádióelőadást tart
hasson, ezt úgy kell elbírálni, mint egyes alkalmi 
esetekben tartandó kiterjesztett használatot.

Minden olyan használatot, amelyért az enge
délyes belépő- vagy egyéb külön díjat a felektől 
nem szeds rendes használatnak kell tekinteni. E
rendelkezés értelmében tehát ezentúl akár magán-
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lakásban, akár az előállítás vagy forgalombahoza- 
tal helyén, akár kaszinóba, kávéházba stb. hasonló 
nyilvános helyekre kér valaki szórakoztató rádió- 
vevőberendezés létesítésére és üzemben tartására 
engedélyt és a felektől e címen a rádió hallgatásáért 
belépő- vagy egyéb díjat nem szed, az engedély- 
okiratot rendes használatra kell kiállítani.

gj A használati díj címén beszedendő össze
geket a Rr. 66. §. B. I. pontja tünteti fel és az 
esedékes havi díjakat az engedélyokiratba is min
den esetben pontosan be kell írni.

Itt újból figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a 
-díjfizetési kötelezettség annak a hónapnak első 
napjától kezdődik, amely hónapban az engedély- 
okirat kiállíttatott és a díjak minden hónapban 
előre esedékesek s azokat a hó 8-áig le kell fizetni, 
illetőleg szedni. Az első havi használati díjat az 
engedélyokirat kiadása alkalmával kell beszedni. 
(12. b) pont.)

A hó 20-ika után kiállított engedélyokiratok 
után is ezentúl a kiállítás hónapjára esedékes díja
kat szintén be kell szedni.

h) Használati díj címén f. évi május hó első 
napjától kezdődőleg azoktól az engedélyesektől is, 
akik a régi Rr. 55. §-ának B. I. 2. b), c), d) és e) 
pontjai érteimében ezideig magasabb díjakat fizet
tek, csak az új Rr. 66. §-ában megállapított, ren
des használatért járó díjakat kell beszedni.

A hivatalok az ily engedélyesek engedélyokira
tait vonják be, azok helyett állítsanak ki ugyan
olyan folyószámú új engedélyokiratot, azután azt 
kézbesítsék az engedélyesnek.

A kiállítandó engedélyokiratok céljaira szük
séges nyomtatványt a bevonandó engedélyokirat 
számának jelentése mellett az előttes igazgatósá
guktól (postavezérig. 8. ü. ü. o.) rendeljék meg

és a bevont engedélyokiratokat az igazgatósághoz 
terjesszék fel.

i) A használati díjak megállapításánál figye
lemmel kell lenni továbbá a Rr. 67. §-ának a 
díjmentességre, illetőleg díjkedvezményre vonat
kozó határozataira is.

A hadirokkantak és vakok hatósági igazolvá
nyainak számát, a kiállító hatóság nevét és a 
kiállítás idejét a kérvényre szintén fel kell jegyezni, 
hogy utólag is bármikor ellenőrizhető legyen, hogy 
a hivatal mily igazolvány alapján engedélyezte a 
díjmentességet.

A rádió felügyeletével és ellenőrzésével meg
bízott postai alkalmazottak részére a díjmentes
ség engedélyezését a jövőben magamnak tartom 
fenn. Ily címen azonban az eddigi mértéken túl 
díjmentességet egyelőre nem engedélyezek.

j) -A használati díjak megállapítása és az 
engedélyokiratba történt bejegyzése után az enge
délyokiratot a kiállítás napjával keltezi és a hiva
talvezetőnek vagy ezzel megbízott tisztviselőnek alá 
kell írni.

k) Megjegyzem, hogy az új Rr. hatályon 
kívül helyezi azt az eddig fennállott korlátozást, 
hogy egy engedély alapján csak egy vevőkészülék 
szerezhető be. (Rr. 25. §.), továbbá, hogy a készü
lék kiszolgáltatását az engedélyokiratra is fel kell 
jegyezni. A jövőben tehát az engedélyokirat kiállí
tásánál a hivatalnak nem kell arra tekintettel 
lennie, hogy van-e a félnek készüléke vagy csak 
ezután szerzi-e be. Addig is azonban, amig a hiva
talok a régi engedélyokirat-nyomtatványt használ
ják, az engedélyokiratnak azt a részét, amely a 
»vevőkészüléket kiszolgáltatta« szavakkal kezdődik, 
továbbá a megjegyzésben foglalt szavakat a máso
dik sortól kezdődőleg töröljék.

l) Végül az engedélyokirat-nyom hatványnak a 
fenti pontokban említett kitöltése után ki kell töl
teni az engedélyokirat szelvényét is. A szelvény 
megjegyzési rovatába mindig be kell írni, hogy 
a berendezés mily használatra engedélyeztetett, 
esetleg mily okból részesül 'az engedélyes díjked
vezményben, illetőleg díjmérséklésben.

A szelvény kitöltése után úgy ezt, mint magát 
az engedélyokiratot el kell látni a hely és kelti 
betűző tiszta lenyomatával, továbbá az utalvány
ellenőrző bélyegzővel. Ennek megtörténte után a 
szelvényt az engedélyokirattól el kell választani, 
az engedélyokiratot a félnek legalább az első 
havi használati díj lefizetése ellenében ki kell adni 
és a szelvényt a hó végéig a hivatalnál meg kell 
őrizni. (1. 25. c) pontot.)
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A régi engedélyokirat-nyomtatványon még kél 
szelvény volt, ezek közül azonban ezentúl csak 
az egyiket kell kitölteni, a másikat pedig a kér
vény mellékleteként a hivatal őrzi meg.

Az új engjedélyokjrat-nyomtatványok m ár csak 
egy szelvénnyel állítatnak elő.

in) Félreértések elkerülése végett ismételve 
megjegyzem, hogy a szórakoztató rádióvevőberen
dezések engedélyokiratai illetékmentesek (12. c) 
pont) egyéb engedélyokiratok azonban a szabály- 
szerű pénzügyi bélyegkötelezettség alá esnek.

A szórakoztató rádióvevőberendezések engedély- 
okiratainak kiállításáért sem szabad a felektől 
semmiféle külön díjat beszedni, egyéb berendezések 
engedélyokiratainak kiállításáért azonban a Rr. 66. 
§-ának D. 2. pontjában megállapított díjak já r 
nak.

15. Ha az engedélyes a szórakoztató rádióvevő
berendezésének engedélyokiratát elvesztette, a lakó
helyén lévő és az engedélyokiratok kiállításával 
megbízott postahivatal a fél bélyegmentes írás
beli kérelmére arról másodlatot állíthat ki. A 
másodlatot a hivatal a nála őrzött karlhotéklap 
adatai alapján állítja ki s e célra a készletében 
levő legmagasabb sorszámú engedélyokirat-nyom
tatványt használja fel. Az engedélyokirat-nyomtat
vány törzslapjára az »engedélyokirat szó fölé fel
jegyzi: Másodlat ...........szám alatt kiállított ere
deti engedélyokiratról« — szavakat és a nyomtat
vány folyószámát helyesbíti. Egyebekben pedig 
úgy já r  el, m int az eredeti engedélyokirat kiállí
tásánál, azzal az eltéréssel, hogy a másodlat céljaira 
felhasznált engedélyokirat-nyomtatvány szelvényét
nem tölti ki, hanem a rra  csak feljegyzi: ».........sz.
engedélyokirat másodlatának céljaira felhasználva«- 
szavakat és e szelvényt a hó végén előttes igazgató
ságához terjeszti fel. (25. a)

A másodlat kiállítását a hivatalnál őrzött kar- 
thotéklapon elő kell jegyezni és azért a Rr. 66. 
§-ának D. 2. pontjában megállapított díjat kell 
a felektől beszedni.

16. a) Állandó vagy egyes alkalmi esetekre 
adott kiterjesztett használatra az illetékes posta- 
hivatalok a jövőben csak abban az esetben adhat
nak engedélyt, ha a kérelmező ily előadások ta r
tására az illetékes rendőrhatóság engedélyét előbb 
beszerzi és azt a postahivatalnál felmutatja. (Rr. 
23. §.)

A hivatal a bemutatott engedély számát és 
keltét, a kiállító rendőrhatóság nevét és székhelyét 
a kérvényre mindig jegyezze fel,

b) Állandó kiterjesztett használatra az enge
délyt a 778 sz. nyomtatványon, egyes alkalmi 
esetekben tartandó kiterjesztett használatra pedig 
kézírással készítendő és ehhez a rendelethez csa
tolt 4. m inta szerinti engedélyokiratban kell meg
adni.

Az ily engedély csak a rra  a napra  adható 
meg, amelyre a rendőrhatósági engedély is szól 
és egyszerre több napra  csak úgy adható meg, 
ha a rendőrhatóság által kiállított engedély is több 
napi előadás tartására  jogosít. Több napra  szóló 
engedélyért a Rr. 66. §. D. 3. pontjában meg
állapított díjat annyiszor kell beszedni, ahány 
napra  az engedély kiállíttatott.

A befizetett díjak visszafizetésének még abban 
az esetben sincs helye, ha az engedélyes az előadást 
nem tartja  meg.

17. A Rr. 25. §-a értelmében az engedélyes 
az engedélyokirata alapján beszerezhet akárhány 
vevőkészüléket s azokat az engedélyokiratban meg
jelölt helyen (14. e) pont) rendes használatra 
üzemben is tarthatja. Egy engedélyokirat azon
ban csak egy vevőberendezés (nem készülék) 
üzem bentartásra jogosít. Ebből tehát következik, 
hogy ha az engedélyes az engedélyokiratban meg
jelölt helyen kívül más helyen is kíván vevő- 
berendezést létesíteni és üzembentartani, erre kü
lön, illetve annyi engedélyt kell kérnie, ahány 
helyen vevőberendezést üzemben tart. Pl. egy 
budapesti rádiókereskedő az üzlethelyiségében 
üzembentartandó rendes használatú rádióvevőbe
rendezésre kér és kap engedélyt. Ennek az enge
délynek az alapján azonban a lakásában nem 
tarthat üzemben vevőberendezést, m ert a vevő- 
berendezés csak az engedélyokiratban megjelölt 
helyen tartható üzemben. Ha tehát ugyan ez a 
kereskedő a lakásában is akar berendezést üzem
ben tartani, erre m ár külön, illetve egy második 
engedélyokiratot kell váltania.

18. A lakásváltozásnak, valam int a berende-, 
zésnek más postahivatal kézbesítő kerületébe való 
áthelyezésének bejelentését (Rr. 25. §.) a hivatalok 
— különösben a nyaralóhelyeken levő hivatalok — 
az engedélyesektől kívánják meg, m ert csak így 
Lehet ellenőrizni, hogy az engedélyes nem követ-e 
el visszaélést azzal, hogy egyszerre több helyen 
is ta rt üzemben berendezést. Ha e tekintetben 
valamelyik engedélyes ellen a visszaélés gyanúja 
merülne! fel, az engedélyes rendes lakóhelyén lévő 
postahivatalt (Budapestéin a rádióüzemcsoportot, 
főposta-épülel) értesítsék, illetőleg kérjék fel, hogy 
őrizze ellen, vájjon az engedélyesnek a rendes 
lakóhelyén nincs-c; vevőberendezése szintén üzem-
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ben? A visszaélés kétségtelen megállapítása esetén 
azon a helyein, ahol az engedélyes a berendezést 
engedély nélkül ta rtja  üzemben, ellene a feljelen
tést az 5. c) pont értelmében tegyék meg és a 
feljelentéshez — m int bizonyítékot — csatolják 
annak a postahivatalnak az á tiratát is, amelyik 
megállapította, hogy az engedélyesnek rendes lakó
helyén szintén van üzemben rádióberendezése.

IV. Antennák.
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19. Az antennák lei- és felszerelésével járó  
költségkímélés céljából kivételesen megengedem, 
hogy az oly engedélyesek, akik az év egy részében 
saját nyaralójukban laknak, a nyaralójukon épített 
antennát a nyaralás időtartam án túl is mindaddig 
meghagyhassák, amíg a rádió üzem bentartására 
engedélyük van. Az ily antennákról azonban a 
hivatalok vehessenek előjegyzést és őrizzék ellen, 
hogy azok visszaélések elkövetésére felhasználhatók 
ne legyenek.

20. H a valaki a vevőberendezéshez szük
ség es  antenna kifeszítésére a közhasználatú beren
dezések (távíró, távb.) támszerkezeteit (oszlopait)

| kívánja igénybe venni, az engedélyokirat kiállítása 
előtt a kérvényt az illetékes posta kerületi m ű
szaki felügyelőséghez, a postavezérig. 9. ü. ü. o. 
alá rendelt területen ez utóbbihoz kell elküldeni.
(Rr. 52. §.)

A m űszaki felügyelőség, illetve postavezérig. 
0. ü. ü. o. a kérelem felett lehetőleg sürgősen 
határoz és határozatát a féllel leendő közlés végett 
megküldi az engedélyokirat kiállítására illetékes 
postahivatalnak.

A hozzáfeszítésért esedékes díjakat, valam int 
a felerősítésből származó költségek fedezésére szol
gáló összeget a kérelem felett határozó postai szerv 
á^fal kiállított postautalvánnyal kell a félnek be
fizetni.
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V. Rádiókészülékek, lényeges alkotórészek elő
állítása és forgalombahozatala.

21. a) A rádióvevőkészülékek és ezek lényeges 
alkotórészeinek előállítására, javítására és forga- 
lombahozatalára a vonatkozó engedélyek megadását 
(Rr. 56., 57. §.) egyelőre továbbra is magamnak 
tartom fenn.

A hivatalok (igazgatóságok) tehát a hozzájuk 
esetleg beérkező ily tárgyú kérelmeket jelentés nél
kül közvetlenül a postavezérigazgatósághz tcrjesz- 
szék fel és legyenek figyelemmel a rra  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 
(postavezérig. 8. ü. ü. o.) ú tján  az érdekelt hiva
talokat az engedély egyidejű leadása mellett fogom 
értesíteni.

b) Ily engedélyesekről a hivatalok épp úgy 
tartoznak karthotékot és díjnyilvántartást vezetni, 
m int a rádióvevőberendezések engedélyeseiről. Ezek ( 
a karthotéklapok a vevőberendezések karthoték- f 
lapjai mellett, de külön csoportban őrzendők meg. •

Az előállítási, illetőleg forgalombahozói díjakat < 
(Rr. 66. §., B)  II. és III.) előzetesen legkésőbb 
m inden hó 8-áig kell beszedni s ha  a fél a d íjtar
tozását az esedékesség idejéig nem fizetné meg, 
az engedély visszavonása irán t közvetlenül a posta
vezérigazgatósághoz kell jelentést tenni.

c) Ugyancsak kötelesek a hivatalok ellenőrzést 
gyakorolni abban a tekintetben is, hogy a kézbe
sítési kerületükben nem foglalkozik-e valaki en
gedély nélkül rádiókészülékek és lényeges alkotó
részek előállításával, illetőleg forgalombahozatalá- 
val. Ha ily eset ju tna biztos tudomásukra, az 
illető egyén ellen a feljelentést a jelen rendeletem 
5. c) pontja értelmében haladéktalanul tegyék 
meg.

22. a) A Rr. 55. §-ában foglalt rendelkezés 
ejlenőrizhetése céljából az ország egész területére 
szóló postán érkezett rádiócikkeket tartalmazó kül
demények ellenőrzése és vámkezelése az e tárgy
ban kiadott rendeletem (1927. évi P. R. '1'. 12. sz.) 
értelmében központilag a Budapest 70. sz. posta- 
hivatalnál történik. A Budapest 70. sz. postahiva
tal a rádiócikkeket tartalm azó küldeményekre és 
azok szállítóleveleire az elvámolás megtörténte után 
feltűnő alakban »rádió« szót ír. Ugyancsak ezzel 
a megjelöléssel kell ellátni a belföldi postahivata
loknál feladott belföldre szóló rádióanyagot ta r
talmazó küldeményeket is.

Az ily megjelöléssel érkező küldeményeket a 
kézbesítő postahivatalok csak az engedély (Rr. 
55. §.) felm utatása mellett kézbesíthetik a kül
demény címzettjének. A hivatalok erre  a kézbe
sítőket megfelelően oktassák ki.

b) Felhatalmazom a hivatalokat, hogy a kül
földről nyaralás vagy egyéb célból beérkező oly 
idegeíi állampolgárok (11. ej  pont) részére, akik 
m agukat útlevelükkel igazolják és a rádióvevő- 
készüléküket is magukkal hozzák, de; csak ideig- 
leneísen tartózkodnak az ország területén, a jelen 
rendezetem III. része értelmében ideiglenes enge
délyokiratot állíthassanak ki. Ily egyének részére 
az engedélyokiratot az engedélyokiratok kiállítá
sára  felhatalmazott bárm elyik postahivatal kiál-
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líthatja, amelynél a fél jelentkezik. Az engedély- 
okirat kiállítása alkalmával a 778. sz. nyomtat
ványon az engedélyokirat fölé az »ideiglenes« szót, 
az engedélyes lakhelye gyanánt az engedélyes 
magyarországi tartózkodási helyét, végül »ez az 
engedélyokirat érvényes« szavak után, írják  be azt 
az időt, ameddig a fél a használati díjakat meg
fizette, illetőleg az ország területén tartózkodik. 
Használati díj címén az ily engedélyesektől m in
den egész vagy megkezdett hónapra kivételesen 
csak 1 P. 20 f-t szedjenek be. Az esedékes díjakat 
az engedélyokirat kiállítása alkalmával egyszerre 
az ország területén való tartózkodás egész idejére 
kell beszedni és a jelen rendeletemben szabályozott 
módon elszámolni.

VI. Rádióvevőberendezések nyilvántartása.
23. A szórakoztató rádióvevőberendezések en

gedélyeseiről az engedélyokiratok kiállításával, 
illetőleg a díjak beszedésével megbízott posta- 
hivatalok 1927. évi július hó 1-től kezdődőleg a 
következő nyilvántartásokat kötelesek vezetni-

a) Az engedélyokirat kiállítása után az enge
délyokirat adatait a hivatal növekvő sorszám sze
rin t a 775. sz. nyom tatványba (N yilvántartás a 
rádióhasználati díjakról, 5. sz. melléklet). E nyil
vántartásba, amely a hivatalnál őrzendő meg, az 
engedélyokiratok emelkedő sorszámai szerint (két 
teljes vonal között) m inden számot, tehát a  díj
mentes berendezés számát és engedélyesének ne
vét, valam int az esetleges üres számot is (melyen 
nincs engedélyes nyilvántartva), a megfelelő közbe
eső sorszám gyanánt be kell jegyezni, hogy a nyil
vántartásban bentfoglaltassanak az összes engedé
lyesek és az azok között levő üres sorszámok is, 
melyeket a legközelebb jelentkező engedélyesek
nek k e ll adni az üres sorok lehető kiküszöbölése 
érdekében.

A havi előfizetési díj hasábjába mindig a tel
jes, haVi összeget kell bejegyezni, tekintettel arra, 
hogy tö rt részek nem is fordulhatnak elő, mert 
a díjakat mindig egész hónapra kell fizetni, ille
tőleg beszedni.

' A nyilvántartásba történt bejegyzés után a h i
vatal kiállítja az engedélyesekről 776. sz. nyom
tatványon (kartoték-lap a rádióengedélyesek név
szerinti nyilvántartására (6. sz. melléklet) a karto
téklapot s ezt az engedélyesek nevei szerinti alfa
betikus sorrendbe beosztva, éppúgy m int eddig 
az alapkönyveket megőrzi. Az előttes igazgatóság
hoz (postavezérig. 8. ü. ü. o.-hoz) az alapkönyv 
vagy kartotéklap másolatait a fennti határidőtől 
kezdődőleg nem kell beküldeni.

A budapesti levélposta késbesítő hivatalok, to
vábbá az újpesti és kelenvölgyi postahivatalok 
a fentemlített kartotéklapot két példányban állítják 
ki és az egyik példányt az alábbi b) pontban em
lített kártotéklappal együtt a postavezérigazgató
ság 9. ü. ü. o. rádióüzem csoportjának (főposta 
II. emelet) küldik be az engedélyokirat kiállítását 
követő napon. ’

b) A budapesti levélposta kézbesítő (újpesti és 
kelenvölgyi) hivatalok, továbbá azok a vidéki posta- 
hivatalok, amelyeknél 50 engedélyesnél m ár fezidő- 
szerint is több van, vagy az engedélyesek száma 
később éri el az ötvenet, a 777. sz. nyomtatványom 
(karthotéklap a rádióengedélyesek utca szerinti 
nyilvántartására (7. sz. melléklet) az engedélyesek 
utca szerinti nyilvántartása céljából egy második 
kartotéklapot is fektetnek fel. Ezt a második karto
téklapot a budapesti levélpostakézbesítő (újpesti, 
kelenvölgyi) hivatalok szintén a rádióüzemcsoport- 
nak küldik be, mig a vidéki hivatalok utcák sze
rinti alfabetikus sorrendbe beosztva, maguknál 
őrzik. meg.

e) Az a) és b) pont alatti karthotéklapokból 
a hivatalok a szükséges darabszámot a központi 
anyagraktárnál rendeljék meg és az eddig hasz
nált alapkönyvek adatait az újonnan felfektetendő 
kartotéklapokra fokozatosán vezessék át, hogy a 
nyilvántartás minden engedélyesre egyöntetű le
gyen.

A felhasznált régi alapkönyvi nyomtatványokat 
pedig, ha az átvezetéssel elkészültek — a legkö
zelebbi selejt szállítmánnyal együtt a központi 
anyagraktárba szállítsák be.

d)  Az engedélyesek körében vagy a fizetendő 
díjak stb. tekintetében előforduló minden változást 
az illető engedélyesnél az erre a célra szolgáló 
helyen a nyilvántartásban és a kartotéklapokon 
a változás idejének pontos megjelölésével azonnal 
elő kell jegyezni, hogy a hivatalnak minden tekin
tetben pontos és megbízható adat álljon a ren 
delkezésére.

A budapesti levélkézbesítő, újpesti és kelen
völgyi postahivatalok a náluk előforduló változáso
kat a (postavezérig. 9. ü. ü. o.) rádióüzemcsoport- 
jának naponta szintén kötelesek bejelenteni. A 
bejelentést az engedélyesek növekvő sorszáma sze
rin t kell az üzemcsoporttal közölni.

A nyilvántartás rendetlen vezetése következ
tében a rádióberendezés engedély nélküli létesítése 
miatt nagyon sok hivatal m ár több Ízben is fel
jelentést tett oly egyének ellen, akiknek ily beren
dezés üzembetartás á ra  maga a feljelentő hivatal 
adott engedélyt. Minthogy ily alaptalan feljelentés-
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sei nemcsak az engedélyeseket lelték ki a hivatalok 
ok nélküli meghurcoltatásnak, hanem a posta jó 
hírnevét és megbízhatóságát is a legnagyobb m ér
tékben veszélyeztették, az igazgatóság (postavezérig.
8. ü. ü. o.) a jövőben minden ilyen hivatal ellen, 
amelyik az engedélyesek nyilvántartása vagy a 
díjak beszedése és elszámolása körül bárm ily 
tekintetben mulasztást követ el, járjon el a leg
nagyobb szigorral.

e) Az olyan engedélyesektől, akik a berendezés 
üzémbentartásáról önkényt mondanak le, a hiva
talok a lemondás alkalmával tudakolják meg azt is, 
hogy mi az oka a lemondásnak? A lemondás vagy 
az engedély megszűnésének egyéb okait (elköltö
zés, halál, rossz műsor, kellemetlenség a háztulaj
donossal, zavartatás, más berendezések (fütyülés, 
röntgen stb.) miatt, visszavonás nem fizetés miatt, 
egyéb okok stb.) az illető berendezésekről vezetett 
kartotéklapokon statisztikai célokra mindig jegyez
zék elő.

A megszűnt berendezések, illetőleg lemondott 
engedélyesek kartotéklapjait a hivatal, az előfizetők 
nevének alfabetikus sorrendje és költségvetési év 
szerint rendezett külön csomóba kötve, mint a d íj
nyilvántartás mellékletét őrizze meg; azokról az 
engedélyesekről pedig, akiket a megszűnt 1 leren
dezések sorszáma alatt vesz nyilvántartásba, új 
karthotéklapokat állítson ki.

f )  A hó közben előforduló változásokról a 
a hivatalok a jövőben előttes igazgatóságukhoz 
(postavezérig. 8. ü. ü. o.) változási kim utatást nem 
terjesztenek fel (a budapesti hivatalokra 1. d) 
pontot) és ezzel kapcsolatban a szórakoztató rádió
vevő-berendezések engedélyeseiről a díjnyilvántar
tás vezetését az igazgatóságoknál is (postavezérig.
8. ü. ü. o.) megszüntetem.

Ugyancsak megszüntetem az engedélyezett 
rádióberendezések darabszám áról összeállított ki
mutatások felterjesztését is, tekintettel arra, hogy 
egyes hivataloknál nyilvántartott darabszám a hi
vatalok munkaegység kimutatásából úgyis meg
állapítható. E darabszámot igazgatósági kerületek 
szerint jövőben a postavezérig. 2. ü. o. állítja ösz- 
sze, illetve közli leszámolás céljából havonta az 5. 
ügyosztállyal.
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VII. A rádióberendezések használati s egyéb 
díjainak nyilvántartása, elszámolása és ellen

őrzése.
24. A rádióadó-berendezésekről a postahivata

lok egyelőre nyilvántartást nem vezetnek. Ily be
rendezések nyilvántartását, a díjak beszedését a 
jelen rendeletem 10. pontja értelmében az igaz- 

igatóságok, illetőleg közvetlenül a postavezérigaiz-

gatóság alá tartozó hivatalok területén a posta
vezérigazgatóság 5. ü. o. végzi.

Ezeknek a berendezéseknek összes díjait a 
vezetékes m agánhasználatú vagy közérdekű beren
dezések díjainak m ódjára díjköteles postautalvány
nyal kell befizetni.

Ugyancsak díjköteles postautalvánnyal kell ki
egyenlíteni a közhasználatú berendezések támszer- 
kezelének igénybevételéért járó díjakat is.

25. A szórakoztató rádióvevő-berendezések hasz
nálati díjainak nyilvántartása 1927. évi julius hó
1-től kezdődőleg a következőkép történik:

a) Az engedélyokiratok kiállításával megbízott 
postahivatalok az engedélyokirat kiállítása után 
az engedélyokirat adatait a jelen rendeletem 23.
a) pontja értelmében azonnal előjegyzi a díjnyil
vántartásába (775. sz. nyomtatvány). E nyilván
tartást költségvetési évenkint (julius hó 1-től junius 
hó 30-ig) kell vezetni s abba nemcsak a hivatalnál 
kiállított, hanem más hivataltól átköltözött enge
délyesekre vonatkozó adatokat is be kell vezetni 
azzal a folyószámma], amelyet a nyilvántartásba 
való vétel céljaira (7. c) pont) a hivatal felhasz
nált.

Az egyes engedélyeseknek emelkedő sorszám 
szerinti bejegyzésére a nyom tatványnak két rovata 
szolgál. Ajánlatos az engedélyesek neveit a felső 
rovatba bejegyezni, hogy esetleges változás (lemon
dás, elköltözés stb.) esetén az új engedélyes nevét 
a régi engedélyes neve alatti rovatba lehessen be
írni.

Díjváltozás esetén a havi használati díjak 
rovatában a régi havi díjtételt á t kell húzni és 
az új díj'at föléje bejegyezni. A díjváltozás, vala
mint egyéb változások keltét és okát a nyomtat
ványnak e célra szolgáló rovatán mindig ponto
san elő kell jegyezni.

Minden hó végén a havi használati díjak 
rovatát össze kell adni, hogy a hivatal a haszná
lati díjakról összeállítandó »rádió-mérleg« meg- 
terhelési oldalát meg tudja csinálni.

Az oldalösszegeket az esetleges változásokra 
való tekintettel irónnal kell minden hónapban 
összeadni és a helyesen megállapított havi összeget 
a használati díjak rovatában apró számokkal, 
tintával is ki kell írni.

b) A használati díjakat az esedékesség nap
jáig (minden hó 8-ika) a hivatal 774. sz. nyomtat
ványon (nyugta rádióhasználati díjakról 8. sz. 
melléklet) havonta előre szedi be az engedélye
sektől. E nyugta-nyomtatványt, nehogy avatlan 
kezekbe kerüljön, zár alatt kell őrizni és a díjak 
nyilvántartásával, beszedésével megbízott alkalma-
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zottnak csak a szükséges mennyiségben kell ki
adni.

A nyugtákat m unkatorlódás elkerülése cél
jából a díjnyilvántartás adatai alapján m ár a 
díjak esedékessége előtt ki lehet állítani, hogy a 
hivatal a díjak beszedését m ár a hó első napjai
ban megkezdhesse.

Amint a mellékelt mintából is látható, a 
nyugtákon a havi összeg m ár elő van nyomtatva 
s azokra ez<*ntúl csak az engedélyesek számát, 
valam int a nyugtát kiállító tisztviselő aláírását 
kell tintával feljegyezni és ennek megtörténte után 
a nyugtát a hivatal-, hely- és kelti-betüző lenyoma
tával ellátni. A nyugtát oly havi, helyi és kelti 
betüzővel kell ellátni, amelyik hónapra a díjnyugta 
vonatkozik.

Minthogy azonban az egyes hivataloknál van
nak oly engedélyesek is, akik a rendes használati 
díjaknál (2 P. 40 f.)" kevesebbet, vagy ami r it
kább eset, többet fizetnek, ezek részére a hivatal 
a nyugtát az eddig is használt 899. sz. nyom tat
ványon állítsa ki.

A nyugtákon m unka megtakarítás céljából 
az engedélyes neve és lakhelye helyett ezentúl 
csak az engedélyes szamát kell jól olvashatóan, 
tintával feltüntetni az erre célra szolgáló helyen. 
Kis hivataloknál, ahol egy-két engedélyes van s 
ahol a díjak beszedésével megbízott alkalmazott 
az engedélyeseket ismeri, a használati díjak a 
nyugtákon feltüntetett engedélyokirat száma sze
rint is könnyen beszedhetők.

Nagyobb hivataloknál azonban, ahol több en
gedélyes van, a nyugták alapján a díjak beszedése 
csak úgy eszközölhető, ha a kézbesítő az engedélyes 
nevét és lakását is ismeri. Ezérl ily hivatalok
nál a díjbeszedés és leszámolás megkönnyítése, va
lamint a kis alakú nyugták elkallódásának meg
akadályozása céljából, a budapesti levélkézbesítő 
hivataloknál m ár kipróbált és bevált boritékrend- 
szer alapján való díjbeszedést rendelem el.

A hivatal minden engedélyes részére meg
címez egy lehetőleg erősebb papírból készült borí
tékol, azon az engedélyes számát, nevét és lak
címét és ahol több kézbesítő van a kézbe
sítő kerület számát is feljegyzi és a ki
állított nyugtákat havonta e borítékban he
lyezi el és osztja ki a kézbesítők közöli a 
díjak beszedése végett. A kézbesítő a díjak lefize
tése ellenében csak a nyugtát adja át az engedé
lyesnek, az üres borítékokkal pedig leszámol, illetve 
azokat a leszámoláskor szám szerint rendezve 
visszaadja a hivatalnak, hogy a következő havi 
nyugták e borítékban újból elhelyezhetők legyenek.

c) A díjnyilvántartásnak az egyes hónapokban 
történő díjfizetések előjegyzésére tizenkét rovata 
van. A hivatalok a beszedett havi használati díja
kat még a beszedés napján a pénztárszám adás 
28. rovatán bevételben elszámolják és a kézbesítők 
által visszahozott üres borítékok alapján a meg
felelő hónap rovatában a díjbeszedés meg
történtét előjegyzik. Ez az előjegyzés munkakimélés 
céljából azonban m ár nem összeg, hanem egység 
szerint történik.

Azoknál az engedélyeseknél, akik a rendes 
használati díjakat (havi 2 P 40 f.) fizetik, annak 
a hónapnak a rovatába, amelyben a díjfizetés tör
tént, 1 egységet, akik 50o/o-os díjkedvezményt élvez
nek, fél egységet, végül, akik díjmentességben ré 
szesülnek, 0 egységet jegyeznek elő. A magasabb 
díjak (kiterjesztett használat) is úgy vannak meg
állapítva, hogy a rendes használati díjnak több
szörösét képezik, ezért e díjak is egység szerint 
10, illetve 3 egységnek jegyezhetők be.

Ha valamelyik engedélyes előre fizeti a hasz
nálati díjakat, akkor annak a hónapnak a rovatába, 
amelyben a díjfizetés (előrefizetés) történt, az egy
séget annyiszor véve kell beírni, ahány havi díjat 
az engedélyes megfizetett. Azoknak a hónapoknak 
rovatába pedig, amelyre az előrefizetés történt, 
egy vízszintes vonalat kell húzni, nehogy e hóna
pokra a következő hónapokban is állítson ki nyug
tát a hivatal.

Magától értetődőleg, azoknál az engedélyesek
nél, akik a használati díjat valamely hónapban 
nem fizették meg (a nyugtát nem váltották ki), az 
illető hónap rovatát üresen kell hagyni.

Minden hó végén azután a hivatal az illető 
hónap rovatába bejegyzett egységeket összeszám- 
lálja és ahány egység kijön, azt beszorozza a ren 
des használati díjak összegével. A szorzás eredmé
nyének egyeznie kell a pénztárszámadás 28. rova
tán naponta elszámolt használati díjak végössze
gével.

d ) A rádió előállítói, vagy forgalombahozói 
engedéllyel bírókról és az ezek által fizetendő dí
jakról a hivatalok ugyanolyan nyilvántartásokat 
tartoznak felfektetni és vezetni, mint a szórakoztató 
rádióvevő berendezések engedélyeseiről. E nyilván
tartás azonban a szórakoztató rádióvevő berende
zések engedélyeseiről külön vezetendő.

Az ily engedéllyel bírók által fizetett engedélye-1 
zési összeget a hivatalok nem a rádióhasználati 
díjak nyilvántartásában (23. a)  pont), hanem a 112. 
sz. nyomtatványon »Rádió Bárcalajstrom« felírás
sal ellátandó bárcal aj síromban számolják el ha
vonta. E külön bárcalajstromban, amelyre a ren 
des bárcalajstrom  vezetésére vonatkozó szabályok
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az irányadók, — kell elszámolni a fenti díjakon 
kívül még: a használaton kivid helyezett készü
lékek lepecsételéséért, a szórakoztató rádióvevő
berendezések engedélyokiratait kivéve (amelyért díj 
nem jár) minden más engedélyokirat kiállításáért, 
továbbá bármely engedélyokirat másodlatának ki
állításáért, végül az egyes alkalmi előadások enge
délyezéséért járó díjakat.

A rádióbárcalajstrom ban elszámolt díjakat a 
pénztárszámadás 29. rovatán kell a 1 «'fizetés nap
ján  bevételben elszámolni.

e j  A hónap folyamán befizetett rádió haszná
lati díjakról (c. pont) a hivatal az utalványsom- 
mázaton m inden hó végén rádiómérlegel készít. 

1 ... A mérleg megterhelési oldalának 1. tételénél 
(hátralék az előző hónapról) azt az összeget kell 
beírni, amely az előző havi rádiómérleg felmen
tési oldalán, mint m aradvány szerepelt. Ez a té
léi azokból a használati díjakból alakul, amelyek 
az előző hónapokban voltak esedékesek, de azok 
valamely oknál fogva beszedhetők nem voltak. A 
2. tételnél (a folyó hóban esedékes használati díjak 
a díjnyilvántartás havi díjrovatába beirt és ha
vonta összeadott használati díjak összegéi kell be
írni, tekintet nélkül arra, hogy befolyt-e ez a díj 
vagy sem (23. a j  pont). Végül a 3. tételnél (a kö
vetkező hónapokra a f. hóban előre fizetett hasz
nálati díjak) akkor knJl bejegyzést eszközölni, ha 
az engedélyesek közül valaki nemcsak a tárgy
hónapra (amely hónapról a mérleg készül), hanem 
a következő hónapokra is előre megfizeti a hasz
nálati díjat. (25. e j  pont.)

A mérleg felmentési oldalának 1. tételénél (fo
lyó hóban kiváltott nyugták alapján befolyt ösz- 
szeg) a pénztárszámadás 28. rovatán elszámolt 
végösszeget kell bejegyezni, amelynek természete
sen egyeznie kell a díjnyilvántartásnak az illető 
hó rovatán elszámolt összegével. A 2. tételnél (a í. 
hóra korábbi hónapokban befizetett használati dí
jak) a korábbi hónapokban m ár előzetesen meg
fizetett használati díjakat kell beírni; végül a 3. 
tételnél a ki nem váltott nyugták összegét, mint 
m aradványt kell bejegyezni.

Ha a megterhelési illetőleg felmentési oldalra 
beirt tételek helyesek, a mérleg két oldalának egy
mással egyeznie kell.

A mérlegbe egyelőre kézírással külön-külön 
iyja be a hivatal azt is, hogy abban a hónapban, 
amely hónapról a mérleget összeállította, összesen 
hány felemelt, rendes, kedvezményes díjú és díj
mentes engedélyest tartott nyilván.

f )  A mérleg megterhelési oldalának 3. és fel- 
- mentési oldalának 2. tételéhez ezentúl külön jegy
zéket ^(kimutatást) csatolni nem kell.

A mérleg felmentési oldalának 3. tételéhez (hát
ralékosokról) külön kim utatást a jövőben csak ab-

ban az esetben kell felterjeszteni, ha a hátralékosok 
, között 2 hónapnál több havi díjjal tartozó enge

délyesek is szerepelnek. Ez esetben a kim utatásban 
az összes hátralékos engedélyesek neveit a há tra
lék összegét és azt kell feltüntetni, hogy a há tra 
lékok mely hónapról szárm aznak; végül a jegyzet 
rovatába be kell Írni, hogy a hivatal a hátrálékos 
díjak behajtására mikor és mily intézkedéseket 
tett, illetőleg az esetleges igazgatósági rendelet szá
mát (8. c) pont.) *

g j  Félreértések elkerülése végett újból hang
súlyozom, hogy a hivatal c s a k  a  s z ó r a k o z t a t ó  r á d i ó 

v e v ő b e r e n d e z é s e k  h a s z n á l a t i  d í j á t  s z á m o l j a  e l  a  

r á d i ó d í j  n y i l v á n t a r t á s á b a n  é s  c s a k  e z e k r ő l  a  d í j a k 

r ó l  k é s z í t  m é r l e g e t .  M i n d e n  m á s  a  h i v a t a l  á l l a l  

b e s z e d e n d ő  r á d i ó d í j a k a t ,  n e v e z e t e s e n :  1 .  a  r á d i ó -  

k é s z ü l é k e k  e l ő á l l í t á s á r a  é s  f o r g a l o m b a h o z a t a l á r a  

a d o t t  e n g e d é l y é r t ,  2 .  a  h a s z n á l a t o n  k í v ü l  h e l y e z e t t  

k é s z ü l é k e k  l e p e c s é t e l é s é é r t ,  3 .  a z  e n g e d é l y o k i r a t -  

m á s o d l a t o k  k i á l l í t á s á é r t ,  4 .  v é g ü l  a z  e g y e s  a l k a l m i  

e l ő a d á s o k  e n g e d é l y e z é s é é r t  j á r ó  d í j a k a t  a  r á d i ó -  

b á r c a l a j s t r o m b a n  k e l l  e l s z á m o l n i  é s  e z e k  a  d í j a k  

a  m é r l e g b e n  n e m  s z e r e p e l n e k .

Megjegyzem, hogy a szórakoztató rádióvevő
berendezések használati díjaiból a Telefonhírmondó 
Rt.-ot rádióhírmondó-állomásoknak hír- és szóra
koztató-anyaggal ellátásáért bizonyos díjrészesedés 
illeti meg. Ezért az engedélyesek nyilvántartására, 
a díjnyilvántartások pontos vezetésére és a hasz
nálati díjak 1 «‘szedésére, elszámolására, felülvizs
gálására a hivatalok, illetőleg az igazgatóságok 
(postavezérig. 8. ü. ü. o.) a posta érdekeinek meg
óvása és a társaság részéről eredhető felszólamlá
sok elkerülése céljából nagy gondot fordítsanak.

25. a j  A fentiek értelmében tehát folyó évi 
julius hó 1-ével a szórakoztató rádióvevőberendezé
sek eddigi nyilvántartásának (évi és havi díjnyil
vántartás) és ezzel kapcsolatban elrendelt különféle 
kimutatásoknak, mérlegmásolatoknak stb. az elől
les igazgatósághoz (postavezérig. 8. ü. ü. o.) való 
felterjesztését megszüntetem. A hivatalok a fenti 
időponttól, illetőleg augusztus 1-től kezdődőleg az 
előttes igazgatóságukhoz (postavezérig. 8. ü. ü. o.) 
a hó végén, illetőleg ha ezt az igazgatóság valamely 
okból célszerűnek tartja, a hó közben is csak az 
engedélyesektől bevont és hatályon kívül helyezett 
engedélyokiratokat, más hivataloktól átköltözött en
gedélyesek nyilvántartásba vételére felhasznált 
számú engedélyokirat-nyomtatványokat a hozzátar
tozó szelvénnyel együtt, az elvesztett engedélyokira
tok pótlására kiállított engedélyokiratok szelvényeit, 
továbbá a hátralékosok kim utatását (24 f.) terjesz
tik fel. Az igazgatóság (postavezérig. 8. ü. ü. o.) 
abból a célból, hogy az egyes hivataloknál az en-
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gedélyokiratok sorszámai mindig folytatólagosak 
legyenek, a hivatalok által felterjesztett (engedély
okiratok, szelvények) helyett megfelelő sorszámú 
engedélyokirat-nyomtatványt küld meg a hivatal
nak.

b) A m. kir. posta központi számvevőségéhez 
ugyancsak a hó végén a pénztárszámadással 
együtt az utalvánvsommázathoz csatolva úgy a 
kincstári, m int a postamesteri hivatalok a rádió- 
bárcalajstrom ot is mellékelik.

c) Végül minden hó végén az illető hónapban 
kiadott engedélyokiratok szelvényeit be kell küldeni 
a m. kir. rádió-kirendeltség (Budapest, IV., Város
háza 10) címére.

E kirendeltség a hozzá beérkező szelvényeket 
a kiállítás tekintetében kém próbaszerűén ellenőrzi 
és a Magyar Távirati Iroda útján a Telefonhír
mondó r.-t.-nak adja át.

Egyéb kezelési és nyilvántartási okmányokat 
a hivatalnál kell megőrizni.

26. a) A posta központi számvevősége az utal- 
ványsommázaton levő rádiómérleg felmentési olda
lának 1. tételét, valamint a bárcalajstrom  végössze
gét ellenőrzi és ellenjegyző abból a szempontból, 
hogy az azokba bejegyzett tételek a pénztárszám- 
adásban elszámoltatlak-e és ennek megtörténte 
után ezeket az okmányokat ellenőrzés céljából át
adja az igazgatóságnak (postavezérig. 8. ü. ü. 
o-nak.)

b) A Telefonhírmondó r.-t.-al való leszámolás 
céljaira a központi számvevőség a postavezérigaz
gatóság 5. ügyosztályával továbbra is minden hó
napban legkésőbb a hó 15-éig közli, hogy a posta
hivatalok az előző hónapban mily összegű hasz
nálati díjakat számoltak el bevételben, továbbá a 
rádióbárcalajstromban.

E bevételek közlése alkalmával a központi 
számvevőség havonta kim utatja egyúttal azt is, hogy 
a rádióprogrambizottság jelenléti díjai, továbbá az 
engedélynélküli rádióberendezések feljelentőinek ju 
talom címén az illető hónapban a használati díjak 
terhére mily összeg utalványoztatott ki.

27. a) Az igazgatóságok (postavezérig. 8. ü. 
ü. o.) a szórakoztató rádióvevőberendezések enge
délyeseiről és azok körében előforduló változásokról 
díjnyilvántartást f. évi julius hó 1-től nem vezet
nek. Ezekről az engedélyesekről vezetendő nyilván
tartásokat, a díjak helyes elszámolását stb. a jövő
ben tételesen a hivatalvizsgálatok alkalmával őriz
tetik ellen. Összegszerűleg és részben érdemileg is 
azonban az utalványsominázaton levő mérleg ada
tai és a hátralékosok kimutatása, továbbá a bárca
lajstrom alapján a hivatal számadását minden hó
napban továbbra is felül kell vizsgálni. Ha a felül

vizsgálat alkalmával az nyertle megállapítást, hogy 
valamelyik hivatal a díjakat késedelmesen szedi 
be, az igazgatóság vonja az illető hivatalt felelős
ségre, illetőleg járjon el a jelen rendeletéin 8. c) 
pontja értelmében. A díjak esetleges késedelmes 
elszámolása vagy el nem számolása esetén pedig a 
hibás alkalmazott ellen a fegyelmi eljárást indítsa 
meg. v

b) A rádiókészülékek és alkotórészek előállítási 
es forgalombahozói engedéllyel bírókról az igaz
gatóság (postavezérigazgatóság 8. ü. ti. o.) épp oly ( 
díjnyilvántartást vezet, mint a hivatalok. E zeket1. r
az engedélyeket továbbra is az eddigi módon az 
igazgatóság útján adom le, illetőleg vonom vissza, t, ' j
azért" az ily engedélyesek körében előforduló m in
den változásról az igazgatóság értesülést szerez s 
ennek alapján a díjak elszámolását tételesen is 
ellenőrizheti.

VIII. Vegyes intézkedések.
28. A rendőrhatóságok által jogerős ítélettel 

elkobzott készülékeket, alkotórészeket, stb., ha a 
rendőrhatóság ezeket a hivatalnak, igazgatóságnak 
(vezérig. 8. ü. ü. o.-nak) küldené meg a postave
zérig. 9. ü. ü. o. rádióüzemcsoportja címére (fő- 
posta-épület II. emelet) kell az átvétel elismer
tetése mellett beszolgáltatni.

A rádióüzemcsoport az elkobzott és hozzá be
érkező készülékeket, alkotórészeket stb. nyilvántar
tásba veszi, illetőleg azokat egyelőre megőrzi és e 
tárgyban később kiadandó rendeletéin értelmében 
já r  el.

29. a) A Rr. 71. §-a értelmében az 'eljáró 
rendőri büntetőbíróság az igazgatóságot (posta
vezérig. 8. ü. ü. o.) m int szakképviselőt a tárgya
lásra mindig meghívni és a tárgyalási iratokat meg
küldeni tartozik.

Az igazgatóságnak (postavezérig. 8. és 9. ü. ü. 
o.-nak), hacsak ezt valamely oknál fogva szüksé
gesnek nem tartja  — eltérőleg a 38.360/1926. sz. 
rendeletemben foglaltaktól — a tárgyaláson meg
jelennie nem kell. A tárgyalási iratokat ngyis kéz
hez kapja  és módjában áll az eljárás folyamán 
hozott ítélet (végzés) tekintetében álláspontját az 
eljáró büntetőbírósággal közölni, illetőleg az ítélet 
ellen, ha azzal az elkövetett kihágást kellően meg
torolva nem látja, tekintettel a Rbsz. 63.000/1909. 
B. M. sz. r. 205. §-ában foglaltakra, fellebbezni.

A fellebbezést rövid pár szóval indokolja és az 
ügymenet gyorsítása érdekében az iratokat lehe
tőleg minél előbb küldje vissza az eljáró rendőrha
tóságnak.

b) A megindított kiliágási eljárások nyilván- i 
tartása céljából az igazgatóság, (postavezérig. 8. és ■ 
9. ü. ü. o.) ha eddig nem tette volna, fektessen fel 
nyilvántartást és annak alapján a kihágási eljárás i 
lefolytatását kisérje figyelemmel. ~ j

Forga
lomba
hozói 

és elő
áll! ói 
ingedé 
yekről 
tyllván- 
tartás 
veze- 

ése az 
gazga- 
tósag- 

nál

Elkob
zott

készü
lékek

beszál
lítása

Eeleb-
bezés
fáz
itelet

ellen

A kihá
gás! el
járások 
lyilván- 
tartása, 
a jog
erős 

téletek 
felter- 
iesztése



172 20. szám.

•

1

Adat
szolgál
tatás a 
rendőr
hatósá

gok ] 
részére 

és a i 
rendőr- 

ható
ságok 

támoga
tása

Régi 
enge

délyok
iratok 
helyett 
újakat 
nem 

kell ki-’ 
állítani

A posta
vezérig. 
9. ii. o. 
(rádió- 
üzem 

csoport) 
hatás
köre

A kihágási eljárás folyamán, hozott jogerős Íté
leteket a feljelentő nevének és közelebbi címének 
megemlítésével a jövőben csak abban az esetben 
terjessze fel hozzám, ha a feljelentőt jutalom ban 
(minden egyes engedélynélküli berendezésért 2 P. 
40 f.) kívánja részesíteni. Megjegyzem, hogy ju ta 
lomban nemcsak postai alkalmazottak, hanem az 
intézet kötelékén kívül álló más oly egyének is 
részesülhetnek, akik valakit a rendeletbe ütköző 
cselekményért feljelentenek és az illetőt elitélik, 
továbbá, hogy ebben a jutalom ban m indenkit része
síteni kívánok, kivéve azt, aki erről kifejezetten 
lemond.

30. A Rr. 72. §-ában foglaltakra való utalással 
felhívom a postai szerveket, (alkalmazottakat), 
hogyha a rendőrhatóság a rádióra vonatkozó bár
mely kérdéssel fordul hozzájuk, a szükséges felvilá
gosításokat késedelem nélkül, az esetekhez képest 
írásban vagy szóval (távbeszélő) adják meg. Ha a 
rendőrhatóság valamely oknál fogva kéri, a kir. 
hivatalok a náluk nyilvántartott engedélyesek ne- 
veit és pontos lakcímét is bocsássák rendelkezésére.

Ugyancsak kötelességévé teszem a postai szer
veknek (alkalmazottaknak) azt is, hogy a rendőr- 
hatóságot a nyomozások megejtésénél mindenben 
támogassák, továbbá, ha az eljáró hatóság nyo
mozás, vagy helyszíni szemle stb. céljaira szakértő 
postai alkalmazott kiküldését kéri, a kérelemnek, 
ha a hivataloknak van szakértő tisztviselője, hala
déktalanul tegyenek eleget, ellenkező esetben pedig 
ily tisztviselő kirendelése irán t forduljanak az előt- 
tes igazgatóságukhoz. Ha az igazgatóság (műszaki 
felügyelőség) valamely fontos okból szükségesnek 
tartja, hogy a helyszíni eljárásban postai alkalm a
zott is résztvegyen, a feljelentéssel egyidejűleg kérje 
fel a rendőrhatóságot, hogy az eljárásba a postát 
is vonja be, illetőleg közölje a hatósággal, hogy a 
nyomozás céljaira postai alkalmazottat is bocsát 
rendelkezésére.

31. Félreértések elkerülése végett figyelmez
tetem a hivatalokat, hogy azoknak az engedélye
seknek a részére, akiknek a régi Rr. alapján állí
tották még ki rendes használatra az engedélyokira
tot, új engedélyokiratot kiállítani nem kell (kivételt 
1. 14. h)  pontban), de az új rádiórendelet határoz- 
m ányai ezekre az engedélyesekre is kiterjednek.

32. Budapest székesfőváros és Újpest területén 
a rádióberendezések használatát zavaró panaszok 
felvételével, azok megvizsgálásával, az ily panaszok 
elintézésével és e panaszok alapján netán szüksé
gessé váló feljelentések megtételével, a szórakoztató 
rádióvevőberendezések engedélyeseinek név- és utca- 
szerinti nyilvántartásával, továbbá a rádiókészülé
kek és lényeges alkotórészek előállításával és for- 
galombahozatalával foglalkozó engedélyesek rak tá r
könyveinek, helyiségeinek és készülékeinek ellen
őrzésével, az antennák felszerelésére vonatkozó fel
szólamlások, panaszok megvizsgálásával, ezen ellen-

őrzés és panaszok megvizsgálása alkalmával az 
engedélynélküli berendezések felkutatásával, ily be
rendezések, vagy az ellenőrzés alkalmával észlelt 
egyéb visszaélések miatti feljelentések megtételével, 
tárgyalásával — beleértve a rendőrhatóság előtti 
tárgyalást is — még a múlt év folyamán a posta- 
vezérigazgatóság 9. ü. ü. o.-L (rádióüzemcsoport, fő
postaépület, II. emelet) bíztam meg. A nevezett 
ügyosztály kapott megbízatása alapján a fent elő
sorolt teendőket továbbra is az eddigi módon 
látja  el.

33. Felhívom végül a hivatalokat, hogy a jelen 
rendeletemet, valam int a Rr.-et is alaposan tanul
mányozzák át, hogy a közönségnek a kellő felvilá
gosításokat mindig meg tudják adni, továbbá, hogy 
a posta érdekeit mindig kellően megvédhessék.

Az államnak nemcsak pénzügyi, hanem igen 
fontos kulturális és közgazdasági érdekei is fűződ
nek ahhoz, hogy a szórakoztató rádióvevők hasz
nálata minél szélesebb körben elterjedjen. Az el
terjedésnek egyik lényeges feltétele, hogy a kiadott 
rendeletekben foglalt szabályok betartása mellett 
az engedélyt mindenki, a lehető legkevesebb form a
ság és u tán járás nélkül megszerezhesse, az esetleg 
szükséges felvilágosításokat a hivataloktól, illetőleg 
alkalmazottaktól minden nehézség és m inden kése
delem nélkül megkaphassa. Utasítom ezért a hiva
talokat (alkalmazottakat), hogy az érdeklődő felek
nek a legnagyobb előzékenységgel álljanak rendel
kezésére, úgy, hogy a közönség m inden tekintetben 
megtalálhassa a posta részéről azt a jóakaratú tá
mogatást, amelyre számot is tarthat. Amily m ér
tékben kötelességévé teszem azonban a postai szer
veknek a felekkel szemben való minden bürokratiz
mustól ment előzékenységet, épp oly mértékben kö
telezővé teszem azt is, hogy a visszaélőkkel szem
ben, különösen azokkal, akik engedély nélkül ta rta 
nak üzemben berendezést, vagy másoknak a zavar
talan használatot lehetetlenné teszik, a legnagyobb 
szigorral járjanak  el, illetőleg az ily egyéneket 
kímélet és személyválogatás nélkül azonnal jelent
sék fel az illetékes hatóságnál. Különösen a vidéki 
postai szerveket figyelmeztetem, hogy az eddiginél 
fokozottabb mértéklxm igyekezzenek a jelen rende
letben foglaltakat pontosan betartani, m ert a szer
zett tapasztalatok és a beérkezett panaszok azt bizo
nyítják, hogy a vidék a rádió elterjedésére és ellen
őrzésére vagy egyáltalában semmi, vagy pedig nem 
oly mértékben fektet súlyt, amily mértékben ez 
kívánatos volna.

Ha a hivataloknak akár a Rr., akár a Rr M i
mik valamely rendelkezése tekintetében kételyeik 
volnának, vagy felvilágosításra lenne szükségük, for
duljanak a legközelebbi kincstári postahivatal veze
tőjéhez, aki a szükséges felvilágosításokat késede
lem nélkül köteles megadni.

Budapest, 1927. évi május hó 12-én.
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Postai szállításból kizárt sajtótermék.
18.906.

A -Nemzetközi Bibliatanulók Egyesületet ki
adásában Brooklynban megjelent Az isteni terv 
a korszakokban«, »Az úr visszajövetele , Pokol , 
Vigasz a népeknek és Zászló a népeknek című 

és államrendészeti szempontból kifogás alá eső 
könyvek postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a könyveket a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1927. évi május hó 17-én.

Az egyfilléres fémpénzeknek kifizetésre vaió 
használata.

18.774.
Tekintettel arra, hogy az egyfilléres fém

pénz csupán a kifizetendő páratlan számú fillér- 
összegek kiegészítésére szolgál és ezért e célra 
készül, kisebb mennyiségben ilyen fémpénz, fel
hívom a postahivatalokat, hogy az egyfilléres fém
pénzt csakis páratlan számú fillér összegek ki
egészítésénél használják, amikor is egy-egy ilyen 
kifizetett összegben 1 drb egyíilléresnél több 
nem lehet.

Budapest, 1927. évi május hó 16-án.

A Görögországba szók) csomagok értéknyilvá
nítással is elláthatók.

ad 11.718.
A Görögországba szóló csomagok junius hó 

1-től kezdve értéknyilvánítással is elláthatók.
Az értéknyilvánítás határa 1000 aranyfrank. 

A hivatalok azért a Csomagdíjszabás 67. oldalán 
Görögországnál az 1. és 2. útiránynál az 5. ha
sábba írják be »1000«.

Értéknyilvánítással ellátott csomagok azon
ban Görögországnak csak következő helyeire küld
hetők :

Alexandroupolis (Alexandrople), Athinai 
(Athénes), Calamai (Calamata), Cavalla, Chalkis, 
Chania (La Canée), Chios (Chio), Gomotini 
(Gioumulízine), Corinthos (Corinlhe), Drama, 
Ionnina (Jannina), Iraklion (Candie), Kerkyre 
(Corfou), Kosani, Lamia, Larissa, Messologion 
(Messolonghi), Mytilini (Myti)ine), Nafplion (Naup- 
lie), Patrai (Patras), Pireefs (Le Pirée), Prcvesa 
(Preveza), Pyrgos (Elie), Rethymnon (Rethymno), 
Samos, Sparti (Sparte), Syros (Syra), Thessaloniki 
(Salonique), Tripolis (Tirpolitza), Volos (Volo), 
Zakynthos (Zante).

A hivatalok írják a fenti névsort megfelelő 
betétlapra és a 7. hasábra való utalással, ragasz- 
szák be a Csomagdíjszabásnak 67. oldalához.

^Budapest, 1927. évi május hó 17-én.
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Üj kibocsátású belföldi postautalványürlapok.
18.273.

Az új kibocsátású b e l f ö l d i  postautalványür
lapok előoldalán a postai előjegyzések részben 
a »befizetések napja és a felvevő postahivatal« 
című rovatok elm aradnak.

A jelenleg még forgalomban levő postautal- 
ványürlapokon a felvevő postai alkalmazottak e 
rovatot kitölteni nem tartoznak. Ennek hiányát 
tehát a rendeltetési hivatalok ne kifogásolják.

Figyelmeztetem egyben a hivatalokat, hogy a 
postautalványokra alkalmazott betüzőlenyomatok 
t i s z t a s á g ú r a  é s  o l v a s h a t ó s á g á r a  k ü l ö n ö s  g o n d o t  

f o r d í t s a n a k .

Budapest, 1927. évi m ájus hó 12-én.

A m. kir. pénzügym iniszternek 6 8 .2 0 0 /1 9 2 7 . sz. 
rendelete a fokozatos illetékeknek százalékos  
illetékké átalakításáról é s  ezzel kapcsolatban  

leszállításáról.
19.123.

Az egyes adók és illetékek mérsékléséről stb. 
szóló 1927:V. t.-c. II. fejezet 27. és 37. §-aiban 
kapott felhatalmazás alapján a fokozatos illeté
keknek százalékos illetékké átalakítása és ezzel 
kapcsolatban leszállítása irán t az alábbiakat ren 

in:

^  1- §• /  X
1. Az ingó adás-vételi és árúszállítási szerződé

seket. ideppfve az építkezési szerződéseket is. az 
1920dyXív. t.-c. 3. §-ában meghatározott III. fo
koz«! helyett 2 o/0 illeték alá espek

2. Az állammal, törvényhatósággal, vagy 
községgel (várossal) kötött ingó adás-vételi és 
áruszállítási szerződésekből folyó kifizetések al
kalm ával a szerződési illetéket a jelen ren 
delet életbelépése után is az eddigi III. fo
kozatos (3°/o-os) mérvben kell leróni, illetve a já 
randóságból levonni, ha a vállalkozó a nyugtáját 
(számláját) kifizetés végett még a jelen rendelet 
életbelépése ( 1 9 2 7  m á j u s  1 6 . )  e l ő t t  n y ú j t o t t a  b e .  

Ha ellenben a vállalkozó a nyugtáját (számláját) 
kifizetés végett a jelen rendelet életbelépése u tán  
nyújtja  be, a szerződési illetéket m ár az 1. be
kezdésben meghatározott új, mérsékelt kulcs (2o/0) 
szerint kell leróni, illetve a járandóságból levonni, 
tekintet nélkül arra, hogy a szerződést m ikor kö
tötték (lásd a 22. §. 2. bekezdését is).

6.  § .

1. A bérleti és haszonbérleli szerződések után 
az illetékdíjjegyzék 20. léteiében megszabott 2. fo
kozat helyett, 0.5 o/o illeték jár.

2. Ha évenkénti illetékkiszabásnak van helye,
az 1. bekezdésben meghatározott új, mérsékelt kulcs 
(0.5o/o) szerint kell az illetéket kiszabni a bérlő 
vagy haszonbérlő részéről teljesített, vagy teljesí
tendő minden olyan szolgáltatásnak az értéke lilán, 
amely szolgáltatásnak a szerződés szerint való ese
dékessége m ár ennek a rendeletnek hatálya alatt 
állott be. »

dele

22. § .

1. A nyugták és átvételi elismervények után 
az illetékdíjjegyzék 101. tételében meghatározott II. 
fokozat helyett 0.5°/o illeték jár.

2. Az állammal, törvényhatósággal vagy köz
séggel (várossal kötött ingó adás-vételi, áruszállí
tási és m unkavállalási (szolgálati) szerződésekből 
folyó kifizetések alkalmával a nyugtailletéket a 
jelen rendelet életbelépése után is az eddigi II. fo
kozatos ( I . 5 0 /0 -0 S) m érvben kell leróni, illetve a 
járandóságból levonni, ha a vállalkozó a nyugtáját 
(számláját) kifizetés végett még a jelen rendelet 
életbelépése (1927 május 16.) előtt nyújtotta be. 
Ha ellenben a vállalkozó a nyugtáját (számláját) 
kifizetés végett a jelen rendelet életbelépése után 
nyújtja  be, a nyugtailletéket m ár az 1. bekezdés
ben meghatározott új, mérsékelt kulcs (0.5°/o/ sze
rin t kell leróni, illetve a járandóságból levonni 
(lásd az 1. §. 2. bekezdését is).

3. A 2 pengőt meg nem haladó összegről vagy 
értékről kiállított nyugták és átvételi elismervények 
illetékmentesek.

25. §.
1. Az ennek a rendeletnek értelmében fizetendő 

százalékos illeték alapját, ha a rendelet egyes §-ai 
eltérően nem intézkednek, hússzal m aradvány nél
kül oszlható összegre kell kikerekíteni, olyan módon, 
hogy a 10 pengőnél kisebb maradványösszeg figyel
men kívül m arad, a 10 pengő, vagy ennél nagyobb 
maradványösszeg pedig teljes 20 pengőnek vétetik.

2. A 20 pengőt meg nem haladó értékalapot 
keltővel m aradvány nélkül osztható szám ra kell 
kikerekíleni olyan módon, hogy az 1 pengőnél 
kisebb maradványösszeg figyelmen kívül m arad, 
az 1 pengő, vagy ennél nagyobi) maradványösszeg 
pedig teljes 2 pengőnek számít.

3. Ha pedig az értékalap 2 pengőnél nem na
gyobb, az alapra nézve kikerekítésnek nincs helye, 
ellenben az illetékösszeget kell kettővel m aradék 
nélkül osztható szám ra kikerekíteni, úgy hogy az 
1 fillérnél kisebb maradványösszeget nem kell le
róni, az 1 fillér, vagy ennél nagyobb m aradvány- 
összeg helyett pedig 2 fillér rovandó le.

27. §.
Ez a rendelet az 1927. évi m ájus hó 16-án lép 

életbe; szabályait — amennyiben az egyes §-ok el
térően nem intézkednek azokban az esetekben 
kell alkalmazni, amelyekben a kincstárnak az ille
tékhez való joga a rendelet életbelépése után nyílt 
meg.

A folyó évi Budapesti Közlöny 110. számában 
közzétett s itt csak kivonatosan közöli 68.200/1927. 
P. M. számú rendeletet’tudomásulvétel és alkalmaz
kodás végett közlöm.

Budapest, 1927. évi május hó 19-én.

A „Som m ázat a postautalványforgalom ról“ c. 
nyomtatvány új kiadása.

18.752.
A 177. sz. »Sommázat a postautalványforga- 

lomról c. nyomtatványt P. f. rovatokkal ellátva 
újonnan kiadtam  és azt a postahivatalok a szabály-
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szerű módon megrendelhetik. Az ú j nyomtatványon 
a belföldi és külföldi utalványok együttes össze
gének hasábját, — mint felesleget — elhagytam, 
a hitelezeti távírási díjmérleget, a távbeszélő díj
mérleget és a rádió díjmérleget pedig perforálással 
láttam el akként, hogy a mérlegek a vonatkozó 
számadások felülvizsgálása alkalmával leválaszt
hatók és az illető számadáshoz csatolhatok legye
nek. A postahivatalok a mérlegeket, melyeket a 
Sommázat«-ról leválasztaniok nem szabad, állít

sák ki a hátlapon, egyenként betűzzék le és a 
* Sommázat -tál együtt, melyet a jegyzet rovatban 
a hely és kelti bélyegzővel és az utalványszám- 
jelző betíízővel szintén el kell látni, az eddigi eljá
rásnak megfelelően, a Pénztárszámadás melléklete 
gyanánt, a havi-számadással a m. kir. posta köz
ponti számvevőségéhez terjesszék fel.

Budapest, 1927. évi május hó 21-én.

Állami gyermekmenhelyek postatakarékpénztári 
folyószám láinak szám ai.

18.180.
A P. R. T. f. évi 15. számában közzétett 137.625. 

sz. rendelet kapcsán értesítem a hivatalokat, hogy 
az állami gyermekmenhelyek postatakarékpénztári 
folyószámláinak — amelyek terhére tartásdíjak ki
utaltatnak — számai a következők:
Budapesti
Debreceni
Gyulai
Kecskeméti
Pécsi
Szegedi
Szombathelyi
Veszprémi

m. kir. állami gyermekmenhely 80611
5? 5?  33' 80613
5) 33 33

5? 33 33

53 33 33

37 33 33

33 33 33

33
80615

33
80617

33 80619
33 80621
33 80623

» » )> 80625
A hivatalok a P. R. T. 1921. évi 70. számában 

a 23.989. sz. rendelettel közzétett folyószámlaszá
mokat töröljék.

Budapest, 1927. évi május hó 20-án.

Kisebb alakú postajárati térkép kiadása, vala
mint árának é s  m egrendelésének m egállapítása.

19.418.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a múlt 

nyáron megjelent nagyalakú, két egyenlő nagy
ságú, összeragasztnató részből álló postajárati 
térképet kisebbített alakban is kiadtam.

Ez szintén litográfiái úton négy színben készült, 
egyrészes és 60/89. cm méretű.

A térképet készpénzért bárki beszerezheti 
közvetlenül a ni. kir. posta központi anyagrak
tárában.

Eladási árát postai alkalmazottak részére 
példányonként 75 fillérben, az intézeten kívül 
állók részére pedig 1 pengő 50 fillérben állapí
tom meg. Mindkét árhoz azonban hozzá kell 
számítani 20% kezelési költséget, a mindenkori 
forgalmi adót (jelenleg 2°/o) és csomagolás esetén 
szállítmányonként 8 fillér csomagolási díjat.

A térkép kedvezményes ár mellett csak akkor 
szolgáltatható ki, ha a megrendelésen a posta- 
hivatal főnöke (postamesteri hivataloknál a posta
mester) igazolja, hogy a megrendelő postai alkal
mazott és a térképet saját részére és használatára 
rendeli.

A megrendelt térképért járó összeget (vétel
árat, kezelési költséget, forgalmi adót és csomago
lási díjat) úgy az intézetbelieknek, mint az inté
zeten kívül állóknak portóköteles postautalvánnyal 
kell a m. kir. posta központi anyagraktárának 
megküldeni. Az utalvány szelvényén a feladó ne
vét, lakását, valamint a megrendelt példányszá- 
mot pontosan fel kell tüntetni. Több példány 
megrendelése esetén, azok közös burkolatban, az 
utalványon megadott egyetlen címre küldetnek 
meg.

A megrendelések lehetőleg hivatalonként együt
tesen történjenek.

Miután ez a térkép különösen tanulás cél
jaira igen megfelelő, kívánatos, hogy azokat a posta 
személyzete jól felfogott érdekében mennél nagyobb 
számban szerezze be. A hivatalvezetők a személy
zet figyelmét erre a körülményre külön hív
ják fel.

Felhívom a hivatalokat, hogy a fentieket a 
P. R. T. 1924. évi 65. számában megjelent 
12.223/924. számú rendelethez tartozó kimutatásban
126. rovancsszám alatt jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi május hó 21-én.

Változás a Távíró-Díjszabásban.
17.587.

A hivatalok a f. évi január hó 1-én érvénybe 
lépett Távíró-Díjszabás-ban a következő változáso
kat vezessék keresztül:

A 9. oldalon Romániánál a -****« jegyzet szö
vege törlendő és helyébe a következő írandó: -Tit
kos nyelvű magántávirat nem küldhető.« ~

A 10. oldalon a 4. jegyzet folytatásaként*a kö
vetkező írandó: »A használt codex a távirat IKi
vezető részében megjelölendő.«

A 14. oldalon az 1. jegyzet szövegének foly- 
tatásaként a következők írandók: Francia-Equato- 
rialis Afrikába azonban távirati utalvány és =  LC — 
távirat kivételével a többi különleges távirat via
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France T. S. F. is küldhető, illetve kiköthető. 
Ugyanezen oldalon a Szolgálati korlátozások 
rovatába a Francia-Nyugat-Afrikára vonatkozó 
Rádiótáviratoknál kezdelű kivétel után folytatás

ként a következő írandók: »Ez a korlátozás
Francia-Fquatori ál is-Afrikára nem vonatkozik .

A 15. oldalon Reunion-szigetnél 2. jegyzet
ként a következő Írandó: Reuníon-szigelre LG 
távirat nem küldhető. i

A 25. oldalon Bolíviánál a megjegyzések szö
vegének második sora (tévesen kétszer szedve tör
lendő.

A 32. oldalon Perzsiánál via Halo radio és 
via Radio France útirány hasábokban Bender 
Abbas díja 2.68, Bushire díja 2.28 és a többi hiva
tal díja 1.90-el jegyzendő elő. A Perzsia név 
mellé ** teendő, jegyzetként pedig a következő 
Írandó: »Perzsiába via Italo radio és via Radio 
France távirali utalvány, LG —, »PC—, TG 
- Ouvert . MP—, —FS , —TMx-— és —Xp —
nem küldhető, illetve nem köthető ki

A 33. oldalon Brunei-nél a Rendeltetési or
szág hasábban levő zs-jel, valamint a »Megjegyzés 
hasábban levő »LCD: angol, maláji« kilétei tör
lendő. A szolgálati korlátozások hasábba -D 
írandó.

A 35. oldalon Iíawau Islandnál a Rendeltetési 
ország hasábban levő jel, valamint a Megjegy
zés hasábban levő LCD:,angol kitétel törlendő.

A 35. oldalon Marquisés-szigeteknél a rendel
tetési ország hasábjában Aluona (via Avanni Apia 
radio)« után vagy (via Suva radio)« Írandó. A díj
tételek pedig via északatlanti kábelek stb. Vancou
ver útirány hasábban 8.37-ről 7.30-ra és via Trans
radio Vancouver útirány hasábban 8.06-ról 6.98-ra 
helyesbítendők.

A 37. oldalon Uj-Zélandnál <**« jegyzetként a 
következő Írandó: »Puysegur Point és Stephens 
Island-ba LG =  távirat nem küldhető .

Budapest, 1927. évi május hó 20-án.
“N

A telkenbelüli é s  telkenkíviili távbeszélő  mel
lékállomások fogalm ának m eghatározása é s  a 
telkenkíviili mellékállomások bekapcsolásának  

újbóli szabályozása .
9.615.

1. Távbeszélő főállomáshoz vágj» alközponthoz 
mellékállomások kapcsolhatók:

A) vidéki hálózatokban az egyes hálózatok 
egész díj területéről;

B) Budapesten az alábbi pontokban megjelölt 
határon belüli területről.

2. Budapesten az 5 7. pontokban megállapí
tott feltételektől eltérő, illetőleg az olt megjelölt ha
táron túl fekvő területekről állomások, mint mel
lékállomások nem kapcsolhatók be. Ily kívánalmak 
csak rendes állomások bekapcsolásával vagy köz
vetlen összeköttetések létesítésével elégíthetők ki.

3. A távbeszélő főállomáshoz vagy alközponthoz 
kapcsol! mellékállomások kél csoportra osztatnak:

1. telkenbelüliekre,
II. tclkenkivüliekre.
I. Telkenbelüliek úgy Budapesten, mint vidéken 

azok a mellékállomások, melyek a főállomást vagy 
alközpontot befogadó épületben illetőleg telken 
kapcsoltatnak he. Telkenlxdülieknek tekintendők 
azok a mellékállomások is, amelyek a főállomást 
illetőleg alközpontot befogadó épülettel (telekkel) 
közvetlen határos telekre átterjedő és ugyanazon 
tulajdonos vagy birtokos használatában álló helyi
ségekben kapcsoltatnak be.

II. Telkenkivü 1 ieknek tekintendők:
a) vidéken a I. alatti határt meghaladó terü

leten a hálózatok díjterületének bármely részében 
egy és ugyanazon tulajdonos vagy birtokos helyi
ségében berendezett mellékállomások.

b) Budapesten a 7. pontban előírt határokon 
bejül az alábbi pontokban előírt feltéteteknek meg
felelő mellékállomások.

4. Mellékállomások vagy alközpontok általában 
csak a felelős előfizető tulajdonát vagy bérletét 
képező helyiségben rendezhetők be.

Kivételesen megengedhető, hogy jogi személyek 
távbeszélő állomásaihoz azok cégtagjainak vagy 
alkalmazottainak a lakásán indokolt esetben mel- 
1 ékállomások berendeztessének.

5. A felelős előfizetővel nem azonos, tehát más 
idegen akár természetes, akár jogi személy (köz
kereseti-, betéti-, részvénytársaság vagy szövetke
zet} részére telkenkíviili mellékállomás még abban 
az esetben sem rendezhető lie, ha a különböző jogi 
személyek tagjai, illetőleg beltagjai vagy igazgató- 
sági tagjai azonosak, csupán a cégszövege külön
böző.

6. Társelőfizelők vagy társvállalatok helyisé
gében telkenkivüli mellékállomások nem engc- 
délyczhetők.

7. A budapesti hálózatban a telkenkivüli mel
lékállomások a főállomásoktól számított (400) 
négyszáz méteres légtávolságig és csak akkor 
lehet engedélyezni, ha a bekapcsolásnak 
technikai' akadályai nincsenek és ha az törzs
kábeléi’ igénybevétele nélkül tiszta földalatti 
vagy falikábeles hálózatnál összefüggő multipli- 
lcációs kábelekkel, vegyes rendszer esetén pedig
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légvezetékkel, kábelelosztó érintése nélkül, gazdasá
gosan elérhető.

A főállomástól 400 méternél nagyobb távol- 
ságra telkenkivüli mellékállomás a budapesti há
lózatban nem rendezhető be.

8. Ha az egyes kivételes esetekben a 7. pontban 
meghatározott módon a telkenkivüli mellékállomást 
nem lehetne berendezni, az előfizető engedélyt kap
hat arra is, hogy a főállomáshoz, illetőleg alköz
ponthoz rövid közvetlen kábellel vagy légvezetékkel 
csatlakozzék.

í). A 7. pontban megállapított módon bekap
csolt telkenkivüli mellékállomások után (200) kettő
száz pengő belépési díj szedendő.

A 8. pontban felsorolt esetekben azonban, ha a 
bekapcsolás költségeit a 200 pengős belépési díj 
nem fedezné, az előfizető a tényleges berendezési 
költséget köteles megtéríteni.

10. A telkenkivüli mellékállomások után a bu
dapesti hálózatban 200 méter légtávplságig havon
ként (3) három pengő 50 fillér alapdíj és 6 (hat) 
pengő beszélgetési díj, 200 métertől 100 méter tá
volságig pedig (5) öt pengő alap és 6 (hat) pengő 
beszélgetési díj jár.

11. Vidéki hálózatokban a telkenkivüli mellék- 
állomások bekapcsolása alkalmával a Távbeszélő 
Díjszabás 1. táblázatában a főállomásokra meg
állapított (80) nyolcvan pengő belépési díj ese
dékes.

Ha azonban a belépési díj a bekapcsolás költ
ségeit nem fedezné, az előfizető a tényleges beren
dezési költséget köteles megfizetni.

Vidéki hálózatokban telkenkivüli mellékállomá
sokért a rendes mellékállomásokra előírt előfizetési 
díjon felül a főállomás,, vagy alközpont és a mel
lékállomás között légvonalban mért távolság min
den egész, vagy megkezdett 100 métere után a 
Távbeszélő-Díjszabás IV. táblázatában megállapított 
vonalfenntartási díj fizetendő.

12. A felsorolt feltételektől eltérő telkenkivüli 
mellékállomások a budapesti hálózatban közvetlen 
összeköttetésnek tekintendők és díjazandók.

13. A fenti 3 7. pontok alatti feltételeknek 
megfelelő telkenkivüli mellékállomásokat a posta
vezérigazgatóság 9. ügyosztálya engedélyezi.

Az ezektől eltérő berendezések engedélyezését 
magamnak tartom fenn.

14. A telkenkivüli mellékállomásokról és a 
budapesti hálózatban engedélyezett közvetlen össze
köttetésekről az érdekelt központoknak a vonat
kozó összes adatokkal, külön-külön nyilvántartáso- 
kat kell vezetni.

Budapest, 1927. évi május hó 19.

Űj m agyar-osztrák távbeszélöviszonyiatok  
m egnyitása.

18.610.
A folyó évi junius hó 7-én a következő új 

magyar osztrák távbeszélő viszonylatokban a for
galom megnyílik:

A m a g y a r A  k ü lfö ld i B e s z é lg e té s i  d íi
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t tá v b e s z é lő  k ö z p j 't i t

n e v e n e v e P e n g ő  fill.

Celldömölk Oberpullendorf
(Felsőpulya) 2 10
Oberwart (Felsőőr 2 10

Gyarmat Graz 2 75
Wien 2 50

Kőszeg Grosswarasdorf
(Szabadbáránd) 1 70

(Íriszen tpéter Heuligenkreutz jmm Laf-
nitztale (Rábakeresztúr) 1 70

Szeghalom Wienerneustadt 3 10
Villány* Wien 3 20

* A B udapesten túlfekvő helyekre érvényben lévő id ő 
beli korlátozással.

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én ki
adott Távbeszélő-Díjszabás -t az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi május hó 19-én.

Űj m agyar-csehszlovák távbeszélöviszonyiatok  
m egnyitása.

18.437.-
A folyó évi junius hó 5-től kezdve a követ

kező új magyar-csehszlovák távbeszélő viszonyla
tokban a forgalom megnyílik:

A m a g y a r  
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t

A  k ü lfö ld i
; tá v b e s z é lő  k ö z p o n t

B e 3 z é lg e lé s i d ij

n e v e n e v e P e n g ő f il l .

Budapest Adamov 3 50
77 Spisske Podhradije 

(Szepesváralja) 2 95
77 Velikoje Bereznoje 

(Xagyberezna) 3 50
7? Velka Bytca (Nagybicscse) 2 95

Debrecen Spisske Podhradije 
(Szepesváralja) 2 95

Győr Topolcany (Nagyi apolcsány) 2 50
Hatvan Banska Bystrica 

(Besztercebányaj 2 95
7? Lucenec (Losonc) 2 50

Mándok Bratislava (Pozsony) 3 95
Miskolc Spisske Podhradije 

(Szepesváralja) 2 50
Nyíregyháza Spisske Podhradije 

(Szepesváralja) 2 50
Pásztó Bratislava (Pozsony) 2 95
Soponya Bratislava (Pozsony) 2 95

77 Komarno (Komárom) 2 50
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A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
kiadott >Távbeszélő-Díjszabás«-t az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki, a már megnyitott Buda
pest—Velka Bytes viszonylatnál pedig a zárójelbe 
tett »(Nagybicscse)« helynevet töröljék, mivel 
Velka Bytes Morvaországban van.

Budapest, 1927. évi május hó 17-én.

Forgalomköri változások.
i.

18.317
Nyirjákó kk., Szabolcs és Ung k. e. e. vm., 

nyirbaktai j., u. p. ezentúl Rohod.
Kendetanya Nyirjákó, u. p. ezentúl Rohod.
Matostanya r \  Nyirjákó, u. p. ezentúl Rohod.
Budapest, 1927. évi május hó 17-én.

II.
14.360

Berkesd kk., Baranya vm., pécsváradi j., u. t. 
ezentúl Pécsvárad.

Berkesd puszta Berkesd, pécsváradi j., u. t. 
ezentúl Pécsvárad.

Pereked kk. és Martonfa kk., Baranya vm., 
pécsváradi illetve pécsi j., u. t. ezentúl Hosszu- 
hetény.

Budapest, 1927. évi május hó 21-én.

Á tm inősítés.
18.355.

Takács Miklós és Zavadszky Zenó II. osz
tályú postatisztek jelenlegi illetményeikkel a XI. 
fizelési osztályban postaszámtisztekké minősíttet
tek át.

Budapest, 1927. évi május hó 20-án.

Szem élyzetiek.
A m. kir. postaszemélyzet körében 1927. évi 

április hóban előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

19.230.
Áthelyeztettek:
Csery László felügyelő 471 Dombóvárról Buda

pestre, Szőke Béla számtiszt 37 Budapestről Tapol
cára, Németh Lajos II. oszt. tiszt 27 Szombathely
ről Budapestre, Tóth József II. oszt. tiszt 241 Buda
pestről Szegedre, Vida János II. oszt. tiszt 245 
Budapestről Szombathelyre, Apor János II. 
oszt. tiszt 364 Ceglédről Budapestre, Kastaly 
Ernő II. oszt. tiszt 377 Győrből Budapestre, 
Magyarosi József segédtiszt 364 Hódmezővá
sárhelyről Szegedre, Gráf András segédtiszt 
520 Szombathelyről Budapestre, Kovács Blanka

segédliszlnő 1351 Szekszárdiból Bajára, Molnár 
Péter kezelő 58 Sopronból Győrbe, Gönczi 
Zolnay István műszaki kezelő 10 Székes- 
fehérvárról Budapestre, Mezei Irén kezelőnő 2 
Kecskemétről Budapestre, Kiss Béláné kezelőnő 218 
Pécsről Budapeslre, Absolon Karolin kezelőnő 
285 Budapestről Nagykőrösre, Makai Pál II. oszt. 
altiszt 1465 Bajáról Mohácsra, Kleer János II. oszt. 
altiszt 2027 Szerencsről Sátoraljaújhelyre, Mildner 
Ferenc II. oszt. altiszt 4286 Békéscsabáról Buda
pestre, Kormos József II. oszt. altiszt 4457 Várról 
Budapestre.

Lemondott:
Sághi Tamás II. oszt. tiszt 330.
Végkielégíttettek:
Veszelovszky Istvánná kezelőnő 29 és Varga 

Lajos hetyefői II. oszt. altiszt 3886.
Töröltetett:
Schönwälder Béla II. oszt. altiszt 4045.
Elbocsáttattak:
Keszeg Imre 609 és Imre Ferenc 2425 II. oszt. 

altisztek.
Felmentetett:
Sámson László II. oszt. tiszt 333 és Koncsek 

Kálmán II. oszt. altiszt 4572.
Nyugdíjaztattak:
Salamon István főigazgató 18, Sebes Gyula se- 

gédellcnőr 345, Antal Albert 210 és Horváth Bálint 
532 II. oszt. szakaltisztek, Takács Imre szabad- 
baltyáni 155, Bierbaum Lajos 448, Köves Gyula 
941, Frey Ferenc 1016 és Tardy István 1086 I. oszt. 
altisztek, Szabó Lajos 805, Müllner Károly 813, 
Boros János nagyszalontai 1878, Puskás József 2199 
és Heil Mihály 3197 II. oszt. altisztek, Kozelka Béla 
anyagkezelő 6, vitéz Mihályi János II. oszt. vonal
felvigyázó 173.

Meghaltak:
Dániel István igazgatói cím és jeli. postataná

csos 35, Makai János 73 és Szentgyörgyi Géza 71 
tanácsosok, Lázár Sándor II. oszt. altiszt 2538.

Budapest, 1927. évi május hó 20-án.

Pályázati hirdetmény postaszállítói állásra.
17.175.

A szigetvári postahivatalnál szerződéskötés 
kötelezettsége mellett.

A postaszállító köteles a szigetvári postahi
vataltól a 0.540 km távolságra fekvő szigetvári 
pályaudvarhoz naponként kétszer közlekedő kettős- 
fogatú- és ugyancsak kétszer közlekedő egyesfogatú 
tárkocsijáratot a pécsi m. kir. postaigazgatóság
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által esetről-esetre megállapított órákban és menet
rend szerint fenntartani.

Köteles továbbá a postaszállító az ezen szol
gálathoz szükséges és a kincstár tulajdonát ké
pező kistárkocsit 1227 pengő ~76 fillérért meg- 
váltani és szükség esetén újat beszerezni.

A kocsi jókarban tartása fejében a szállító 
évi 135 pengő kocsi-átalányt élvez.

E pályázat egyéb feltételei és szerződésminta 
a pécsi postaigazgatóságnál II. emelet, 10. sz. alatti 
szobában megtekinthető.

Pályázók felhivatnak, hogy ajánlatuk 5o/o-át ki
tevő készpénzből, vagy elfogadható értékpapírból 
álló bánatpénzüket közvetlenül a szigetvári posta
hivatal pénztárába, zárt ajánlatukat pedig —mely
hez fedhetlen előéletükről és az elvállalandó kö
telezettségek teljesítésének biztosítására szükséges 
vagyonukról szóló hatósági bizonyítványt is csa

tolni tartoznak, — 1927. évi julius hó 1-ig küld
jék be a pécsi postaigazgatósághoz.

A borítékon feltűnően fel kell jegyezni: »Pá
lyázat a szigetvári postaszállítói állásra.«

Az ajánlatban pontosan kiteendő a felvállalás 
évi összege, valamint az is, hogy a pályázók a 
járatok szaporítása, vagy kevesbítése esetén, az 
egyes járatok után milyen évi díjfelcmelést kíván
nak, illetve milyen díj levonást engednek.

A szállítási kötelezettség a kinevezett posta
szállítóra nézve 1927. évi október hó 1-én veszi 
kezdetét.

Az árlejtés, illetve az ajánlatok felbontása bi
zottságilag 1927. évi julius hó 11-én, 10 órakor 
fog a pécsi postaigazgatóság II. emelet 10. számú 
szobájában megtörténni, mely alkalommal az aján
lattevők jelen lehetnek.

Budapest, 1927. évi május hó 14-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
17.562.

Postamesteri állásra tisztiszerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésének a kötelezettsége mellett.
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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. hasábban felvett postaigazgatósághoz 1927. évi junius hó 9-ig 
nyújtandók be. Az általános feltételeket Í. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.
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Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.

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
Rendelet 

kelte 
és száman e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Debi ecen Eszrényi István kiadó Felsőbalog
1875 Sátoraljaújhely Több mint féléve alkal

mazást nem vállalt 1. D. 313/1927

Debrecen Szlávik Irén » Kőtelek 1907 Kötelek Meghalt 1. D. 369,1927

Betöltendő kiadói állás.
Izsák postahivatal (Pest vm.) június elsejére 

önálló kezelést és számadástételt tudó férfi kiadót 
keres. Igényeket levélben az izsáki postahivatal
hoz kér.

Kiadói állást keresnek.
Mindhárom szakban teljes jártassággal, bíró, 

főleg a pénztárkezelésben gyakorlott kiadónő. ál
lást keres. Szíves megkeresést kér: Kiadónő Nagy
kanizsa, Teleki-út 49.

Minden szakmában jártas kiadó a nyári hó
napokra vidéken ellátásért állást vállal. Cím: Ki
adó: Kispest 2.

Mindhárom szakban jártas kiadó alkalmazást 
vállal. Szíves megkérést Farkas Emil Tibor, Déva- 
ványa címre kér.

Gyakorlott kiadónő július 1-ére állandó al
kalmazást keres, esetleg helyettesítésre is elmenne. 
Szíves megkereséseket, kiadónő Boba címre kér.

Nyolc éves gyakorlattal bíró kiadó alkalma
zást vállal junius elsejétől. Cím: Rostaházv Iván, 
pkiadó Mándok (Szabolcs megye).

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V III., Rökk Szilárd-utca 4 . — Felelős nyomdavezetd: Nedeczky László.
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T A R T A L O M
Kinevezés, címadományozás.
Postai szállításból klizárt sajtótermék.
Az értéklevélforgalom felvétele Görögországgal.
Változás az Olaszországgal való forgalomban az utal

ványok és csomagutánvételek legnagyobb összegére nézve.
Bankok és egyéb pénzintézetek külföldre szóló érték

leveleinek és értékdobozainak zárva való feladása.
A szállítólevél- és csom aghiányok rendezése körül ta 

pasztalt rendellenességek megszüntetése.
Küldemények visszavétele vagy cím változtatása a Nagy- 

britann iával és a brit gyarm atokkal való viszonylatban nem 
kérhető.

Táblázat a jutalékok kiszámításához.
Újabban forgalomba került 50 filléres és 20 filléres 

fémpénzhamisítványok ismertetése.

Üj magyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok megnyitása.

Új magyar-csehszlovák távbeszélő-viszonylatok meg
nyitása. • j,'

Üj magyar-jugoszláv távbeszélő-bizonylatok megnyi
tása.

Alkalmi postahivatal felállítása.
Forgalomköri változások.
Helyesbítés a „M. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsora“ című segédkönyvben.
Pályázati hirdetmények postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keres.

Kinevezés, címadományozás.
20.015.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter előter
jesztésére a posta fogalmazási szakába tartozó 
tisztviselők létszámában Soós Gyula postafőigaz- 
gatói címmel és jelleggel felruházott postaigazgalót 
postafőigazgatóvá az V. fizetési osztályba kineve
zem és dr. Hollán Péter poslaigazgalónak a posta- 
főigazgatói címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1927. évi május hó 19. napján.
Horthy, s. k.

Herrmann Miksa, s. k.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
19.776.

A Temesváron megjelenő Kaviar című ké
pes hetilap postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1927. évi május hó 21-én.

Az értéklevélforgalom felvétele Görögországgal.
ad 15.670.

Értesítem a hivatalokat, hogy Görögországgal 
folyó évi június hó l-lől kezdve megnyílik az érték
levélforgalom. A nyilvánítható érték legnagyobb 
összege 1.000 aranyfrank.

A forgalomban csak a következő görög hivata
lok vesznek részt:

Alexandrople Larissa
(Dédéaghatch)

Athénes Missolonghi
Candie Mytiléne
Cavalla Nauplie
Chalcis Patras
Chio Pirée
Corfiu Préveza

Pvrgos
Corinthos (Ilia)
Com őri ni Rethymne

(Giumuldjina) Salonique
Samos

Drama (Vathy)
Janina Sparti
Iíalamata Syra
Kozani Tripolis
la Canée Yolo
Lamia Zante

Express-értiéklevelek nem küldhetők.
A Görögországgal való forgalomban értékdobo-

zok nem válthatók.
A hivatalok a fentieket jegyezzék elő á Kivo-

natos Díjszabás 20. oldalán.
A visszavétel iránti kérelmet a rendeltetési

hivatalhoz, a tudakozványokat pedig »Direction Gé-
nérale des Postes á Athénes« címre kell küldeni.
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A Görögországban feladott értéklevelek meg
jelölésére a görög hivatalok nem külön bélyegzőt, 
hanem ragjeg3ret alkalmaznak.

A Magyarországon feladott Görögországba 
szóló értékleveleket a Budapest—Subotica 3G. és 17. 
sz. mozgóposták rovatolják a Subotica 2. sz. hiva
talnak. Ilyen értékleveleket azért e mozgópostákhoz 
kell irányítani. *

A P. R. T. 1925. évi 17. számában megjeleni 
9582. sz. rendelethez csatolt irányítási segédkönyv
10. oldalán Görögországnál a 4. hasábba írják be: 
»Él. 36, 17/Subotica 2«.

Budapest, 1927. évi május hó 19-én.

Változás az Olaszországgal való forgalomban 
az utalványok és csomagutánvételek legnagyobb 

összegére nézve.
17.803.

A P. R. T. folyó évi 15. számában közzétett
11.957. számú rendelet kapcsán értesítem a hiva
talokat, hogy az Olaszországból Magyarországba 
szóló utalványoknak, valamint Magyarországból 
Olaszországba szóló csomagok utánvételének leg
nagyobb összegét az eddigi 240 pengőről 300 pen
gőre emeltem fel.

Ismételten figyel mez telem azonban a hivatalo
kat, hogy az ellenkező irányban küldhető legna
gyobb összeg továbbra is 1000 lira marad és hogy 
e rendelet ellen vétőket minden esetben pénzbír
sággal fogom büntetni.

A hivatalok jegyezzék elő a változást a hivatko
zott rendeletnél, továbbá a »Kivonatos Posta Távirda 
és Távbeszélő Díjszabás« 17. oldalán »Utalvényforga
lom a következő államokkal van« című kimutatás 
3-ik hasábjában, ahol az Olaszországnál bejegyzett 
összeget 240 pengőről 300 pengőre javítsák ki.

Budapest, 1927. évi május hó 21-én.

Bankok és egyéb pénzintézetek külföldre szóló 
értékleveleinek és értékdobozainak zárva való 

feladása.
2.413.

A pénzügyminiszter úrral történt megállapo
dás alapján megengedem, hogy a bankok és egyéb 
pénzintézetek (ideértve a magánbankházakat is) a 
külföldre szóló értékleveleiket és értékdobozaikat 
z á r t a n  adhassák fel a következő feltételek 
mellett:

Mindazokban az esetekben, amikor az eddigi 
szabályok értelmében a külföldre kiküldeni szán
dékolt értéklevél, vagy értékdoboz-küldeményhez 
kiviteli engedély volt szükséges, a feladás továbbra

is csak e kiviteli engedély csatolása mellett tör
ténhetik.

1. A Cseh-Szlovákországba, Romániába és az 
SHS államba, továbbá a Fiúméba szóló értékpapírt 
tartalmazó értéklevél, vagy értékdoboz-küldemény
hez a kiviteli engedélyen kívül a feladó által cég
szerűen aláirt következő nyilatkozat csatolandó: »A 
törvényes következmények terhe mellett eskü he
lyett kijelentem, hogy e küldemény a kiviteli enge
délyben felsorolt értékeken kívül más értéket nem 
tartalmaz.«

2. Az egyéb külföldre szóló és háború előtti s 
háborús magyar államadóssági kötvényeket, továbbá 
háború előtti osztrák államadóssági kötvényeket 
tartalmazó értéklevelek és értékdobozok feladásakor 
a kiviteli engedélyen kívül a feladó által cégsze
rűen aláírt következő szövegű nyilatkozatot kell 
csatolni: »A törvényes következmények terhe mel
lett eskü helyett kijelentem, hogy a csatolt kiviteli 
engedélyben felsorolt értékeken kívül e küldemény 
más háború előtti, vagy háborús magyar állam
adóssági kötvényeket, vagy pedig háború előtti 
osztrák államadóssági kötvényeket nem tartalmaz. 
Ha pedig az »egyéb külföldre« szóló küldemény 
háború előtti és háborús magyar államadóssági, 
továbbá háború előtti osztrák államadóssági kötvé
nyeket nem tartalmaz, és így a küldeményhez nem 
kell kiviteli engedély, a nyilatkozatot a következő 
szöveggel kell kiállítani: »A törvényes következ
mények terhe mellett eskü helyett kijelentem, hogy 
e küldemény sem háború előtti, sem háborús ma
gyar államadóssági kötvényeket, sem pedig háború 
előtti osztrák államadóssági kötvényeket nem tar
talmaz.«

A nyilatkozatot éppúgy, mint a kiviteli enge
délyt a feladó köteles a küldeményhez erősíteni.

Egyéb feladók értékleveleiket és értékdobozai
kat továbbra is nyitva tartoznak feladni.

A hivatalok az így feladott értékküldeményeket 
a bevont nyilatkozat és az esetleges kiviteli en
gedéllyel együtt továbbítják a kicserélő hivatalhoz. 
Ez utóbbi — miként azt a P. R. T. 1919. évi 70. 
számában közölt 22.727. sz. rendelet is előírja, — 
az engedélyt és a nyilatkozatot az értékküldemény
től elválasztja, ellátja hely- és kelti betűzőjének le
nyomatával és azokat a rovatlap nála maradó pél
dánya mellékleteként megőrzi.

Jegyezzék elő a hivatalok ezt a rendelkezést a 
P. R. T. fent idézett és az 1920. évi 59. számában 
közölt 12.093. sz. rendeleteimnél, valamint a Ki
vonatos Díjszabás 23. oldalának 1. bekezdésénél.

Ama magyar és osztrák államadóssági köt
vényekről, amelyek az országból csak kiviteli en
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gedéllyel vihetők ki, a pénzügyminiszter úr jegyzé
ket állíttatott egybe, amelynek másolatát a hivatalok 
a P. R. T. jelen számához mellékletként csatolva 
kapják.

Budapest, 1927. évi május hó 19-én.

A szállítólevél és csomaghiányok rendezése 
körül tapasztalt rendellenességek megszüntetése.

3.739.
A Budapest 70. sz. postahivatal jelentéséből 

tudomásomra jutott, hogy a postahivatalok nagy
része a szállítólevél és csomaghiányok rendezésé
nél nem alkalmazkodik az e tárgyban az 1920. évi 
P. R. T. 55. számában közölt 19.428. sz. rendelet
ben foglaltakhoz.

Különösen panasz merült fel amiatt, hogy 
egyes hivatalok a pótszállítólevél-másolatokon a cso
mag feladási idejét nem tüntetik fel. Ez a mulasz,- 
tás egyrészt az eredményes nyomozást, az eset
leges azonosítást veszélyezteti, másrészt a bérmen
tesítési díjak elszámolásának ellenőrzését, továbbá 
a csomagot esetleg terhelő díjak utólagos beszedését 
hiúsítja meg, ami a postára jelentős anyagi kárt 
jelent.

Abból a körülményből pedig, hogy egyes hiva
talok szállítólevél és csomaghiány esetén még min
dig a fent jelzett rcndelcllel a használatból kivont 
034. (Hiányjelentés szállítólevélről) és a 035. 
(Hiányjelentés csomagról) számú nyomtatványokat 
használják, azt kell következtetnem, hogy az érde
kelt hivatalok ezt a rendéletet felületesen, sőt egy
általán el sem olvasták.

Ennélfogva nyomatékosan felhívom a posta- 
hivatalokat, hogy az előbb hivatkozott rendeletet 
pontosan tanulmányozzák át s az abban foglaltak
hoz szigorúan alkalmazkodjanak.

A Budapest 70. sz. postahivatal nyomozóosz- 
lályának pedig kötelességévé teszem, hogy a posta
hivatalok működését e tekintetben hatékonyan .el
lenőrizze és mindennemű szabálytalanságot az érde
kelt hivatal felettes hatóságának jelentsen.

Az igazgatóságok, illetve a postavezérigazgató- 
ságnak közvetlen alárendelt postahivatalokra nézve 
a postavezérigazgatóság 8: (postaüzemi) osztálya 
a mulasztó hivatal ellen büntetőleg járjon el.

Minthogy a P. R. T. 1927. évi 11. számában 
közölt 8.264. sz. rendelet 4. pontja értelmében a 
postamesteri hivatalok a csomag- és értékküldemé
nyek felvevőkönyvét többé a felettes hatóságukhoz 
nem terjesztik föl, az elől hivatkozott rendelet 5. 
pontjának azt az intézkedését, hogy a Budapest 70. 
sz. postahivatal a postamesteri hivatalokat érdeklő

pótszállítóleveleket, a feladási hely felettes postai 
hatóságának küldi meg, ezennel hatályon kívül he
lyezem.

Nevezett hivatal jövőben a postamesteri hiva
talokat érdeklő pótszállítólevcleket szintén közvet
lenül a felvevő hivatalnak küldi meg, mely hivatal 
a felvevőkönyvvel való összehasonlítás útján meg
állapítja, vájjon a szóbanlevő csomag bérmente
sítve, vagy bérmentesítetlenül adatott-c fel.

Az előbbi esetben a pótszállítólevelet a további 
tárgyalás mellőzésével az irattárában megőrzi; az 
utóbbi esetben pedig a csomagot terhelő portódíja
kat, a pótszállítólevélre feljegyzi és azt a portódíjak 
utólagos beszedése végett a csomagot kézbesítő hiva
talnak közvetlenül megküldi.

Egyben az elől hivatkozott rendelet kiegészí
téseként elrendelem, hogy a kiléptető kicserélő 
postahivatalok a hiányzó szállítólevelet közvetle
nül a felvevő postahivatalnál szorgalmazza éspedig 
olyképpen, hogy a szállítólevél nélküli csomaghoz 
átnyomás útján két példányban pótszállítólevelet 
állítsanak ki, az egyik példánnyal a csomagot kül
földre rovatolják, a másik példányt pedig — ha 
az eredeti szállítólevél egy héten belül nem érke
zik be — »eredeti szállítólevél hiányzik« jelzéssel 
közvetlenül a felvevő postahivatalnak küldik meg. 
A felvevő postahivatal köteles a felvevőkönyv vonat
kozó adataival való összehasonlítás útján a pót
szállítólevélen feltüntetett adatok helyességét ellen
őrizni, az esetleges eltéréseket rendezni, ennek iga
zolásául a pótszállítólevelet lebetűzni és aláírni, 
azután az eredeti szállítólevélhez csatolva volt áru- 
bevallásokat is — ha feladó ismeretes - r -  pótol
tatni és a pótszállítólevelet az esetleg beszerzett pól- 
árúbevallásokkal együtt az érdekelt kicserélő hiva
talnak visszaküldeni.

A Budapest 70. sz. postahivatal nyomozó osz
tálya valamint a kiléptető kicserélő hivatalok tar
toznak a postamesteri hivatalokat érdeklő szállító- 
1 e vél h i á n y -e se te kről a felvevő postahivatalok sze
rint érdekeltségi kimutatást vezetni és ha azt talál
nák, hogy valamely postamesteri, hivatalnál fel
adott szállítólevelek nagyobb számmal kallódnak 
el, kötelesek e körülményre az érdekelt felvevő
hivatal felettes postai hatósága figyelmét felhívni.

A hivatalok c rendeletét a P. R. T. 1926. évi 
55. számában megjelent 19.428. sz. rendeletnél je
gyezzék elő.

Budapest, 1927. évi május hó 28-án.
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Küldemények visszavétele vagy címváltoztatása 
a Nagybritanniával és a brit gyarmatokkal való 

viszonylatban nem kérhető.
18.403.

Felmerült esetből kifolyólag közlöm, hogy a 
stockholmi postaszerződés 45. cikke értelmében a 
Nagybritanniába és a brit gyarmatokba szóló postai 
küldemények visszavétele vagy címváltoztatása 
nem kérhető. A hivatalok tehát a felek ily irányú 
kérelmét kellő felvilágosítás melleit utasítsák vissza.

Budapest, 1927. évi május hó 30-án.

Táblázat a jutalékok kiszámításához.
ad 6.287.

Az értékcikkárusítási jutaléknak, valamint a 
kézbesítő postahivatalok részére járó portójutalék
nak pengő- és fillérértékben való gyors és meg
bízható kiszámítására szolgáló újabb táblázatot a 
P. R. T. jelen számához mellékelem.

A postahivatalok e táblázatot a P. R. T. 1925. 
évi 11. számában közölt 4.735. sz. rendelet 12. 
pontjához csatolt Táblázat helyett használják.

Budapest, 1927. - évi május hó 23-án.

Újabban forgalomba került 50 filléres és 20 
filléres fémpénzhamisítványok ismertetése.

19.548.
A m. kir. állami pénzverő közlése szerint, pz 

50 filléres és 20 filléres fémpénzeknek újabb hami
sítványai kerültek forgalomba.

Az 50 filléres fémpénzhamisítványok részint 
ón-ólom-őtvözetből, részint ón-ólom-anlimon-ötvö- 
zetből öntés útján készültek.

Minthogy az 50 filléres fémpénznek többféle 
hamisítványai kerültek forgalomba, azoknak ismer
tető jeleit az alábbiakban közlöm:

A hamisítványt általában szürke színéről, 
tompa csengéséről és a szélezés tökéletlenségéről 
lehet felismerni.

Van olyan hamisítvány, amelyen a széldiszítés 
(rece) az öntés helyén hiányzik, az öntés helyén az 
érem két lapján horpadás van, csengése jóval tom
pább, mint a valódi 50 filléresé.

Van olyan hamisítvány, melynek mindkét 
lapja tiszta, éles kontúrokkal bír, szélezése jól sike
rült, a beöntés helye nem látszik. Felismerhető 
szürke színéről, erős csengéséről és hogy sokkal 
lágyabb a valódi 50 filléresnél, könnyen karcol
ható, vágható.

Van olyan hamisítvány, melynek mindkét lap
ján a rajzok elmosódottak, szélezésnél a rece he
lyett csak karcolások vannak, ólomhoz hasonló 
szürke színűek s nagyon tompa csengésnek.

Van olyan hamisítvány, melynek rajzai elmo- 
sódottak, a korona alig kivehető, a szélezésrész 
az öntés helyén hiányzik, szürke szinü, azonban 
csengése élesebb a rendesnél.

Az újabban forgalomba került 20 filléres fém
pénzhamisítványok szintén ón-ólom-antimon-ötvö- 
zetből öntés útján készültek. Felismerhetők azáltal, 
hogy a kétoldali rajzuk elmosódott, vastagabbak, 
mint a valódi 20 filléresek, ólomhoz hasonló szürke 
színűek.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az esetleg 
eléjük kerülő pénzhamisítványokkal a P. B. T. f. 
évi 8. számában közölt 22.182. sz. rendeletben fog
lallak szerint járjanak el.

Budapest, 1927. évi május hó 27-én.

Új magyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok 
megnyitása.

17.915.
Folyó évi június hó 10-én a távbeszélő forga

lom egyrészről Jánosháza, másrészről Rotenlhurm 
a. d. Pinka (Vasvörösvár) és Wien, valamint Sáros
patak és Wien között megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja a 
Jánosháza—Rotenthurm a. d. Pinka viszonylatban 
2 P 10 f., a Jánosháza—Wien viszonylatban 2 P 
50 f. és a Sárospatak—Wien viszonylatban 3 P 50 f.

A Sárospatak—Wien viszonylatban a Buda
pesten túlfekvő magyar központok forgalmára ér
vényben lévő időbeli korlátozás alkalmazandó.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi május hó 24-én.

Új magyar-csehszlovák távbeszélő-viszonylatok 
megnyitása.

19.843.
Folyó évi június hó 10-én a távbeszélő forga

lom egyrészről Sárospatak, másrészről Prága és 
Moravska—Ostrava közt megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja Prá
gával 5 P 60 f és Moravska Ostravával 4 P 50 f.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást az új vi
szonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi május hó 24-én.

Új magyar-jugoszláv távbeszélő-viszonylatok 
megnyitása.

19.243.
A folyó évi június hő 20-án a következő új 

magyar-jugoszláv távbeszélő-viszonylatokban nyílik 
meg a forgalom:
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A magyar 
távbeszélő központ 

neve

Á külföldi
távbeszélő központ 

neve

Beszélgetési díj 
Pengő fill.

Budapest Cakovec (Csáktornya) 3 55
>5 Ljubljana (Laibach) 4 05
5 ? Maribor (Marburg) 4 05
55 Varazdin (Varásd) 3 55

Kaposvár Koska 2 40
Keszthely Donji Miholjac 2 90
Nagykanizsa Cakovec (Csáktornya) 1 70

55 Ljubljana (Laibach) 2 90

55 Maribor (Marburg) 2 90
55 Osijek (Eszék) 3 40
55 Ptuj (Pettau) 2 40

Vasvár Maribor (Marburg) 2 90
A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én

kiadott »Távbeszélő Díjszabás« fedőlapját az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi május hó 25-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.
19.417.

A VII-ik Nemzetközi Gépkocsi Kiállítás tar
tamára, vagyis 1927. évi június hő 3-tól június hó 
13-ig terjedő időre, a kiállítás területén a város
ligeti iparcsarnok épületében, reggel 8 órától meg
szakítás nélkül 19 óráig működő postakirendeltség 
lép életbe.

A kirendeltség bárhova szóló levélpostai (aján
lott és közönséges) anyag, valamint táviratfelvétel
lel, helyi- és interurbán-távbeszélgetések lebonyolí
tásával, nemkülönben postai bélyegek és érték
cikkek árusításával bízatott meg.

A kirendeltség a Budapest 72. számú hivatal 
kirendeltségeként fog működni.

Budapest, 1927. évi május hó 25-én.

Forgalomköri változások.
i-

18.401.
Sződligettelep Sződ, Pest-Pilis-Solt-Kiskun- 

vármegye, váci járás, ezentúl © O  is Sződliget 
elnevezéssel.

Budapest, 1927. évi május hó 17-én.
II.

18.490.
Szűcsi nk., Heves vm., gyöngyösi j., u. t. helye

sen Gyöngyöspata.
A hivatalok a helységnévtárt ennek megfele

lően helyesbítsék.
Budapest, 1927. évi május hó 23-án.

Helyesbítés a , M .  kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsora“ című segédkönyvben.

20.459.
Nagyhantos után a »k« jelzés törlendő. 
Budapest, 1927. évi május hó 30-án.

Postamesteri állásra
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
18.809.

tisztiszerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésének a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásukra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi június hó 15-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi május hó 23-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
17.562.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamester és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdij- 
egyesiiletébe nyugdijjogos tagként való belépésének kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásnak™ vonatkozóan a Posta 
Rcndeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett 
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázat sajátkezüleg írt és kellően felsze 
relt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgatóság
hoz 1927. évi június hó 15-ig nyújtsák be.

Rudapest, 1927. évi május hó 17-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
19.049.

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. hasábban felvett postavezérigazgalóságboz 1927. évi június bó 15-ig 
nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szám ábaa

Betöltendő kiadói állások.
Lovasbcrény (Fejér m.) II. oszt. pttb. hivatal

nál gyakorlott kiadónő azonnali belépéssel, állandó 
alkalmazást nyerhet. Ajánlkozásokat feltételekkel 
kér: Postamester.

Izsák postahivatal (Pest m.) június elsejére 
önálló kezelést és számadástételt tudó férfikiadót

keres. Igényeket levélben az izsáki postahivatalhoz 
kér.

Kiadói á llást keres.
Nagy gyakorlattal bíró postatávirda férfikiadó, 

állandó alkalmazásra vagy postamester-helyettesí
tésre, azonnali belépéssel ajánlkozik. Cime „Posta- 
kiadó“, Gambor címén, Keszthely, Liget-utca 22. 
szám.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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Jegyzék
azokról az állam adóssági kötvényekről, amelyek külföldre kiviteli engedéllyel 

szállíthatok ki.

I. Háború előtti magyar állam adóssági kötvények:

1. 4%-os m agyar aranyjáradék  kölcsönkötvények,
2. 4%-os m agyar koronajáradék kölcsönkötvények,

3. 3^% os m agyar koronajáradék kölcsönkötvények,
4. 4%-os m agyar földteherm entesitési kölcsönkötvények,
5. 1910. évi 4%-os m agyar járadék kölcsönkötvények,
6. 1913. évi 4^%-os m agyar járadék  kölcsönkötvények.
7. 1914. évi 4;5£%-os m agyar törlésztéses járadék  kölcsönkötvények.

II. Háborús magyar állam adóssági kötvények:

1. 6%-os m agyar járadék  (hadi) kölcsönkötvények,
2. 5^%-os m agyar járadék  (hadi) kölcsönkötvények,
3- 5^%-os m. kir. állam i pénztárjegyek (IV. hadikölcsön),
4. 5^% 'os felm ondható m. kir. állam i pénztárjegyek,
5 5/|%-os m. kir. törlesztéses kölcsönkötvények,

6 5%-os m. kir. állam i pénztárjegyek.

III. Háború előtti osztrák állam adóssági kötvények:

1. 4.2%-os egyesitett járadék  kölcsönkötvények,
2. 4%-os konvertált egyesitett járadék  kölcsönkötvények,
3. 4%-os osztrák aranyjáradék kölcsönkötvények,
4 4%-os osztrák állam i járadék kölcsönkötvények,

5. 3^%-os osztrák állami járadék  kölcsönkötvények,
(5. 1914. évi 4^% -°s osztrák törlesztéses állam i kincstári utalványok.





Melléklet a P. R. T 1927. évi 22. számához.

Táblázat a jutalékok kiszám ításához.

Az összeg, 
amely után 
a jutalék 
számíttatik

Magán
árusítóknak

járó
1'5%-os

Városoknak és 
községeknek (a 
részükre köz
vetlenül eladott 
marhalevél-űr
lapok és for- 
galmiadó-bélye- 
gek után) járó 

17.-os

A magánárusok, 
városok és köz
ségek részére 
közvetlenül el
adott értékcik

kek után a posta
személyzetnek 

járó
0'l(1/10)°/„-os

A felek részére közvetlenül 
eladott értékcikkek után 

a po?taszemélyzetnek járó A kézbesítő 
hivataloknak 
járó 5°/0-os 
portójutalék0'25(V*)°/„-os 0-4°/«-JS

é rték e i k k á ru s itá s i ju ta lé k
F P I f. P f. P f. P f. P f. P f.

1 __ 1 — 1 — — — — — — — 5
2 — 3 — 2 — — — — — — — 10
3 — 4 — 3 — — — — — 1 — 15
4 — 6 — 4 — — — 1 — 1 :-------- 20
5 — 7 — 5 — — — 1 — 2 — 25
6 — 9 — 6 — — 1 — 2 — 30
7 — 10 — 7 — — — 1 — 2 — 35
8 — 12 — 8 — — — 2 — 3 — 40
9 — 13 — 9 — — — 2 — 3 — 45

10 — 15 — 10 — 1 -— - 2 — 4 — 50
20 — 30 — 20 — 2 — 5 — 8 1 —

30 — 45 — 30 — 3 — 7 — 12 1 50
40 ■— 60 — 40 — 4 — 10 16 2 —

50 — 75 — 50 -------- - 5 —  . 12 — 20 2 50,
60 — 90 — 60 — 6 — 15 -  - 24 3 —

70 1 05 — 70 — 7 — 17 — 28 3 50
80 1 20 — 80 — 8 — 20 1— 32 4 —

90 1 35 — 90 — 9 — 22 — 36 4 50
100 1 50 1 — — 10 — 25 — 40 5 —

200 3 — 2 — ' --------- 20 — 50 — 80 10 —

300 4 50 3 — — 30 — 75 1 20 15 —

400 6 — 4 — — 40 1 — 1 60 20 —

500 7 50 5 — — 50 1 25 2 — 25 —

600 9 — 6 — , — 60 1 50 2 40 30 —
700 10 50 7 — — 70 1 75 2 80 35 —

800 12 — 8 — — 80 2 — 3 20 40 —

900 13 50 9 — — 90 2 25 3 60 45 —

1000 15 i — 10 — 1 — 2 50 4 — 50 —

Például, ha valamely magánárusitó 575 pengő értékű értékcikket vásárolt, a levonható 1'5%-os 
árusítási jutalékot a következőkben állapíthatja meg a postahivatal:

500 pengő után 7 pengő 50 fillér
70 1 „ 05 „
5 .. _________— , 07 „

Tehát 575 pengő vásárlás után 8 pengő 62 fillér jutalékot
kell a névértékből levonni.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | | | |  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1927 JÚNIUS 10. 23. szám.

Pénztári hiányok 
'(elésének eltiltása.

• Uj magyar—jugoszláv távbeszélő-viszonylatok meg
nyitása.

M agyaróvár m agyar központ és Elberfeld ném et köz

pont 'bevonása a m agyar—német távbeszélő forgalomba.

Sajtóhibaigazítás.
A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi április havi 

forgalma.
Pályázati hirdetm ény.
Forgalom köri változások.
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

T A R T A L O M
fedezése céljából gyűjtőívek köröz-

Pénztári hiányok fed ezése  céljából gyüjtöívek 
köröztetésének eltiltása.

21.334.
Tudomásomra jutott, hogy egyik postamesteri 

alkalmazott pénztári hiányának fedezése céljából 
postamesteri hivatalok körében gyűjtőívet köröz
tetett.

Figyelmeztetem a személyzetet, hogy a tekin
tély rontására és visszaélések elkövetésére alkalmas 
ilyen cselekedetek elkövetésétől szigorúan tartóz
kodjék.

Budapest, 1927. évi június hó 7-én.

Új m agyar-jugoszláv távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

20.461.
Folyó évi június hó 1-én a távbeszélő forgalom 

a következő új magyar—jugoszláv viszonylatokban
nyílik meg:

A m a g y a r  
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t 

n e v e

A k ü lfö ld i 
t á v b e s z é lő  k ö z p o n t 

n e v e

B e s z é lg e té s i  d íj 

P  fill.

Kiskomárom Zagreb 2 40
Kiskunhalas Bajmok 2 40

55 Belgrade 2 90

55 Cantavir (Csanlavér) 2 40
55 Novisad (Újvidék) 2 90
55 Subotica (Szabadka) 1 70

Pécs Belgrade 2 90
A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új

viszonylatok adataival egészítsék ki.
Budapest, 1927. évi május hó 31-én.

Magyaróvár magyar központ é s  Elberfeld ném et 
központ bevonása a magyar-ném et távbeszélő- 

forgalomba.
21.285.

A folyó évi június hó 8-tól kezdve Magyaróvár 
magyar távbeszélő központ a magyar—német táv
beszélő forgalomban mindazokban a viszonylatok
ban beszélhet, amelyekben Budapest résztvesz. Ma
gyaróvár beszélgetéseinél Budapest díjaihoz 70 fil
lér pótdíj számítandó. a

-Ugyanezen időponttól kezdve a magyar—né
met távbeszélő forgalomban Elberfeld német köz
pont is résztvesz. A Budapest—Elberfeld viszony
latban a beszélgetési díj 9 P 20 fillér, mely díjhoz 
a vidéki magyar központokkal való forgalomban 
a szabályszerű 35 fillér, illetve 70 fillér pótdíj 
számítandó.

A kir. hivatalok a folyó évi január 1-én ki
adott »Távbeszélő Díjszabásit az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi június hó 3-án.

Sajtóhibaigazítás.
ad 17.803.

A folyó hó 1-én kelt központi körözvény kap
csán felhívom a hivatalokat, hogy a P. R. T. f. é.
22. számában az Olaszországgal való utalvány és 
utánvételes csomagforgalom tárgyában megjelent 
17.803. sz. rendelet címében az »Oroszországgal« 
szót töröljék s írják helyébe: Olaszországgal.'

Budapest, 1927. évi június hó 7-én.
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A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi április 
havi forgalm a.

3.414. ein.
A takarék-üzletben a betétek összege 1,768.873 

P 61 fillérrel haladta túl a visszafizetések összegéi. 
A belétek állománya ezzel 1927. évi április hó végén 
23,125.621 P 71 fillért tett ki. A különleges taka
rékbetétek álladéka a fenti álladókban 3,951.670 P 
12 fillérrel szerepel. A 1 jelevük száma e hóban 
1.130-al gyarapodott s összes számuk e hó végén 
1,275.562 volt.

A csekk- és kliring-üzletben a betétek összege 
30,672.377 P 99 fillérrel múlta felül a visszafizeté
sek összegét. A csekkbetélek állománya ezzel 1927. 
évi április hó végén 201,903.659 P 82 fillért tett 
ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 35-el 
növekedett s a fennálló csekkszámlák száma e hó 
végén 54.974 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,559.0S1 tétel s 1.031.987.620 
P 20 fillér, összes betéteinek állománya pedig a hó 
végén 225,029.284 P 53 fillér volt.

Az értékpapír-üzletágban 1927. évi április hó 
végéig kiállíttatott 271.546 járadékkönyvecske, for
galomban volt e hó végén 92.450 drb. Az intézet 
értékpapír-állománya különféle értékpapírokban és 
záloglevelekben 1927. évi április hó végén 14,479.366 
P 92 fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 120.396 drb. új zálogfelvétel 
2,174.583 P — fillér, kölcsönnel és 110.233 drb. 
zálogkiváltás 1,855.233 P fillér kölcsönvisszafize- 
téssel.

A zálogálladék 1927. évi április hó végén 
504.262 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
9,678.986 P 46 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.815 drb., kényszerárverésre pedig 3.259 
drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 5.268 drb., a befolyt vételár 
59.535 P — fillér volt.

Budapest, 1927. évi május hó 31-én.

Pályázati hirdetmény.
19.732.

A m. kir. postánál a műszaki karban megüre
sedett segédmérnöki állásra, mely a X. fizetési

osztály szerint járó, az 1925. évi 7.000. M. E. számú 
kormányrendelethez csatolt 2. számú kimutatásban 
megállapított havi 124 pengő javadalmazással van 
egybekötve, pályázatot hirdetek.

Az állásra azok pályázhatnak, akik a m. kir. 
József-műegyetemen mérnöki, építész- vagy gépész- 
mérnöki oklevelet szereztek.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényhez ere
detben, vagy hitelesített másolatban a következő 
okmányokat kell csatolni:

a) születési anyakönyvi kivonatot;
b) hatósági erkölcsi, valamint családi állapo

tot igazoló bizonyítványt;
c) a magyar honosságot igazoló hatósági bizo

nyítványt, esetleg a magyar állampolgárságra való 
igény szabályszerű bejelentését (opcio) igazoló ok
mányt;

d) a kir. József-műegyetemen nyert (mérnöki, 
építész- avagy gépészmérnöki) oklevelet;

e) az állami szolgálatra alkalmas szellemi és8
testi épséget igazoló újkeletű közhatósági orvosi 
bizonyítványt;

f) a katonai szolgálatra vonatkozó okmányokat;
g) 18 éves koruktól kezdve mos tanig a tanul

mányok folytatásával, esetleg katonai szolgálattal 
igénybe nem vett közbeeső idő alatti foglalkozás 
igazolására szolgáló okmányokat.

A m. kir. postánál órabéres minőségben alkal
mazott mérnökök a rendelkezési állományba helye
zett, valamint a létszámapasztás során a tényleges 
szolgálatból már korábban elbocsátott alkalmazot
tak más pályázókkal szemben előnyben részesül
nek, feltéve, hogy az álláshoz kívánt feltételeknek 
megfelelnek.

Az órabéres minőségben már alkalmazott mér
nököknek pálvázniok nem kell.

A közszolgálatban álló egyének pályázati kér
vényüket az előirt szolgálati úton, a közszolgálat
ban nem állók pedig közvetlenül a m. kir. posta- 
vezérigazgatósághoz (Budapest, I., Krisztina-körút
12. sz.) a jelen hirdetmény közzétételétől számí
tandó 14 napon belül tartoznak benyújtani.

Budapest, 1927. évi május hó 28-án.



23. szám. 189

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
19.906.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. sz. rendeletben foglaltak az irány
adók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. 
évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően felsze 
relt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgatóság 
hoz 1927. évi június hó 24-ig nyújtsák be.

Rudapest, 1927. évi június hó 1-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
18.315.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdij- 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésének kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rcndeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. sz. rendeletben foglaltak az irány
adók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. 
évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgatóság
hoz 1927. évi június hó 24-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi június hó 2-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
20.094.

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. hasábban felvett postaigazgatósághoz 1927. évi június hó 24-ig 
nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Forgalomköri változások.
i.

21.298.
Sződrákos Sződ, Pcst-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

váci j., u. t. ezentúl Sződliget.

Pusztacsörög /'“N Sződ, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., váci j., u. t. ezentúl Sződliget.

Budapest, 1927. évi június hó 3-án.
II.

20.190.
Grábóc kk., Tolna vm., völgységi j., u. p. ezen

túl Mőcsény.
Budapest, 1927. évi június hó 2-án.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.

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
Rendelet 

kelte 
és száman e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Budapest Farkas Ilona hiv.
kisegítő Tiszakürt Tököl Bizalomvesztés 8. F. 2510/1926

Sopron Tetur Berta kiadó Bakonygyepes Wien 1927 IV 19-től kinevezve 
bakonygyep. postam esterré

Sopron Kerschbaum Gizella » Oroszvár Felsőőr Lemondott

Debrecen Gergely Erzsébet »
Jászszentandrás

1895 Jászszentandrás Jászszentandrásra posta
m esterré neveztetett ki 1. D. 399,1927

Kiadói á llást keresnek.
Többévi gyakorlattal bíró kiadó állási vállal, 

helyettesnek, pénztárkezelőnek is elmenne. Cím: 
Zádori Józsefné, Pilis, Pest m., Rózsa-utca.

Páty II. oszt. posta-távb. hivatal (Pest vm.) jú
nius 15-ére önálló kezelést és száxnadástételt tudó 
helyettest keres két hónapra. Igényeket levélben 
a pátyi postahivatalhoz kér.

Gyakorlott kiadónő, szerény igényű, azonnali 
belépéssel állandó alkalmazást keres. Cím: Papp 
Borbála, Eger, Arany János-utca 18. sz.

Gyakorlott kiadónő állandó alkalmazást keres, 
esetleg hosszabb időre helyettesítést is elvállal. Kiss 
Mária pk. Orosháza.

Nyomatott a Budapesti Hirlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. |g | |  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI  Íg|§S KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1927 JÚNIUS 15. 24. száriü

T A R T AL O M
Poslai szállításból kizárt sajtóterm ékek.

A 100.000, 50.000, 25.000, 10.000, 5000, 1000, 100,
50, 20, 10, 2 és 1 koronást cím letű állam jegyek bevonása.

A Németországba és Svájcba szóló légipostái csomagok 
dijának  újabb m egállapítása.

Postautalvány, utánvételi és megbízási forgalom fel
vétele Németalföldi Indiával.

A külföldi hírlapok és folyóiratok előfizetésére m egálla
p íto tt átszám ítási kulcsok.

A „Pannónia“ budapesti cég körlevele.
Új m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok megnyitása.

A m. kir. postatiszliképző-tanfolyam szervezete, ügy

rend je  és vizsgarendje.

Régi ruházati cikkek értékesítése.
Üj időszaki hivatal megnyitása.

Forgalom köri változások.

Pályázati hirdetm ény postaszáillítói állásra.
K im utatás a létszám ból törölt postakiadók, kisegítők 

stb. személyi adatairól.

Kiadói állást keres.
Betöltendő kiadói állások.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
21.971.

1. A Hamburgban Verlag der Kommuin isti sehen 
Internationale kiadásában megjelent Karl Lieb
knecht: „Reden und Aufsaetze“ című könyve;

2. ugyanott és ugyanannak kiadásában meg
jelent „Materialien zur Frage des Programms der 
Kommunistischen Internationale“ című könyv;

3. ugyanott és ugyanannak kiadásában meg
jeleni T. Loaf: „Der Kampf der Kohlenarbeiler in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika“ című 
füzete;

4. ugyanott és ugyanannak ti kiadásában meg
jeleni Kari Radek: „Rosa Luxemburg, Karl Lieb
knecht, Leo .logisches“ című könyve;

5. ugyanott és ugyanannak kiadásában meg
jelent W. P. Miljutin „Socialismus und Landwirt
schaft“ című füzete;

6. ugyanannak a kiadásában,, ismeretlen 
helyen megjelent N. Lenin: „Die Weltlage und die 
Aufgaben der Kommunistischen Internationale“ 
című füzete;

7. Westeuropäische Sekretariat der Kommunis-*
tischen Internationale kiadásában ismeretlen helyen 
megjelent N. Lenin: „Die wählen zur Konstituiren-

den Versammlung und die Diktatur des Prole
tariats“ című füzete;

8. ugyanannak a kiadásában, Berlinben meg
jelent N. Lenin: „Das Verhältnis der Kommunisten 
(Bolschewiki) zum mittleren Bauerntum“ című 
füzete;

9. Verlag Neues Dorf kiadásálban Berlinben 
megjelent Daniel Greiner: „Der grosse Bauernkrieg 
und Tornas Münzer 1520—1925“ című füzete;

10. Neuer Deutscher Verlag kiadásában Ber
linben megjelent ,,Verhindert einen dreifaches 
Justizmord!“ című füzet;

11. Verlag der Kommunistischen Internatio
nale kiadásában megjelenő „Bibliothek der Kom
munistischen Internationale“' című füzetsorozat 
füzetei;

12. A Berlinben megjelenő „Kleine Bibliothek 
der russischen Korrespondenz“ című füzetsorozat 
füzetei;

13. A Leipzigben megjelenő „Heimsfunden“ 
című havi folyóirat és

14. a Berlinben megjelenő „Einiges Volk“ című 
havi folyóirat postai szállítási jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket a 
kitiltott sajt ótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1927. évi június hó 8-án.
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A 100 .000 , 5 0 .0 0 0 , 2 5 .0 0 0 , 10.000, 5 .0 0 0 ,;
1.000, 100, 5 0 , 2 0 , 10, 2 é s  I koronás címletű

államjegyek bevonása.
22.500.

A Magyar Nemzeti Banknak a P. R. T. 1926. 
évi 63. számában közzétett E. 1633/1—1926 sz. 
hirdetményében foglaltakra való utalással felhívom 
a postahivatalokat, hogy a forgalomban levő 100.000,
50.000, 25.000, 10.000, 5000, 1000, 100, 50, 20, 10, 2 
és 1 koronás címletű államjegyeket fizetésképpen 
vagy kicserélés végett csak f. évi június hó 30-áig 
bezárólag fogadják el. Ezen időpont után, a szóban- 
levő államjegyeket, a postahivatalok, sem fizetés
képpen, sem kicserélés végett ne fogadják el, hanem 
a felekkel közöljék, hogy a felsorolt államjegyek 
becserélése a Magyar Nemzeti Bank intézeteinél 
eszközölhető.

Utasítom a gyűjtőpostahivatalokat, hogy e ren
delet vételétől kezdve, a fent felsorolt államjegyek 
egyes címleteiből, a Magyar Nemzeti Bank intéze
teihez, csak teljes 100 darabot tartalmazó és papír
szalag alá helyezett csomagokat szolgáltassanak be. 
A 100 drb. államjegynél kevesebbet tartalmazó, u.
n. töredékcsomagokat, csak a környékbeli posta
hivatalok f. évi június hó 30-iki beszolgáltatásának 
beérkezése után kell a Magyar Nemzeti Bank inté
zeteihez beszolgáltatni.

Utasítom továbbá az összes postahivatalokat, 
hogy az államjegyeknek, vagy bankjegyeknek 100 
darabonkénti csomagolásához papírszalagot hasz
náljanak, amely házilag készítendő. Államjegyek
nek, vagy bankjegyeknek 100 darabonkénti cso
magolásához zsineget használni általában nem sza
bad. A papírszalagra a darabszámot, a pénzegy
séget és az összértéket fel kell jegyezni, a posta
hivatal kelti bélyegzőlenyomatát alkalmazni, amely 
mellett a csomagot összeállító felelős tisztviselő 
nevét és állását aláírni is tartozik.

Budapest, 1927. évi június hó 13-án.

A Ném etországba és  Svájcba szóló légipostái 
csom agok díjának újabb m egállapítása.

19.931.
Hivatkozással a P. R. T. folyó évi 16. számá

ban megjelent 16.104. sz. rendeletiemre, értesítem 
a hivatalokat, hogy folyó évi június hó 15-től

kezdve a Németországba és Svájcba szóló légipostái 
csomagok díja a következő lesz:

i<g
súlyig

Németország •Svájc
közönséges sürgős közönséges sürgős

P f P f P f P f
1 4 10 6 40 5 00 8 15

IV . 5 45 8 H5 7 45 12 60
2 6 35 9 55 8 35 13 50

2 V. 7 25 10 45 9 25 14 40
3 8 15 11 35 10 15 15 30

3 7 , 9 05 12 25 11 05 16 20
4 9 95 13 15 11 95 17 10

4 ’/a 10 85 14 05 12 85 18 00
5 11 75 14 95 13 75 18 90

5 7 13 55 18 55 16 90 25 20
' 6 14 45 19 45 17 80 j 26 10

6 7 , 15 35 20 35 18 70 1 27 00
7 1G 25 21 25 19 60 27 90

7 7 , 17 15 22 15 20 50 28 80
8 18 05 23 05 21 40 29 70

8V, 18 95 23 95 22 30 30 60
9 19 85 24 85 23 20 31 50

9 7 , 20 75 25 75 24 10 32 40
10 21 65 26 65 25 00 33 30

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a fent idézett 
rendeletemnél.

Budapest, 1927. évi június hó 9-én.

Postautalvány, utánvéted é s  m egbízási forga
lom fe lv e te le  Németalföldi Indiával.

21.759.
Németalföldi Indiával a folyó évi július hó 

l-lől kezdve a mindkétirányú közönséges posta
utalvány, távirati utalvány, utánvéleles levél és cso.- 
magposlai, valamint megbízási forgalom megnyílik.

Magyarországból Németalföldi Indiába egy 
utalvánnyal küldhető legmagasabb összeg 180 hol
landi forint, ellenkező irányban 1000 pengő"

Ezek szerint tehát a Magyarországból Német
alföldi Indiába küldhető utánvételes küldemények 
utánvételének és a megbízásoknak legmagasabb 
összege 1000 pengő, az ellenkező irányban 180 
hollandi forint.

Közönséges postautalványok és távirati utal
ványok, utánvételek, valamint megbízások felvéte
lére és kifizetésére Németalföldi Indiának következő 
postahivatalai vannak felhatalmazva:

Ambatawa Bengkalis
Amboina Benkoelen
Ampenan Bindjei
Bagansiapiapi Blinjoe
Balikpapan Blitar
Bandjar Biora
Bandjermasin Bodjonegoro
Bandoeng Bondowoso
Bandoeng Tjitaroemplein Buitenzorg
Bangil Cheribon
Banjoenias Denpasar
Bandjoewangi Djambi
Baros Djatiroto
Batavia Dj ember
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D jo e w a n a P o e n v o d ad i-G ro b o g an
D jo k ja k a r ta P o e rw o k e rto
D jo m b a n g P o e rw o re d jo
F o r t  de K o ck P o n o ro g o
G aro e t P o n tia n a k
G om bong P ro b o lin g g o
G o ro n ta lo R a n g k a sb e to e n g
G risee R e m b a n g
In d ra ra a jo e S a b a n g
K  eboetnen S a la tig a
K e n d a l S a m a r in d a
K e p a h ia n g S aw ah lo en to
K e rto so n o S e m a ra n g
K  la tén S en ia ran g lio o g en -
K o e a la s im p a n g d o rp s tro o m s tra a t ’)
K oedoes S e m a ra n g k a ra n g to e r i
K o e p a n g S e m a ra n g  T ja n d i  ou T ja n d
K o e ta r a d ja S e ra n g
K o e to a rd jo S ib o g a
K o ta b o e m i S id o a rd jo
K ra k s a ä n S ig li
K ra w a n g S in g a ra d  j a
L ab o ean b ilik S ingel
L a n a t S ito eb o n d o
L an g sa S o eb an g
L asem S oekaboem i
L aw an g S oem enep
L hoseum aw e S o en g e ilia t
L o e m a d ja n g S o en g eip en o eh
M ad io en S o e ra b a ja
M ag e lan g S o e ra b a ja o e d jo e n g
M ak asse r S o e ra b a ja p a k k e tp o s t ')
M a la n g S o e ra b a ja s im p a n g
M ed an Soe rab  a j  a- T o en d  j  o en g an  1)
M eeste rco rn e lis S o erab a  ja - W  onokrom o
M enado Solo
M en g g a la T a n d jo n g b a le i
M o d jo k e rto T a n d jo n g k a ra n g
M o e a ra ä m a n T a n d jo n g p in a n g
M o earaen im T a n d jo n g p r io k
M o cb ra teb o T a ro e to e n g
M u n to k T a s ik m a la ja
N e ira T eb in g tin g g i-D e li
N g a n d jo e k T e b in g tin g g i-P a le m b a n g
N g aw i T eg al
P a d a n g T e lo k b e to n g
P a d a n g p a n d ja n g T em an g g o en g
P a d a n g s id e ra p o e a n T e p a n
P a ja k o m b o T e rn a te
P a le m b a n g T je p o e
P a m e k a sa n T jia n d jo e r
P a n g k a la n b  ra n d a n T jib a d a k
P a n g k a lp in a n g T j i la t ja p
P a ra k a n T jim a h i
P a re e T ó éb an
P a so e ro e a n T  oe loengagoeng
P á t i T o eren
P e k a lo n g a n W e lte v re d e n
P e m a la n g W e lte v re d e n -G o n d a n g d ia
P e m a ta n g s ia n ta r W  e lte y re d e n -K ra m a t
P la d jo e W e lte v re d e n -T a n a h a b a n g
P o e rb o lin g g o W lin g i
P o e n v a k a r ta W onosobo

J) Csak csom agpostai küldem ények felvételére jogosult. 

Csomagpostai küldem ények felvételére nem jogosult.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletét a Kivo
natos Díjszabás 17. oldalán »Utalványforgalom a 
következő államokkal van című kimutatásban Né
metalföld után.

Budapest, 1927. évi június hó 9-én.

A „Pannónia“ budapesti cég körlevele.
20.857.

A Pannónia budapesti cég körleveleket kül
döz szét, melyekben a postahivatalokat államadós
sági (kényszerkölcsön) kötvények összevásárlására 
és a vásárolt kötvényeknek a >Pannoniá«-hoz való 
beszolgáltatására hívja fel.

értesítem a postahivatalokat, hogy az állam
adóssági kötvényeknek összevásárlásával való fog
lalkozási a postai alkalmazottaknak nem engedem 
meg, mert ez a kifejezetten üzérkedés jellegű fog
lalkozás ellenkezik a P. Sz. Gy. I. részének 388. 
folyószáma alatt megjelent rendelet intencióival.

Felhívom tehát a postahivatalokat, hogy az 
említett körleveleket s már esetleges, hasonló tar
talmú felhívásokat hagyják figyelmen kívül.

Budapest, 1927. évi június hó 13-án.

Új m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

i.
21.347.

Folyó évi június hó 2ö-én a távbeszélő forga
lom Pécs és Wienerneustadt között megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 2 P.
80 f.

A külföldi hírlapok é s  folyóiratok előfizetésére  
m egállapított á tszám ítási kulcsok.

21.428.
A külföldön megjelenő és a posta útján elő

fizetett hírlapok és folyóiratok előfizetési árára 
nézve azonnali hatállyal a következő átszámítási 
kulcsokat állapítom meg: ^  1

1 birodalmi m á r k a -------■— I P  37 f
1 svájci f r a n k ----------------1 „ lá£ ‘ '
1 francia frank <—  ------ -— — „ 24̂  „
1 dán korona ----- ,— 1 „ bÍ-„
1 b e l g a ----------- —---------- —• „ ájf^
1 finn m árka------------- -------- >— „ 16 „ .
1 lira — ----------------  — „ 33 ^  A*
1 holland fo r in t-------------------2 „ 3$ „ ^
Jegyezzék ezt elő. a hivatalok a P. R. T. 1926.

évi 63. számában megjelent 137.356. számú ren
deletnél. c

Budapest, 1927. évi június hó 7-én.

Cl

&?
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A hivatalok a Távbcszélő-Dijszabás-t az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi június lió 9-én.
II.

22.002.

Folyó évi június hó 16-án a távbeszélő for
galom egyrészről Nagykanizsa, másrészről Klagen
furt és Radkersburg közölt megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 
Klagenfurttal 2 P 75 f. és Radkersburggal 2 P 
10 fillér.

A hivatalok a -Távbeszélő Díjszabás-t az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi június hó 11-én.

A m. kir. postatisztképzö-tanfolyam  szervezete, 
ügyrendje é s  vizsgarendje.

21.700.
A Sz. R. Gy. I. R. 83., 84., 85., 86. és 88. folyó

számai alatt közzétett 39.781/1888., 43.571/1888.,
52.757/1892., 23.154/1889., 39.781/1888. számú ren
deletek hatályon kívül helyezése mellett, a m. kir. 
postatisztképzö-tanfolyam új szervezeti szabályza
tát, ügyrendjét és vizsgarendjét a következőképpen 
állapítom meg:
A in. kir. postatisztképzö-tanfolyam szervezeti sza

bályzata.
1. §•

A in. kir. postatisztképzö-tanfolyam a „Magyar 
Királyi Közlekedésügyi Tanfolyamok“ egyik része s 
mint ilyen, igazgatásilag azokkal összefüggésben 
áll. Célja és feladata a m. kir. posta, számvevőségi 
és forgalmi tisztviselőinek elméleti tanítása és köz- 
igazgatási tisztviselőinek alapvető elméleti kikép
zése.

2- §•
I. A tanfolyam szervei:
a) a tanfolyam felügyelő-bizottsága,
b) a tanfolyam igazgatója,
c) a tanfolyam tanári testületé.
II. A tanfolyam segédszemélyzete:
a) a rendkívüli tanárok,
b) a gyakorlati tanítással megbízott postatiszt

viselők,
c) a tanfolyam titkára,
d) az irodai segédszemélyzet és
e) a szolgaszemélyzet.
A tanfolyam felügyelő-bizottságának elnökét a

m. kir. kereskedelemügyi miniszter la minisztérium 
magasrangú tisztviselői közül, tagjait pedig a m. 
kir. posta kiváló szaktudású, vezető állásban levő 
tisztviselői közül nevezi ki.

A tanfolyam igazgatója egyúttal a „Magyar 
Királyi Közlekedésügyi Tanfolyamok“ igazgatója 
is, akit erre az állásra szintén a m. kir. kereskede
lemügyi miniszter nevez ki.

A tanári testületet a tantervben megállapított 
tantárgyak tanítására ugyancsak a kereskedelem
ügyi miniszter nevez ki.

Rendkívüli-tanárok azok lehetnek, akik a tan
tervben előírt valamely tantárgy tanítására jelent
keznek s a tanfolyam igazgatója által kitűzött 
időben és helyen az arra meghívott felügyelő 
bizottsági tagok, tanároik és a poslavezérigaz- 
gatóság által kijelölt szakértő tisztviselők előtt 
próbaelőadlást tartanak s akiket ennek sikere 
alapján a tanfolyam igazgatósága e bizottság hatá
rozata alapján a m. kir. kereskedelemügyi minisz
ternek kinevezésre ajánl.

Gyakorlati tanítással egyes postatisztviselőket 
meghatározott időre, a szükséghez képest, névre 
szóló, külön rendeletben meghatározott tantervvel 
és hatáskörrel a m. kir. posta vezérigazgatója bíz 
meg.

A tanfolyam titkárát a m. kir. posta vezérigaz
gatója nevezi ki.

Az irodai segédszemélyzetet, valamint a szolga- 
személyzetet — amennyiben azok nem kirendelés 
alapján teljesítenék ott szolgálatot — a tanfolyam 
igazgatója veszi fel.

3. §.
A tanfolyam felügyelő-bizottságának elnöke és 

tagjai, rendes tanárai, a gyakorlati tanítással meg
bízott tisztviselők és a tanfolyam titkára csak tény
leges szolgálatban álló tisztviselő lehet. Kinevezé
sük, illetve megbízatásuk bármikor visszavonható.

4. §.
A tanfolyam hallgatói:
a) rendes hallgatók,
b) rendkívüli hallgatók.
Rendes hallgatókul a tanfolyamra csak azok 

vehetők fel, kiknek a m. kir. posta-vezérigazgatóság 
a tanfolyam hallgatására engedélyt ad és akik tan
évenként a m. kir. kereskedelemügyi miniszter ál
tal kijelölt bizottság előtt írásban a hivatalos irodai 
teendőkből, szóbelileg pedig a posta-, távirda- és 
távbeszélő-kezelésből, a villamosság és delejesség
nek a középiskolák érettségi vizsgáin legalább a 
„jó“ osztályzathoz megkívánt mérték szerint a fel
vételi vizsgáit sikerrel letették, illetve akik a fel
vételi vizsga letételének kötelezettsége alól felmen
tést kaptak. Ez utóbbiak csak oly egyének lehetnek, 
akik már előbb kiadói, vagy űzetni tisztviselői 
szakvizsgát tettek,
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Rendkívüli hallgatóul felvehetők azok, akik 
csupán ismereteik gyarapítása céljából, vizsgatétel 
kő tele zte'ttsége nélkül, az összes, vagy csatk egyes 
tantárgyak előadását kívánják hallgatni. A beikta
tásra az engedélyt a tanfolyam igazgatósága adja 
meg.

5. §. '
A tanév rendszerint minden év szeptember 

havának első felében kezdődik és a következő nap
tári év június végével fejeződik be.

6 .  §.
A tantárgyaikat, az egyes tantárgyak terjedel

mét, óraszám szerint való megoszlását a tantérv 
írja elő.

V. §.
A tanfolyam befejeztével a rendes hallgatók 

alapvizsgát tenni kötelesek, melynek tárgyait a 
tanterv jelöli meg. Legkorábban 3 hóval a sikere
sen letett alapvizsga után, a hallgatók szakvizsgát 
kötelesek tenni, ugyancsak a tanterében meghatá
rozott tantárgyakból.

8 . § .

A tanfolyam évi költségvetését, a felügyelő- 
bizottság javaslata alapján, a m. leír. kereskede
lemügyi miniszter évről-évre állapítja meg. Ennek 
keretében szerepelnek bevétel gyanánt a hallgatók 
beiktatási díjai, tandíjai, a m. kir. postának a „M. 
kir. Közlekedésügyi Tanfolyamokéhoz való hozzá
járulási költsége és az esetleges többi bevételek; 
kiadás gyanánt pedig a tanfolyam összes személyi 
és dologi kiadásai

9. §.
A tanfolyam szerveinek és segédszemélyzeté

nek jogait és kötelességeit, a tanfolyam hallgatói
nak nyilvántartására, fegyelmezésére stb. vonat
kozó szabályokat az igazgatási ügyrend, a vizsgára 
vonatkozó szabályokat pedig a vizsgarend írja elő.

Budapest, 1927. évi február hó 24.
A ni. kir. postatisztképző-tanfolyam ügyrendje.

1- §•
A m. kir. postatisztképző-tanfolyaim felügyelő- 

bizottságát az elnök költségvetési évenként leg
alább kétszer ülésre hívja össze.

Hatásköre:
a) a tanfolyam évi költségvetési előirányza

tának és az esetleges póthitelek igénylésének tár
gyalása ;

h) előterjesztés a szervezeti szabályzat 2. 
§-ában felsorolt szervek és egyének tiszteletdíja, 
illetve javadalmazása tárgyában;

c) a beiktatási díj, a tandíj és a tandíjmentes
ség határának megállapítása;

d) a tanfolyam működéséről szóló, a in. kir.

kereskedelemügyi miniszter elé terjesztendő évi 
jelentésben foglaltakra véleményadás;

e )  a költségvetési hitel felhasználásának ellen
őrzése;

í )  a tanfolyam igazgatójának helyettesítése;
g) általában a tanfolyam igazgatási és taní

tási ügyeinek ellenőrzése, a tanfolyam igazgató
jának és esetleg a feliigyelöbizottság tagjainak je
lentése alapján.

A m. kir. postatisztképző-tanfolyam felügyelő- 
bizottságának tagjai a bizottság elnökének elnök- 
lése mellett a ..Közlekedésügyi Tanfolyamok“ fel
ügyelőbizottságával együttesen is tarthatnak ülést, 
ha ezt az elnök szükségesnek tartja. A m. 
kür. postatisztképző-tanfolyam felügyelőbizottságát 
azonban az elnök 5 tag kívánságára 30 napon be
iül összehívni tartozik.

2- §•
A tanfolyamot minden vonatkozásban az 

igazgató képviseli. Ő intézi, a kereskedelemügyi
m. kir. miniszter és a felügyelőbizottság rendelke
zéseinek szemelőtt tartása mellett a tanfolyam 
összes igazgatási és gazdasági ügyeit. A felügyelő
bizottságnak tagja s annak ülésein résztvenni tar
tozik.

Az igazgató hatáskörébe tartozik különösen:
a) a tanfolyam költségvetési előirányzat-ter

vezetének elkészítése és felügyelőbizottság elé ter
jesztése;

b) a tanfolyam évi jelentés-tervezetének elké
szítése;

c) a tanfolyam vagyon- és alapkezelésének, 
leltárának ellenőrzése és a költségvetési hitelek 
rendeltetésszerű felhasználása;

d) a tanfolyam irodai és segédszemélyzetének 
foglalkoztatása;

e )  a tanfolyam-hallgatók nyilvántartásának 
ellenőrzésé és a hallgatók fegyelmezése;

f) a tanrendnek, a tanterv kereteinek, a tan 
anyag arányos beosztásának és a tanórák megtar
tásának ellenőrzése;

g) gondoskodás a tanárok rövid időre való 
helyettesítéséről;

h) . őrködés aíTelett, hogy a tanárok a hallga
tók távolmaradását megfelelően ellenőrizzék;

i) a tanároknak évenként legfeljebb 14 napra, 
a hallgatóknak pedig háromszor, esetenként leg- 
föllebb 3 napra terjedő szabadság engedélyezése;

j) a tanári értekezleteken az elnöki tisztségvi
selése;

k) a szolga személyzet félfogadása és elbocsá
tása (amennyiben azok nem kirendelés alapján 
teljesítenek a tanfolyam épületében szolgálatot);
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l) a tanfolyam ünnepi szüneteinek megálla
pítása;

m) a colloquiumok és vizsgák határidejének 
kitűzése;

n) a befizetett vizsgadíjak szétosztása.
Az igazgató köteles évenként legalább egyszer 

a tanárok előadását és colloquáltatását meghall
gatni, a tanfolyam osztálykönyvét évenként leg
alább kétszer felülvizsgálni és szerzett tapasztala
tairól és esetleges javaslatairól a felügyelőbizott
ságnak és a m. kir. kereskedelemügyi miniszter
nek a szükséghez képest, de tanévenként legalább 
egyszer, jelentést tenni.

3. §.
I. A tanári testület tagjai a tanfolyam rendes 

tanárai.
A tanárok kötelessége:
a) a tantervhez, és órarendhez alkalmazkodva, 

a tantervben meghatározott tantárgyak tanítása;
b) javaslattétel az igazgatósághoz a tanítás

hoz szükséges eszközök beszerzése iránt;
c) kinevezésüktől számított két éven belül a 

tantervben meghatározott tananyagról tankönyv 
megírása és az igazgatóság útján a m. kir. keres
kedelemügyi miniszter elé terjesztése jóváhagyás 
és esetleg kinyomtatás céljából (hacsak miniszteri 
rendelet nem írja elő, hogy tankönyvül valamely 
hivatalos kiadású könyv használtassák);

d) colloquiumok tartása és azok eredményé
nek az igazgatóság által meghatározott időben 
való bejelentése;

ej az osztálykönyv pontos kitöltése és ebben 
a hiányzó hallgatók feltüntetése;

f) a tanítás ideje alatt a hallgatók fegyelme
zése ;

g) a tanári testület által megjelölt hivatalok, 
berendezések, múzeumok stb. megtekintésénél a 
hallgatók kalauzolása.

A tanárok helyettesítése két hetet meg nem 
haladó időre az igazgatóság, ennél hosszabb időre 
a postavezérigazgatóság, 3 hónapot meghaladó 
időre pedig a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
hatáskörébe tartozik. Óracserél indokolt esetben 
az igazgató esetről-esetre engedélyezhet.

II. A tanári testület az igazgató által meg
határozott időben, a szükséghez képest értekezle
tet tart. Határozatait szótöbbséggel hozza. Az érte
kezlet jegyzőkönyveit a tanfolyam igazgatója úgy 
a felügyelő-bizottság elnökéhez, mint a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszterhez, esetről-esetre jóvá
hagyás végett felterjeszti.

A tanári értekezlet hatásköre:
a) a tanrend megállapítása, oly módon, hogy 

a postakezelést kivéve, egy tantárgyból egy napon 
ugyanazon osztályban egy óránál több ne tartas
sák s hogy a műszaki tantárgyakból egy napon 
egy osztályban csak óra legyen;

b) a tanfolyamhallgatókra vonatkozó fegyelmi 
szabályzat elkészítése, melyet a m. kir. kereskede
lemügyi miniszter hagy jóvá;

c) tandíjmentesség engedélyezése a felügyelő) 
bizottság által meghatározott kereteken belül;

d) a lanfolyamhallgatók kizárása és megbün
tetése a fegyelmi szabályzat szerint;

e) javaslattétel a tanítással összefüggő kérdé
sekben;

f) azoknak a hivataloknak, berendezéseknek, 
múzeumoknak stb. megjelölése, melyeket a tan
folyam hallgatóinak megtekinteniük kell;

g) a tanfolyamhallgatók segélyezése, az erre 
vonatkozó külön szabályzat szerint;

h) a hallgatók jutalmazására esetleg rendelke
zésre álló összeg szétosztása.

5. §•
A rendkívüli tanárok a rendes tanár előadá

sát bármikor hallgathatják s őt akadályoztatása 
esetén helyettesíteni tartoznak, díjazásra azonban 
csak akkor számíthatnak, ha erre a tanfolyam 
költségvetése az illető tantárgy rendkívüli tanára 
részére megfelelő hitelt biztosít. A vizsgáztató 
rendkívüli tanár a rendes tanárra eső vizsgadíjat 
kapja.

A rendkívüli tanár a helyettesítés tartama 
alatt a tanári testület tagja.

6 . § .

A gyakorlati tanítással meghízott postatiszt
viselők a hallgatókkal szemben a rendes tanárok 
jogait gyakorolják. A tanári értekezletekre meg
hívhatok és ez esetben szerzett tapasztalataikról a 
tanári értekezleteken beszámolni tartoznak. Az 
igazgatóság közbejöttével, a tanítás sikere érdeké- 
íven önálló javaslatokat is tehetnek, de szavazati 
joguk nincs.

7- § /
A tanfolyam titkára, az igazgató felügyelete 

alatt és utásítása szerint, az igazgatóság hivatalos 
levelezését végzi és úgy a felügyelő-bizottság, mint 
a tanári értekezletek ülésein a jegyzőkönyvet ve
zeti. Ő ellenőrzi a tanfolyamhallgatók mulasztásá
nak indokait s az ellenőrzés eredményéről az igaz
gatónak jelentést tesz.

Akadályoztatása esetén helyettesítéséről kél 
héten belül az igazgató, azon túl terjedő időre pedig 
a m. kir. posta vezérigazgatója gondoskodik.
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Az irodai segéd személy zel és szolgaszemélyzet
munkakörét az igazgató határozza meg.

9. §.
A rendes hallgatók úgy a tantervben meghatá

rozott összes tanórákon, mint a tanítással kapcsola
tos kirándulásokon pontosan megjelenni tartoznak. 
A hiányzók távolmaradásukat az igazgatóságnál ké
sedelem nélkül igazolni kötelesek. Az igazolás el
fogadása tárgyában a tanfolyam igazgatója vég
érvényesen határoz. Azokat a tanfolyaimhallgató- 
kat, akik több ízben önkényesen hiányoztak és 
távolmaradásukat kellően igazolni nem tudták, 
vagy betegség miatt több, mint három hónapon át 
a tanfolyamon az előadásokat nem hallgathatták, 
avagy a fegyelmi szabályokban felsorolt cselekmé
nyeket, illetve mulasztásokat követték el, a tanári 
értekezlet a tanfolyamhallgatók sorából töröltetheti 
és erről az igazgató a m. kir. kereskedelemügyi mi
niszternek jelentést tesz.

10. § .

A hallgatók beiktatása a in. kir. kereskedelem
ügyi miniszter által kijelölt napokon, az igazgató
ság által meghatározott órákban történik. A be
iktatás, személyes jelentkezés, az igazgatóság által 
meghatározott származási ív kitöltése és arcképes 
leckekönyv kiállítása után történik. A származási 
ív és a leckekönyvbe írt adatokat okmányokkal 
(születési anyakönyvi kivonat, érettségi és egyéb 
bizonyítvány, stb.) kell igazolni. Az igazgató a je
lentkezőtől átvett származási ivet és leckekönyvet 
az okmányokkal történt összehasonlítás után alá
írja, a tanfolvam bélyegzőjével elláttatia, azután az 
előbbit a hallgatókról vezetett anvakönyvhöz csa
tolja. az utóbbit pedig a jelentkezőnek, az okmá
nyokkal együtt, visszaadja.

1 1 . §■

A hallgatók a beiktatáskor beiktatási díjat tar
toznak fizetni. Ennek fizetése alól senkit sem lehet 
felmenteni. A tandíjat rendszerint szintén a be
iktatás alkalmával kell fizetni, az igazgató azonban 
a hallgató anyagi viszonyainak mérlegelésével, 
részletfizetést is engedélyezhet. A tandíjfizetési ha
táridők elmulasztása esetén az illető hallgatót a 
tanfolvam hallgatói sorából törölni kell.

Tandíjmentességet csak szegénységi bizonyít
vány alapján, az igazgatóhoz benyújtott kérvénnyel 
kérhetnek a legalább „jő“ hivatali minősítésű hall 
gatők. Kérelmük fölött a tanári értekezlet végérvé
nyesen határoz. Engedélyezhető egész és fél tan
díjmentesség. Azok a tandíjmentes hallgatók, akik 
a félévi colloquiumok alkalmával elégtelen osztály

nál kül előbbi tandíjmentességüket egész évre elve
szítik. Ezzel szemben más, kiváló eredményt elért 
hallgatóknak a tanári testület egész, vagy fél tan
díjmentességei engedélyezhet.

A rendkívüli hallgatók, hacsak egy tárgy hall
gatására iratkoztak is be, —- a vizsgadíj kivételével 
ugyanazokat a díjakat tartoznak fizetni, mint a 
rendes hallgatók, — hacsak a felügyelő-bizottság 
részükre külön tandíjat vagy tandíjmentességet 
nem állapít meg.

12. §.
A rendes hallgatók az igazgatóság által megha

tározott időben rendszerint január havában, min
den tantárgyból colloquálni tartoznak. A colloquá- 
lás eredményét az érdekelt tanár a hallgatók lecke- 
könyvébe bejegyzi.

Érdemjegyek: ..Jeles“, ,.jó“, .elégséges“ és
„elégtelen“.

Azt a hallgatót, aki a kitűzött határidőben nem 
colloquált, vagy a colloquium elhalasztására az 
igazgatótól engedélyt nem eszközöli ki, olyannak 
kell tekinteni, mintha az illető tantárgyból „elégte
len“ osztályzatot kapott volna.

A colloquiumok befejezése után a hallgatók 
leckekönyveiket az igazgatóságnak adják át felül
vizsgálás végett.

A hanyag, képesség nélküli, valamint a meg 
nem felelő magaviseletű hallgatókat a tanári érte
kezlet a fegyelmi szabályzatban meghatározott 
büntetésekkel sújthatja), azokat pedig, akik a tan
tárgyak feléből vagy még ennél is több tárgyból 
„elégtelen“ osztályzatot kaptak, a tanfolyamhallga
tók sorából kizárja.

A rendkívüli hallgatók colloquiumra nem kö
telezhetők, de joguk van arra, hogy úgy a félév, 
mint az év végén colloquálhassanak és ennek ered
ményét az érdekelt tanárok a leckekönyvbe be
jegyezzék.

13. §.
A vizsgákról külön kiadott vizsgarend intéz

kedik.
14. §.

A hallgatók szaktanulmányaikkal összefüggő 
ügyeikben kérvényeiket mindenkor a tanfolyam 
igazgatóságához tartoznak benyújtani, mely azokat 
az illetékes hatóság elé terjeszti elintézés végett. 
Az igazgatóság, illetve tanári értekezlet határozatai 
ellen, a határozat közlésétől számított 8 napon 
belül az érdekelt hallgatók a m. kir. kereskedelem
ügyi miniszterhez felfolyamodással élhetnek, me
lyet az igazgatóság terjeszt fel.



198 24. szám.

15. §.
Az ösztöndíjak és segélydíjak kiosztását, az 

adományozó rendelkezéseinek figyelembe vételével 
a tanári testület határozata alapján, az igazgató 
végzi.

16. §.
A tanfolyam könyvtárának és múzeumának 

kezelése a tanári testület által megállapított sza
bályzat szerint történik. E szabályzatot jóváhagyás 
céljából a m. kir. kereskedelemügyi miniszterhez 
kell felterjeszteni.

17. §.
A tanfolyam tanárai és hallgatói úgy a m. kir. 

kereskedelemügyi minisztérium, mint a postavezér
igazgatóság és a postaigazgatóságok könyvtárainak 
használatára jogosultak.

Budapest, 1927. évi február hó 24-én.
A ni. kir. posta lisztképző-tanfolyam vizsgarendje.

1- §•
A m. kir. postatiszt'képző-tanfolyam rendes 

hallgatói a tanév végén a tantervben előírt tantár
gyakból írásbeli és szóbeli alapvizsgát, ennek sikere 
esetén pedig a következő naptári év első negyedé
ben szakvizsgát tesznek.

Oly egyének, kik a tanfolyam rendes hallgatói 
nem voltak, vizsgára nem bocsáthatók.

A vizsgák határidejét az igazgatóság tűzi ki s 
erről a vizsgázók névsorának felterjesztése mellett 
a m. kir. kereskedelemügyi miniszterhez legalább 
20 nappal előbb jelentést tesz.

Azoknak, akik alap, illetve szakvizsgára első 
Ízben kapnak határidőt, a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter, a vizsgát közvetlenül megelőzőleg, a szol
gálati viszonyokhoz képest, 8—14 napi tanulási 
szabadságot engedélyez. Ily szabadság azonban úgy 
az alap, mint a szakvizsga letétele előtt csak egy 
Ízben vehető igénybe.

2- §•
Az írásbeli és szóbeli vizsgabizottságok elnö

keit a m. kir. kereskedelemügyi miniszter, rendsze
rint a felügyelő bizottság tagjai sorából jelöli ki. 
Kijelöl továbbá a m. kir. kereskedelemügyi minisz
ter minden vizsgabizottságba egy-egy felügyelő
bizottsági tagot is. Minden egyes bizottságnak tagja 
továbbá a felügyelő bizottság elnöke, a tanfolyam 
igazgatója és az érdekelt tanárok. A felügyelő bi
zottság többi tagjai a vizsgákon szintén jelen lehet
nek, a vizsgázókhoz kérdéseket intézhetnek, de 
szavazati joguk nincsen. A vizsgák nyilvánosak, 
melyeken bárki hallgatóként megjelenhet. Aki a 
vizsga rendjét bármilyen módon zavarja, a bizott
ság elnökének figyelmeztetése után a teremből el
távolítható.

3. §.
Az írásbeli vizsga feladatait a szaktanár hatá

rozza meg s a vizsgabizottság jelenlétében osztja 
szét a Vizsgázók között. A feladatok kidolgozását 
az e célra kijelölt helyiségben, a bizottság állandó 
felügyelete alatt és kizárólag a szaktanár által ki
jelölt segédeszközök használata mellett kell vé
gezni. A dolgozatok benyújtásának határidejét a 
vizsgabizottság állapítja meg. A kitűzött határidő 
elteltével az írásbeli dolgozatokat a vizsgázók 
akkor is tartoznak a vizsgabizottság elnökének 
átadni, ha azt nem is fejezték volna be.

Azt a vizsgázót, aki meg nem engedett segéd
eszközt használ, máshoz, mint a bizottság tagjaihoz 
kérdést intéz, vagy bármilyen módon azt a gyanút 
kelti, hogy dolgozatának elkészítésénél meg nem 
engedett segítséget vett igénybe, a vizsga folytatá
sától nyomban el kell tiltani, a teremből kiutasí
tani és erről az igazgatóságot további intézkedés 
végett értesíteni.

Aki dolgozatával elkészült, a bizottság elnöké
nek azt azonnal átadja s a termet felszólítás nél
kül elhagyja.

A benyújtott dolgozatokat az érdekelt tanár 
vizsgálja át. A benne előforduló hibákat színes 
hónnal aláhúzza, az érdemjegyet („jeles, jó, elégsé
ges, elégtelen“) rájegyzi, aláírja s a tanfolyam igaz
gatójának a vizsgairatokhoz csatolás végett átadja.

4. §.
A szóbeli vizsgát nyilvánosan, az összes tan

tárgyakból egy napon teszik a vizsgázók. Felelési 
idő egy-egy vizsgázó részére tantárgyanként átlag 
10 perc. Minden tantárgyból, minden egyes vizsgá
zóhoz legalább három, a tananyag felosztása sze
rint külömböző kérdést kell intézni.

Az írásbeli és szóbeli vizsga eredményét a 
vizsgabizottság szavazattöbbséggel, együttesen álla
pítja meg. - Szavazategyenlőség esetén az elnök 
dönt.

Érdemjegyek: 1 =  jeles, 2 =  jó, 3 =  elégsé
ges és 4 =  elégtelen.

Az érdemjegyeket az elnök az igazgatóságtól 
kapott „vizsgajegyzőkönyv“ című nyomtatványba 
jegyzi be, melyet vizsga után az elnök az 6 és a 
vizsgabizottság egyik tagjának aláírásával a tan
folyam igazgatóságának ad át.

A vizsga eredményét az elnök a vizsga végez
tével nyilvánosan kihirdeti. Azokat, akik a vizsgán 
minden tantárgyból jeles érdemjegyet kaptak, vagy 
akik a jeles érdemjegyek melleSt legföllebb egy 
tantárgyból nyertek ;„jó“ érdemjegyet, a vizsga- 
bizottság elnöke „dicsérettel képesítettnek“, azokat 
pedig, akiknek egv érdemjegy kivételével minden

■ m
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érdemjegye „elégségesnél“ jobb, „jól képesített
nek“, a többieket pedig, kivéve azokat, akik „elég
telen“ osztályzatot kaptak, „képesítettnek“ jelenti 
ki. Azt a vizsgázót, aki egy tantárgyból „elégtelen“ 
osztályzatot kapott, a vizsgabizottság két hónap, 
azt, aki két tantárgyból „elégtelen“ osztályzatot 
kapott, három hónap múlva tehető pótvizsgára, 
viszont azt, aki kettőnél több tantárgyból kapott 
„elégtelen“ osztályzatot, minden tantárgyra kiter
jedő ismétlő vizsgára utasítja. — Ezt az ismétlő 
vizsgát a jelölt legkorábban 6 hó múlva teheti le.

5. §.
Azt, aki vizsgájára a kitűzött határidőben nem 

jelenik meg és távolmaradását 14 napon belül a 
tanfolyam igazgatóságánál hitelesen és elfogadható 
módon nem igazolja, olyannak kell tekinteni, mint 
aki a vizsgán minden tárgyból „elégtelen“ osztály
zatot kapott. A pót-, illetve ismétlő vizsgára határ
idő kitűzését a tanfolyam igazgatóságától, szolgá
lati úton kell kérni. Az olyan egyéneket, akik az 
ily vizsgákon elégtelen osztályzatot kaptak, vissza
léptek, vagy igazolatlanul meg nem jelentek, külö
nösen méltánylást érdemlő eseteken kívül a tan
folyam igazgatóságának jelentése alapján, a szolgá
latból el kell bocsátani, vagy esetleg a legközelebbi 
tanfolyam hallgatására újból kötelezni. Az oly 
egyéneket, akik a teljes szakképesítést (alap- és 
szakvizsga) szolgálatba lépésüktől számított 3 éven 
belül meg nem szerezték, a szolgálatból el kell 
bocsátani, kivéve azokat, akik előbb más minőség
ben a posta alkalmazottai voltak és állásukban 
továbbra is megmaradni kívánnak.

6- §•
Úgy az alap-, mint a szakvizsgák eredményéről 

a tanfolyam igazgatósága esetenként a m. kir. ke
reskedelemügyi miniszternek és felügyelőbizottság
nak jelentést tesz, továbbá bélyegköteles bizonyít
ványt állít ki, melyet a vizsgabizottság elnöke és a 
tanfolyam igazgatója ír alá. Ebben az egyes tan
tárgyakból kapott érdemjegyeket egyenként fel kell 
tüntetni. A bizonyítványokat az igazgatóság a m. 
kir. kereskedelemügyi miniszterhez terjeszti fel 
kézbesíttetés és az érdekelt szolgálati táblázatában 
való előjegyzés végett.

7- §•
A vizsgára jelentkezők a megállapított vizsga

díjat űzetik. A vizsgadíj fizetése alól senkit felmen
teni nem lehet. A vizsgadíj visszatérítésének csak 
előzetesen bejelentett és igazolt távolmaradás ese
tén van helye. Ezt az összeget a m. kir. posta vezér- 
igazgatója rendeletben állapítja meg s a vizsga
bizottság tagjai között a tanfolyam igazgatósága az 
erre vonatkozó rendeletnek megfelelően osztja szét.

Budapest, 1927. évi június hó 13-án.

Régi ruházati cikkek érték esítése .
17.736.

A magyar kir. posta kp. anyagraktárában 
többféle, régebbi időkben beszerzett, részben avult, 
részben viseltes ruházati cikk (köpeny, felöltő, díszka- 
bát, posztó-, vászonzubbony, posztó-, vászonnadrág, 
mellény, sapka, nyakszegély stb.) van raktáron, 
melyeknek úgy az érdekelt személyzet, mint a 
postamesterek és postaszállítók alkalmazottai ré
szére való eladására a központi anyagraktárt fel
hatalmaztam.

Az egyes ruházati cikkek árát, amely egy 
összegben fizetendő, az illető cikk anyagához és 
állapotához mérten, igen jutányosán állapítottam 
meg.

Az egyes cikkekről a központi anyagraktár
ban azok minőségét, állapotát, valamint árát rész
letesen feltüntető kimutatás áll rendelkezésre, az 
érdeklődők tehát közvetlenül oda forduljanak.

Budapest, 1927. évi június hó 9-én.

Űj időszaki hivatal m egnyitása.
21.496.

Mátrafüred (üdülőtelep) Gyöngyös rlv.,
Heves vm. 4,»^ ** (VI/1—IX/15), u. t. Gyön
gyös, díjnégyszög száma 172, utalványjelző 
száma 2459, Postáig. D., V/3. Vámosgyörk ■ ■ ■ 
Gyöngyös.

Az új hivatal 1927. évi június hó 1-évcl mű
ködését megkezdette.

A segédkönyvek megfelelően javítandók.
Budapest, 1927. évi június hó 13-án.

• ___

Forgalomköri változások.
i.

21.077.
Gyékényes 2. számú pályaudvari postahiva

tal távíró és távbeszélő szolgálata C jeliegűre 
változott.

Budapest, 1927. évi június hó 7-én.
II.

19.508.
Palin postaügynökség 1927 június hó 1-én 

újból megnyílt.
Újudvar kk., Zala vm., nagykanizsai j., u. p. 

ezentúl Palin.
Budapest, 1927. évi június hó 11-én.

III.
19.924.

Szakadát ü. f. é. május hó 2-án megnyílt.
Budapest, 1927. évi június hó 3-án.
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Pályázati hirdetmény postaszállítói állásra.
16.994.

A jászberényi postahivatalnál szerződéskötés 
mellett.

A postaszállító köteles a jászberényi posta- 
hivataltól a 2.05 km távolságra fekvő jászberényi 
pályaudvarra naponként kétszer közlekedő keltős- 
fogalu tár kocsi járatot, egy egész napi kettősfogatu 
házhoz kézbesítő járatot a debreceni postaigazga
tóság által esetről-esetre megállapított órákban és 
menetrend szerint fenntartani.

Köteles továbbá a postaszállító az ezen szol
gálathoz szükséges kocsikat becsáron megváltani, 
szükség esetén újakat beszerezni.

E pályázat - egyéb feltételei és a szerződés 
minta a debreceni postaigazgatóság 111-ik ügy
osztályánál (Kossuth-utca 11. szám, keresztépület 
I. emelet) és a jászberényi postahivatalnál meg
tekinthetők.

Pályázók felhivatnak, hogy ajánlatuk 5%-át 
kitevő készpénzből, vagy elfogadható' értékpapírok

ból álló bánatpénzüket a debreceni postaigazgató
ság segédhivatalának vezetője címére, zárL aján
latukat pedig, melyhez feddhetetlen előéletükről 
és. az elvállalandó kötelezettségek teljesítésére szük
séges vagyonukról szóló hatósági bizonyítványt is 
csatolni tartoznak, 1927 július hó 31-ig a debre
ceni postaigazgatósághoz küldjék be.

A borítékon feltűnően fel jegyzendő Pályázat 
a jászberényi postaszállítói állásra«.

Az ajánlatban pontosan kitcendő a felválla
lás cvi összege, valamint az is, hogy a pályázók 
a járatok szaporítása, vagy kevesbítése esetén az 
egyes járatok után milyen évi díjfelemelést kíván
nak, illetve milyen díjlevonást engednek.

A szállítási kötelezettség a kinevezett posta- 
szállítóra nézve 1927 október 1-én veszi kezdetét.

Az árlejtés, illetve az ajánlatok felbontása bi
zottságilag 1927. évi augusztus hó 1-én 9 órakor 
fog a debreceni postaigazgatóság III-ik ügyosztá
lyánál, (Kossuth-utca 11. sz., I. emelet kereszt
épület.) megtörténni, mely alkalommal az aján
lattevők jelen lehetnek.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadók, kisegítők stb. 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

igazgatósági
kerület n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

A törlés oka Megjegyzés

Szeged Kergyó Erzsébet kiadó Tótkom lós
1905 Tótkomlós Bizalomvesztés

Szeged ■ Borbély Teréz* hiv.
kisegítő

Dunavecse
1897 v Gyulavári Kifogás alá eső magavise

leté miatt

Szeged Csincsák Lászlóné 
szül Berényí Lenke kiadó M ezőberény

1897 Mezőberény Fél évig nem vállalt 
alkalm azást

Szeged Koroknay Irén »
Tiszaföldvár

1902
Tiszaföldvár

Őszötök
K ineveztetett postam ester
ré a tiszaföldvári ószőlőki 

postahivatalhoz

Pécs Adelmann Erzsébet * P rága 1906 Balatonföldvár Több mint fél év ó ta ' 
nem vállalt, alkalm azást

Pécs Horváth Zsófia N agykapornak
1903 Nagykapornak Nagykapornaki posta

m esterré neveztetett ki

Kiadói á llást keres.
Szakképzett, számadástételre képes kiadónő al 

kalmazást, esetleg helyettesítést vállal. Szíves meg
keresést Posta, Tiszaszalka címre kér.

Betöltendő kiadói állások.
Sellye 1. osztályú postahivatal július 1-re pénz

tárkezelő kiadónőt keres.

Fegyvernek 2. számú hivatal június 15-re, vagy 
július 1-re mindhárom szakban jártas kiadónőt ke
res egyhónapi helyettesítésre. Teljes ellátás és 40 
(negyven) pengő fizetéssel.

Pénztárkezelésben gyakorlott postakiadónőt 
a bicskei postahivatal havi 60 pengő és teljes ellá
tás ellen felvesz.

N y o m a to tt  a  B u d a p e s t i  H ír la p  n y o m d á já b a n , B u d a p e s t , V i l i . ,  R ö k k  S z ilá rd -u tc a  4. — F e le lő s  n y o m d a v e z e tő : N cd ecz k y  L ász ló .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. A  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1927 JÚNIUS 17. * 25. szám.

T A R T
Új csom agdíjszabás kiadása.
Nemzetközi postaszállítm ányok forgalm ának és az 

iilánvételi szolgálatnak bevezetése „Schenker és Társai 

W ien“ osztrák szállító társaság ú tján .
V áltozások  a  T áv író -D íjszab ás b an .

Üj csom agdíjszabás kiadása.
21.033.

A P. R. T. 1926. évi 9. számában megjelent 
3513 sz. rendeletlel kiadott Csomagdíjszabást uj- 
ból kiadtam. A segédkönyvet a posta külföldi 
hirlaposztálya fogja az érdekelt hivataloknak meg
küldeni.

Az új kiadásban következő fontosabb újítá
sok és változások vannak:

A díjak aranyfrank helyett általában pengő
értékben vannak kiszámítva.

Magánszállító társaságok útján küldhető cso
magokra vonatkozó szállítási feltételek az új kia
dásban nem többé külön, hanem az illető ország
nál a nemzetközi postacsomagokra vonatkozó rész 
után következnek," és pedig dűlt betűvel. Kivételt 
képeznek s rendes betűvel vannak szedve: Francia- 
.országnál az A. C. A. és M. A. S., ír  szabad 
államnál és Nagybritánniánál az A- C A. és 
C. A. Niessen, valamint Nagybritánniánál M. A. S. 
útirányok, mert ezek dacára annak, hogy a cso
magközvetítés magánszállító társaság útján törté
nik, részben bizonyos előnyökkel bírnak (szállí
tási időtartam rövidebb, különleges díjak nem 
fordulnak elő), részijén pedig pótolják az illető 
országban a posta által korlátolt módon ellátott 
csomagszolgálatot.

Az új díjszabás szerint Schenker és Társa 
bécsi szállító cég útján is lehet csomagokat kül
deni. Erre vonatkozóan külön rendelet jelenik 
meg.

A Csomagdíjszabás III. rész díjtábláiban sem a 
nemzetközi postacsomagoknál, sem a nemzetközi 
postaszállítmányoknál az értéknyilvánítási díj és 
a biztosítási díj nincs külön feltüntetve.

Ugyanis hiztosílási díj ezidőszerint általában

A L O M
Távbeszélő-állom ások soronkíviili bekapcsolási d íjának  

szabályozása.
Forgalom kön változások.
Sajtóhibaigazítás.
Pályázat.
K im u ta tás  a  létszám ból tö rö lt vagy a postaszo lgá la tbó l

(a szállításban résztvevő országok számának figyel
men kívül hagyásával) minden 300 aranyfrank 
(=  336 Pengő) után 45 ar. cts. =  30 fillér; az 
értéknyilvánítási díj pedig általában jelenleg 500 
aranyfranknál (=  360 Pengőnél) kisebb nyilvá
nított értékig 30 fillér, 500 aranyfrank ( =  560 
Pengő), vagy ezt az összeget meghaladó érték- 
nyilvánítás esetén, úgyszintén az értéknyilvání- 
tásra való tekintet nélkül a készpénzt, aranyat, stb. 
tartalmazó csomagoknál 50 fillér.

Eltérés a fenti értékdíjak kiszámításánál 
csak Olaszországba szóló nemzetközi postaszállíl- 
mányoknál (1. Csomagdíjszabás 116. oldal) van, 
amely csomagoknál értéknyilvánítás esetén külön 
kell kiszámítani a magyar osztrák—svájci ú tra( 
eső súly-, biztosítási- és értéknyilvánítási díjakat és 
külön az olasz szállításért járó súly-, illetve bizto
sítási díjakat.

A terjedelmes csomag 5U«b-kal magasabb díjá
nak könnyebb megállapíthatása céljából a Csomag- 
díjszabás 236—237. oldalain külön táblázat talál
ható. A kiszámítás úgy történik, hogy a meg
felelő pengőhasábban, ha pedig fillérek is vannak, 
úgy az illető pengőhasáb .fillérösszegének meg
felelő sorában megkeressük a terjedelmes csomag 
díját.

A hivatalok a segédkönyv berendezését tanul
mányozzák, annak beosztásával ismerkedjenek meg 
és a díjazást végezzék gondosan.

A netáni felelősség megállapíthatása céljából a 
Csomagdíjszabás 238—239. oldalán elő kell je
gyezni, hogy az időközi változásokat ki és mikor 
vezette keresztül.

Az új kiadás kézhezvétele után a hivatalok 
(kivéve a kicserélő hivatalokat) a régi kiadású 
Csomagdíjszabást mint selejtanyagot, küldjék be a 
központi anyagraktárnak.
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Egyes példányok eladási árát 3 P-ben állapí
tom meg. A közönség körében való árusítás cél
jából egyes nagyobb hivataloknak a külföldi hir- 
laposztály fog megfelelő példányszámot küldeni.

Budapest. 1Í127. évi június hó 15-én.

Nemzetközi postaszállítm ányok forgalm ának és  
az utánvéten szolgálatnak bevezetése  „Schen
ker é s  Társai W ien“ osztrák szá llító társaság

útján.
21.168.

Ezentúl Brit-Indiába, az Amerikai Egyesült 
Államokba, Egyiptomba, ír szabad államba, Ka
nadába, Nagybritánniába és Németalföldre az illető 
országoknál közölt feltételek mellett a Schenker 
és Társai Wien osztrák szállító társaság közve
títésével nemzetközi postaszállítmányok küldhetők.

A Nagybritánniába és ír  szabad államba szóló 
szállítmányokat Wien Westbahnhof—Zeebrugge 
Harwich (utóbbi kél állomás között gőzkom
pon szállítják) London útirányban átrakás nél
kül továbbítják.

A többi viszonylatban is közvetlen lezárt vasúti 
kocsikban történik a továbbítás Bécsből, adóit esel- 
ben a megfelelő tengeri kikötőig. Az újonnan meg
jelent csomagdíjszabásban ezek az új útirányok 
már bennfoglaítatnak.

Az útirány, amelyen a társaság közvetíti a 
forgalmat, kisegítő útirány; valamely küldeményt 
tehát akkor kell erre az útirányra felvenni, ha az 
valamely oknál fogva (súly. érték, utánvétel stb 
nemzetközi postacsomagként nem kezelhető.

A társaság a stockholmi csomagegyezmény ren
delkezéseit kivéve a tértivevényekre vonatkozókat 

általában magára nézve kötelezőnek elismeri, s 
azért a csomagokat az egyezmény határozmányai 
értelmében (feladó rendelkezése, visszajelentés, kár
térítés, stb.) kell kezelni.

A szállítmányokat a kicserélő hivatalok kivé
tel nélkül Wien 101. sz. hivatalhoz irányítsák, s 
ugyancsak ide kell küldeni a küldeményekre vo
natkozó tudakoz vá nyolcat, rendelkezéseket is.

Ügy a csomagokon, mint a szállítóleveleken 
az útirány »Schenkers E. P. D. Wien 101 jel
zéssel kell feltüntetni.

A társaság által közvetített szállímányok után
vétellel is terhelhetők. Az utánvételes küldemények
hez rendes utánvételes szállítóleveleket kell hasz
nálni, s az utánvételi összeget pengőértékben kell 
megadni.

A szállítócég a pengőben kifejezett utánvételi 
összeget a bécsi tőzsdén jegyzett schilling árfolya
mon keresztül bécsi jegyzés alapján számítja át

a rendeltetési ország pénznemére; s a külde
ményeket az azokat terhelő utánvételi összegeknek 
a rendeltetési ország pénznemében való beszedése 
után kézbesíti, az utánvételi összegeket pedig az 
utánvételi utalvány segítségével a Wien 101. sz. 
postahivatalnál pengőértékben befizeti. Az utal
ványok szelvényén a szállítócég bélyegző-lenyoma
tát alkalmazza*

Az összes országokból eredő utánvételi utal
ványok tehát Bécsben kerülnek befizetésre.

Az utánvétel megengedett legnagyobb összege 
a társaság által közvetített forgalomban minden or
szágba 800 P.

A társaság díjjegyzék közvetítését is vállalja. 
A visszaérkezett díjjegyzékeket, úgy mint az egyéb 
forgalomban, a posta utalványkicserélő hivatala 
számítja át először.

Az értéknyilvánítái nélkül feladott 10 kg súlyig 
terjedő csomagokért a stockholmi csomagegyez
mény értelmében és az egyezményben megállapí
tott mértékig szavatol. A 10 kg súlyon felül levő 
szállítmányoknál a kártérítés összege 15 kg sú
lyig 55 aranyfrank, 20 kg súlyig 70 aranyfrank.

Budapest, 1927. évi június hó 15-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
i

18.442.
A hivatalok a folyó évi január hó 1-én élétbc- 

lépett Táviró-Díjszabás-ban a következő változá
sokat vezessék keresztül:

A 17. oldalon Tunis (Tunisie)-nál a via Brest 
Dakar vagy via Teneriffe—Dakar hasábban a via 
Svájc—Franciaország« útjelzés törlendő és helyébe 
az útjelzés nélkül« megjelölés Írandó.

A 22. oldalon a ***« jegyzet szövegéből cen
zúrázásnak vannak alávetve szavak törlendők.

A 33. oldalon Ausztráliai államszövetség-nél 
a via északatlanti kábelek via Italcáble és via Em- 
piradio Vancouver hasábban levő díjtételnél * 
jegyzetként a következő Írandó: Nem Északameri- 
kán ál, hanem via Empiradio«. közvetlenül küldve, 
a távirat szódíja: 3 P 15 f. Ezen az utón azonban 

D távirat nem küldhető.
A 34. oldalon Flindors-sziget (Ile de)-nél és 

a 35. oldalon King Island valamint Maria Island- 
nál a via északatlanti kábelek, via Italcáble és via 
Empirado—Vancouver hasábban levő díjtételnél 
*** jegyzetként a következő Írandó: Nem Észak- 

amerikán át, hanem via Empiradio« közvetlenül 
küldve, a távirat szódíja: 3 P 27 í.

A 36. oldalon Salamon-szigeteknél a rendelte
tési ország hasábjában Rouiana, Vanikoro nevek 
közül Rouiana« törlendő.

Budapest, 1927. évi június hó 14-én.
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19.807.
A 11. oldalon Törökországnál »7 jegyzői

ként a következő írandó: »Összebeszélt nyelvű ma
gántávirat csak a címzett hivatalnál letett codexek 
alapján szerkesztve küldhető«.

A 16. oldalon Portugal-Nyugat-Afrikánál cQ An
gola: Benguela, Loanda, Mossamedes díjai via 
Eastern 7.90-ről 5.60-ra, via Brest—Dakar... stb. 
és via Lissabon Madére 7.87-ről 5.56-ra, a többi 
hivatal díjai via Eastern 8.02-ről 5.72-re, via Brest— 
Dakar... stb. és via Lissabon Madere 7.98-ról 
5.67-re helyesbítendők, d) Cabindánál a szolgálati 
korlátozások hasábjába »=  D =  « írandó.

A 17. oldalon Tchadto területén Fort Lamy, 
Abéché... stb. díja via Brest—Dakar vagy via 
Teneriffe—Dakar útirány hasábban 3.07-ről 3.15-re 
helyesbítendő. »

A 18. oldalon Bahama-szigetek Inaguánál a 
rendeltetési ország hasábjában a »(via Baracoa ra
dio)« helyébe »(via Miami radio)« írandó és díja 
az I. ntirányhasábban 3.84-ről 4.16-ra helyesbí
tendő. Ugyanitt a »*« jel és a * jegyzet szövege 
törlendő.

A *** jegyzet szövegében via Havre Cial« 
után »via PQ« szúrandó be.

A 22. oldalon az »*« jegyzet szövegében via Ital- 
cable« után »és via PQ« szúrandó te.

A 23. oldalon Haiti köztársaságnál a rendelte
tési ország hasábjában Haiti elé »^< jel és a »(via 
Guantanamo radio)« helyébe »(via San Juan radio)«, 
írandó. A díj az I. ntirányhasábban 4.40-ről 
4.73-ra helyesbítendő, a II. ntirányhasábban pedig 
törlendő.

A »*« jegyzet szövegében »via Italcäble« után 
és via PQ« írandó.

A 24. oldalon a »*« jegyzet szövegéten »via 
italcäble« után »és via PQ« Írandó.

A 25. oldalon Argentínánál és Bolíviánál a 
szolgálati • korlátozások szövegéten a »PQ« jelzés 
törlendő. Bolíviánál a via Badio France átjelzés 
után a díjtétel változatlanul hagyása mellett »vagy 
via London Marconi« Írandó. Az Empiradio ut- 
irányjelzésck előtt pedig a London Marconi vagy 
szavak törlendők.

A 26., 27. 28. és 29. oldalakon a szolgálati 
korlátozások szövegeiben a PQ« utjelzések tör
lendők.

A 26. oldalon Chili 1. Punta Arenas díja via 
London Marconi 5.06-ról 4.84-re helyesbítendő. A 2. 
Többi hivatalnál a »via Badio France« utjelzés 
után, a díjtétel változatlanul hagyása mellett, »vagy 
via London Marconi« szavak Írandók. Az Empi
radio utjelzés előtt pedig a »London Marconi vagy« 
szavak törlendők.

A 27. oldalon Dél-Georgiánál és Falkland-szi- 
geteknél a rendeltetési ország nevei elé »^« és 
jegyzetként »LCD: angol« Írandók.

A 29. oldalon Paraguay, Peru és Uruguaynál 
a »via Radio France« utjelzések után, a díjtételek 
változatlanul hagyása mellett, »vagy via Ron don 
Marconi« szavak Írandók. Az Empiradio utjelzések

II. előtt pedig a »London Marconi vagy szavak tör
lendők.

A 32. oldalon Syria-nál a rendeltetési ország 
neve a következőkép jegyzendő elő: »Syria és Li
banon köztársaság (Syrie et République Liba- 
naise)«.

Budapest, 1927. évi június hó 14-én.

Távbeszélő állom ások soronkivüli bekapcsolási 
díjának szabályozása.

20.650.
A Ixidapesti távbeszélő állomások (főállomá

sok, fővezetékek és közvetlen összeköttetések) so
ronkivüli bekapcsolásáért járó díjakra eddig érvé
nyes rendelkezéseket hatályon kívül helyezem.

Ha az előfizető soronkivüli bekapcsolást kíván, 
folyó évi július hó 1-től kezdve ezért (240) Kettő
száznegyven pengő soronkivüli díjat kell fizetni.

Ezen összegért — ha a bekapcsolásnak mű
szaki akadálya nincs — az állomást egy héten belül 
kapcsolják be.

A rendes sorban jelentkező előfizetők a jelent
kezés sorrendjében az esedékes díjak lefizetésétől 
számított egy hét eltelte után kapcsoltatnak be. Ha 
azonban soronkivüli bekapcsolásra állomások elő
jegyezve nincsenek, a rendes sorban jelentkezett 
előfizetők állomásai is a jelentkezés sorrendjében 
várakozás nélkül kerülnek sorra.

A hivatalok a változást a Távbeszélő Díjszabás 
I. táblázatában jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi június hó 11-én.

Forgalomköri változások.
i .

20.499.
Balatonaliga időszaki postahivatal folyó évi jú

nius hó 15-től folyó évi szeptember hó 15-ig be
zárólag ismét megnyílik.

Budapest, 1927. évi június hó 9-én.

II.
21.691.

Mátraverebély ü. 1927. évi június hó 1-én újból 
megnyílt.

Budapest, 1927. évi június hó 1 0 -én.

Sajtóhibaigazitás.
ad 21.700.

A hivatalok a PRT. f. évi 24-ik számában 
a m. kir. postatisztképző tanfolyam szervezetéről, 
ügyrendjéről és vizsgarendjéről megjelent 21.700. 
sz. rendelet 3. §. (ügyrend) II. a) bekezdésének 
utolsó sorában (a 196. oldal jobb hasábjában) a 
»csak« és »óra« szavak közé Írják »egy«-et.

Budapest, 1927. évi junius hó 17-én.
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Pályázat.
22.530.

A ni. kir. posta forgalmi díjnoki állásokra pá
lyázatot hirdet.

Az 1 pengő 60 filléres okmánybélyeggel el
látott kérvényeket a m. kir. postavezérigazgatóság
hoz (Budapest, II., Krisztina-körút 12.) kell cí
mezni s a kérvényhez a következő okmányokat 
kell csatolni:

1. születési anyakönyvi kivonatol, mellyel azt 
kell igazolni, hogy a pályázó 25 évesnél nem idő
sebb; 2 . gimnáziumi, reáliskolai, felsőkereskedelmi 
iskolai érettségi bizonyítványt, vagy ezekkel az is
kolákkal egyenrangú intézetekben nyert végbizonyít
ványt; 3. a magyar honosságot, vagy csonka
magyarországi községi illetőséget igazoló bizonyít
ványt; 4. a folyamodó feddhetetlen előéletét, nőt
lenségét és atyja foglalkozását igazoló hatósági ok
mányt; 5. a folyamodó eddigi foglalkozását igazoló 
bizonyítványokat (csak azoknál, akik már voltak 
más foglalkozásban).

Az a folyamodó, aki a folyó évben tett érett
ségi vizsgát, feddhetetlen előéletét, az pedig, aki 
hiteles okmánnyal igazolja, hogy atyja tényleg esküt 
lelL közalkalmazott, magyar honosságát, illetve ma
gyarországi illetőségét nem tartozik igazolni.

A kellően fel nem szerelt, valamint a szüksé
ges kellékeket nem igazoló kérvények nem vétetnek 
figyelembe.

A kérvények beadásának határideje 1927. évi 
július hó 5-ike.

A rendelkezési állományba helyezetteknek és 
a létszámapasztás folytán a szolgálatból elbocsá
tott postai alkalmazottaknak — ' feltéve, hogy a 
pályázatban közölt feltételeknek egyébként meg
felelnek, — továbbá a postai alkalmazottak gyer

mekeinek más pályázókkal szemben elsőbbségük 
van.

A pályázók közül kiválasztott folyamodók a 
saját költségükön Budapestre felvételi vizsgára fog
nak behivatni.

Az alkalmasoknak talált folyamodók havi 80 
pengő 80 fillér díjazással és a szabályszerű lak
pénzzel postaforgalmi díjnokokká vétetnek fel s. 
gyakorlati kiképzés céljából az ország különböző 
helyein működő postahivatalokhoz fognak beosz- 
tatni, ahová szintén a saját költségükön tartoznak 
utazni.

Azok a forgalmi díjnokok, akik a posla szol
gálatában való használhatóságukat beigazolták, a  
XI. fizetési osztályba havi 124 pengő fizetéssel és 
szabályszerű lakáspénzzel II. osztályú postatisz
tekké neveztetnek ki, az 1928. évi augusztus hó 
végén pedig Budapestre, a# postatisztképző tan
folyamra fognak a saját költségükön berendeltelni 
A tanfolyam hallgatói a tanfolyam tartama alatt a 
délelőtti órákban a postavezérigazgatóság által ki
jelölt postahivataloknál kötelesek szolgálatot tel
jesíteni.

A postatisztképző tanfolyam elvégzése s az. 
alapvizsga letétele után az illetők saját költségü
kön újra kincstári postahivatalokhoz fognak be
osztatni s 6  hónap múlva szakvizsgát kötelesek 
tenni.

Véglegesítésük kifogástalan magaviselet üktől és 
használhatóságuktól tétetik függővé.

Azok, akik ezeknek a feltételeknek nem felel
nek meg, vagy pedig ellenük bármily tekintetben 
kifogás merül fel, a szolgálat alól minden további 
igény nélkül felmentetnek.

Budapest, 1927. évi június hó 11-én.

K I M U T A T Á S
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadok, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

'  N y o m a to tt  a  B u d a p e s t i  H ír la p "  n y o m d á jáb an ,"  (B u d ap e st, V i l i . ,  -R ö k k  S z ilá rd -u tc a  4 . —  F e le lő s  'n y o m d a v e z e tő :  N e d e c z k y  L ász ló .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1927 JUNIUS 24. 26. szám.

T A R T A L O M
A kincstári és kincstári személyzettel kézbesítő posta

mesteri hivatalok leadószolgálatának egyszerűsítése.
A nem zetközi poslautalványforgalom  m egnyitása 

Belga-Kongóval.
Üj m agyar—csehszlovák távbeszélő-viszonylatok m eg

nyitása.
Elveszett' vonalfelvigyázói bélyegző.
H asznált postai gépkocsik, kerékpárok, gépek árverése. 
Alkalmi postahivatal felállítása.

Megnyílt időszaki poslahivalal.
Helyesbítés a M kir. poistahávatall'olk és ügynökségek 

névsora és a Díjövmiutató című Segédkönyvekben és a Hely
ségnévtárban.

Forgalom  köri változások.
Pályázati hirdetlmények.
Kiadói á llást keresnek.
Betöltendő kiadói állások.

A kincstári é s  kincstári szem élyzettel kézbe
sítő postam esteri hivatalok leadószolgálatának  

egy szerű sítése .
7.264.

A kincstári postahivatalok leadószolgálatának 
egyszerűsítése érdekében Eolvó évi Julius hó 1-től
kezdve:

a) a csomagokat házhoz kézbesítő hivatalokat 
felmentem attól, hogy az érkezett sommás csőina- 
gokal a raklárkönyvbe írják;

b) a szállítólevélkézbesítő hivatalokat az újon
nan rendszeresítendő belföldi szállítólevelek forga
lomba bocsátását követő két hónap eltelte után fel
mentem attól, hogy az érkezett belföldi sommás 
csomagokat a raktárkézbesítőkönyvbe bevezessék;

c) az utalványokat háznál kifizető hivatalokat 
felmentem állói, hogy az érkezett utalványokat ér
kezési ívekbe vezessék, de a csoportos átadóvevé- 
nvekel továbbra is az eddigi szabály szerint kell 
készíteni;

(I) a kézbesítők az utalványok kifizetésére már 
nem kapnak az utalványok végösszegének meg
felelő ellátmányt, hanem kerek összegben annyit, 
amennyi a leszedendő utánvételi és egyéb pénzek 
figyelembevételével elegendő az utalványok kifize
téséhez, ezl az ellátmányt közvetlenül a főpénztár
tól, nem pedig a leszámoló tisztviselőtől kapják;

e) kézbesítők ezentúl nem fogják a leszámolá
sukat maguk összeállítani, hanem azt a leszámoló 
tisztviselő készíti.

Mindezek végrehajtása érdekében a következő
ket rendelem:

A) Csomagkézbesítő hivatalokra nézve:

1. A hivatalba érkezett csomagokat az átvétel a csomagok 

után azonnal átvevőkönyvbe kell foglalni és azután követendő 

abból a célból, hogy a csomagok mielőbb nyilván- eliaras 
tartásba kerüljenek, azokat a szállítólevelekkel ha
ladéktalanul egyeztetni kell. A szállítólevélnélküli 
csomagokhoz azonnal pótszállílólevelet kell kiállí
tani Az egyeztetés alkalmával a csomagokat kez- 
besítő kerületek szerint mindjárt szét kell osztani 
és úgy a csomagra, mint a szállítólevél előlapjára 
az eddigi módon a kézbesítő kerület számát színes 
irónnal — vigyázva, hogy a bérmentesítésre hasz
nált bélyegeket ne érjék — fel kell jegyezni. Ily 
módon biztosítva van az, hogy a szállítólevelek 
és csomagok ugyanahhoz a kézbesítőhöz kerüljenek.

Abban az esetben, ha a csomag és a szállító
levél ugyanazon a napon érkezik, az érkezés alkal
mával a szállítólevél hátoldalát csak egyszer kell 
lebélyegezni.

Visszaélések kizárása céljából fokozott gonddal 
kell ügyelni arra, hogy a zárlatokban érkezett 
szállítólevelek átvételét, lebetüzését, a csomagoknak 
a szállítólevelekkel való egyeztetését és a szállító- 
leveleknek kerületi jelzését érdektelen tisztviselő 
végezze és hogy úgy a kézbesítők, mint az a tiszt
viselő, aki a hivatalban való kézbesítéssel foglalko
zik, az érkezett szállítólevelekhez megterhelés előtt 
hozzá ne férhessen. Ahol ez a tisztviselőre nézve 
el nem kerülhető, ott vele szemben fokozott helyi 
ellenőrzést kell gyakorolni.

2. A kézbesítők első teendője az induláshozSzéiiítóieve- , . . . . .  lek Átvételevaló előkészületnél az, hogy a nekik kiosztott cso
magokat egyenkint átvegyék és a kézbesítő kocsiba 
berakják. Ebből a célból a leadó tisztviselő az
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újból rendszeresített leszámolókönyvecske megfelelő 
helyén való bejegyzés mellett a kézbesítő külön 

aláírása ellenében kiadja a korábban lebélyegzett 
és esetleg a díjazás szempontjából is már felül
vizsgált szállítóleveleket, megjegyezve a leszámoló
könyvecskében azt, hogy hány sommás csomaghoz 
tartozó szállítólevelet adott ki, köztük hány után
véted lap és a vámközvetítő hivatalnál hány vám
díjjal terhelt van.

Az esell>en, ha a szállítólevelek díjazásának 
felülvizsgálása a kézbesítők kiindítását késleltetné, 
ez a felülvizsgálás a leszámolást követő munka
napon is történhetik.

Sem a levélpostai küldemények, sem a csoma
gok utánvételi lapjait a kézbesítőknek kiadni nem 
szabad, hanem azokat a leadó tisztviselő a kéz
besítők szerint külön csoportban a leszámolásig 
a vonatkozó kézbesítőív mellett megőrzi.

A leadó tisztviselő köteles elválasztás előtt az 
ulánvételi lap adatait az ajánlott levélpostai külde
mény, illetőleg a szállítólevél adataival gondosan 
összehasonlítani és ügyelni arra, hogy az ajánlott 
küldeményen, illetve a szállítólevélen feltüntetett 
ulánvételi összeg egyezik-e az utánvéted lap ősz- 
szegével, valamint arra, hogy az utánvéted lapon a 
küldemény ragszáma fel van e tüntetve?

3. Az értékküldemények, valamint a levélpostai 
utánvételes küldeményeknek, a poslai megbízások
nak a kézbesílőívbe való bevezetése ugyanúgy tör
ténik, mint eddig, azzal a különbséggel, hogy annak 
az indítás alkalmával történő lezárásánál a kéz
besítőnek kifizetésre átadott postautalványok és 
csekkfizetési utalványok darabszámát is külön ki 
kell tüntetni és ezeknek átvételét is itt kell >a kéz
besítőknek elismerni. A

A vámeléállíló hivataloknál a leszámoló tiszt
viselő a külföldről eredő és a felek közbenjárásával 
megvámolandó csomagokhoz tartozó szállítólevele
kéi, illetve pótszállílóleveleket, nem darabszám sze
rint, hanem a kézbesítőívbe tételesen bevezetve adja 
át a kézbesítőknek, akik azokat a kézbesítőívben 
való elismertetés mellett a félnél hagyják.

Oly hivataloknál, ahol naponta két indítás van, 
nyomlatványmcgtakarítás céljából a második indí
tás anyagát folytatólag kell II. indítás« jelzéssel 
a kézbesítőívbe beírni, e célból tehát új kézlx1- 1 

sítőív-nyomtatványt csak akkor szabad használni,  ̂
ha az első kézbesítőív már betelt.

1. A leszámoló tisztviselő tartozik a háznál ki
fizetendő posta- és csekkfizetési utalványokat a 
szabályszerű kiállítás, felszerelés és érvényességük 
szempontjából felülvizsgálni és lebetüzni, kézbe
sítő kerületek szerint szétosztani és minden utal

vány előlapjára .színes irónnal. esetleg számbetüző- 
vel a kézbesítő számát feljegyezni, továbbá a cso
portos átadójegyzékbe foglalandókai ezekbe a jegy
zékekbe beírni, azután kézbesítőnként az utalvá
nyok összegének fejben nagyjában való összeadásá
val és a kézbesítő által beszedendő összegek figye
lembevételével megállapítani, hogy mennyi kész- 
pénzellátmányl kell a kézbesítőnek kiadni. Ennek 
az összegnek meghatározásánál arra kell törekedni, 
hogy a kézbesítő felesleges pénzt ne vigyen magá
val, másrészt pedig tekintetbe kell venni azt is. 
hogy minden utánvétel kiváltására számítani néni 
lehel, vagy talán egyes nagyobb összegeket a kéz
besítő csak kőrútjának végén fog beszedni, tehát 
az utalványok kifizetése körül fennakadás ne le
gyen. Szükség esetén az ellátmány összegének meg
állapításánál a kézbesítő közreműködése is igénybe
vehető.

Hacsak valamely különös szolgálati nehézség 
azt lehetetlenné nem teszi, — az ismételt pénzolva
sás elkerülése céljából — az ellátmányt a hivatali 
pénztárossal közvetlenül kell kiadatni a kézbesí
tőknek.

Azt, hogy az egyes kézbesítőknek mennyi el
látmányt kell kiadni, az indító tisztviselő a jelen 
rendelettel rendszeresített összesítő kimutatásba 
jegyzi be és ezt átadja a pénztári tisztviselőnek, 
ki viszont az 1 .2 0 2 . sz. pénzátadójegyzék című 
nyomtatványon kézbesítőnként külön pénz-
nemenkinf részletezve bejegyzi a kiadóit ellát
mányt és ott a kézbesítő az összegnek betűvel ki
írásával az átvételt elismeri. Ezzel a rendelettel 
rendszeresített pénzátadójegyzéket az eddigi osz
tályleszámolás helyett más osztályok egymásközti, 
valamint a főpénztárral való pénzátadásnál is fel 
lehet használni.

5. A sommás csomagok átvételét a kézbesítők 
ezentúl is a raktáregyenlegben ismerik el. Nagyobb 
hivataloknál, ahol a raktárkezelő altiszt egymaga 
nem tudja megolvasni a kézbesítőknek kiadandó 
csomagokat, kellő ellenőrzés mellett a raktáros
nak érdektelen csomagolvasó altisztek is segéd
kezhetnek.

6. Amikor a kézbesítő körútjáról visszatér, a 
nem kézbesíthető sommás csomagokat a raktáros
nak adja át, ki azok visszavételét a kézbesítőívnek 
a kézbesítőnél levő példányán a feladási hely és 
ragszám feltüntetésével elismeri.

A kézbesíthetetlen szállítóleveleket, valamint 
posta- és csekkfizetési utalványokat a kézbesítő tar
tozik kézbesíthetellenség'i ragjelzővel, illetőleg kéz
besítési előjegyzéssel felszerelni és ez utóbbin a 
a kézbesíthetetlenség okát, esetleg a későbbi kéz
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besítés lehetőségét jelezni. Azután a kézbesítő nyom
ban jelentkezik a leszámoló tisztviselőnél, aki a 
kézbesítőivel felülvizsgálja, az abban tételesen be
jegyzett, de nem kézbesített küldeményeket a 
vonatkozó tételnek kék irónnal való áthúzása mel
lel! visszaveszi, ennek megtörténtét az egyes 
lételeknél a kézbesíthetellenség okának és a kül
demény további sorsának bejegyzése melleit min
den tételnél külön aláírásával elismeri, továbbá 
meggyőződik arról, bogy a kézbesítő a neki átadott 
szállítóleveleket, postai csekkfizetési utalványokat 
mind visszahozta-e és a kézbesítbeletleneken ennek 
okál feljegyezte-e?

A leszámoló tisztviselő köteles továbbá a rag
számok összehasonlításával meggyőződni arról, váj
jon a kézbesítő a kézbesíthetetlenül visszahozott 
szállítólevelekhez tartozó sommás csomagokat a 
raktárosnak rendben áladta-e és a raktáros azok 
átvételéi a kézbesítőíven elismerte-e?

ímoiás 7  kézbesítővel való leszámolás céljából a
szbesi-
lve* leadó tisztviselő a visszaadott szállítóleveleket 

posta- és csekkfizetési utalványokat kél részre 
osztja, ú. m. kézbesített, illetve kifizetettekre, vala
mint kézbesít belel lenek re.

Ezután a kézbesít keletien ulánvéleles küldemé
nyekhez tartozó és a kézbesítőív mellett őrzött után
véted lapot kikeresi és azt a küldeményhez (szál
lítólevélhez tűzi. Azután előbb maga írja be, vagy 
a kirendelt beíró tisztviselővel beíratja a kiváltott 
utánvéted lapokat a megfelelő ulalványbevéleli 
naplóba, a kifizetett postautalványokat a postautal
ványok kifizetési naplójába, a csekkfizetési utalvá
nyokat pedig a napi visszafizetési a 1 jegyzékbe és 
ha ő van megbízva a postai megbízások elintézésével 
is, ezeknek postautalvánnyal elszámolandó összegeit 
is beírja az utalvány (utánvéted)-bevételi-naplóba, 
A csekkfizetési lappal elszámolandók összegeit át

adja az illető osztály kezelőjének, de a leszámolás
hoz az erről szóló csckkelismervényl ideiglenesen 
csatolja.) A naplónak, illetőleg a jegyzéknek min
den kézbesítőre vonatkozó első tételénél a befizetés, 
illetve a kifizetés száma elé a kézbesítő sorszámát, 
az utolsó tétel megjegyzés rovatába pedig az illető 
kézbesítő által e címen befizetendő, illetve kifize
tett összeget tünteti fel.

Az utánvéted összegek elszámolása egyelőre 
változatlan. Az újonnan rendszeresített belföldi 
szállítólevelek forgalombahozatala után a belföldi 
ulalványbevéleli naplóba csak a befizetési számot, 
a küldemény ragszámát (levélpostaiaknál, kéziek
nél és betéteknél a feladási helyet is) és az összeget 
kell beírni. (A régi szállítólevelek használatára 
megállapítandó átmeneti időben ez a rendelkezés

a sommás csomagokat terhelő utánvételeknél csak 
azokra a küldeményekre vonatkozik, amelyek már 
az új szállítólevelekkel kerültek feladásra, a régi 
szállítólevelekkel kezelt belföldi küldemények, va
lamint a külföldiek utánvételét általában az eddigi 
módon kell elkönyvelni.)

Nagyobb forgalmú hivatalok — a rendelke
zésre álló segédmunkaerők számához képest az 
utánvéted összegek és a kifizetett utalványok el- 
naplózására több naplóívet, illetve jegyzéket hasz
nálhatnak, ez esetben azonban az egyes naplók és 
jegyzékek tulajdonképpen csak egy bevételi, illetve 
kifizetési naplót és jegyzéket képeznek. Ennélfogva 
e naplókat, illetve jegyzékeket, valamint a hozzá
tartozó utalványokat csak az összes utalványok be
írása után szabad folyószámmal ellátni, az egy-egy 
naplóíven vagy jegyzéken üresen maradt sorokat 
pedig erős tintavonással kell áthúzni. Továbbra is 
megmarad azonban az a szabály, hogy az után
vételeket csak a főnök által előre lapszámozoll 
bevételi naplóívekbe szabad bejegyezni.

A sommás csomagokat terhelő portó és portó
ként elszámolandó kézbesítési és egyéb díjakat, 
valamint a vámközvetítő postahivataloknál külön 
léteiben a vámdíjakat és zárt városokban az eset
leges fogyasztási adókat a kézbesítőívnek üresen 
maradó részén fel kell tüntetni (de csak az össze
geket) és összeadni, végén pedig a kézbesítőívből 
megjegyzéssel hozzá kell adni az olt szereplő, be
szedett ily összegeket. E munka megkönnyíthető, 
ha a leszámoló tisztviselő előbb különválasztja és 
megfelelő csoportokba osztja az azonos díjú, csak 
kézbesítési díjjal terhelt szállítóleveleket azoktól, 
amelyeket portó- és egyéb díj is terhel. Előbbiek
nél a csomagdarabszámol szorozza a kézbesítési 
díjtétellel s ezt jegyzi fel (pl. <S X 8  f. =  öl, 
1 0  X 2 0  f. =  2 0 0 , (i X 24 =  1 1 1  f.), azután a 
portóval terhelteknél a portóhoz hozzáadja a kéz
besítési díjat is és ezeket tételenként (esetleg az 
azonos díjúnkat szintén beszorozva) feljegyzi. A szál
lítóleveleket a felülvizsgálás megkönnyítése céljá
ból a feljegyzés sorrendjében kell hagyni.

A kézbesítésre, illetve kifizetésre kiosztott szál
lítólevelek, utalványok, vámnyugták darabszámáról 
a leszámoló tisztviselő a kézbesítőív üresen ma
radt részén két sorban egymás alatt egyenleget 
tartozik készíteni. Az egyenleg megterhelése:

a) a kiadott (a kézbesítőívIjc egyenként be nem 
írt) szállítólevelek darabszáma;

b) a kiadott postautalványok darabszáma;
c) a kiadott csekkfizetési utalványok darab

száma ;
cl) a kiadott vámnyugták darabszámú.
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Felmentése pedig:
a) a kézbesített csomagok darabszáma;
b) a kifizetett postautalványok darabszám a;
c) a kifizetett csekkfizetési utalványok darab

száma;
d)  a kiváltott vámnyugták darabszám a;
e) a kézbesíthetlen szállítólevelek darabszáma;
f)  a kézbesíthetlen postautalványok darab

száma;
g) a kézbesíthetlen csekkfizetési utalványok 

darabszáma;
h)  a ki nem váltott vám nyugták darabszáma.
(S. A kézbesítőkkel való leszámoláshoz a 418. sz.

leszámolókönyvecske című nyomtatványból készült 
havi füzetet kell használni.

Ebben a kézbesítő megterhelése:
a) a kapott készpénzellátmány (az összesítő 

kim utatásból);
l)) a beszedett portó- és kézbesítési díjak (a 

kézbesítőíven levő részletezésből);
c) vámdíjak (a kézbesítőíven végzett össze

sítésből);
d) a beszedett fogyasztási adók (a kézbesítő- 

íven levő összegezésből);
e) az elszámolt utánvételek darabszáma és 

összege (az utalványbevételi naplóból);
[) a beszedett postai megbízások darabszáma 

és összege (három  tételben: utalványbevételi napló
ban elszámolt összegek, a csekkfizetésként elszámolt 
összegek és az utalványdíj; a beszedési díj nem 
szerepel, m ert azt a jegyzéken, illetve a megbízási 
lapon postabélyeggel rójják le);

g) a postautalványok kifizetési díja (az utal
ványkifizetési naplóból);

li) csekkfizetési utalványok kifizetési díja (a 
napi aljegyzékből) és végül

i) a netán beszolgáltatott többlet.
A kézbesítő felmentése:
a) a kifizetett postautalványok darabszáma és 

összege (az utalványkifizetési naplóból);
b) a kifizetett csekkfizetési utalványok darab- 

száma és összege (a napi aljegyzékből);
c) a beszolgáltatott készpénz, amelyet pénz- 

nemenkint megfelelően részletezni kell és végül
d)  a netán azonnal be nem fizetett hiányok.
Ezt, a leszámolás helyességének elismeré

sére, a kézbesítőnek és a leszámoló tisztviselőnek 
alá kell írni.

Amennyiben a kézbesítő kifizetés után utal
ványt elhagy és azt megszerezni nem tudja, a ki
fizetett összeget pénztári hiányként kell kezelni,

azt a kézbesítővel meg kelt téríttetni és ezt az 
esetet, amennyiben az utalvány három napon belül 
elő nem kerül, az összegre való tekintet nélkül a 
felettes hatóságnak bejelenteni.

Csekkfizetési utalvány elveszése esetén az esetei 
a postatakarékpénztárnak is be kell jelenteni, ame
lyik az elveszett utalvány azonossági adatait való
színűleg meg tudja állapítani, ha a hivatal a  tárgy
napon és az előző napokon kifizetett, valam int a 
kézbesítésre váró utalványok sorszámait bejelenti.

A hiány fejében befizetett összeg visszatéríté
sére csak akkor kerülhet a sor, ha az utalvány 
utólag előkerül, vagy a szavatossági idő alatt a 
hiánnyal összefüggésbe hozható tudakozvány nem 
érkezett.

A leszámolás megkönnyítése céljából a nagy
forgalmú hivatalok a hó első és utolsó napjaiban, 
— amikor kifizetésre nagytömegű utalványok érkez
nek — a háznál kifizetendő utalványokat az előbbi 
pontban jelzett módon m ár előzetesen beírhatják 
az utalványkifizelési naplók, illetve a csekkvissza
fizetési jegyzékbe. A leszámoláskor a leszámoló 
tisztviselő az előre elkészített naplóból, illetve jegy
zékből a ki nem fizetett tételeket színes irónnal 
áthúzza és az egyes kézbesítők által kifizetett 
összeget e tételek figyelmen kívül hagyásával álla
pítja meg.

Oly hivataloknál, ahol kél indítás van, a kéz
besítő az első kézbesítői körútjáról visszatérve, 
annak anyagát a leszámoló tisztviselőnek a kézbe
sítőívnek a kézbesítőnél levő példányán történő el
ismerés ellenében a végleges leszámolás előtt át
adhatja.

9. Ott, ahol a helyi viszonyok megengedik, a 
kézbesítők a leszámolókönyvecskében kitüntetett 
készpénzbeszolgáltatást pénznemenként részletezve 
közvetlenül a hivatal főpénztárába fizetik be, ennek 
megtörténtél a főpénztáros a leszámolókönyvecské
nek aláírásával -és a beszolgáltatott összegnek az 
erre fenntartott helyen betűvel való kiírásával 
ismeri el.

10. A hivatalban való kézbesítéssel megbízott 
poste restante, vagy leadóosztálynak a küldemé
nyeket ezután is a raktárkézbesítő könyvbe és 
egyéb kézbesítő- vagy leadóokmányokba tételesen 
bejegyezve kell átadni és ezzel az osztállyal a le
számolás mindenben úgy történik, m int eddig s 
ennek az osztálynak a P. R. T. 1918. évi 34. számá
ban Változások a leadószolgálatban címmel meg- 
jelen rendelet 41. pontjában előírt mérlegen kívül 
a leszámoló tisztviselő leszámolókönyvecskét is 
vezet.
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11. A kézbesítővel, illetőleg a leadási osztállyal 
való leszámolás után a leszámoló tisztviselő a fő
pénztárral való leszámolás céljából az újonnan ki
adott 1.218. sz. összesítő kimutatás című nyomtat
ványon, amelyet az ívek sorszámozása mellett a 
hó végéig folytatólagosan kell vezetni, összeállítja 
a maga tartozását, úgy hogy minden kézbesítőre 
vonatkozó adatot külön sorban, a leszámolóköny
vecske alapján bejegyez. Ebben az okmányban az 
cgy-egy rovatra vonatkozó tételek napi összegét 
csak irónnal állapítják meg és az egyes hasábok 
napi végösszegét szintén a leszámolókönyvecske 
nyomtatványon havi füzetben vezetett mérlegbe fog
lalják össze, mely az osztálynak a főpénztárral 
való leszámolása. Ezt a mérleget a leszámoló tiszt
viselő aláírja és azon. felülvizsgálás után, a fő
pénztáros is elismeri a leszámolás helyességét.

Oly helyeken, ahol a helyi viszonyok miatt 
a főpénztáros nem veheti át a kézbesítőktől a be
szolgáltatandó összeget, hanem azokat a leszámoló 
tisztviselő veszi át és egyösszegben szolgáltatja be, 
a főpénz.táros ebben a mérlegben az összegnek 
betűvel való kiírásával ismeri cl a beszolgáltatott 
pénz átvételét.

A főpénztárral való leszámolás más napra ha
lasztásánál továbbra is érvényben marad a P. R. T. 
1918. évi 31. számában megjelent rendelet 35. pont
jában tett intézkedés.

12. A kézbesítők útján beszedett lávbcszélő- 
és rádióelőfizetési, a hitelezett távirási- és távbeszél
getési díjakkal, valamint az esetben, ha a postai 
megbízások elintézésével nem a leadó tisztviselő 
bízatott meg a megbízási összegekkel való le
számolás az eddigi módon történik.

13. Azokat a sommás szállítólevelekéi, vala
mint posta- és csckkfizelési utalványokat, melye
ket a kézbesítők kézbesíltetlcnül visszahoztak, de 
melyeket ismét ki kell adni, minden alkalommal, 
amikor azokat újból kiosztják, a hely- és kelti 
bélyegző lenyomatával újból el kell látni és ha 
netán azt más kézbesítőnek kell kiosztani, a kéz
besítő számát is ezeken az okmányokon helyesbí
teni kell.

A kézbesítő állal kézbesített szállítóleveleket 
a kézbesítés után újból lebet űzni nem kell, de a 
hivatalban kiadottakét a raktárosnak továbbra is 
le kell bélyegezni.

A kézbesítők az általuk kézbesített minden 
szállítólevélen, posta- és csekkfizetési utalványon 

- a hátoldal felső jobbsarkában aláírásukat 
vagy névbélyegzőjüket kell, hogy alkalmazzák.

14. A kézbesítőívbe írt kézi- és betétcsomagok 
átvételét címzettek csak a szállítólevélen ismerik 
el, ezentúl tehát címzettel a kézbesítőívet már nem 
kell aláíratni. A kézbesítőív megfelelő tételénél ezen
túl az aláírás helyén a kézbesítőnek csak a kéz
besítés napját kell feljegyezni.

15. A kézbesítők által beadott és a kézbesített 
sommás csomagokra vonatkozó szállítóleveleket 
kézbesítőnként a vonatkozó kézbesítőíven történt 
díjfeljegyzés sorrendjében rendezve naponkint kü
lön kell kötegelni. Kézi- és betétcsomagok szállító
leveleit az illető kézbesítő kötegének elejére kell 
besorozni. A térti sommás csomagok szállítóleveleit 
a számadások felülvizsgálása alkalmával külön kell 
választani és a hó folyamán előfordultakat az emel
kedő ragszámok sorrendjében, a leadóosztály állal 
kézbesített csomagok szállítóleveleit pedig a raktár
kézbesítő könyv tételszáma szerint rendezve, külön- 
külön havi kötegbe foglalva kell megőrizni.

16. A visszjelentések könyvének és az után- 
és visszaküldött küldemények előjegyzésének a ve
zetése nem változik. A ráki árkönyv és az utalvány
érkezési ívek vezetésének elejtésével azonban a 
vissza- és ulánkühlölL küldemények előjegyzésének 
fokozott fontossága van, azért tehát annak pontos 
vezetésére különös súlyt kell helyezni és abba min
den szabályellenesség miatt visszaküldött utalványt 
is okvetlenül be kell jegyezni.

17. A számadásokat, illetve a szállítóleveleket 
felülvizsgáló tisztviselőnek egyebek közt meg kell 
győződni arról is, hogy az egyes kézbesítők állal 
kézbesített szállítólevelek kötegében annyi szállító- 
levél van-e, amennyinek a leszámolás szerint abban 
lenni kell, továbbá, hogy a portó-, vám- és fogyasz
tási összegek mind elszámoltatlak-c?

18. A hó végén az összesítő kimutatásnak a 
pénztárszámadásban szereplő- tételeire vonatkozó 
hasábokat össze kell adni, a végeredményeket betű
vel kiírni és azt úgy az oszlálykczelőnek, mint a 
főpénztárosnak aláírni. Ez az okmány a pénztár
számadás mellékletét képezi, míg a kézbesítőkkel 
szemben vezetett leszámolókönyvecskéket, valamint 
a mérlegként használt leszámolókönyvecskéket, to
vábbá a pénzátadójegyzékeket a hivatalban a havi 
számadás mellett kell megőrizni.

B) Szállítólevélkézbesílö kincstári hivatalokra 
nézve:

19. A szállítólevélkézbesítő hivatalok a kézbe
sítő raktár- (kézbesítő-) könyvét ugyanúgy vezetik, 
mint eddig, és a kézbesítők a küldemények átvéte
lét is az eddigi módon ismerik el.
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az elismer

tetése.
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kézbesített 
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A háznál 
iiizetendó 
alványok 
kai való 
eljárás

Az új kiadású és átvételi szelvénnyel ellátott 
szállítólevelek forgalombahozatalát követő két hó
nap múlva — amire nézve külön rendeletet kap
nak — a sommás csomaghoz tartozó szállítóleve
leket m ár nem írják be egyenként a raklárkézbe- 
sílő könyvbe. (A külföldről érkezett szállítólevele
ket továbbra is tételesen kell beírni és a felekkel 
a raktárkézbesítő könyvben aláíratni, meri ezek 
szállítólevelei a küldemények elvitele céljából a fél
nél m aradnak.)

Az új szállítóleveleket a kézbesítők nem hagy
ják a címzettnél, hanem azon — a csomagot te r
helő díjak beszedése után — címzettel a csomag 
átvételéi nyugiáztatják és a címzettnek csak a szál
lítólevéltől lefejtendő balszelvényt adják át azzal 
a felvilágosítással, hogy az a csomag átvételi jogo
sultságának az igazolására szolgál és annak felmu
tatása és bevonása ellenében a csomagot a hivatal
ban jelentkező egyénnek minden további igazolás 
nélkül kiadják.

A csomag kiadásakor bevont szelvényeket a 
ragszámok ABC betűjének és azon belül az emel
kedő ragszámok sorrendjében havi kötegbe foglalva 
kell megőrizni. E szelvényeket tehát nem kell a 
hozzátartozó szállítólevéllel egyesíteni.

Az ily módon kézbesített csomagok után netán 
esedékes fekbér megállapítása és a helyes felszá
mítás ellenőrzése céljából a kézbesítő a szállító
levél szelvényén a »Szelvény« szótól jobbra tinta- 
irónnal kiírni köteles azt a napol, amelyen a szál
lítólevelet kézbesítésre legelőször kiosztották. (Pl. 
IV/1S.) A csomag kiadása napján pedig a raktáros 
a szelvényt a hátoldalon lehet űzni tartozik. A fek- 
bért a raktáros a szelvény hátoldalára ragasztott 
portójeggyel rójja le.

A 112. sz. Baktár (kézbesítő) könyv című 
nyomtatvány csak a jelenlegi készlet elfogytáig m a
rad  forgalomban, azontúl a kincstári hivatalok e 
helyett a 119., illetőleg 420. sz. »Kézbesítőív című 
nyomtatványt használják.

20. A háznál kifizetendő postautalványokat és 
■csekkfizetési utalványokat a szállítólevélkézbesítő 
hivatalok sem írják be az érkezési ívbe, hanem az 
előbb jelzett új szállítólevelek darabszám a melleit, 
azokat is csak darabszám  szerint jegyzik be a rak- 
lárkézlK'sítő könyv (kézbesítőív) átvételi záradé
kába és azok átvételét a kézbesítővel itt ism er
tetik cl.

Az ellátmány kiadásánál ugyanazon nyomtat
ványok használata mellett ugyanúgy járnak  el, 
m int a csomagkézbesítő hivatalok.

21. A kézbesítők kőrútjukról visszatérve, a rak 
lárkézbesítő könyvbe írt kézbesílhetetlcn küldemé
nyeket ugyanúgy adják vissza, m int eddig; a vissza
hozott sommás szállítólevelek ragszámait a raktár- 
kézbesítő könyvbe bejegyezni nem kell. A leszámo
lást július 1-től m ár nem a kézbesítők készítik, 
hanem a leszámoló tisztviselő a leszámolóköny
vecske használata mellett, a csomagkézbesítő hiva
talokra megállapított szabályok szerint.

A szá 11 íté>levélkézbesíIő hivataloknál is a kéz
besítőknek az ellátm ányt lehetőleg a főpénztáros 
közvetlenül adja ki és közvetlenül neki szolgáltas
sák be a kézbesítők a leszámoláskor fennm aradt 
készpénzüket.

22. A szállítólevélkézbesítő hivatalok is az 
eddigi összesítő kimutatás helyeit, az új összesítő- 
kimutatást vezetik és a leszámoló tisztviselő a fő
pénztárral szemben szintén a leszámolókönyvecske 
nyomtatványból készült havi füzetben mérleget ké
szít, ugyanúgy, m int a csomogkézbesítő hivatalok.

Kézbesíi
leszámol

Leszámo 
a iöpénzt 

ral

23. A szállítólevelek rendezése, megőrzése és 
felülvizsgálása m arad a régi, azzal a változással, 
hogy a raktárkézbesítő könyvbe tételesen be nem 
írt szállítólevelek rendezése és megőrzése, a cso
magkézbesítő hivatalokra előírt módon történik.

C) Vegyes kézbesítő kincstári hivatalokra 
nézve:

24. Azoknál a postahivataloknál, melyeknél a 
város egy részében házhoz kézbesítés van, más 
részében pedig vegyes kézbesítés történik, a házhoz 
kézbesítőkkel szemben az A), a vegyes kézbesítők
kel szemben pedig a B)  fejezetben körülírt eljárást 
kell követni.

D) Vegyes és átmeneti intézkedések:
25. A vámközvetítő postahivatalok székhelyén 

levő kézbesítő postahivatalok továbbra is kötelesek 
a P. R. T. 1924. évi 64. számában megjelent 
22.844. sz. rendelet 7. §-ában előírt várad íj mérleget 
vezetni.

Szállítóié' 
lek rendt 
zese, me 
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26. A háznál kézbesítendő, azonban a hiva
talban kifizetendő posta- és csekkfizetési utalványo
kat továbbra is lcézbcsí tőkönvvve 1 vagy kézbesítő- 
ívvel kell kézbesíteni.

A háznál 
kézbesítei 
dó, ezonb: 
a hivatalt): 
kiíizetend 
ulalványo 
kézbesítés

27. Ezen rendeletben foglallak értelmében já r 
nak el azok a postamesteri hivatalok is, ahol a kéz
besítési szolgálatot kirendelt kincstári személyzet 
látja el.

Kincstári 
módon ké 
besítő pos 
tamester 
hivatalok 
eljárása

28. A jelen rendelettel újonnan kiadott 1.218. 
számú összesítő kimutatásból 20 ívet a 418. sz. 
leszámolókönyvecske című nyomtatványból 60 ívet,

Nyom
tatvány

szükségle

a jelen rendelettel rendszeresített 1.202. sz. pénz
átadójegyzék című nyomtatványból ugyancsak 60 
ívet a központi anyagraktár minden kézbesítő
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kincstári hivatalnak és kincstári módra- kézbesítő 
postamesteri hivatalnak hivatalból megküld. A to
vábbi szükségletet az előírt módon kell megren
delni. 1

Átmeneti
intézkedés

Bpest 70. 
sz. posta 
hivatalnál 
a jelenlegi 

kezelési 
end marad

A régi kiadású 1.218. sz. összesítő kimutatás 
című nyomtatványból megmaradó készletet a hiva
talok házi előjegyzésekre használják fel.

29. A csomagkézbesítő hivataloknál folyó évi 
június hó 30-án kézbesítetlenül visszahozott, de 
július 1-én vagy valamely későbbi napon újból 
kézbesítendő küldeményeken az újbóli kiadás 
alkalmával a kézbesítők számát fel kell jegyezni 
és azokat az újbóli kiadás napján ismét le kell 
iK'tűzni.

30. A jelen rendeletben foglaltak a Budapest 
70. sz. postahivatal jelenlegi kezelési rendjét nem 
érintik.

E rendeletemet a hivatalok a P. R. T. 1918. 
évi 34. számában Változások a leadó szolgálat
ban cím alatt megjelent rendeletnél jegyezzék elő. 

Budapest, 1927. évi március hó 1-én.

A nemzetközi közönséges postautalványforga
lom megnyitása Belga-Kongóval.

18.438.
Folyó évi július hó 1-ével az alábbi feltételek 

mellett megnyílik Belga-Kongóval a mindkétirányú 
közönséges postautalványforgalom a belga posta- 
igazgatás közvetítésével.

Egy utalvánnyal küldhető maximális összeg 
Magyarországból Belga-Kongóba 1000 belga, az 
ellenkező irányban 800 pengő.

A belga -ban kiállítandó utalványok boríték 
alatt közönséges levélben: »Au bureau d’échange 
des mandals-poste á Bruxelles 1.« közvetítő posta
hivatalhoz küldendők. Ez a hivatal az utalványo
zott összegből közvetítési díj fejében 14 o/o-ol 
levon, a fenmaradó összegről új utalványt 
állít ki s ezt továbbítja a rendeltetési hivatalhoz. 
Erre a feladókat figyelmeztetni kell.

Távirati utalványok nem küldhetők. Az utal
vány szelvényére magánközlemény nem írható, ki
fizetési értesítés nem kérhető, visszavétel és cím- 
változtatás nincs megengedve.

Közönséges postautalványok Belga-Kongónak 
bármely helyre küldhetők. Avégből azonban, hogy 
a belga közvetítő postahivatal teljes pontossággal 
meg tudja határozni a kifizető postahivatalt, szük
séges a rendeltetési hely neve mellett a kerületei 
is feltüntetni, amelyben az fekszik.

A hivatalok jegyezzék elő a rendeletet a P. R. 
T. 1921. évi 72. számában megjelent 30.528. sz.

rendeletnél, azonkívül a Kivonatos Díjszabás 17. 
oldalán utalíványforgalom a következő államok
kal van című kimutatásban Belgium után. 

Budapest, 1927. évi június hó 10-én.

Űj magyar—csehszlovák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

21.908.
Folyó évi június hó 25-én a forgalom a követ

kező magyar—csehszlovák távbeszélő-viszonyla- 
tokban nyílik meg:
A m ag y a r távbeszélő  A kü lfö ld i távbeszélő  B eszélgetési díj

k ö z p o n t  n e v e k ö z p o n t  n e v e P f.
Budapest Jasov (Jászó) 2 95
Debrecen 5 5 5 5 2 95
Dunakiliti Bratislava (Pozsony) 1 15
Éger Jasov (Jászó) 2 50
Gyöngyös Presov (Eperjes) 2 95
Hernádnémeti 5 5 5 5 2 50
Karácsond 5 5 5 5 2 95
Kisvárda Moravská Ostrava 4 50
Mezőcsát Spiss. Nova Vés (Igló) 2 50
Mezőnyék 5 5 5 5 2 50
Miskolc Jasov (Jászó) 2 50
Nyíregyháza 5 5 5 5 2 50
Sa jókazinc Bratislava (Pozsony) 8 40

55 Kosice (Kassa) 2 50
5 ? Lipiany (Héthárs) 

Rim. Sobota (Rima
2 50

szombat) 1 70
55 Roznava (Rozsnyó) 1 70
5-5 Spiss. Nova Vés (Igló) •2 50
55 Zilina na Slovensku

(Zsolna) 3 40
Sátoraljaújhely Jasov (Jászó) 2 50

55 Kezmarok (Késmárk) 2 50
Vámosgyörk Presov (Eperjes) 2 95

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabást az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi június hó 15-én.

Elveszett vonalfelvigyázói bélyegző.
150.

Yida István Vecsésen állomásozó távírda vonal
felvigyázó f. évi június hó 12-én Vecsés ináv. állo
máson a vizsgaoszlop mellett »M. kir. távírda 
vonalfelvigyázó 651 feliratú lojásdadalakú fém
bélyegzőjét elvesztette.

Amennyiben ezen bélyegző lenyomatával az 
említett időn túl ellátott okmányokat bemutatná
nak, azok érvényteleneknek tekintendők és a buda
pesti m. kir. Postavezérigázgatóság 9. üzemi osz
tálya az okmányok beküldése mellett haladékta
lanul értesítendő.

Budapest, 1927. évi június hó 17-én.
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Használt postai gépkocsik, kerékpárok, gépek 
árverése.

658.
Üzemen kívül helyezeti 8 lóerős poslagépko- 

csik, gépkocsikarosszériák, kerékpárok, 1 drb. 60 
IIP. kompiéi! berendezésű, fekvő Diesel-mótor, 
transmisszió, famegmunkáló gépek, postakocsik 
1927. évi június hó 30-án délelőtt 10 órakor a m. 
kir. posta járműtelepén X., Köbányai-út 22 a. szám 
alatt nyilvános árverésen az elfogadott ár és 2°/o 
forgalmi adó készpénzben való befizetése ellenében 
el fognak adatni. Megtekinthetők hétköznapokon 
délután 13 óráig.

Budapest, 1927. évi június hó 22-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.
23.083

A kecskeméti nemzetközi sakkverseny tarta
mára, vagyis folyó évi június hó 25-től ez évi 
július hó 1 t-éig terjedő időre Kecskeméten, a 
sakk verseny színhelyén, 11 órától 1 1 óráig és 16 
órától 21 óráig működő pOslakirendellség lép 
éleibe.

A kirendeltség bárhová szóló levélpostai (aján
lott és közönséges anyag, valamint távirat felvé
tellel, helyi és interurbán-távbeszélgetések lebo- 
bonyolításával, nemkülönben postai bélyegek és 
értékcikkek árusításával bízatott meg..

A kirendeltség a kecskeméti postahivatal ki- 
rendeltségeként fog működni.

Budapest, 1927. évi június hó 22-én.

Megnyílt időszaki postahivatalok.
23.001.

Siófokfürdő időszaki, kincstárilag kezelt posta- 
távirda- és távbeszélőhivatal megnyílt. Működési 
időtartama: június 15-től szeptember 30-ig.

Sóstógyógyfürdő időszaki, kincstárilag kezelt 
posta- és lávbeszélőhivatal megnyílt. Működési idő
tartama: május 16-tól szeptember 15-ig.

Budapest, 1927. évi június hó 20-án.

Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsora és a Díjövmutató című se

gédkönyvekben és a Helységnévtárban.
23.465.

.Makád neve mellől a gy , illetve a pd jel
zés törlendő.

Budapest, 1927. évi június hó 20-án.

Forgalomköri változások.
i.

23.161.
Mátrafüred ** ezentúl ©£3 is. Szolgálati 

jellege: L .
Budapest, 1927. évi június hó 20-án.

II.
22.378.

Szenlislvánbaksa kk., Abaujtorna vm„ aba- 
ujszánlói j., u. p. és u. t. helyesen Halmaj. 

Budapest, 1927. évi június hó 15-én.

III.
21.711.

Tolnanémedi nk., Tolna vm., simonlornyai 
j ;, ezentúl (§)ö is.

Budapest, 1927. évi június hó 10-én.
IV.

23.097.
Hollóháza kk., Abauj-Torna vm.. gönci j., 

ezentúl ©£3 is.
Budapest, 1927. évi június hó 21-én.

V.
21.890.

Végardó kk., Zemplén vm.. sárospataki ű, 
ezentúl I - I Eh. Sárospatak, Miskolc J3
Sátoraljaujhely, Sárospatak.........., díjnégyszög-
szám: 1379, Postáig. D. —

Budapest, 1927. évi június hó 15-én.
VI.

22.739.
Abauj-Torna vármegye, gönci járásban:
Füzérkomlós kk., ezentúl @£3 is; Füzér kk., 

Kápolna é’A Nviri, Nyiri kk., Pusztafalu kk.. vala 
mennyinél u. t. ezentúl Füzérkomlós.

Zemplén vármegye, sátoraljaújhelyi járásban:
Alsóregmec kk., Felsőregmec kk., Mátyásháza 

kk., Vily lek., Vilyi puszta és téglagyár Vily,
Vitány kk., valamennyinél u. t. ezentúl Mikóháza.

Budapest, 1927. évi június hó 21-én.
VII.

19.431.
Baranyaszentgyörgy kk., Baranya vm., hegy

háti járás, u. t. helyesen Bakóca.
Budapest, 1927. évi június hó 21-én.

Pályázati hirdetmény.
22.863.

A m. kir. posta központi anyagraktára és 
készülékjavíló műhelye (Budapest, IX. Gyáli-ut 
20) folyó évi szeptember hó folyamán 8 bent
lakó és 2 kintlakó műszerész-tanoncot vesz fel.

A felvétel egy évi próbaidőre történik, mely, 
ha a lanonc azt sikeresen tölti el, a három év
iién megállapított lanidőbe beszámíttalik. A próba
éven belül a meg nem felelő lanonc bármikor 
elbocsátható.

A bentlakó tanoncok a javítóműhely mellett 
létesített lanonc-olthonban nyernek elhelyezést, a 
kintlakók pedig családjuknál laknak.

A bentlakó tanoncok a felügyeletért, továbbá 
az ellátásért mely utóbbi magában foglalja az 
élelmezést, mosást, fűtést, világítást, fürdőt, beteg
ség esetén orvosi kezelést és esetleg szükséges 
kórházi ápolást — előzetes havi részletben 
egy évre 360 pengőt fizetnek.

A kintlakó tanoncok — kiknek ellátásáról 
teljesen a szülők (gyámok) gondoskodnak elő
zetes negyedévi részletekben egy évre 30 pengőt 
fizetnek a műhelyben felhasznált anyagokért.

A m. kir. posta vezérigazgatósága fenntartja 
magának a jogot, hogy mind a bentlakó, mind
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pedig a kinl lakó lanoncokérl i'izetendo díjat a 
viszonyok változásával emelhesse vagy csökkent
hesse.

Díjmentességben vagy díjkedvezményben a 
lanoncok nem részesülhetnek.

Tanoncul felvehető, aki a közép-, vagy a 
polgári iskolának legalább négy osztályát siker
rel elvégezte, élete 16. évét 1927 szeptember 1-vel 
még nem tölli be, és korának megfelelő, kifej lelt 
ép testalkattal bír. A tanoncokat a feltételeknek 
megfelelő folyamodók közül a m. kir. postavezér
igazgatóság jelöli ki.

A felvételt kérő folyamodvány bélyegmentes 
s a folyamodó által sajátkezűkig írandó. A folya
modványhoz csatolni kell:

a) a születési anyakönyvi-ki vonalot,
b) az utolsó iskolai bizonyítványt,
c) a kornak megfelelő, kifejlett, — ép — 

egészséges testalkatot igazoló hatósági orvosi bizo
nyítványt,

ti) az újraollás 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 lanidő 
teljes tartamát bevégzi.

A felvételt kérő folyamodványban megemlí
tendő, hogy a folyamodó mint bentlakó, vagy 
mint kintlakó kéri felvételét.

Bentlakó tanoncul csak vidékiek, kintiakéul 
rendszerint a helybeliek közül csak az vehető fel, 
aki Budapesten szüleinél (gyámjánál) lakik.

A tanoncul kijelölt folyamodók szülőjével 
(gyámjával) a javítóműhely tanoncszerződést köt.

A lanoncok a kereskedelemügyi m. kir. mi
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, rajz
táblái, vonalzót és rajzeszközöket ingyen kapnak, 
papír, festék és egyéb fogyasztási anyag beszer
zésére pedig a m. kir. postától megfelelő összegű 
írószerálalányt kaphatnak megfelelő magaviselet 
és kellő előrehaladás esetén.

A tanonciskola tantervét, a lanoncollhon házi
rendjét és a szülő vagy gyám által aláírandó és 
a folyamodványhoz csatolandó nyilatkozat mintá
ját az érdeklődők a m. kir. postavezérigazgatóság 
segédhivatalában, a kerüld i m. kir. postaigazgató
ságoknál, a m. kir. posta műszaki felügyelőségei
nél és a központi anyagraktár és készülék javító 
műhelynél díjtalanul megkaphatják. A három 
éves lanoncidő eltöltése és a tanonciskola sikeres 
elvégzése után a tanoncok műszerész-segédekké 
szabadíttatnak fel, akik közül a m. kir. posta csak 
azokat alkalmazza állandó jelleggel, kik az 
egyéves mííszerészsegéd továbbképző tanfolyaméi 
sikerrel végzik el.

A folyamodványok a fennlemlített mellékletek
kel felszerelve, legkésőbb folyó évi július hó 20-ig 
a m. kir. postavezérigazgatósághoz címezve, a in. 
kir. posta központi anyagraktára és készülékjavító 
műhelyéhez (Budapest, IX. Gyáli-ut 20.) nyúj
tandók be.

Budapest, 1927. évi június hó 11-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
21.084.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj-
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. sz. rendeletben foglaltak az 
irányadók, az általános feltételek pedig a P. B. T. 
1926. évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a m. kir. post ave z é ri g azfg a I ó- 
sághoz 1927. évi július hó 8-ig nyújtsák be. 

Budapest, 1927. évi június hó 18-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
20.198.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. övi 25. számában közzéletl 
17.661. sz. rendeletben foglallak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 
2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajálkezüleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi julius hó 8-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi június hő 15-én.

Kiadói á llást keresnek.
Gyakorlott postakiadó és távirász alkalmazást 

vállal, valamint helyettes postamesternek is el
megy. Címe: Teleky Ernő, Balalonfüred, Zala m.

Önálló kezelésre képes kiadónő ajánlkozik. 
Címe: Szabó Mária, Gyula.

Szakképzett kiadónő augusztus hó elsejére 
vagy július hó 15-re állást keres. Helyettesítést is 
elfogad. Szíves megkeresést kér: Postatávirda ki
adónő, Sárszentlőrinc postahivatal, Tolna megye.

A posta mindhárom ágában jártas kiadó azon
nali belépésre alkalmazást keres. Cím: Forgács Irén, 
Tatabánya.

Gyakorlott kiadónő azonnali belépéssel alkal
mazást, esetleg helyettesítést is vállal. Ajánlatokat 
fizetés megjelölésével „Kiadónő“, Jánosháza címre 
kér.

Betöltendő kiadói állások.
Tótkomlós mielőbbi belépésre mindhárom 

szakban jártas kiadónőt keres. Szives megkeresést 
a feltételék közlésével kér postahivatal Tótkomlós.

Ujkécske I. oszt. pt. hivatal július 15-re pénz
tárkezelő férfikiadót keres. Csakis elsőrendű oly 
kiadók ajánlkozzanak, kik pénztárt évek óta állan
dóan kezeltek. Okmányokkal igazolják.

Nyomatott a Budapesti Hirlap nyomdájában, Budapest, Vili., 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 G Y A R  K I R Á L Y I

BUDAPEST 1927 JÚLIUS I. 27. szám.

POSTA RÉSZÉRE.
K E R E SK E D E L E M Ü G Y I M INISZTER.

T A R T A L O M
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Postautalvány és ulánvételes csomagforgalom megnyi

tása Litvániával.
A m. kir. pénzügyminiszternek 1927. évi 80.900. számú 

rendelete a koronaértékű kincstári bélyegeknek és a korona- 
értékű kincstári bélyeges okirat-űrlapoknak a forgalomból 
kivonásáról.

A hivatalos levelezés átalányozására igényjogosultak 
névjegyzékének (kiegészítése.

A külföldi pénznem összegének bejegyzése a külföldi 
iltalványbevételi naplóba és annak a feladóvevényre feljegy
zésének niegt'Mltáisa.

A megbízott útján a postahivatalban átvehető (könyvelt

küldemények értékhatárának újbóli szabályozása, valamint 
a záros táska hialsználiatának kiterjesztése.

Oj magyar—jugoszláv távbeszélő-viszonylatok (meg
nyitása.

Uj magyar—csehszlovák távbeszélő-viszonylatok meg
nyitása.

Megnyílt időszaki postahivatal.
Névváltoztatás.
Forg alkunkon változások.
Átminősítések, kinevezések.
Személyzetiek.
Kimutatás elveszett igazolójegyekről.
Pályázati hirdetmények.
Kiadói állást taresnelk.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
24.663.

Á Wien ben, az Arbeiter Buchhandlung kiadá
sában megjelent „Die Rote und die Weisse Welt“ 
című füzet postai szállítás joglát megvontam.

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

Budapest, 1927, évi június hó 27-én.

Postautalvány é s  utánvételes csom agforgalom  
m egnyitása Litvániával.

24.149.
Litvániával a folyó évi július hó 1-ével a 

mindkét irányú közönséges postautalvány, távirati 
utalvány és utánivételes csomagforgalom megnyí
lik az alábbi feltételek mellett.

Közönséges és távirati utalványok, valamint 
utánvételes csomagok Litvániának bármely posta- 
hivatalához küldhetők.

Egy utalvánnyal küldhető maximális összeg, 
úgyszintén a csomagok utánvételi összegének ma
ximuma mindkét irányban 200 amerikai dollár.

Az amerikai dollárban kifejezett összeget az 
utalványon francia nyelven kell feltüntetni s pen
gőben kell befizetni. A pengőnek átszámítása ame
rikai dollárösszegre a Litvániába küldendő utalvá

nyoknál ugyanazzal az átszámítási kulccsal törté
nik, mint az Északamerikaíi Egyesült Államokba 
szóló utalványoknál.

A Magyarországból Litvániába szóló utalvá
nyók dollárösszegéi a rendeltetési hivatal számítja 
át 1 dollár =  10 lila árfolyamon. Ügy a közön
séges, mint a távirati utalványok tehát közvetlenül 
a rendeltetési helyre küldendők. Express kézbesítés 
kiköthető. Kifizetési értesítés kérhető.

A Litvániáiból Magyarországba címzett közön
séges és utánvételi postautalványok átszámítását 
az utalványkicserélő hivatal, a távirati utalványok 
átszámítását pedig a központi távirdahivatal végzi. 
Evégből a litván igazgatás a Magyarországba szóló 
közönséges és utánvételi postautalványokat az utal
ványkicserélő hivatalhoz, a távirati utalványokat 
pedig a központi távirdahiva tálhoz irányítja. Az 
említett hivatalok az utalványozott dollárösszeget a 
dollárnak a budapesti áru- és értéktőzsde által 'az 
átszámítást megelőző napon (legutolsó árfolyam) 
megállapított hivatalos devi zaárf ol yarn tábla z a t
pénzrovatában közölt árfolyamon átszámítják pen
gőre. Az átszámított összeget az utalványkicserélő 
hivatal piros tintával a Litvániából érkezett kö
zönséges és utánvételi postautalvány fejlécére, a 
központi távirdahivatal pedig az utalványtávirat 
szövegének végére írja. A rendeltetési hivatal cím
zettnek ezt az összeget fizeti ki.
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Ha valamely Litvániából Magyarországba kül
dött közönséges és után vételi postautalvány az 
utalványkicserélőhivatal, távirati utalvány pedig a 
központi távirdabivatal kikerülésével közvetlenül 
érkezne a rendeltetési postahivatalhoz, úgy ez a 
hivatal a közönséges és utánvételes postautalványt 
haladéktalanul küldje el az átszámítás eszközlése 
végett zárt borítékban a m. kir. postautalványki
cserélő hivatalához, a távirati utalványra nézve pe
dig intézzen azonnal szolgálati táviratot a központi 
távirdahivatalhoz, melyben a távirati utalvány 
dollárösszegének átszámítását kéri.

Utánvételes levélpostai küldemények, valamint 
postai megbízások további intézkedésig Litvániába 
nem küldhetők.

Külföldre szóló postautalványokat továbbra is 
csupán a kincstári és azok a nem kincstári posta- 
hivatalok vehetnek fel, amelyek távírdával, vagy 
távbeszélővel vannak egyesítve, illetőleg az átszá
mítási kulcsokat megkapják.

Utánvételes csomagokat mijiden postahivatal 
fölvehet.

Budapest, 1927. évi június hó 28-án.

A m. kir. pénzügym iniszternek 1927. évi 
8 0 .9 0 0 . számú rendeiete a koronaértékü' 
kincstári bélyegeknek é s  a koronaértékü 

kincstári bélyeges okirat-űrlapoknak a 
forgalomból kivonásáról.

25.068.
A kincstári bélyegekről és a kincstári bélyeges 

okiratürlapokról a Budapesti Közlönynek 1927. évi 
február 1-i 25. számában és a Pénzügyi Közlöny
nek 1927. évi 5. számában kihirdetett 8700. számú 
pénzügyminiszteri rendelet az 1. §-a I. bekezdésé
ben úgy rendelkezett, hogy „............... a korona
értékű kincstári bélyegek és a koronaértékű be
nyomott bélyeggel ellátott kincstári okiratürlapok
az illetékek és a fol-galmi adók lerovására..............
további intézkedésig felhasználhatók“.

Ugyanaz a rendelet a 4. §-ában meghatározta, 
hogy az új, pengőértékű, kincstári bélyegek és az 
új, pengőértékű benyomott bélyeggel ellátott, 
kincstári okiratürlapok milyen címletekkel kerül
nek — a régi bélyeg- és bélyeges iirlapkészletek el
fogyásához képest mutatkozó szükséglet szerint — 
forgalomba; a rendelet 5. §-a pedig közölte, hogy 
az új, pengőértékű, kincstári bélyegek és bélyeges 
okiratürlapok műszaki leírása, amint az egyes új 
bélyeg- és ürlapfajták a régi készletek elfogyasztá
sához képest felmerülő szükséglet szerint tényleg 
forgalomba bocsáttatnak, hirdetménnyel fog közzé- 
tétetni.

Az új, pengőértékü, okirati illetékbélyegeknek 
(ú. n. okmánybélyegeknek), törvénykezési illeték- 
bélyegeknek és forgalmiadó-bélvegeknek, továbbá 
az új, pengőértékű, kincstári bélyeges váltóürla- 
poknak és marhalevélürlapoknak műszaki leírását 
tartalmazó hirdetmény a Budapesti Közlönynek 
még ugyanazon — 1927. évi február 1-i 25. — 
szamában, valamint a Pénzügyi Közlönynek 1927. 
évi 5. számában megjelent. Az új, pengőértékű, 
értékpapír forgalmiadó-bélyegeknek, továbbá az 
új, pengőértékű, bélyeges útlevélürlapoknak és 
halász jegyű rlapoknak műszaki leírását tartalmazó 
hirdetmények közzététele iránt pedig a jelen ren
delet kiadásával egyidőben intézkedtem.

Minthogy eszerint az összes új, pengőértékű, 
kincstári bélyeg- és bélyeges ürlapfajták már for
galomba kerültek, a régi, koronaértékű, kincstári 
bélyegeket és benyomott bélyeggel ellátott kincstári 
okiratiirlapokat az 1927. évi július hó 1-vel a for
galomból kivonom.

A régi, koronaértékű, kincstári bélyegek és 
koronaértékű, benyomott bélyeggel ellátott, kincs
tári okiratürlapok tehát az 1927. évi június hó 30. 
után az illetékek és a forgalmi adók lerovására 
többé fel nem használhatók, hanem az 1927. évi 
július hó 1-től kezdve az illetékek és a forgalmi 
adók lerovására már kizárólag csak az uj, pengő
értékű, kincstári bélyegeket és az új, pengőértékű, 
bélyeges űrlapokat lehet felhasználni.

A közönség, továbbá a kincstári bélyegek és 
bélyeges űrlapok eladására engedéllyel bíró árusok 
és mindazok a hivatalos helyek, amelyek kincstári 
bélyegeket és bélyeges űrlapokat készletben tarta
nak, az 1927. évi július hó 1-ével birtokukban fenn
maradt régi, koronaértékű kincstári bélyegeket és 
bélyeges űrlapokat a pénzügyi bélyegek és bélyeges 
űrlapok árusításával foglalkozó postahivataloknál 
(postaügynökségeknél, postai megbízottaknál) az 
1927. évi július hó végéig megfelelő pengőértékű 
kincstári bélyegekre és bélyeges űrlapokra díjtala
nul becserélhetik.

A fenti pénzügyminiszteri rendeletet azzal te
szem közzé, hogy a hivatalok a közönség, a magán
értékcikk árusok és községek birtokában levő 
koronaértékű pénzügyi bélyegeket és bélyeges űr
lapokat folyó évi július hó 31-ig díjtalanul cserél
jék be megfelelő pengőjelzésű pénzügyi érték
cikkre. Az így becserélt, valamint a hivataloknál 
készletben levő koronaértékű pénzügyi bélyegeket 
és bélyeges űrlapokat július hó 31-én bizonylatpár 
kíséretében a m. kir. posta értékcikkraktárába 
szolgáltassák be. A beszállítandó bélyegek érték- 
összegével a július 31-én összeállítandó „Forgalmi
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adó“, illetőleg „Egyéb pénzügyi bélyeg“ mérlegük 
felmentési oldalán a hivatalok magukat mentesít
sék.

Az értékcikkraktár az ellenbizonylatot a posta
hivatalóknak nem küldi vissza, hanem, ha a beszol
gáltatást rendben találta, vagy az esetleges eltérést 
rendezte, a m. kir. posta számvevőségének közvet- | 
lenül adja át.

Nyomatékosan figyelmeztetem a hivatalokat,

Ivegekből elegendő készlettel nem rendelkezne, a 
forgalom zavartalanságának, valamint a becserélés 
sima lebonyolításának biztosítása végett, a szüksé
ges készletet pótrendelés útján azonnal rendelje 
meg a m. kir. posta értékcikkraktárától.

A hivatalok kövessenek el minden lehetőt, 
hogy a magánértékcikk-árusok és községek birto
kában levő koronaértlékű pénzügyi bélyegek és bé
lyeges űrlapok az utólagos felszólalások elkerü
lése végeit a fent jelzett határnapig okvetlen be
cseréltessenek.

Budapest, 1927. évi június hó 30-án.

A hivatalos levelezés átalányozására igény- 
jogosultak névjegyzékének k iegészítése.

23.877.
A hivatalos levelezés átalányozására igényjo

gosultak sorába 1927. évi jullius hó 1 -tői az „Ál
lami háromszögek) hivatal“ és az „Állami földmé
rési felügyelőségek“-nek az ország egész területére 
kirendelt osztályait is. felveszem.

A hivatalok az 1924. évi P. R. T. 51. számá
ban 17516. szám alatt közölt névjegyzék VII. 23. 
és 24. pont utolsó szavánál a pontot töröljék és 
mindkét helyen folytatólag írják be: „és az ország 
egész területére kirendelt osztályai.“

Budapest, 1927. évi júniusi hó 27-én.

A külföldi pénznem összegén ek  bejegyzése a 
külföldi utalványbevételi naplóba é s  annak a 

feladóvevényre feljegyzésének  m egtiltása.
22.272.

1. Felhívom a hivatalokat, hogy jelen rende
letéin megjelenésétől kezdve, a külföldi utalvány- 
bevételi napló „Észrevétel“ rovatába az utalványo
zott összeget a rendeltetési ország pénznemében 
(lehetőleg rövidítve) jegyezzék be (Pl. 50.60 S. 
(=  osztrák schilling), 160.50 Ke ( =  cseh korona), 
250.25 sv. fr. ( =  svájci frank), 350.60 R. M. •(== né
met márka), 250 1, (=  lira), 1250 lei, 20.15 belga).

Egyúttal utalással a P. ü. Sz. 54. §-ának 6. 
pontjában foglaltakra, megtiltom azt, hogy a fel
vevő tisztviselő a külföldi postautalványokról ki
állított feladóvevényen a befizetett összeget idegen 
pénznemben is feltüntesse.

Budapest, 1927. évi június hó 22-ién.

A megbízott útján a postahivatalban átvehető  
könyvelt küldemények értékhatárának újbóli 
szabályozása , valamint a záros tásk a  h a szn á 

latának k iterjesztése.
22.441.

A P. Ü. Sz. 74. §. 2. pontja értelmében, ha a 
küldemény megérkezéséről értesített címzett (át
vételre jogosult) nem jelenik meg személyesen a 
postahivatalban a küldemény átvételére, abban az 
esetben is, ha a címzett (átvételre jogosult) és név
aláírása a postahivatal (ügynök) előtt ismeretes, 
a jogos átvevő által szabályszerűen aláírt kézbesítő 
okmány bemutatójának azok a könyvelt küldemé
nyek, amelyeknek értéke (összege) a belföldi aján
lott levélért adható kártérítés összegét — jelenleg 
55 pengőt — meghaladja, csak a címzett (átvételre 
jogosult) névaláírásának hitelesítése mellett adha
tók ki.

A felek zaklatásának elkerülése céljából ezt 
az 55 pengős értékhatárt 500 pengőre emelem fel.

Egyben, hogy módot adjak a feleknek arra, 
hogy az 500 pengőnél nagyobb értékű küldemé
nyeknél is mellőzhessék a személyes megjelenést és 
aláírásuk hitelesítését, a záros táskának a P. Ü. Sz. 
99. §-ában szabályozott használatát a belső kézbe
sítő kerületben magánfeleknek is megengedem.

Budapest, 1927. évi junius hó 22-én.

Űj maqyar— jugoszláv távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

23414.
Folyó évi július hó 1-én a forgalom a követ

kező új magyar—jugoszláv távbeszélő-viszonyla-
tokban nyílik meg:

A m a g y a r  
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t 

n e v e

A k ü lfö ld i 
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t 

n e v e

B e s z é lg e té s i  d í j  

P  f il lé r

Hódmezővásárhely Ada 2 40
?) Apatin 2 40
»J. Backa Palanka

#(Palánka) 2 90
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A m a g y a r  
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t 

n e v e

A  k ü lfö ld i 
tá v b e s z é lő  k ö z p o u t 

n e v e

B e s z é lg e té s i  d íj 

P e n g ő  Ilii.

Hódmezővásárhely Back! Brestovas
(Szilberek) 2 40

,, Bac (Bács) 2 90
99 Belgrade 2 90
99 . Cib (Dunacséb) 2 90
99 Coka (Csóka) 2 40
1í Novisad (Újvidék) 2 90
19 Növi Vrbas

(Újverbász) 2 40
19 ödzaci (Hódság) 2 40
9 9 

99

Osijek (Eszék) 
Petrovaradin

2 90

99

(Pétervárad) 
Priglevica S. Ivan

2 90

(Bácsszentivány) 2 40
19 Senta (Zenta) 2 40
99

99

Sombor (Zombor) 
Srpski Mileties

2 40

(Militics) 2 40
99 Subotica (Sza

badka) 2 40
99 Vu kővár 2 90

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás t az új
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest. 1927. évi június hó 23-án.

Uj m agyar-csehszlovák  távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása

22.644.
F. évi július hó 1-én a forgalom a következő 

új magyar csehszlovák távbeszélő-viszonylatokban
nyílik meg:

A magyar 
távbeszélő központ 

neve

A külföldi 
távbeszélő központ 

neve

B eszélgetési díj 

Pengő fill.

Abaujszántó Tatransiká Polanka
(Tátraszéplak) 2 95

Balatonföldvár Tatranská Polanka
(Tátraiszéplaík)) 4 50

Balatonfüred Starv Smokovec
(Ótátrafüred) 4 50

99 Tatranská Polanka
(Tátraszéplak) 4 50

Békéscsaba Tatranská Polanka
(Tátraszéplak) 3 95

Győr Stary Smokovec
(Ótátrafüred 3 95

Kaposvár Tatranská P ólaink a
(Tátraszéplak) 4 50

Karcag Tatranská Polanka
(Tátraszéplak) 3 40

A m a g y a r A  k ü lfö ld i B e s z é lg e té s i  d ii
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t 

n e v e
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t  

n e v e P e n g ő fill.

Kisvárda Tatranská Polanka 
(Tátraszéplak) 2 95

Makó Stary Smokovec 
(Ótátrafüred) 3 95

Miskolc Strbské Pleso 
(Csorbató) 2 95

Ózd Kosice 2 50
Pápa Tatranská Polanka 

(Tátraszéplak) 4 50
Pécs Stary Smokovec 

(ótátrafüred) 4 50
99 Tatranská Polanka 

(Tátraszéplak) 4 50
Putnok Tatranská Polanka 

((Tátraszéplak) 2 95
Sopron Stary Smokovec 

(Ótátrafüred) 4 50
99 Tatranská Polanka 

(Tátraszéplak) 4 50
Szeged Novy Smokovec 

(Újtátrafüred 3 95
99 Stary Smokovec 

(Ótátrafüred) 3 95
Szerencs Tatranská Polanka 

(Tátraszéplak) 2 95
Tiszafüred Tatranská Polanka 

(Tátraszéplak) 3 40
A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új vi

szonylatok adataival egészítsék ki.
Budapest, 1927. évi június hó 21-én.

Megnyílt időszaki postahivatal.
24.179.

Balalonvilágos időszaki, kincstárilag kezelt 
posta- és távbeszélőhivatal f. évi július hó 1-én 
megnyílik. Működési-időtartama: július 1-től augusz
tus 31-ig.

Budapest, 1927. évi június hó 25-én.

N évváltoztatás.
23.751.

A m. kir. belügyminiszter a Nógrád és Hont 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyékbe be
kebelezett Lapujtő, és Karancsapálfalva községek 
egyesítését elrendelte.

Az egyesített község jellege: kisközség. Ideigle
nes neve: »Bocsárlapujtő«.

Budapest, 1927. évi június hó 23-án.



27. szám. 219

Forgalomköri változások.
i .

24.061.
Jósvafő kk., Abauj-Torna vm„ bódvaszilasi j., 

<Dö is.
Zaboshegy Jósvafő, u. t. Jósvafő.
Budapest, 1927. évi junius hó 25-én.

II.
23.712.

Nagykopáncs kk., Gsanád, Arad és Torontál k. 
c. e. vm., nagylaki járás, u. p. és u. t. ezentúl Tót- 
komi ós.

Budapest, 1927. évi junius hó 25-én.

III.
24.066.

Tardpuszta Somogytúr, Somogy vm., lcn- 
gyellóli-i j., u. t. Karád.

Budapest, 1927. évi junius hó 25-én.
IV.

23.517.
Berkenye kk., Nógrád és Hont k. e. e. vm., nóg

rádi j., ügynökség szünetel, u. p. Nógrád.
Udvarhelypuszta Berkenye, u. p. Nógrád.
Budapest, 1927. évi június hő 23-án.

Átm inősítések, kinevezések.
23.118.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter átminő
sítette:

a) m. kir. postafőtisztté: Bozlosnik Simon m. 
kir. postaellenőrt,

b) I. oszt. m. kir. postatisztekké: Fenyvesi
Bezső, Beipert Vilmos, Szilágyi János, Végh Gyula, 
Eiben Ernő, Takács Béla, Kalmár Andor, Deák 
Árpád, Péter János, Szíjártó Béla, Bustyaházi 
Béla, Szabó Mihály, Weller Ferenc, Padits Andor 
és Horváth Ferenc m. kir. postasegédellenőröket,

c) II. oszt. m. kir. postavonalfelvigyázóvá: 
Sipos József II. oszt. postaaltisztet.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ki
nevezte :

a) a X. fizetési osztály 3. fokozatába I. oszt.
m. kir. postatisztekké: Polcnyi Sándor, Kiss Ernő, 
András Mózes m. kir. postasegédtiszteket, Vasas 
István m. kir. posta műszaki segédtisztet, Preisz 
Béla, Erőss Gyula m. kir. postasegédtiszteket, Rajky 
László, Kuthy István, Galambos Ferenc, Kalocsa 
Mihály, Illés József, Túri László, Polgár László, 
Szigeti Ferenc, Zimányi Géza, Vidákovits János,

Mórocz Kálmán, Cser Andor, Szóvay Iván, Németh 
Lajos, Práger Imre, Kiss József, Vass Lajos, ifj. 
Velier Gyula, Barabás Gyula II. oszt. m. kir. posta
tiszteket,

b) a XI. fizetési osztály 3. fokozatába ideigle- 
.ncs minőségű II. osztályú m. kir. postatisztekké: 
Ácsai Zoltán, Andi Engelbert, Bácsénszky István, 
Bánó János, Biró Károly, Borkölcs Sándor, 
Csengeri Elemér, Gsuday József, Gál Nagy Gáspár, 
Jánosa Andor, Kasztner Ödön, Koncz Sándor, ifj. 
Lehmann Sándor, Ludinszky László, Mokánszki 
Tilior, Némclhy Géza, Nicora László, Otollics 
Sándor, Pajor Frigyes, Pakucs Ferenc, Pál Lajos, 
Pánils István, Perlaky Béla, Schauer István, Schöpf 
Sándor, Szabó János, Szabó József, Szalay József, 
Szöllösy János m. kir. posta forgalmi díjnokokat,

c) a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába m. kir. 
postaiőellenőrökké: Kallenberger Ferenc, Eperjessy 
Pál, Varga István m. kir. postaellenőröket,

(íj a X. fizetési osztály 3. fokozatába m. kir. 
posta műszaki segédellenőrökké: Zárics Péter, 
Bakits József m. kir. posta műszaki segédtiszteket,

e) a XI. fizetési osztály 3. fokozatába m. kir. 
posta műszaki segédtisztekké: Dobrovodszky József, 
Jóst Béla, Lázár Pál, Sallai Lajos m. kir. posta 
műszaki kezelőket, Staudt Gyula, Limp Sándor, 
B. Nagy Lajos, Frits Endre ni. kir. posta óra
béres műszerészeket,

I. oszt. m. kir. postaszakaltisztté: Szabó Sándor 
ceglédi II. oszt. m. kir. postaszakalliszlet,

II. oszt. m. kir. postaszakaltisztekké: Sipos
János bési, Körösi János kúntaplocai, Paréj Mihály, 
Takács József felsőmérai, Lcndvay András, Pintér 
András, Fischi István, Horváth Sándor dukai, 
Besser József, Lengyel János, Szabó Sándor
nyirádi, Tóth István bőnyi, Gálfalvi Lajos, Kleiner 
Imre, Fazekas András kiskeszi, Vady Imre, Ujszászi 
Kálmán, Massányi Pál, Vancsik József I. oszt. m. 
kir. postaaltiszteket,

L oszt. m. kir. postaaltisztekké: Fekete Imre 
monori, Kollár Mihály, Horváth Imre- kishegyesi, 
Hetyei Lajos, Bredák János, Helt József, Szendi 
József, Iharosi György, Bődé József, Szabó Pál 
sárszentmihályi, Károlyi András, Bartha Károly 
tusnádi, Dankó Gyula, Csubik István, Bernhardt 
Frigyes, Virág Pál ceglédi, Molnár Sándor lovász- 
patonai, Molnár József tiszaeszlári, Kubik János, 
Kmeth István, Horváth György, ifj. Dobos Károly, 
Varga József kiskomáromi, Odor Pál, Pénzes 
József, Kraft József, Takács István lovászpatonai, 
Szabó József bőnyi, Magyar Ferenc, Szikora Bezső, 
Farkas József pinnyei, Czugler Ferenc, Kandikó 
Ignác, Kalmár Dániel, Szabó János pápai, Kiss
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Mihály pázmándi, Lenner István, Bokányi Károly, 
Koczián András, Németh Sándor, Petik Ágoston, 
Bokor István, Labuda Péter, Darnyik Mihály, 
Kalamasznik Antal, Lehoczki Géza, Sándor Lajos, 
Drescher Tőfor, Müllner Károly, Szabó Lajos, Bukta 
József, Bess János, .Legát József, Ilencz József, 
Köves Ödön, Pozsonyi András, Bomsits Sándor, 
Krizsanovits Márton, Simon Zsigmond kisbéri, 
Fajkusz János, Burján Gábor, Nosztics István, 
Gyurcsik Gergely, László Mihály, Szentmiklósi 
György, Csizmadia Sándor, Szabó Pál viszneki, 
Tóth István tiszasasi, Turfitt József, Keszőcze 
Vince, Dubovszki Imre, Laboncz Mihály, Krucsó 
József, Magyar Ferenc zalacsányi, Novák György, 
Faragó István, Fazekas Vince, Molnár József, Szabó 
Gergely, Nagy József sukorói, Streit Sebestyén, 
Tőgyi Ferenc, Lóvéi Antal, ötvös János, Kiss 
Gusztáv, Vukics János, Makai Kálmán, Molnár 
Lajos kispákai, Csorba András, Schüsler Péter, 
Szuhai György, Szabó Ferenc fehértói, Csákány 
József, Baki József puszlaszaholcsi, Horváth Lukács, 
Kali András, Facsar Pál, Venesz Pál, Kozma János, 
Kulcsár József, Raffer György, Sepcsik János, 
Dreer József, Gyurján János, Horváth Károly 
kisujfalusi, Györke Ödön, Szatmári József váraljai, 
Rudovics István, Nagy Károly mihályházi, Szlonka 
István, Nagy János gyöngyöspüspöki, Jakab Imre, 
Pintér Vince, Demeter Elek, Keck József, Erdélyi 
János, Horváth Kálmán, Máté Lajos, Lukátsi 
Sándor, Varga János kiskomáromi, Makolinszki 
Vendel, Esztergomi Ernő, Póli Imre, Hoffmann 
Gyula, Klebniczki Sándor, Magyar Antal, Berényi 
András, Fritz Mihály, Kovács Péter Pál, Pálits 
Pál, Szabó János, Gázser György László, Kun Imre 
túrkevei, Noé Gábor, Csonka József kéméndi, 
Veszprémi András, Knittelhoffer Antal, Simon 
János lajoskomáromi, Benyőcs Lipót, Ferenczi 
Gyula, Tóth János kápolnásnyéki, Varga Pál nagy- 
cétényi, Szanati József, Huszti Bálint, Mayer József, 
Cida József, B. Szabó Mihály, Nagy Lajos„ kis
szánt ói, Molnár Gyula, Nagy György érkörösi, 
Bayer István, Molnár József somlyóvecsei, Danyi 
András, Varga Ferenc söjlöri, Győrik János, 
Ángyási Benjamin, Bebők Gábor, Sándor István, 
Szabó Lajos tiszafüredi, Bedi József, Sebestyén 
László, Párkánszky Kálmán, Csoltya Demeter, 
Farkas Károly dákai, Tolnai József, Takács Lajos 
hetyefői, Apródi Mihály, Miklós József, Czobor 
Ferenc, Flórián Sándor, Szűcs József kemenes- 
szentmártoni, Varga Mihály rábakovácsi, Répás 
György, Bekker Elek, Sümegi János, Bodnár Fülőp, 
Horváth István polgárdi, Kavin Antal, Németh 
József agárdi, Bokor Lajos, Gál Anlal, Jámbor

János, Bognár Lajos, Csöndes Albert, Kiss Ferenc 
kálozi, Szaniszló András, Fornianek Mihály, 
Barlovics József, vitéz Virág János, Csonka Pál, 
Szigeti János dunaszentpáli, Pintér János, Készei 
Ferenc, Dolinán János, Gugán Anlal, Gál Sándor 
csongrádi, Hérincs József, Vida Kovács István, 
Sztriha Mihály, Ispán Lajos, Járomi László, 
Fábián Ignác, Siba Gergely, Adorján János, Gellért 
Zsigmond, Horváth József somogyszentmiklósi, 
Dostály Ignác, Tar János kiskajdi, Horváth János 
apátfai, Lapsánszky Jenő, Gerencs Lajos, Farkas 
József, Farkas József ceglédi, Molnár P. Pál, Katona 
Lajos monori, Gulácsik János, Pintér József adonyi, 
Erdélyi József babotai, Sajbcn Pál, Kovács Gábor 
veszprémi, Németh András szegedi, Pillér Mátyás, 
Nagy János szovátai, Herczeg Gábor, György István, 
Nagy Gusztáv, Elek István, Rozbora Mihály, 
Sándor János, Baranyai Antal faddi, Szlonkay 
József, Beregszászi József, Ferenczi Sándor, Kiss 
János makiári, Boros Béla, Megyesi Sándor, Takács 
Boldizsár, Salánki József, Németh Ferenc lövői, 
Németh János kámi, Marton Ignác, Fekete Imre 
nagycenki, Peszlen Ferenc, Kapovits Ferenc, Gősi 
János, Kasza Mihály, Neuprandt István, Tóth János 
látrányi, Kun Sebestyén Lajos, Jaluis Rezső, Kovács 
László szentmártonkátai, Laczi Imre, Demeter 
Márton, Varga Ferenc vajszkai, Rénes József, 
Liszák Ferenc, Paulin Péter, Kovács József németi, 
Bozóki Ferenc, Pánya János, Menkó Mihály, 
Csonka Mór, Polinger József, Gahó József, Kovács 
Imre csécsényi, Fodor István viszneki, Zólyomi 
Márton, Bungyi Mátyás, Jakab Gábor, Baracsi 
János, Himmelbauer Ferenc, Szunyogh István, 
Bokor Mózes, Sánta Károly, Lakatos Ferenc kalo
csai, Sperai Géza, Lukács István zámolyi, Szabó 
József rácalmási, Katona Ágoston, Horváth János 
nagyperkátai, Sárai András, Motál Ede, Kosa Elek, 
Cseri János, Kierer Ferenc, Horváth János balaton- 
niagyaródi, Sipos Győri József, Péter András, 
Gábor János, Sárközi Sándor, Győrváry József, 
Valii Ferenc, Paksi István, Visi Győző, Podolszkv 
Lajos, Ordódi Jakab, Lupp Károly, Szobota Nándor, 
Horváth Imre pátyi, Kovács György nagydorogi, 
Hegedűs Lajos lovászpatonai, Szabó Balázs, Hullám 
Lajos, Teszarek Péter, Kovács József vámosgyörki, 
Fister István, Cserepes Gyula, Németh József 
magyaralmási, Landy Vendel, Tölli Imre, Boncz 
István, Navora Alajos, Győri István téthi, Líllin 
Antal, Borbély János dukai, Bányai Péter, Theodos 
József, Lestár Gábor, Molnár Károly szentmárton
kátai, Vig János tiszaújlaki, Szabó József gyertyá
nos^ Rohonczi István, Boldizsár György, Németh 
György szegedi, Gergely Lajos, Vaskó Mihály,
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Varjú János gogánfai, Lévai József, Bereczki János 
dunavecsei, Meer József, Kard Ferenc, Csontos 
Imre, Muzsiay István, Kreuzer Imre, Czobor 
Gergely, Szentandrási Mihály, Oláh József gárdonyi, 
Hima István, Lénárd Ferenc, Petrik Máté, Hekkel 
István, Szeneczky Gyula, Csöppüs József, Szabó 
Mátyás, Boda István, Sülé József, Kuntler Károly, 
Rónaki János, Miklai József, Szopkó István, Horváth 
Lajos, Forró Kálmán, Sárai András, Németh 
Ferenc, Klausz Sándor, Rakits Dániel, Kiss M. 
Tamás, Dracarits János, Kovács Dávid, Szekeres 
István nagykátai, Bárány István, Györkös Ferenc, 
Hegedűs József, Nagy Sándor iszkaszentgyörgyi, 
Géeb Samu, Nagy János vértesacsai, Söjtöry Gábor, 
Murár János, Tóth Imre érszakácsi, Kordos József, 
Sluchlik Gyula, Bezerédy Károly, Zakár Miklós, 
Menyhárt István, Szakái János, Bordás Imre, Cser 
Mihály, Ilaszenbock Károly, Sirhuber Lajos, 
Horváth Lajos lovászpatonai, Kontra István, Józsa 
István adonyi, Rácz Ignác, Antal Károly, Simon 
Mihály tápiógyörgyei, Kislóth József, Sabar János, 
Szüts Ferenc, Szelei Pál, Schneider Henrik, Koncz 
György szabadbattyányi, Korosecz József, Darázs 
István, Burunkai Károly, Nemes Mihály, Torma 
Mihály, Bállá Károly kistompai, K. Nagy Mihály, 
Fényszarusi László, Major István, Harkai József, 
Czvetkovics István, Sindler János, Vincze Miklós, 
Mucsi Gábor, Sajtos Pál, Torma István, Szenczi 
György, Nagy Imre, Molnár Ferenc, Közel Mihály, 
Molnár Imre hegyfalui, Papp Gyula egyházsze- 
csődi, Kóbor János, Balogh István debreceni, 
Vargha István győrszigeti, Magyar Károly, Horváth 
Imre, Rajtik Antal, Zsiga Lajos, Kovács Sándor 
cecei, Lipták Flórián, Vadász János, Bárdos Lajos, 
Pikola Ferenc, Kaszás József, Stvka Tamás, Kiss 
György üllői, vitéz Hegyesi Bálint, Erős Lajos, 
Kővári János, Besse Miklós, Misi István, Burucs 
Sándor veszprémi, Szécsényi József, Hetyei József, 
Horváth Lajos rábakovácsi, Székely János, Kovács 
Vince táczi, Pethő Kálmán, Darabos József, 
Hagemann Frigyes, Székely Sándor, Gisz József, 
Herczeg Elek, Laki Mihály, vitéz Arany János, 
Gáspár István kilimáni, Torma József, Popovics 
Mihály, Mészáros Pál, Lendvai József gogánfai, 
Szabó József bicskei, Pásztó Lajos, Ress Ferenc, 
Ladányi Károly II. oszt. m. kir. postaaltiszteket, 

ideiglenes minőségű II. oszt. ni. kir. posta- 
altisztekké: Horváth András m. kir. postasegéd- 
szolgát, Füri János órabéres munkást, Dékány 
József, Pásztori János távirdamunkásokat, Jenei 
Ferenc m. kir. postasegédszolgát, Dalocsa Sándor, 
Mozdik Lőrinc, Kiss Antal, Koznia István, Kovács 
Gáspár, Rábli Antal, Raucsik István, Deák József,

Pelyva Mátyás, Kelemén István, Dósa Sándor, 
Bálint Péter, Pályi János, Winkler Pál, Horváth 
András, Léh József, Legendi István, Dutka Mihály, 
Marosa Ferenc, Hartyáni Mihály, Szabó József 
makiári, Fekete János kenderes!, Kristály Dávid, 
Tóth József, Schrein József, Polgár András, Szabó 
Endre, Katona Lajos, Petró János, Somogyi Lajos, 
Tóth Pál, Czédnlás János, Rafael Ferenc napi
béres m. kir. postakocsisokat, Balázs (Fülöp) Albert 
m. kir. postasegédszolgát, Hajnal János, Goré János, 
Lendvai István napibéres m. kir. postakocsisokat, 
vitéz Szijjártó Ferenc m. kir. postasegédszolgát, 
Tischler József napibéres m. kir. postakocsist,

I. oszt. m. kir. postacsoportvezetővé: Csizmán 
Ferenc m. kir. postakocsi kezelőt,

I. oszt. m. kir. postavonalfelvigyázókká: Kuma- 
novics József, Mészáros Dániel, Veress József II. 
oszt. m. kir. postavonalfelvigyázókat,

II. oszt. m. kir. postacsoportvezetővé: Ring 
József m. kir. postaórabérest,

ni. kir. postakocsikezelőkké: Unger János,
Baglyas Mihály, Szabados Imre m. kir. postaóra- 
béreseket,

II. oszt. m. kir. postavonalfelvigyázókká: 
Kvasznyik József, Fejér József, Fábián Gábor m. 
kir. postaórabéreseket.

Budapest, 1927. évi június hó 20-án.

Szem élyzetiek.
24.080.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1927. évi 
május havában előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek:
Dr. Handler Ferenc fogalmazó 14/b. Buda

pestről Szekszárdra, Polgár Géza fogalmazó 20 
Budapestről Zalaegerszegre, Barabás Gyula II. oszt. 
tiszt 32 Tapolcáról Budapestre, Stroblik Ferenc 
II. oszt. tiszt 141 Budapestről Pécsre, Frendl Béla 
segédtiszt (119 Székesfehérvárról Budapestre, Gyur- 
kovics Béla segédtiszt 680 Budapestről Székesfehér
várra, Győré Gizella segédtisztnő 367 Veszprém
ből Egerbe, Sallai Lajos műsz. kezelő 30 Debre
cenből Kaposvárra, Sipos Bálint I. oszt. altiszt 
1542 Mezőtúrról Budapestre, Németh József agárdi 
II. oszt. altiszt 1046 Budapestről Karcagra, Do-
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minkó János II. oszt. vonalfelvigyázó 234 Komódi
ból Pápára.

Elbocsáttattak:
Szakács Sándor 682 és Weinhoffer Ernő II. 

oszt. altisztek.

Felmentetett:
Pala Sándor segédmérnök 37 és Matos Károly 

II. oszt. liszt 212.

Nyugdíjaztalak:
Oszlaczky Szilárd I. oszt. főfelügyelő 33, Ki

liánok Ferenc 18 és Máder László 19 II. oszt. 
főfelügyelők, Németh György felügyelő 315, Varga 
Gyula 167 és Rózsa György 517 segédtisztek, 
Malilski Mária ellenőrnő 239, Magyar János II. 
oszt. szakaltiszt 137, Maszár Mihály 635, Willing 
Ferenc 1286 és Józsa Lukács 1190 I. oszt. al
tisztek, Kiss Gyula bárándi 806, Keresztúri János 
1340/a, Rejtő Henrik 1790 és Horváth Lajos rárói 
2569 II. oszt. altisztek, Csömör Benő I. oszt. vonal- 
felvigyázó 35.

Meghaltak:
Kvaszna József I. oszt. főfelügyelő 52, Jeskó 

I'erenc II. oszt. tiszt 293, Horváth József műszaki

ellenőr 38, Strammer Béláné segédei lenőr nő, 986, 
Krázi János I. oszt. altiszt 435 és Ritzl Mátyás 
II. oszt. altiszt 3915.

Budapest, 1927. évi június hó 23-án.

18. Kimutatás e lveszett igazolójegyekről.
(L. a P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040. sz. rendeletet.)

Kiállító hivatal Az ig azolójegy Az israzolóiesrv
(és ország) száma Kiállításának keltő tulajdonosa

Cairo, Egyiptom 165 1926. V. 6 . Ismail El Cliafei

Tétuan, Marokkó 44 1927. 11. 14 Jósé Medina Lara
(spanyol zóna)

Milano,
Olaszország

19,720 1927. I. 24 Venturini Vincenzina 
fit Angelo

Erminia Padoa ved
Milano V. R., 
Olaszország

12,688 1926. VII. 13. Tedeschi fu 
Pellegrino

Milano V. R., 
Olaszország

25,509. 1927. 111. 7. Castelli A chilié fu 
Luigi

Milano V. K., 
Olaszország

38,777 1925. IX. 1. Lanzani Enrico di 
Oreste

Palermo V.,
Olaszország

14,338 1927. 1. 14. Antonino Marchese 
fu Giuseppe

Almagro, 21,223 1926. Vili. 27. Rafael Losa Sanchez
Spanyolország

Cádiz,
Spanyolország

13,145 1926. V. 20. Jósé Uréta Tiner

)
Nerva,

Spanyolország
26,579 1927. 11. 23. Juan  Castilla Feria

V

Salas de los 
Infantes, 

Spanyolország

1,776 1926. 11. 8. Sebastian Crespo 
Mardomingo

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
22.572.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj.
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglallak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgatóság
hoz 1927. évi július hó 14-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi június hó 25-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
23.098.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglallak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sájátkezűleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgatóság
hoz 1927. évi július hó 14-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi június hó 28-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
23.708.

postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sájátkezűleg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), 
illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi július hó 14-ig 
nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1927. évi június hó 24-én.

Kiadói á llást keresnek.
i.

Gyakorlott kiadó budapesti hivatalnál alkal
mazást vállal. Szives megkereséseket kér kiadónő 
Dédes.

II.
Mindhárom szakban teljes jártassággal bíró 

kiadónő állást keres. Elvállalja a pénztár kezelését 
és helyettesítéseket is elfogad. Szives megkeresést 
kér: kiadónő, Nagykanizsa, Attila-utca 22.
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Szerény kiadónő bármely osztály kezelésére 
azonnal ajánlkozik. Szives megkeresést kiadónő, 
Alpár, Pest m. címre kér.

IV
Teljesen szakképzett, számadásléteire képes 

kiadónő augusztus 1-től alkalmazást, esetleg helyet
tesítést vállal. Szives megkeresést Postahivatal Nagy- 
kála címre kér.

V.
Kilencévi gyakorlattal biiró kiadónő, mind a 

három ágban jártas, azonnalra állást keres. Esetleg 
helyettesnek is elmeníie. Szives megkeresést kér 
Kincses Lajosné, Komjádi címre.

III. VI.
Korosabb férfikiadó II. osztályú hivatalinál he

lyettesítést elvállal, kisebb I. vagy II. osztályú hiva
talhoz kiadónak is elmegy. Óim: Férfikiadó, Felső- 
ireg, Tolna m.

VII.
Önálló kezelésre képes kiadónő állást keres 

nagyobb hivatalnál, pénztárkezelést, vagy helyet
tesítést is vállal július 15, vagy augusztus 1-re, 
Postakiadó Szabadbattyán.

VIII.
Kezdő kiadó állandó alkalmazást keres, azon

nali belépése. Szíves megkeresést kér kiadónő 
Lovasberény.

Nyomatott a Budapesti Hirlap nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető; Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g | | |  POSTA RÉSZÉRE.

K IA D JA  A MA G Y A R  KI RÁLYI  ||§ § Í  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST (927 JÚLIUS 9. 28. szám.

T Á R T Á L  O M
Postai számításból k izárt sajtóterm ék
A M agyarországi SzodiáMsta M unkáspárt központi 

közlönyeként „Szocialista M unkás“ cím alatt kiadott sajtó 
term ék megjelenésének és terjesztésének eltiltása.

A gyüjlőpostahivalalok készpónzbeszolgáiltatása és el- 
látm ánykérése eddigi rendjének részbeni m ódosítása.

A felvevő postaalkalm,azott kezéhez adandó, de levél- 
gyiijtőszekrélny ú tján  feladott nyom tatványok kezelése.

A m eghatalm azások nyilván tartási d íjának postai bé
lyegekben való lerovása.

A m. kir. pénzügym iniszternek 75.600/1927. sz. reinde- 
lete a vált'óiilelék leszállításáról.

D ictionnaire des bureaux de (Poste cím ű segédkönyv 
táviratok felvételénél nem  használható.

Változás a Táviró-Díjszabás-ban.
Uj m agyar-osztrák I á v bes zólű -viszonylat ok m egnyi

tása.
Uj m agyar-jugoszláv távbeiszélő'-viszony latok m eg

nyitása.

Postai szá llításból kizárt sajtóterm ék.
25.543.

A Berlinben a „Frei Jugend“ kiadásában meg
jelent Ernst Friedrich „Krieg dem Kriege“ című 
könyvétől, továbbá a Leipzigben megjelenő 
„Atheist“ című időszaki laptól a postai szállítás jo
gát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket a 
kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1927. évi julius hó 4-én.

A M agyarországi S zocia lista  Munkáspárt köz
ponti közlönyeként „Szocialista  Munkás“ cím 
alatt kiadott sajtóterm ék m egjelenésének és  

terjesztésén ek  eltiltása.
23.646.

Hivatkozással a Posta Rendeletek Tára 1925. 
évi 36. számában megjelent 17.998. sz. rendele- 
temre, értesítem a m. kir. postahivatalokat, hogy 
a Magyarországi Szocialista Munkáspárt központi 
közlönye „Szocialista Munkás“ cím alatt is rnegje-

Mainz bevonása a magyar-ném et távbeszélő-forga
lomba.

Helyesbítés.

Adatok gyűjtése az Aranykönyv részére.
H elyesbítés a  m. kir. postahivatalok és ügysökségeik 

névsorában lés a D íjövm utatóban, valam int a Helységnév
tárban.

H elyesbítés a „D íjövm ulaló és a m. kir. .postahivata
lok és ügynökségek névsora“ című segédkönyvében.

Forgalom közi változások.
Pályázati hirdetm ény postaszállítói állásira.
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról.
Pályázati hirdetm ények postaimesteri állásokra.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki Tllllá&ra, szerződés 

me'Wiett.

Kiegészítés a távírda- ös távbeszélő hivatalok név
sorához.

Kiadói állást keresnek.

lenik s a belügyminiszter úr tiltó rendelkezését e 
sajtótermékekre is kiterjesztette. Figyelmeztettem 
ennélfogva a kir. postahivatalokat, hogy „Szocia
lista Munkás“ cím alatt kiadott sajtóterméknek ne
tán postára adott példányait ne szállítsák és ne 
kézbesítsék, hanem a budapesti m. kir. államrend
őrség főkapitányságához küldjék be.

E sajtótermék részére is tilos kifejezetten elő
fizetésekről szóló postautalványokat és csekkbefi
zetéseket felvenni. Az esetleg tévesen felveit össze
geket a feladónak kell visszakézbesíteni.

E rendeletemet az elől idézett rendeletnél elő 
kell jegyezni.

Budapest, 1927. évi julius hó 1-én.

A gyiijtöpostahivatalok készpénzbeszolgáltatása  
é s  ellátm ánykérése eddigi rendjének részbeni 

m ódosítása.
24.068.

A gyüjtőpostahivatalok pénzbeszolgáltatásának 
és pénzellátmánya felvételének rendjét, a P. R. T. 
1926. évi 19. számában 14.565. sz. alatt közölt ren
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deletben foglaltaktól eltérően, a következőkben 
módosítom:

A gyüjtőpostahivatalok készpénzfeleslegeiket 
f. évi július hó 11-étől kezdődően naponként Vall 
óráig szolgáltathatják be a székhelyükön levő Ma
gyar Nemzeti Bank fiókintézeteihez. A pénzfeles
legek tömegét, különösen az apróbb címletű pénz
nemeket, esetleg több részletben már a korábbi 
órákban be kell szolgáltatni. Az utolsó tételként 
eszközölhető beszolgáltatások, lehetőleg csak nagy 
címletű pénznemeket tartalmazhatnak.

Általában csak 100-zal osztható összegek 
szolgáltathatók be.

A fentebb megjelölt időpontig felgyülemlett 
készpénzfeleslegeknek a következő napra való 
visszatartása szigorúan tilos.

A V2 II órai időpont után a Magyar Nemzeti 
Bank fiókjainál beszolgáltatás nem eszközölhető.

A Magyar" Nemzeti Bank fiókintézetei a na
ponkint V2 II óráig beszolgáltatott összegeket, 
postaszolgálati táviratban jelentik be a Magyar 
Nemzeti Bank főintézetének. Ha beszolgáltatás 
nincs, ezt is kell szolgálati távirattal ugyanide je
lenteni. Ezeket a táviratokat a gyüjtőpostaliiivata- 
lok továbbra is Tm2 jelzéssel és „Postaszámv.“ 
címmel is ellátva azonnal továbbítani kötelesek.

A budapesti 42. sz. távirdahivatal, a hozzá be
futó ezeket a táviratokat 11 óra 40 percig gyűjti 
és azután egyszerre kézbesíti a Magyar Nemzeti 
Bank főintézetének és a posta központi számvevő
ségének. A kézbesítésnek 12 óráig meg kell tör
ténni.

A hónap utolsó két munkanapján beszolgál
tatás nem eszközölhető. Ezen a két napon annak 
távirati bejelentése is elmarad, hogy beszolgálta
tás -nem volt.

A gyüjtőpostahivatalok, ellátmányokat f. évi 
július hó 11-én kezdődően, naponként V212 óráig 
vehetnek fel a Magyar Nemzeti Bank fiókintéze- 
teinél. Eddig az időpontig, ellátmány — a szük
séghez mérten — több Ízben is igénybevehető.

A Magyar Nemzeti Bank fiókintézetei, a gyüj
tőpostahivatalok részére V2 I 2  óráig kifizetett ősz

szegeket, vagy ha ellátmányfelvétel nem volt, azt 
is, naponkint szintén postaszolgálati táviratban je
lentik be a Magyar Nemzeti Bank főintézetének. 
Ezeket a táviratokat a gyü jtőpostahivatalok a be- 
szolgálatásokat bejelentő táviratokhoz hasonlóan 
kezelik. A budapesti 42. sz. távirdahivatal ezeket 
a táviratokat 12 óra 10 percig gyűjti és azután 
a Magyar Nemzeti Bank főintézetének és a m. kir. 
posta központi számvevőségének egyszerre kézbe
síti. A kézbesítésnek 12 óra 30 percig meg kell 
történni.

A Magyar Nemzeti Bank fiókintézete által 
szerkesztett és annak főnöke, vagy helyettese ál
tal aláírással ellátott szóbanlevő táviratok, feladó 
könyvvel a gyüjtőpostahivatal főnökének, vagy 
helyettesének adatnak át. Az ekként feladott táv
iratokat a gyüjtőpostahivatal főnöke, vagy helyet
tese megvizsgálni tartozik, vájjon azok a Magyar 
Nemzeti Bank főintézete főnökének, vagy helyet
tesének eláirásával el vannak-e látva és hogy a 
gyüjtőpostahivatal által beszolgáltatott, vagy ellát
mányként felvett összegek adatai a feladott táv
iratok adataivl megegyeznek-e. Ha eltérés mutat
kozik, vagy ha a Magyar Nemzeti Bank fiókinté
zete főnökének, vagy helyettesének aláírása a táv
iratokról hiányzik, erről a Magyar Nemzeti Bank 
fiókintézetét távbeszélőn kell értesíteni és az aláírás 
pótlását, illetve az adatok helyesbítését kérni. 
Amennyiben az aláírás hiánya nem pótoltatnék, 
vagy a távirat szövege nem belyesbíttetnék, a táv
irat ennek ellenére is továbbítandó és az eset a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályának távbeszé
lőn (Krisztina 504—09) azonnal bejelentendő.

A gyüjtőpostahivatal főnöke, vagy helyettese a 
szóbanlevő táviratokat, — annak jeléül, hogy azo
kat megvizsgálta és rendbenlévőnek találta, ► - Ikéz- 
jegygyel ellátja és csak azután intézkedik azok 
továbbítása iránt.

Figyelmeztetem a gyüjtőpostahivatalokat, hogy 
a szóbanlevő táviratokra, annak szövegét illető meg- 
jegyzétaöket, vagy a szöveg egyes részeit ismételve, 
illetve idézve, ne jegyezzék fel, mert eddig több 
esetben a feljegyzések is továbbíttattak, ami a Ma
gyar Nemzeti Bank főintézeténél félreértésre adott 
okot.
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A budapesti 42. sz. távirdahivatalt is figyel
meztetem, bogy a szóba nlévő táviratokat egy-egy 
címzett részére ne dupla szöveggel kézbesítse, ami 
már több ízben megtörtént ás szintén félreértésre 
adott okot.

A postahivatalok ezt a rendeletet az előlidézett 
rendeletnél jegyezzék elő azzal, hogy egyebekben 
az idézett rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

Budapest, 1927. évi június hó 28-án.

A felvevő postaalkalm azott kezéhez adandó, de 
levélgyüjtöszekrény utján feladott nyom tatvá

nyok kezelése.
21821.

Az egyöntetű eljárás biztosítása céljából elren
delem, hogy a postahivatalok a kézírással, vagy 
írógéppel előállított eredetiről a P. U. Sz. 35. §. 1. 
pont második 'bekezdésében jelzett módon előál
lított sokszorosítások kezelésénél, ha azok nem a 
felvevő alkalmazott kezéhez, hanem levélgyűjtő- 
szekrény útján adatnak fel, a következőképpen já r
janak el:

1. Ha a levélgyüjtöszekrény útján begyűjtött 
anyagból legalább 20 drb egyező tartalmú és szö
vegű ily nyomtatvány előkerül, helyes bérmente
sítés esetében azokat el kell fogadni és nyomtat
ványként kell továbbítani.

2. Ellenkező esetben a jelzett módon feladott, 
ily nyomtatványokat mint szabályelleneseket a fel
adónak kell visszaadni, vagy ha ez nem lehetséges 
tértiküldeményekként kell kezelni.

Budapest, 1927. évi junius 27 én.

A m eghatalm azások nyilvántartási dijának postai 
bélyegekben való lerovása.

26.073.
F. évi augusztus 1-től kezdve a postahivatalok 

(postaügynökség) a meghatalmazások nyilvántar
tási díjat ne a bárcalajstromban (készpénzben) 
számolják el, hanem ismét a meghatalmazásom 
megfelelő értékű postabélyegekben róják le és a 
felragasztott (postabélyegeket a hely és kelti be- 
tüzőlenyomatfal lássák el.

Ezt a rendeletet a hivatalok H. P. U. 5. § 2. 
pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1927. július hó 5-én. / /

A m. kir. pénzügym iniszternek 7 5 .60 0 /1 92 7 . sz. 
rendelete a váltóilleték leszállításáról.

25.809.
Az 1924/1925. évi állami költségvetésről szóló 

1925:IX. t.-c. 15. §. 1. bekezdésében foglalt fel
hatalmazás alapján a váltóilleték leszállítása iránt 
az alábbiakat rendelem :

2- §■
A váltók (váltópéldányok, eredeti forgatmány

nyal ellátott váltómásolatok) illetéke az azokban 
kitett érték után az illetékdíjjegyzék 98. tételében 
«meghatározott I. vagy II. fokozatos illeték helyett:

1. 0.1 o/o, ha a fizetési határidő belföldön 
kibocsátott váltónál - hal hónapnál nem későb
ben, illetve külföldön kibocsátott váltónál — Z. o
tizenkét hónapnál nem későbben jár le; A- <

2. 0.5o/o, ha a fizetési határidő — belföldön r, 
kibocsátott váltónál — hat hónapon túl, illetve — 
külföldön kibocsátott váltónál — tizenkét hónapon
túl jár le.

A fizetési határidői a váltó kiállítása napjától 
kezdve kell számítani.

3. §.
Belföldön kibocsátott, de kizárólag külföldön 

fizetendő váltó után az illetékdíjjegyzék 98. tételé
ben megszabott I. vagy II. fokozatos illeték helyett 
a 2. §-han meghatározott illeték egyötöd részét, 
tehát a fizetési határidő szerint 0.02°/o vagy 0.1 o/0 
illetéket kell leróni.

A külföldön kibocsátott és kizárólag külföldön 
fizetendő, de belföldön forgalomba hozott váltó 
az 1887:XLV. t.-c. 11. §-ában meghatározott illeték
tétel helyett a váltóban kilett érték után 0.010/0 

illeték alá esik.
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 ó/0 illeték alá esik.

Ez a rendelet az 1927. évi június hó 1-én lép 
életbe és szabályait azokban az esetekben kell alkal
mazni, amelyekben a kincstárnak az illetékhez való 
joga a rendelet életbelépése után nyílt meg. Ha a 
korábban kiállított váltóra nézve a magasabb illeték
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pótlásának kötelességét megalapító körülmény a 
rendelet életbelépése után áll be, az illetéket csak 
akkor kell kiegészíteni, ha a bekövetkezett körül
mény folytán az új szabályok szerint is több illeték 
jár, mint amennyit a váltón annak kiállításakor le 
kellett róni.

Tudomásul és alkalmazkodás végett közlöm.
Ezt a rendeletet jegyezzék elő az 1927. évi 

P. R. T. 21. számában közzétett 19.123. számú 
rendeletnél. /

Budapest, 1927. évi július hó 4-én.

A Dictionnaire des bureaux de P oste című 
segédkönyv táviratok felvételénél nem használ

ható.
24.745.

Tudomásomra jutott, hogy egyes postahivata
lok táviratok felvételénél a nemzetközi távirda- 
szolgálatra megnyílt távirdahivataloknak hivatalos 
névjegyzéke (Nomenclature) helyett a nemzetközi 
-postairoda által kiadott Dictionnaire des bureaux 
de Poste« (Az Egyetemes Postaegyesület és az 
ahhoz nem tartozó országok postahivatalainak név
sora) című segédkönyvet használják.

Minthogy ez utóbbi kizárólag postai külde
mények felvételénél szolgál segédeszközül és arról 
nem ad útbaigazítást, hogy hol van táviróhivatal, 
annak használata tehát a táviratok felvételénél 
zavart okoz.

Utasítom ezért a kir. hivatalokat, hogy a táv
iratok felvételénél — mint egyedül irányadó segéd
könyvet — a Nomenclature-t használják.

Budapest, 1927. évi július hó l-én.

V áltozás a Távíró-Díjszabásban.
21.631.

A f. évi január hó l-én életbelépett .Táviró- 
Díjszabás-ban a következő változások vezetendők 
keresztül:

A 23. oldalon San, Domingo köztársaság Haiti 
szigeténél a rendeltetési ország hasábjában a „via 
Guantanamo radio“ útirány-jelzés az I. és II. út- 
irányhasábokban előjegyzett díjtételekkel törlendő 
és helyébe via Ponce radio az I. útirányhasábba 
a következő díjtételek Írandók:

San Domingo, Puerto Plata, La
Romana és B arah o n a ................... 4 73

Többi hivatal ..................................4.90
A 2. jegyzet szövege a következőkép módosí

tandó: „San Domingo köztársaság többi) hivata
laihoz =  LG =  távirat nem küldhető.“

„ t“ és „ f t“ jegyzetek jelei és szövegei tör
lendők.

A 26. oldalon Columbiánál Buenaventura hi
vatal neve elé a díjtételek változatlanul hagyása 
mellett „Báranquilla“ Írandó.

A 32. oldalon Perzsiánál via Radio Belgrade 
útirány hasábban Bender Abbas díja 2.68, Bushire 
díja 2.28 és a többi hivatal díja 1.90-el jegyzendő 
elő. A díjtételek mellé „XX“ jel teendő és a „XX“ 
jegyzet szövegében a „via Italo radio“ szavak után 
„via Radio Belgrad“ átjelzés szúrandó be.

A 35. oldalon Marquises szigeteknél Atuona 
(via Ujzéland) díja a via Eastern vagy via Varso- 
vic Indo útirányhasábban 7.30-ról 6.30-ra helyes
bítendő.

Budapest, 1927. évi június 28-án.

Űj magyar osztrák távbeszélő-viszonylatok meg
nyitása.
24.307.

A folyó évi július hó 15-én a következő új 
magyar-osztrák távbeszélő viszonylatokban a for
galom megnyílik:

A  m a g y a r  A  k ü lfö ld i B e s z é lg e t é s i  d í j
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t  t á v b e s z é lő  k ö z p o n t

n e v e n e v e  P e n g ő fill.
Babócsa Wien 2 75

Klagenfurt 2 75
Balatonboglár Oberwart (Felsőőr) 2 40
Balatonfőkajár Oberwart (Felsőőr) 2 40
Beled Oberwart (Felsőőr) 2 10
Bia Oberwart (Felsőőr) 2 40
Budapest Weissenbach a. d. Triest 2 75
Bük Lockenhaus (Léka, Vas m.) 1 70
Devecser Oberwart (Felsőőr) 2 10
Enying Obefwart (Felsőőr) 2 40
Ercsi* Weissenbach a. d. Triest 2 75
Eszterháza Lockenhaus (Léka, Vas m.) 1 70
Győr Lockenhaus (Léka, Vas m.) 2 10
Hegyeshalom Oberwart (Felsőőr) 2 10
Hernádnémeti* Wien 3 20
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A magyar 
távbeszelő Központ

A külföldi 
távbeszélő k-i/pont

Beszélgetési dij
neve neve Pengő fill.

Iván Oberwart (Felsőőr) í 70
Kaposvár* Kallenleutgeben 2 75
Kapuvár Lockenhaus (Léka, Vasm.) 2 10
Kápolnásnyék Oberwart (Felsőőr) 2 40
Keszthely Oberwart (Felsőőr) 2 10
Lébény Oberwart (Felsőőr) 2 10
Mór Oberwart (Felsőőr) 2 40
Nagyvázsony Oberwart (Felsőőr) 2 10
Pécs* Kaltenleutgeben 3 20
Simontornya* Weissenbach a. d. Triest 2 75
Siófok Oberwart (Felsőőr) 2 10
■Sopron Tatzmannsdorf (Tarcsa-

fürdő) . . .1 70
Sümeg
Szombathely

Ober wart (Felsőőr) 
Deutsch-Schützen

2 10

(Németlövő) 1 70
Tamási Oberwart (Felsőőr) 2 40
Tapolca Oberwart (Felsőőr) 2 10
Tét Oberwart (Felsőőr) 2 10
Rajka Nikitsch (Füles) 2 10

55 Weissenbach a. d. Triest 2 10
* A Budapesten túlifekvő helyekre 

korlátozással.

érvényes időbeli

A kir. hivatalok a f. évi január hó 1-én kiadott 
ii j „Távbeszélő-Dí jszabás“-t az új viszonylatok
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi június hó 26-án.

Új m agyar-jugoszláv távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

25.782.
Folyó évi július hó 10-én a távbeszélőforgalom 

Mernye és Donja-Dubrava, Pécs és Zagreb, vala
mint Szeged és Horgos között megnyílik.

A háromperces egyszerű beszélgetés díja a 
mernyci és pécsi viszonylatokban 2 P 40 f. és a 
szegedi viszonylatban 1 P 35 f.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabást az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi július hó 4-én.

Mainz bevonása a m agyar-ném et távbeszélő- 
forgalomba.

24.914.
>. I -

Egyrészről Mainz német távbeszélőközpont, 
másrészről mindazon magyar távbeszélőközpontok 
közt, melyek a Németországgal való forgalomban

résztvesznek, a távbeszélőforgalom a f. évi július 
hó 15-én megnyílik. A beszélgetési díj Budapest
ről 8 P 55 f., amely díjhoz a vidéki magyar köz
pontokkal való forgalomban a szabályszerű 35 f., 
illetve 70 f. pótdíjak számítandók.

A kir. hivatalok a f. évi január hó 1-én ki
adott »Távbeszélő Díjszabás«-t az új viszonylat ada
taival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi július hó 5-én.

H elyesbítés.
26.276.

A P. R. T. folyó évi 24. számában közzétett 
21.759. számú »Postautalvány, utánvéted és meg
bízási forgalom felvétele Németalföldi Indiával« 
című rendelet második bekezdése után 3. bekezdés
ként a következő mondat írandó: »Ugyanennyi az 
egy megbízással beszedhető legmagasabb összeg is«, 
a harmadik bekezdés 3. sorában pedig a »és a 
megbízásoknak« szavak törlendők. ..

Budapest, 1927. évi július hó 6-án. _

Adatok gyűjtése az Aranykönyv részére.
429/P.

Felhívom az összes postai hatóságokat és hiva
talokat, hogy a hősi halált halt kartársak »Arany- 
könyv«-éhez még szükséges egyéni adatokat az 
»Aranykönyv« szerkesztésével megbízott Eberhardt 
János postafőigazgatónak bocsássák íyiielőbb rendel
kezésre, és nevezett főigazgatót a hősi halottakra 
vonatkozó adatok felkutatásában és kiegészítésében 
támogassák.

A szükséges adatok Eberhardt János postafő
igazgató nevére, a m. kir. postautalvány-kicserélő 
hivatalához irányítandók.

Budapest, 1927. évi július hó 6-án.

H elyesb ítés a m. kir. postahivatalok é s  Ügy
nökségek névsorában é s  a  Díjövmutatóban, 

valamint a H elységnévtárban.
I.

14.654.
Ivánc neve mellől a »k« jelzés törlendő. 
Budapest, 1927. évi július hó 2-án.
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23.934.
II..".fi -  II.

23.698.
Felsődobsza mellől a »gy«, illetve a »pd« jelzés 

törlendő.
Budapest, 1927. évi június hó 30-án.

Helyesbítés a „Díjövmutató és a m. kir. posta- 
hivatalok és ügynökségek névsora“ című segéd

könyvekben.
25.048.

Ujkér postahivatal neve mellől a »gy« jelzés 
törlendő. 1 '

Budapest, 1927. évi július hó 2-án.

Forgalomköri változások.
i.

9.844.
Vekerd kku Bihar vm., berettyóujfalusi j., u. t. 

Fúrta.
Kantaköztanya r \  Fúrta, Bihar vm., bcrettyó- 

ujfalusi j., u. t. Fúrta.
Perespuszla r \  Fúrta, u. t. Fúrta.

• Budapest, 1927. évi július hó 4-én.

Császártöltés nk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun ym., 
kiskőrösi j., ezentúl is.

Budapest, 1927. évi június hó 25-én.

III. -

23.549.
A helységnévtárba felveendő:
Szeged—Somogyitelep r s  Szeged (Csongrád

vm.), (X I■ Eh. Szeged 1., Budapest B H i  
Szeged . . . .  763, postáig. Sz.

Budapest, 1927. évi június hó 23-án.

Pályázati hirdetmény postaszállítói állásra.
A Nyíregyháza 1. sz. postahivatalnál szerződéskötés mellett.

23.093.

A postaszállító köteles a Nyíregyháza 1. sz. 
postahivataltól az 1.6 km. távolságra fekvő nyír
egyházai pályaudvarra naponként ötször közlekedő 
ketlősfogatú tárkocsijáratot, 4 egész napi kettős
fogatú házhoz kézbesítő, 1 egész napi egyfogatú

V Kimutatás
a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők 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

igazgatósági
kerület n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

A törlés oka Megjegyzés

Budapest Simon György hiv.
kisegítő

Dévaványa
1907 Bp. 14. Bizalomvesztés —

' Budapest Gerber Hildegard kiadó Petrozsény Dunakeszi Több mint fél év óta 
nem vállalt alkalmazást —

Budapest Keleti Szerén » Berkesfalu Pestszentlőrinc » —

Budapest Saágby Mária n Tiszaörs Újpest 3. —

Budapest Kossuth E telka hiv.
kisegítő

Székesfehérvár 
1904. IX. 1. Szob Bizalomvesztés —



28. szám. 231

levélgyüjtőjáratot a debreceni postaigazgatóság által 
esetről-esetre megállapított órákban és menetrend 
szerint fenntartani.

Köteles továbbá a postaszállító az ezen szol
gálathoz szükséges kocsikat becsáron megváltani, 
szükség esetén újakat beszerezni.

E pályázat egyéb feltételei és a szerződés- 
minta a debreceni postaigazgatóság III. ügyosztá
lyánál (Kossuth-utca 11. szám, keresztép ül’et,
I. emelet) és a Nyíregyháza 1. sz. postahivatalnál 
megtekinthetők.

Pályázók felhivatnak) hogy ajánlatuk 5<>/o-át 
kitevő készpénzből, vagy elfogadható értékpapírok
ból álló bánatpénzüket a debreceni postaigazgató
ság segédhivatalának vezetője címére, zárt aján
latukat pedig, melyhez feddhetetlen előéletükről és 
az elvállalandó kötelezettségek teljesítésére szüksé
ges vagyonukról szóló hatósági bizonyítványt is

csatolni tartoznak, 1927. évi augusztus hó 15-éig 
a debreceni postaigazgatósághoz küldjék be.

A borítékon feltűnően feljegyzendő: »Pályázat 
a nyíregyházai postaszállítói állásra*.

Az ajánlatban pontosan kiteendő a felvállalás 
évi összege, valamint az is, hogy a pályázók a 
járatok szaporítása, vagy kevesbítése esetén milyen 
évi díjfelemelést kívánnak, illetve milyen díjlevo
nást engednek.

A szállítási kötelezettség a kinevezett postaszál
lítóra nézve legkésőbb 1927. évi december 1-én, 
de esetleg korábban is kezdetét veheti.

Az árlejtés, illetve az ajánlatok felbontása 
bizottságilag 1927. évi augusztus hó 16-án 9 órakor 
fog a debreceni postaigazgatóság III. ügyosztályánál 
(Kossuth-utca 11. szám, I. emelet, keresztépület) 
megtörténni, mely alkalommal az ajánlattevők jelen 
lehetnek.

Budapest, 1927. évi július hó 6-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

8.059.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj 

egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. szánni rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétették közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően felszerelt 
kérvényüket a m. kir. postavezérigazgatósághoz 
1927. évi július hó 23-áig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi július hó 6-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
24.071.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően felszerelt 
kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgatósághoz 
1927. évi július hó 23-áig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi június hó 30-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
24.828.

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. hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi július hó 23-ig 
nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1927. évi június hó 24-én.
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Kiegészítés a távirda- és távbeszélő hivatalok névsorához.
I. Újonnan nyílt távírdák, távbeszélők és távíratkézbesítésre felhatalmazott vasúti távírdák.

21.580.
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szolgálati jellege

1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 n 12 13 14

1 Alsókéked Abauj-
Torna De — — L — — — 109 1 3504 Gönc 1927.

1/12. —

2 Fúrta Bihar De - - L — — — — 1247 3081 Berettyó
ujfalu

1927.
1/10. —

3 Megyaszó Zemplén De - — L — - — — 848 3543 Szerencs 1926.
XII/27 —

4 Monok Zemplén De — — L — — — — — 3107 »
1926.

XI1/19. —

5 Taktaharkány Zemplén De — - L - — — — — 3106 n
1926.

X II/6. —

6. Tiszakarád Zemplén De — — L — — — — 1538 3108 Sáros
patak

1926.
XII/27. —

7 Alap Fejér
Ve
zér

i g -

- — L — — — — — 2728 Sárbogárd —

8 Szentgál Veszprém So — L — — — s. - 1022 —
L927.

IV/14 Kiegészítés

9 Budapest 41
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun

Ve
zér
i g -

- — L f — — — — — —
Budapest

k.
1627
1V/1.

/

10 Budapest 6 i
Pes -Pilis 

Solt- 
Kiskun

Ve
zér
ig-

— - L 7 — — — - — — »
1927
IV/1. —

11 Budapest 103
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun

Ve
zér
ig

— — L,a — — — — - — »
1927 

II1/18 — '

12 Budapest 704
Pest-P ilis

Solt
Kiskun

Ve
zér- — — L6 - — — — - - »

1927. 
IV/1 —

13 Debrecen 10 H ajdú De - — L1 — — — — 4031 — - Debrecen
1.

1927.
I1I/1 —

14 Dormánd (ü) Heves De - — L — - — — 369 3561 Füzes
abony

1927.
1/25 —

15 Sajókazinc — — — — L - - — — — 3510 — 1927.
11/25. Kiegészítés

16 Kutvölgy K. Csongrád Sze Máv.
Szeged — - L — — kt. - 8563 Szeged 1. 1927

IV/1. —

17 Győr 8 — — — — L4 — — — — — — — 1927.
1II/9. Kiegészítés

18 Csősz Fejér
Ve
zér
ig-

— — L — — — - — 2778
Székes-
fehérvár

1
1927.
IV/9 —

t  A városi hálózat nyilvános állomása. *, b, 7, 1(1 a városi hálózat nyilvános állomása.
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szolgálati jellege
l 2 3 4 5 6 7 i 8 9 10 11 12 13 14

19 Kisláng Fejér
Ve
zér
ig-

— - L 2778
Székes

fehérvár
1.

1927.
IV/9. —

20 Soponya Fejér
Ve
zér
ig

— - L — — — — — ' 2778
Székes-

fehérvár
1.

1927.
IV/9. —

21 Szabadbattyán — — — — L — — — — — 2778 —
1927.
IV/9. Kiegészítés

22 Nyírm eggyes — — — L — — — — — 3062 — 1927.
IV /l l Kiegészítés

23 Hernádnémeti
K. Zemplén De Máv.

Miskolc - — L - — é — 8406
Miskolc 1. 
S. A. Uj- 

kely
— —

24 Ujhuta (ii) Borsod De — L — — — — 535 3525 Miskolc 1. 1927.
IV/28. —

II. Egyéb változások.

1. Bekapcsoltattak levelezésre: Győr 1 és Sopron 1 a 6547 szimultán-vezetékbe; Szob, Budapest kel. pu
és Budapest Máv. igazgatóság a 8301 sz. vezetékbe; Pécs üv. és fiók ktg. a 8606 sz. vezetékbe; Békéscsaba
1 és Endrőd az 1101 sz. vezetékbe; Hévizfürdő a 348 sz. vezetékbe; Nyírbátor a 2269 sz. áramkörbe;
Sárospatak a 3030, 3108 sz. áramkörbe ; Debrecen 1 és Nyíregyháza 1 a 2329 sz. áramkörbe ;* Enying a 
4033 sz. áramkörbe; Pincehely, Ozora és Felsőnyék a 4078 sz. áramkörbe; Szerencs a 3106 és 3107 sz. 
áramkörbe; Budapest k. Hatvan 1. Kál a 2600 áramkörbe; Mezőtúr és Szarvas az 5070 sz. áramkörbe; 
Szekszárd és Szedres a 4071 sz. áramkörbe; Bucsatelep a 2809 sz. áramkörbe; Békéscsaba 1 az 5049 sz. 
áramkörbe; Gyönk a 2529 sz. áramkörbe; Mosonszentjános a 2124 sz. áramkörbe; Mátészalka a 3062 sjz. 
áramkörbe; Pápa a 4519 sz. áramkörbe; Székesfehérvár a 2778 sz. áramkörbe; Csorna a 4507 sz. áram
körbe ; Hévizfürdő a 2233 sz. áramkörbe; Selyp és Lőrinci a 3094 sz. áramkörbe; Sajókazinc a 3510-be 
Budapest k. vizsgálatra a 10003 sz. áramkörbe.

2. Kikapcsoltattak: Celldömölk a 8354, 8356 és 9876 sz. vezetékből; Szeghalom az 1101 sz. veze
tékből ; Budapest k. a 204 és 217 sz. vezetékből; Balatonboglár a 2233-ból; Abaujvár a 3504 sz. áramkör
ből; Szedres a 4070 sz. áramkörből; Bucsatelep az 5037 sz. áramkörből; Karcag az 5037 sz. áramkörből.

3. Szolgálati jellegváltozás: Soroksár a távírónál és távbeszélőnél C/DL helyett, C/2-re; Szentendre
a távírónál és távbeszélőnél C/2 helyett C-re; Gyékényes 2. a távirónál és távbeszélőnél L helyett C-re.

4. Hivójel változás: A  következő vasúti távírdák hivójele 1927 május 1-től: Győr =  r, Enese == e, 
Pinnye =  i, Fertőhöz =  b, Kenyéri =  k, Yönöck — v.

5. Egyéb változások: Endrőd a 703 sz. vezetékből az 1101 sz. vezetékbe kapcsoltatott át. Debrecen 
Mártonkálmántelep neve Debrecen 9-re változott.

Kiadói állást keresnek.
Képesített kiadó állást vállalna. A nyári hó

napokra esetleg csak ellátásért. Megkereséseket 
kér: Kiadó, Kispest 2.

Szakképzett kiadó helyettesnek, de vezető ki
adónak is elmegy. Szíves megkereséseket augusz
tus l ére: Hegedűs Anna ptk., Gyöngyösmellék
címre kér.

Több évi gyakorlattal bírcr posta, távirda 
férfi kiadó, állandó alkalmazásra ajánlkozik július

15-től rövidebb postamesteri helyettesítéseket is 
vállal. Címe: Helyettes postamester, Acsád, Vas m.

Mindhárom szakban teljes gyakorlattal kiadói 
igazolvánnyal bíró ny. postaellenőr alkalmazást 
vagy helyettesítést vállal. Szives ajánlatokat kér: 
Ignáth Géza, Budapest, I., Márvány-u. 50., IV. 7.

Gyakorlattal bíró kiadónő alkalmazást vállal. 
Megkereséseket Mészáros Erzsébet postakiadó, 
Berzék címre kér.

N y o m a to tt  a B u d a p e s t i  Hírlap n y o m d á já b a n , B u d a p e s t ,  V i l i . ,  R ö k k  S z ilá rd -u tc a  4. —  F e le lő s  nyomdavezetőt N ed ecz k y  L ász ló .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | g | |  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI  |§ § || KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1927. JÚLIUS 12. 29. szám.

T A R T
Utánvételes a ján lo tt levélpostai küldem ények, után- 

vételes értéklevelek és éiiékdobozok forgalm ának felvétele 
több külföldi állammal.

Érlékdoboziforgalom felvétele Észtországgal.
Az utánvételes csom agforgalom felvétele Tunisszal.
Forgalom ba került 10 filléres f érni pönábaimisi tvá ny 

s mertetése.

U tánvételes ajánlott levélpostai küldemények, 
utánvételes értéklevelek é s  értékdobozok forgal

mának felvétele  több külföldi állammal.
25.242.

Értesítem a hivatalokat, hogy folyó évi julius hó 
15-től kezdve a kölcsönös utánvételes ajánlott levélpostai 
küldemények, valamint az utánvételes értéklevelek és 
értékdobozok forgalma a következő államokkal meg
nyílik :

Az u tánvéte li forgalom  k ite rjed

A k ü lfö ld i á lla m  n e v e a j á n lo t t
le v é lp o s ta i

k ü ld e m é 
n y e k r e

é rté k 
levelekre

é rté k 
dobozokra

A u sz tr ia igen igen igen

B e lg iu m igen igen igen

C se h sz lo v á k ia igen igen -

D a n z lg igen igen igen

D á n o r sz á g igen — -

É s z to r s z á g igen ig en igen

F in n ország igen igen -

F r a n c ia o r sz á g , A lgir= é s  
M o n a co v a l igen — —

L e tto r s z á g igen igen -  ■

L itván ia igen igen -

A L O M
Postai megbízási forgalom felvétele több külföldi 

állam m al.
Változás a  Csomagdíjszabásban.
A postai meghúzásokhoz csatolt m ellékletek bélyeg

illetéke.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói á llást keres.

A z u tánvéte li forgalom  k ite rjed

A k ü lfö ld i á lla m  n e v e a j á n lo t t
l e v é lp o s ta i

k ü ld e m é 
n y e k r e

é rté k 
levelekre

é rték 
dobozokra

N é m e to r sz á g igen igen igen

N é m e ta lfö ld  i — — -

N é m e ta lfö ld i In d ia igen igen igen

N o r v é g ia igen igen —

O la s z o r s z á g 5 — — -

S v á jc igen igen igen

S v é d o r sz á g igen igen igen

T u n is z igen igen igen

Az utánvétel legmagasabb összege annyi, mint az 
utánvételes küldemény rendeltetési országából az után
vételes küldeményt felvevő országba küldhető utal
ványok legmagasabb összege.

Az utánvétel összegét a Magyarországon feladóit 
küldeményeknél általában pengő értékben kell fel
tüntetni, kivéve a Finnországba és Lettországba, 
valamint Litvániába szóló küldeményeket, amelyeknél 
az utánvéted összeg —- úgy mint az utalványoknál — 
mindkét irányban dollárban állítandó ki.

JEG Y Z E T  : 1 Függőben . — E gyelőre  csak  onnan ideszóló  a ján 
lo tt lev é lp o sta i kü ldem ények küldhetők.

2 Függőben.
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A feladás alkalmával fizetendő utánvétek dijakat 
a Posta Rendeletek Tára 1926. évi 61. számában 
közölt 136.116. számú rendelet 13. §-a közli.

A hivatalok a Kivonatos Posta Táviró és Táv
beszélő Díjszabás 32. oldalán ,,23. Utánvétel" című 
fejezet utolsóelőtti „Külfölddel a levélpostai“ szavak
kal kezdődő bekezdését töröljék s helyébe jegyezzék 
elő a jelen rendeletet.

Németországra nézve, ahonnan utánvételes külde
mények már eddig is érkezhettek, jegyezzék elő e 
változást a Posta Rendeletek Tára 1926- évi 28. 
számában közzétett 23.608. számú rendeletnél is.

Budapest, 1927. évi julius hó 6-án.

Értékdobozforgalom felvétele É sztországgal.
21.834.

Folyó évi július hó 15-től kezdve Észtország
gal az értékdobozforgalom megnyílik.

Az értékdobozforgalomra megállapított álta
lános szabályok e forgalomra is alkalmazást nyer
nek.

A nyilvánítható érték maximuma 10.000 arany 
frank (11.200 pengő).

Csatolandó 3 drb. francia nyelvű vámárúnyi- 
latkozat.

A hivatalok a fentiek alapján a Kivonatos 
Posta Táviró és Távbeszélő Díjszabást a követ- 
zőkép egészítsék ki:

20. old. »Az értéklevelek és értékdobozok táb- 
zatá«-ban Esztonszág rovatába a 3. hasábban levő 
»—« jel helyébe írják »igen« és az 5. hasábban 
levő » —« jel helyébe írják »3 f«.

Budapest, 1927. évi július hó 6-án.

Az utánvételes csom agforgalom  felvétele  
Tunisszal.

24.934.
A folyó évi július hó 15-től kezdve Tunisz- 

szal a mindkét irányú utánvételes csomagforgalom 
megindul.

A Magyarországból Tuniszba szóló csomagok, 
utánvételének legnagyobb összege 320 pengő, az 
ellenkező irányban 1000 francia frank.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletet a P. R. T. 
1925. évi 12. számában közzétett 5017. számú 
rendeletnél s a Kivonatos Posta Távíró és Táv
beszélő díjszabás 32. oldalának »Utánvételes 
csomagforgalom« szavakkal kezdődő 7. bekezdése
4. sorában a »Tuniszt« szót töröljék.

Budapest, 1927. évi július hó 6-án.

Forgalomba került 10 filléres fém pénzham isitvány  
ism ertetése.

25.120.
A m. kir. állami pénzverő közlése szerint, 

újabban 10 filléres fémpénzhamisítványok is ke
rültek forgalomba.

A hamisítvány préselés útján rézből készüli és 
be van nikkelezve.

Felismerhető azáltal, hogy a többszöri nyo
mástól úgy a felirat, mint a rajzok több kontúrral 
bírnak, fehérebb színűek, karcolás esetén vagy ki
álló részek kopása helyén, a réz vörös színe lát
ható.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az esetleg 
hozzájuk kerülő ilyen pénzhamisítványokkal, a P. 
R. T. í. évi 8. számában közölt 22.182. sz. ren
deletben foglaltak szerint járjanak el.

Budapest, 1927. évi július hó 8-án.

Postai m egbízási forgalom felvétele  
több külföldi állammal.

25.796.
Értesítem a hivatalokat, hogy a kölcsönös 

postai megbízási forgalom a folyó évi julius hó 
15-től kezdve az alább felsorolt külföldi államok
kal megnyílik'.

Ausztria (postai megbízási lap is használható) 
Belgium
Danzig |
Dánország
Franciaország, Algír és Monacoval 
Lettország :
Németország 
Németalföldi India 
Norvégia 
Svájc
Svédország
Tunisz.
Németalfölddel egyelőre továbbra is csak az 

egyoldalú, onnan ide szóló megbízási forgalom 
áll fenn.

Egy megbízással beszedhető legmagasabb ősz- 
szeg ugyanannyi, mint a Magyarországból az illető 
országba egy utalvánnyal küldhető legmagasabb 
összeg.

A megbízási okmányokért beszedendő összeget 
tehát a beszedéssel megbízott ország pénznemében 
kell feltüntetni, melynek postaigazgatása a 
beszedett összegből az illetékek és díjak levonása 
után fennmaradó összeget pengőre átszámítva 
postautalvánnyal küldi meg a feladónak.
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A postai megbízások feladása és díjazása az 
ajánlott levelek módjára történik. (L. P. Ü. Sz. 56. 
§. 13. pont.)

Az Ausztriával való forgalomban a kölcsönös 
postai megbízási lap forgalom is megnyílik.

A megbízási lappal beszedhető legmagasabb 
összeg 100 schilling, illetőleg 80 pengő.

Ebben a forgalomban ugyanaz a nyomtat
vány használandó, mint belföldön, azzal a meg
szorítással azonban, hogy csupán csak a leg
újabban kiadott magyar és francia szövegű lapokat 
szabad elfogadni. A feladáskor azonban a nyom
tatványnak „Postai Megbízási Lap“ részében a 
pénzösszeget feltüntető helyeken (az előlapon két 
helyen, a hátlapon egy helyen) a pengő értékjel 
zést schilling értékjelzésre kell helyesbíteni, azaz a 
„P“ betűt „S“-re, a „f“ betűt „g“-re kell javítani.

Egyébként a P. Ü. Sz. 56. §-ának 16—24. 
pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók.

A hivatalok a Kivonatos Posta Távíró- és 
Távbeszélő Díjszabás 18. oldalán „18. Postai meg
bízás“ című fejezet utolsó „Forgalom belföldön 
kívül“ szavakkal kezdődő bekezdését töröljék és 
helyébe jegyezzék elő a jelen rendeletet.

Németországra nézve, ahonnan megbízások 
már eddig is érkezhettek, jegyezzék e változást elő 
a P. R. T. 1926. évi 28. számában közzétett 23.608. 
sz. rendeletnél is. ' 1

Budapest, 1927. évi július hó 6-án.

V áltozás a Csom agdíjszabásban.
26.938.

A hivatalok a Csomagdíjszabást az alábbiak 
szerint javítsák:

52. oldal, Ausztráliai államszövetség, II. alatt 
az 1. hasábban töröljék a 3—6. és 9—12. sort; a
2—6. hasábban a b)-hez tartozott adatokat és a 7. 
hasábban a 4—5. sort. A 7. hasábba írják: „Díjj. 
ill., Díjj. vám“.

53. oldal, Ausztria: a 7. hasábba írják be: 
„Utánv. 800 P.“

57—58. oldal, Brazília, II. alatt az 57. oldalon 
az 1. hasábban a 6. sortól kezdve töröljék a szöve
get végig és írják helyébe: „Elkan hamburgi szál
lító utján bármely kikötővárosig vagy Württenber- 
ger brémai szállító utján: Bahia, Ceara (Fortaleza), 
Maceio, Maranhao (Sao Luiz), Para, Recife (Per
nambuco), Rio de Janeiro és Santos kikötővárosig. 
A további díjakat a címzett fizeti.“ ; a 2. hasábban: 
„(Bréma v. Hamburg)“ helyébe írják: (Hamburg 
7 v. Bremen 5); a 7. hasábban az í1) jegyzet 3. és 4. 
sorából töröljék: „— csak az a) alattiakra —“ s 
írják az oldal aljára: „folytatás a következő olda-

1 Ion“. — Az 58. oldalon az 1—6. hasábban a b) és 
I c) alattiakat s a 7. hasábban az első két sort töröl

jék; a 7. hasáb 13—14. sorában: „4 milreis (arany
ban)“ helyett írják: 13 P 20 f; a 14—15. sorban 
töröljék a zárójelbe foglalt szöveget; a 18—20. sor
ban ,,utólag“-tól „csatolni“-ig terjedő szöveg he
lyébe írják: kell beszedni.

67. oldal, Délafrikai Unió, II. alatt a 3—7. 
hasáb szövegéből a 4—15. sorban „Minden szállít
mányhoz .. .“-tói „ . . .  alá kell írnia.“-ig töröljék s 
helyébe írják: Minden küldemény szállítóleveléhez 
„Elkan & Co., Hamburg“ vagy „Constantin Würt- 

‘tenberger, Bremen“ szállítócégtől páronkint 25 
pfennig áron beszerezhető szabványos űrlapon két 
példányban kiállított számlát kell csatolni.

71. oldal, Egyesült Államok, III. a) alatt az 5 
kg súlyú csomag díját 5 P 95 f-re javítsák.

72. oldalon levő táblázatban New-Jersey a) és 
New-York a) alatt a 6. hasábban 18.85 helyett 
17.70 (P)-t írjanak.

74. oldal, Egyiptom: a 7. hasábba írják: Min
den szállítólevélhez a csomag (ok) tartalmára vo
natkozó számlamásolatot kell csatolni. Ennek 
hiánya a vámeljárást késlelteti.

75. oldal, Egyiptom, II. 1. pontnál az 1. hasáb
ban „Alexandria“ előtt töröljék az_„a)“ jelzést; 
„Alexandria“ utláin írják be: „Port Said vagy Suez“; 
a b) alattiakat pedig az 1—6. haslábban töröljék.

84. oldal, Görögország, II. alatt az 1. hasáb
ban: „Patras, Piraeus vagy Saloniki“ helyébe írják: 
„a görög“.

85. oldal, Honduras: a 7. hasábban a számlára 
vonatkozó jegyzetet (a 7. sortól végig) töröljék.

89. oldal, Japán, II. alatt az 1. hasábban „a 
japán“ helyett írják: „Köbe vagy Yokohama“.

99. oldal, Libya: a 7. hasábba írják be: „Ke
reskedelmi céllal bevitt árukra vonatkozólag szám
lát vagy számlamásolatot kell csatolni, mely a tar
talmat tüzetesen részletezi és a valódi értéket tün
teti fel.“

100. oldal, Litvánia: a 7. hasábba írják be: 
„Utánv. 200 dollár“.

103. oldal, Marokkó, B) b) 1. útirányon a súly
díj 1 kg. 2.45f; 5 kg. 3.55 P.

107. oldal, Nagybritannia, II. a): a 2. hasáb
12. sora után írják hozzá: „(Zeebrugge v. Dieppe)“..

110. oldal, Németalföld, II. alatt a 1 kg. súlyú 
csomag díját 2.60f-ről 2.40f (P)-re javítsák.

111. oldal, Németalföldi, IV. b) alatt az 1, 5, 
10, 15, 20 kg. súlyú csomag díja 4.15, 4J15, 8.—, 
12.35, 17.20 (P).
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112. oldal, Németalföldi India, I. alatt a 7. 
hasábban írják be: „Utánv. 1000 P“.

114. oldal, Olaszország: a 7. hasábban „Utánv. 
240 P“ helyett írják: „Utánv. 300 P“.

123. oldal, Perzsia, f) alatt a 10 kg. súlyú cso
mag díját 29.70-ről 29.30 (P)-re javítsák.

131. oldal, Spanyolország, II. d) alatt az 1. 
hasáb 3. sorában: „helyekre“ helyeit írják: „vasút
állomásra“.

139. oldal, Togo, a) 1. és 2. útiránynál az 5. 
hasábban „224*“ helyett írják: „448*“.

142. oldal, Uj Zeeland, 3. útiránynál az 5. ha
sábban „—“ helyett írják: „1120“.

143. oldal, Venezuela, az 1 kg. súlyú csomag 
díja a) alatt: 4.10f; c) alatt: 4.60f; d) alatt: 4.95f 
(P).

217—225. oldal, a III. C) kimutatás 1. hasáb
jába írják betűrendi helyére: Ausztráliai államszö
vetség, Délafrikai Unió. — Ugyanezen kimutatás
ban az 1. hasábba írják új bekezdésben: „Német 
szállítók útján“ és e bekezdésre vonatkozólag a 2.,
3. és 4. hasábba jegyezzék; be: „rovatolási úton“ a 
következő országoknál (gyarmatoknál): Ausztráliai 
államszövetség, Belga Kongó, Brazília, Brit-India, 
Ceylon, Délafrikai Unió, Egyiptom, Hongkong, 
Ír szabad állam, Kina, Malta, Nagybritannia, Né
metalföldi gyarmatok: c) India, Palesztina, Syria 
és Libanon.

Budapesten, 1927. évi július 9-én.

A postai m egbízásokhoz csa to lt mellékletek 
bélyegilletéke.

23.681.
Az illetékeknek pengőértékben vaJó kiszabásá

val és lerovásával, valamint a fokozatos illetékek
nek százalékos illetékké való átalakításával kap
csolatban, az 5640/1918. sz. (P. és T. R. Tára 
1918. évi 31. sz.) és a 8344/1922. sz. (P. és T. R. 
Tára 1922. évi 28. sz.) rendeletek hatályon kívül 
helyezése mellett a postahivatalokat tudomás és 
miheztartás végett a következőkről értesítem:

A postai megbízásokhoz mellékletként csatolt 
okiratok, amelyek ellenében a pénz beszedése tör
ténik, az illetékekre vonatkozó szabályok értelmé
ben vagy ' ' i

a) illetékmentesek, vagy
b) illetékkötelesek.
Illetékmentesek egyebek között: az előfizetési 

(hírlapi, tagsági) jegyek, bérletjegyek (abonne- 
ment) s a 2 pengőn aluli nyugták és zálogjegyek.

Az illetékköteles okiratok illetékét az illeté
kekre vonatkozó szabályok értelmében vagy:

1. bélyeg használata által, vagy
2. készpénzzel való fizetés által kell leróni.
Bélyeg használata által kell leróni äz okiratok

(pl. nyugták, kötelezvények, kereskedelmi utalvá
nyok, bonok, stb.) illetékét, ha az illeték összege 
16 pengőt meg nem halad. Ha az illeték ezt az ösz- 
szeget meghatódja, az illeték akár bélyegjegyek 
használata által, akár az okiratnak illetékkiszabás 
végett való bemutatása mellett készpénzben való 
fizetés által róható tó.

Az illetékek készpénzben való lerovását a 
pénzügyigazgatóságok (Budapesten a központi díj- 
és illetékkiszabási hivatal) eszközük.

Készpénzben való befizetés által, de idősza- 
konkint és kimutatások kapcsán kell tóróni a kö
vetkező okiratok illetékét: részvények, üzletrészek 
és ezek osztalékszelvényei után; mindennemű köl- 
csönkötvényök kamatszelvényei után, továbbá öly 
kölcsönök kötvényei után, melyek részletkötvények 
kiadálsa mellett köttetnek; valamint oly jelzálog
kölcsönök tőke- és kamattörlesztéseinek felvételéről 
kiállított nyugták után, melyek amortizációs rész
letekre adattak, illetőleg ha a törlesztési részletek 
hen a tőkerészlet és kamatok nincsenek is egye
sítve, de az illetékeknek készpénzben való fizethe- 
tésére a kölcsönt adó pénzintézet engedélyt nyert, 
biztosítási okmányok (szerződések s az ezekre vo
natkozó díjnyugták, díjváltók), a m. kir. posta
takarékpénztár csekkürlapjai és sorsjegyek után.

A postahivatalokhak ügyelniük kell arra, hogy 
a megbízások mellékletei után járó illetékek sza
bályszerűen lerovattak-e. Ha a belföldön kiállított 
okiratok kellő értékű okmánybélyegekkel ellátva 
nincsenek, vagy rajtok az illetékkiszabásra történt 
bemutatás igazolva nincs és az okirat nem tartozik 
azok közé a fenn felsorolt okiratok közé, amelyek 
után járó bélyegilletéknek kimutatások mellett való 
beszállítására társaságok, intézetek vannak köte
lezve (1. a 6. bekezdésben foglalt felsorolást), ak
kor az eljárás a következő: az a postahivatal, mely
hez a postai megbízás intézviei volt, az alábbi minta 
szerint leletet vesz fel, annak felvételét az okiratra 
feljegyzi és azt, a felvétel idejének megjelölése mel
lett, hely- és kelti bélyegzőjének lenyomatával 
igazolja..A leletet további eljárás végett az illeték 
fizetésére köteles fél lakóhelyére illetékes m. kir. 
adóhivatalnak (Budapesten az I—III. közigazga
tási kerületre nézve a II. kér. adófelügyelőségnek, 
a IV—X. közigazgatási kerületre nézve az V/b. 
kér. adófelügyelőségnék) meg kell küldeni.

Külföldön kiállított okiratról leletet csak ak
kor kell felvenni, ha azokra Magvarorszlálgon kö
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telező nyilatkozatot vezettek, vagy azokat Magyar- 
országon hivatalosan felhasználták, anélkül, hogy 
a magyar illetéket előbb lerótták yolna.

A megleletezett okiratot, ha a címzett azt be
váltja, a címzettnek ki kell adni, ha be nem váltja, 
a feladóhoz vissza kell küldeni.

Tájékozásul figyelmeztetem továbbá a posta
hivatalokat, hogy

1. A nyugtákon a nyugtatott összeg után 0.5% 
illetéket kell leróni. Ha a nyugtában valamely rész
összegen kívül egyszersmind az összes követelés
nek felvételiét is igazolják, az illetéket ez után az 
egész összeg után kell számítani.

2. Számlák, árujegyzékek, kimutatások, könyv- 
kivonatok és hasonló iratok, úgyszintén ezeknek 
másodlatai és másolatai, végül a bankárok és pénz
intézetek leszámolási jegyei, szóval minden olyan 
irat után, amelyet a kereskedők, vagy iparűzőik a 
saját üzletük tárgyairól, vagy az azokból származó 
követelések felől egymás között, vagy más szemé
lyek részére állítanak ki, tekintet nélkül arra, hogy 
azokaf a kiállítók aláírták-e vagy sem és hogy az 
azokban kitüntetett követelések kiegyenlítését el
ismerik-e vagy sem, a következő illeték alá esnek:

Ha az azokban kitüntetett érték főösszege (és 
nem a követelés egyenlege)

200 pengőt meg nem halad, ivenkint 02 fillér;
200 pengőnél több, de 500 pengőt meg nem 

halad, ivenkint 05 fillér;
500 pengőnél több, de 1.000 pengőt meg nem 

halad, ivenkint 10 fillér;
1.000 pengőnél több, de 2.000 pengőt meg nem 

halad, ivenkint 20 fillér;
2.000 pengőnél több, de 5.000 pengőt meg nem 

halad, ivenkint 50 fillér;
5.000 pengőnél több, de 7.500 pengőt meg nem 

halad, ivenkint 75 fillér;
7.500 pengőnél több, de 10.000 pengőt meg 

nem halad, ivenkint 1 pengő;
10.000 pengőnél több, 2 pengő.
Nem esnek számlabélyeg alá a nyersanyag kö

zös beszerzésére, közös raktár tartására, közös ter
melésre alakult, valamint értékesítő és fogyasztási 
szövetkezetek által tagjaiknak kiszolgáltatott áruk
ról kiállított jegyzékek.

A számlakövetelés kiegyenlítésének a számlára 
vezetett elismervénye nem, esik nyugta-illeték alá.

Ha azonban a számlák és az ebben a pontban 
említett többi iratok hatósághoz, ezt képviselő sze
mélyhez vagy közpénztárhoz vannak intézve és 
egyúttal nyugtául is, szolgálnak, a számla -illetéken 
kívül még a nyugtára megszabott illetéket is le 
kell róni.

Ha a számla vagy nyugta levélalakba van tég
láivá, ez a körülmény az illetékkötelezettség szem
pontjából közömbös.

3. Váltók (váltópéldányok, eredeti forgatmány
nyal ellátott váltómásolatok) az azokban kitett ér
ték után, ha a fizetési határidő belföldön kibocsá
tott váltóknál 6 hónapnál nem későbben, külföldön 
kibocsátott Váltóknál 12 hónapnál nem későbben 
jár le 0.1%, ha pedig a fizetési határidő későbben 
jár le 0.5% illeték alá esnek. A fizetési határidőt a 
váltó kiállítási napjától kezdve kell számítani.

Minden forgatmányt, vagy engedményt, ame
lyet oly váltóra vezetnek, amely 0.5%-os illeték alá 
esett, külön-külön szintén 0.5%-kai kell illetékezni, 
de ha az így kiszámított illeték 20 pengőnél több, 
akikor a forgatmány, vagy engedmény után csak 
20 pengő illetéket kell leróni.

4. Kötelezvények, ha névre vagy előmutatóra 
szólnak, érték szerint 0.5% illeték alá esnek.

5. Kereskedelmi utalványokat, ha az utalvá
nyon feltüntetett fizetési határidő a kelet napjától 
legfeljebb 8 nap, az összegre való tekintet nélkül 
darabonkint 16 filléres bélyeggel kell ellátni, kü
lönben a váltókra nézve fennálló szabályok alá 
esnek.

6. A kereskedői kötelezőjegyek, ha pénzbeli 
szolgáltatásról szólnak és viszontszolgáltatás nincs 
kikötve bennük, a váltókra nézve fennálló illeté
kek alá esnek.

Ha pedig az előző 1—6. pontok alatt említett 
mellékleti okiratokat külföldi területeken állították 
ki, akikor azokat, bár kellő külföldi bélyegekkel el 
is vannak látva, Magyarországra történt átszármaz
tatásuk esetén, még mielőtt hivatalos használat alá 
kerülnének, megfelelő belföldi bélyegekkel kell 
ellátni s ezeket hivatalosan felül is kell bélyegezni.

Minthogy a külföldi kiállító magyar pénzügyi 
bélyegekkel nem rendelkezik, az illetéket a besze
dett összegből kell levonni és ezt az utalvány szel
vényére részletesen fel kell jegyezni.

Az a postahivatal, mely a bélyegilletéket le
vonja, köteles az •illeték alá eső okiratra ('mellék
letre) megfelelő pénzügyi bélyegeket ragasztani és 
azokat hely- és kelti bélyegzővel akként lebélye
gezni, hogy a bélyegzőlenyomat felerésze a bé- 
lyekre, felerésze pedig a mellékletre essék.

A kincstári postahivatalok, amelyek a postai 
megbízási összegeket kézbesítők utján szedik be, a 
kézbesítőket esetről esetre a szükséges pénzügyi 
bélyegekkel lássák él és utasítsák őket, hogy az 
illető okiratra, ha a címzett azt beváltja, megfelelő 
bélyeget ragasszanak és e bélyegeket az okirat ki
szolgáltatási keltével és névaláírásukkal akként
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lássák el, hogy a kelet és névaláírásuk egy része 
az illető okiratra essék.

Amennyiben valamely okirat illeték-kötelezett
sége iránt kételyek merülnek fel, a postahivatalok 
azok eloszlatása végett a legközelebbi m. kír. adó
hivatalhoz (Budapesten a fentiek szerint illetékes 
adófelügyelőséghez) forduljanak.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a 
szabálytalan módon felhasznált vagy csonkított 
bélyegeket nemlétezőknek kell tekinteni. Ha gyanú 
forog fönn, hogy hamisított, . vagy több bélyeg 
egyes részeiből összeállított bélyegeket használták, 
az eredeti okiratot a legközelebbi pénzügyi igazga
tósághoz sürgős eljárás végett be kell küldeni.

Az illeték alapjának kiszámítása a m. kir. 
pénzügyminiszternek 68.200/1927. sz. rendelete (P. 
R. Tára 1927. évi 21. sz.) 25. §-ában közölt módon 
történik.

Az illetékeknek pengő értékben való kiszabása 
és lerovása tárgyában kiadott 138.262/1926. sz. (R. 
Tára 1926. évi 65. sz.) rendeletnek az illetékfoko
zatokra vonatkozó része hatályát veszti.

Végül használatra közlöm a bélyeglelet min
táját.

Bélyeglelet.
Fölvétetett 192 . . é v i .................... hó . . -én

a .............................postahivatalnál pénzügyi bé-
lyegiflelék csonkítása tárgyában.

1. A leletezett irat a) megnevezése; b) kiállítá
sának ideje és helye; c) aláírója; d) összege.

2. Az okiraton milyen bélyegnek: a) kellett 
volna lenni; b) milyen bélyeg volt; c) hiány.

3. Az illető postai megbízást a) ki (név és lakó
hely) és hol adta fel; b) mikor érkezett meg és c) 
mily szám alatt szerepel a postai megbízások érke
zési naplójában és kinek volt címezve.

4. A leletezett okirattal a) mi történt; b) mi
kor./

K e lt.........................................-

a lá írás .............................
Budapest, 1927. évi július 9-én.

Betöltendő kiadói állás.
Tiszaszalka posta és távírda hivatal keres 

augusztus elsejére vagy tizenötödikére a hivatal 
önálló vezetésére képes kiadót. Járandóság havi 
40 pengő és teljes ellátás, moslás nélkül.

Kiadói állást keres.
Jó távirász, mindenben jártas, volt s.-ellen

őrnő nyári hónapokban kisegíteni menne csupán 
ellátásért. Címe: „Kiadónő“, Kispest, Báfhori-
utca 115. 1 J

\

Nyomatott a Budapesti Hirlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4 . — Felelős nyomdavezető; Nedeezky László,
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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.
K E R E SK E D E L E M Ü G Y I M IN ISZTER .

BUDAPEST, 1927. JÚLIUS 20. 30. szám.

T A R T A L O M
Figyelmeztetés a,z állami távi ró vezetékek megterheíléisi 

kimutatásának elkészítésére.
Űj mlagyar-cs'chszíl'ovák t á Vbeszélö - vis zonyla t ok meg

nyitása.
Oj magyar-osztinák táwbeszélő-viszonylatok megnyitása. 
Helyesbítés a belységnévtáríban.
Forgaloniiközi iváltozáisolk.

Kinevezés.
Pályázat hivatalvezetői állásra.
Hivatalvezetői miegbizáls.
Pályázati hirdetmény.
Személyzetiek.
Kimutatás a pos taszoilgál'atiből1 kizárt post aki ad ók, 

ki adó jelölteik és hivatali kisegítők személyi adatairól. 
Kiadói állást keresnek.

Figyelmeztetés az állami távíróvezetékek meg
terhelés! kimutatásának elkészítésére.

27.601.
Az állami távíróvezetékek és 'táviratok közvetí

tésére felhasznált áramkörök megterhelési adatait 
a postahivatalok a P. T. Sz. Gy. IV. rész, II. kiadás 
91. folyószáma alatt közzétett 18.212/1892. sz. ren
delet értelmében a f. év augusztus havában is pon
tosan gyűjtsék össze s az előírt kimutatásba fog
lalva, az adatgyűjtés befejezése után, előttes posta- 
igazgatóságukhoz, a postavezérigazgatóság 8. és 9. 
üzemi ügyosztályai alá rendelt postahivatalok pedig 
az illetékes üzemi ügyosztályhoz terjesszék fel.

Az igazgatóságok (üzemi ügyosztályok) az ada
tokat összesítve, jelentés nélkül terjesszék fel.

Budapest, 1927. évi július hó 13-án.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélő-viszonylatok 
megnyitása.

I.
24.448.

A folyó évi július hó 20-án a következő új 
magyar-csehszlovák távbeszélő-viszonylatokban a 
forgalom megnyílik:

A magyar A külföldi 
távbeszélő központ távbeszélő közp mt

Beszélgetési c

neve neve Pengő Allé

Csongrád írsava (Ilosva)
55 5 5

3 95
Makó 3 95
Mád 55 55 2 95
Miskolc 55 55 2 95
Szeged 5 5 55 3 95
Szentes 55 5 5 3 95
Szolnok 55 5 5 3 40
Tiszabecs 5 5 55 1 70
Tokaj 55 J5 2 95

A  m a g y a r  
t á v b e s z é lő  k ö z p o n t

A  k ü lfö ld i 
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t

B e s z é lg e t é s i  díj

n e v e n e v e P e n g ő fill.

Sáta . Banska Baystrica (Besz-
tercebánya) 3 40

55 Bratislava (Pozsony) 3 40
55 Feled (Feled) 1 70
55 Kosice (Kassa) 2 50
55 Lucenec (Losonc) 2 50
55 Presov ( (Eperjes) 2 50
A kir. hivatalok a f. évi január hó 1-én ki

adott „Távbeszélő-Díjszabásit az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi július hó 8-iáln.
II.

26.102.
Folyó évi július hó 20-án a forgalom a kö

vetkező új magyar-csehszlovák távbeszélő-viszony- 
latokbami nyílik meg :

A magyar 
távbeszélő központ

A külföldi 
távbeszélő központ

Beszélgetési díj

neve neve Pengő fill
Budapest Zlatno (Kisaranyos) 2 50
Debrecen .. „ 2 95
Eger ,, „ 2 50
Gyöngyös » • 2 50
Hatvan „ „ 2 50
Miskolc „ „ 2 50
Nyíregyháza 2 95

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az i
viszonylatok adataival egészítsék ki. 

Budapest, 1927. évi július hó 9-én.

u.l

Uj magyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok 
megnyitása.

27.252.
Folyó évi július hó 25-én a forgalom a követ

kező új magyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok
ban nyílik meg:
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A külföldi 
távbeszélő központ 

neve

Beszélgetési dij 

P e n g ő  fill.

Klagenfurt 2 75
Pörtschach 2 75
Velden am Wörthersee 2 75
Aspang í 70

A m a g y a r  
távbeszélő központ 

neve

Sopron

. A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást az új vi
szonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi július hó 15-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
26.433.

Hecsepuszta /'N Győrszentiván, u. t. Győr.
Horvátnádalja kk. Vas vm. neve mellől ez a 

jelzés Körmend.......« törlendő.
Magyarnádalja kk. Vas vm. u. p. Horvát

nádalja.
Nyárád nk. Veszprém vm. neve mellől a 

»pd« jelzés törlendő.
Putrimajor r s  Szergény, Vas vm. u. t. Mező

lak.
Püspökmajor Oi Börcs, Győr-Mosoir-Pozsony

k. e. e. vm. tősziget-csilizközi járás (székh. Győr:)
u. p. Abda, u. t. Öttevény, pótlólag felveendő.

Szentistvánmajor Rábapatona, u. p. Rába- 
patona.

Szentpélerfa nk. Vas vm. irányítási adatai 
»Szombathely Szentgotlhard, Körmend— «helyett: 
»Körmend-Pinkamindszent (Güssing) Pinkamind- 
szent........ «.

Budapest, 1927. évi július hó 9-én.

Forgalomköri változások.
i.

26.831.
A Szeged-Felsőtanya pályaudvaron működött 

hivatal »Felsőközpont"-ba helyeztetett át. Ehhez 
képest a Helységnévtárban Felsőközpont Szeged 
adatai közül a postakürt után a »p. u. (Szeged- 
Felsőtanya p. u.)« adatok törlendők.

Budapest, 1927. évi július hó 12-én.
II.

24.811.
Simonfa kk., Somogy vm., kaposvári j., posta

ügynökség ideiglenesen beszüntetve, u. p. ezentúl 
Kaposvár.

Budapest, 1927. évi július hó 7-én.
III.

26.201.
Rábagyarmat kk., Vas vm., szentgotthárd— 

muraszombati j., u. t. ezentúl Rátót.
Dörög / '“N Pázmándfalu, Győr, Moson és 

Pozsony k. e. e. vm., pusztai j., u. t. ezentúl Pér.
Budapest, 1927. évi július hó 13-án.

IV.
25.844.

Kecel ezentúl (§)£3 is.
Budapest, 1927. évi július hó 7-én.

V.
24.241.

Kovácshida ü. 1927. évi április hó 5-től 
szünetel.

Budapest, 1927. évi június hó 28-án.
VI.

26.001.
Karancsság ü. ezentúl (§)£s is.
Budapest, 1927. évi július hó 4-én.

VII.
26.154.

Hugyag kk. Nógrád és Hont k. e. e. vm. ba
lassagyarmati j. ezentúl (§)£s is.

Budapest, 1927. évi július hó 6-án.
VIII.

26.313.
Felsőnyék kk., Tolna vm., tamási j„ (§>£3 is.
Budapest, 1927. évi július hó 16-án.

Kinevezés.
26.519.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter Alkér 
Tibor órabéres mérnököt a m. kir. posta műszaki 
szakába, a X. fizetési osztály 3. fokozatába 
ideiglenes minőségű m. kir. postasegédmérnökké 
nevezte ki.

Budapest, 1927. évi július hó 8-án.

Pályázat hivatalvezetői állásra.
27.654.

A Nagykanizsa 2. számú postahivatalnál meg
üresedő hivatalvezetői állásra pályázatot hirdetek.

A szabályszerű átköltözködési illetményekre 
való igényjogosultsággal jelentkezhetnek olyan 
postahivatali igazgatók, postafőfelügyelők és posta
felügyelők, akik a mozgópostái szolgálatban és 
adminisztrációban kellő jártassággal birnak.

Jelentkezni lehet ezen közlemény megjelenésé
től számított 14 napon belül szolgálati úton a 
postavezérigazgatóságnál, illetőleg a pécsi posta- 
igazgatóságnál.

Az igazgatóságok az írásbeli jelentkezéseket 
illetékes tárgyalás és a betöltésre vonatkozó javas
lat megtétele végett a pécsi postaigazgatósághoz 
küldjék.

A hivatalvezetőnek természetbeni lakása lesz.
Budapest, 1927. évi július hó 15-én.
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Hivatalvezetői m egbízás.
27.654.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter Les- 
czynszki Szaniszló postahivatali igazgatót, a nagy

kanizsai pályaudvari postahivatal vezetőjét a Buda
pest 62. számú postahivatal és nyugati pályaudvari 
mozgóposlafőnökség vezetésével bízta meg. 

Budapest, 1927. évi július hó 15-én.

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. hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi augusztus 10 ig 
nyújtandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R. T. 1924. év 1. számában.

Badapest, 1927. évi július hó 9-én.

Szem élyzetiek.
26.313.

Kinevcztettek postamesterekké :
a vezérigazgatóság kerületében:

Dr. Ernyei Edéné szül. Soóky Gizella v. 
kiadónő és hpm. Gombára, özv. Sebők Sándorné 
szül. Lévai Erzsébet kiadónő Dömsödre;

a debreceni igazgatóság kerületében:
Dávid Ilona men. postamesternő Vasmegyerre, 

özv. Deák Károlyné szül. Pollncr Ilona v. posta- 
segédellenörnő Garadnára, dr. Gábor Béla nyug. 
poslalanácsos a debreceni 10. sz. postahivatalhoz, 
Gergely Erzsébet kiadónő Jászszentandrásra, Ho- 
száng Gyula v. postasegédellenőr Mezőpeterdre, 
Jeles Mária kiadónő Felsőgagyra, Laky Ida kiadónő 
a debreceni 9. sz. postahivatalhoz, Lipovniczky 
Bezső kiadó Bódvaszilasra, Trojánovics Ilona v. 
postamesternő Színre;

a pécsi igazgatóság kerületében:
Keő Margit kiadónő Pusztakovácsira, Magyar 

Pál men. postamester Erdőcsokonyára, Mandák 
Ernőné szül. Hembach Jolán nvug. postakezelőnő 
Ráckozárra, Nyéki Gizella kiadónő Köveskálra, 
Riedlmayer Emilia kiadójelölt ötvöspusztára,

Sauerland Paula men. postamesternő Beremendre, 
Simon Anna kiadónő Zákányra, Stefancsits Fran
ciska kiadójelölt Sámodra, Szabó János kiadó 
Zalatárnokra;

a soproni igazgatóság kerületében: 
Hoffmann Lőrinc hiv. kisegítő Bakonyjákóra, 

Rupert Klára kiadónő Szomódra, Tetur Berta 
kiadónő Bakony gyepesre;

a szegedi igazgatóság kerületében:
Bárczy Lászlóné szül. Ruzicska Irén Tisza- 

ugra, özv. Ibisits Béláné szül. Babarczy Flóra 
kiadónő Mélykútra, Koroknay Irén kiadónő Tisza- 
földvár—Ószöllőkre, Lakrovics Gyuláné szül. IIő- 
ger Gabriella kiadónő Alsódabasra, özv. Szinay 
Ferencné szül. Udvardi Margit v. kiadónő Bát- 
monostorra.

Áthelyeztettek a következő postamesterek, 
illetve postamesternők :

Özv. Katona Pálné Lábatlanról Bodajkra, özv. 
Kántor Kálmánná Zalatárnokról Alsópáhokra, özv. 
Kincses Ivristófné szül. Báthory Katalin Somogy- 
ról Véméndre, Széni Ilona Felsőgagyról Hajdu- 
szovátra, Szőke Mózes Köveskálról Lentibe, Takács 
Margit Véméndről Somogyra, Varga Ferenc Ba
kony gyepesről Jászszentlászlóra.
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Lemondottak:
Bartos Károly szegedfelsőtanyai, özv. Búj tor 

Józsefné szül. Bujtor Emilia nagyberényi, Cseh 
Imre dőri, Fábián Margit gombai, Feiglstock Gyula 
peresznyei, Gál Ferenc *naszályi, Ilyés Ferencné 
szül. Kostsák Paula vácszentlászlói, Lipovniczkv 
Rezsőné szül. Dénesi Katalin inkei, Mayer Kál
mánná szül. Kovács Eszter váti, Novák Károly 
alsópáhoki, özv. Oroszlány Károlyné szül. Ujszivy 
Irma veszprémvarsányi, Bábái Emil szoinódi, özv. 
Saly Józsefné szül. Kiss Mária nagysitkei, Sperlák 
Gusztáv rédicsi, Szántó Mihályné szül. Goldner 
Eszter keceli, Szendrey Gyuláné babarci, Tóth 
Györgyné szül. Fodor Anna mőzsi és Wlassics 
Katalin nemesgulácsi postamesterek, illetve posta
mesternők.

K I M U T A T Á S
a postaszolgálatból kizárt postakiadok, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Fo
ly

ós
zá

m

N É V Állás Születési év 
és hely

Legutóbbi
alkalmazási

helye

A torlés 
vagy kizárás 

oka
Jegyzet

Szeítl Teréz hiv. kisegítő Mór
1908 V. 23 Mór bizalomvesztés

Szerződés felmondatott:
Özv. Bősz Mátyásné szül. Krisztinkovich Mária 

enyingi, Dömök Ilona miskei, Kaufmann Cecilia 
aszófői és özv. Sigray Istvánná szabási postamester- 
nőknek.

Elboesáttatott:
Virág Aladár makádi postamester.

Meghaltak :
Gaál István alsódabasi, vitéz Horváth Lajosné 

szül. Yértesy Ida jászkiséri, özv. Szabady Gyuláné 
szül. Knoll Ottilia mezőpeterdi és Zöld Józsefné 
szül. Zsíros Eszter liszakürti postamester, illetve 
postamesternők.

Budapest, 1927. évi július hó 16-án.

Kiadói á llást keresnek.
i.

Gyakorlott kiadónő augusztus elsejére állást 
vállal. Postamester-helyettesnek is elmegy. R, 
Pálffy Ilona, Nagykanizsa, Báthory-u. 3.

II.
Gyakorlott kiadó, aki jelenleg helyettesít, 

augusztus elsejére állandó alkalmazást vállal s 
szíves megkeresést „Kiadónő“ Kondoros címre 
kér.

III.
Postát, távírdát önállóan kezelni tudó férfi- 

kiadó, aki telefonkezelésben is jártassággal bir, 
azonnali belépésre alkalmazást vállal- Szives meg
kereséseket, Postahivatal, Hegyfalu, v. m. címre 
kér.

IV.
Négy középiskolát és egy felsőkereskedelmit

végzett fiú, hiv. kisegítőnek elmenne, teljes ellátás 
és lakás ellenében. Szíves megkeresést kér Ober- 
mayer Gyula, Lovasberény.

Nyomatott a Budapesti H írlap nyomdájában, Budapest, V III., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelés nyomdavezető: Nedeczky László.



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI

BUDAPEST, 1927. JÚLIUS 27.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

T A R T A L O M

Lefoglalandó sajtóterm ékek

U Ki nívót e le s a jánlott ItevTéUposlai küldeményeik, líánvéte 
les értélkfevelök és 'értéklcfobozolk valam int a postai megbízá
sok kölcsönös forgalm ának felvételle Németalfölddel.

Ulánvételes értéklevelek és értékdobozok forgalm ának 
felvétele Franciaországgal.

A postaszolgálat! utalványok kifizetésénél követendő 
elbánás szabályozása.

M ozgóposták poslabélyeg-ellá tmányánaik újrasziibályo-
zása.

É rtéknyilvánítús néllkiil feladott csomagok Ik á r  térítési 
összelgéne'k m egállapítása a m agyar-rom án forgalomba,n.

A M dttigrapb vagy egyéb h a s o n l ó  sdklszioros í tlóg épe k 
útján készült sokszorosításoknak nyolimtatványkónl való ke
zelése.

Sógoir Jánols á lta l szabaidallmazotl szábályelllienes levél - 
bo rí tó-kok nak a forgalomból valló kizárása.

Lefoglalandó sajtóterm ékek.
i.

28.011.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgáló- 

bírája f. évi július hó 14-én kelt B—II 10.165/1927. 
számú végzésével a Budapesten Rosenthál Gyula 
budapesti (Próféta-utca 5/á.) lakos nyomdájában 
előállított árucikkre való felragasztás céljára szol
gáló, az érzékiség felkeltésére alkalmas, a szemérem
érzetet durván sértő meztelen nő alakot áb
rázoló címkéknek, mini nyomtatványnak és met
szetnek lefoglalását rendelte cl.

Amennyiben a cimkék nyomtatványként a
postán feladásra kerülnének, a m. kir. postahivata
lok ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a
budapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927. évi július hó 15-én.

II.
28.354.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék folyó évi 
április hó 8-án kell B XI. 2.916/2—1926. számú vég
zésével Parisban, francia nyelven nyomtatot! és

Nemzetközi postautal vány forgalom  Francia-Ó ceániával. 
Új m agyar-lengyel távbeszélő-viszonylat m egnyitása. 
Űj m agyar-jugoszláv lávbeszélő-viszonylalok meg

nyitása.

Üj m agyar-oszlrák távbeszélő-viszonylatok megnyitása 
és a Babócsa-Klagenfurl távbeszélő-viszonylat d ijának 
helyesbítése.

Üj m agyar-oszlrák távbeszélő-viszonylat m egnyitása. 
Helyesbítés a H elységnévtárban.
Forgalom köri változások.
Megbízás.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati h irdetm ény postaügynöki állásra.

K im utatás a létszám ból törölt post »kiadóról.
Kiadói állást keresnek.

Betöltendő kiadói állások.

kiadott »Miss Dean« és a »Petite Dactylo« című, 
továbbá Babits Mihály műfordításában Wienben 
előállított és kiadott magyarnyelvű »Arató című 
könyvnek elkobzását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927. évi július hó 23-án.

Utánvételes ajánlott levélpostai küldemények, 
utánvételes értéklevelek é s  értékdobozok, vala
mint a postai m egbízások kölcsönös forgalm á

nak felvétele  Ném etalfölddel.
27.346.

Értesítem a hivatalokat, hogy a folyó évi 
augusztus hó 1-től kezdve Németalfölddel az után
vételes ajánlott levélpostai küldemények, utánvéte
les értéklevelek és értékdobozok, valamint a postai 
megbízások forgalma kölcsönösen megnyílik.
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A hivatalok ennélfogva a P. R. T. folyó évi 
29.. számában közzétett 25.242. számú rendelet 
táblázatában Németalföldnél mind a három hasáb
ban az jelek helyébe írják az igen« szava
kat s az 1. alatti jegyzetet töröljék. Azonkívül a 
P. R. T. ugyanezen számában közzétett 25.796. 
szánni rendeletben Postai megbízási forgalom fel
vétele több külföldi állammal . című rendeletben 
Németország után írják be a »Németalföld« szól 
s a külföldi államok felsorolása után következő 
s következőképp hangzó bekezdést Németalfölddel 
egyelőre továbbra is csak az egyoldalú innen oda 
szóló megbízási forgalom áll fenn pedig töröljék.

Budapest. 1927. évi július hó 21-én.

U tánvételes értéklevelek é s  értékdobozok for
galmának felvétele  Franciaországgal.

27.081.
Értesítem a hivatalokat, hogy Franciaország

gal a kölcsönös utánvételes értéklevelek és érték
dobozok forgalma is megnyílt.

A hivatalok ennélfogva a P. R. T. folyó évi 29 
számában közzétett 25.242. sz. rendelet táblázatá
ban Franciaország, Algír és Monacoval című rovat
ban az értéklevél és értékdoboz hasábban a ,,—“ 
jelek helyébe írják az „igen“ szavakat.

Budapest, 1927. évi július hó 21-én.

A postaszolgálati utalványok kifizetésénél köve
tendő eljárás szabályozása .

26.797.
Az egyöntetű eljárás biztosítása céljából elren

delem, hogy a kincstári kézbesítő postahivatalok, 
valamint a kincstári módon kézbesítő postamesteri 
hivatalok azokat a postaszolgálati utalványokat, 
amelyeknek az összegei az egy rendes postautal
vánnyal küldhető legmagasabb összeget (1200 P-t) 
meghaladják; pénz nélkül a háznál kézbesítsék, az 
összeget pedig a hivatalban minden igazolás nél
kül annak fizessék ki, aki a szabályszerűen aláírt 
utalványt bemutatja.

Ez alól kivételt képeznek azok a postaszolgá
lati utalványok, amelyek Háznál kifizetendő zára

dékkal vannak ellátva. Az ily utalványok összegét, 
azok nagyságára való tekintet nélkül, háznál kell 
kifizetni.

Budapest, 1927. évi július hó 20-án.

Mozgóposták postabélyeg-ellátm ányának  
újra szabályozása .

28.570.

A mozgóposták részére, a P. R. T. 1925. évi 
55. számában közzétett 25.878. sz. rendelettel, a 
díj hiányok pótlása céljából engedélyezett posta- 
bélyeg-ellátmányt 8 P-re emelem fel.

Budapest, 1927. évi július hó 22-én.

Értéknyilvánítás nélkül feladott csom agok  
kártérítési ö sszegén ek  m egállapítása a magyar

román forgalomban.

A magyar-román 'forgalomban 1927. évi június 
hó 30-ika után feladott értéknyilvánítás nélküli 
csomagokért fizethető legmagasabb kártérítési ösz- 
szegeket ugyanúgy kell megállapítani, mint a 
magyar-német és a magyar-osztrák forgalomban 
(I. P. R. T. 1926. évi 16. számában közöli ad 
5.073. sz., illetve a P. R. T. 1927. évi 19. számá
ban közöli 16.052. sz. rendeletet).

Budapest, 1927. évi július hó 15-én.

A Multigraph vagy egyéb hasonló sok szorosító 
gépek utján készült sokszorosításoknak nyom

tatványként való kezelése.
24.351.

A Multigraph és egyéb hasonló sokszorosító
gépek útján készült sokszorosításokat is ezentúl 
kedvezményes díjszabás alá eső nyomtatványok
ként kell kezelni, ha azok legalább 20 teljesen 
egyező tartalmú és szövegű példányban a felvevő 
postaalkalmazott kezéhez adatnak postára.

E sokszorosítások a gépírással előállított ira
toktól — amelyek a P. Ü. Sz. 35. §. 1. pontja
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őrlőimében nyomtatványként nem kezelhetők 
sok esetben csak nehezen különböztethetők meg. 
Ha tehát kétely merül fel arra nézve, hogy a; 
nyomtatványként feladni szándékolt ily sokszoro
sítások tényleg sokszorosítógép útján készüllek-e, 
a feladó ezt a körülményt a feladás alkalmával 
igazolni tartozik.

Az Adréma címírógép útján előállított sok
szorosításokat azonban nyomtatványként egyálta
lában nem lehet kezelni, mert azok a gépírással 
készült iratoktól alig különböztethetők meg.

A 1’. Ü. Sz. 35. §. 1. pontját a legközelebbi 
pótlékban fentiek értelmében kiegészíttetem.

Budapest, 1927. évi július hó 14-én.

Sógor János által szabadalm azott szabályellenes  
levélboritékoknak a forgalomból való kizárása.

ad. 8.322.

Sógor János budapesti lakos (Budapest, I., 
Vas Gereben-utca 18.) oly levélboríték előállítására 
nyert szabadalmat, amelynek hátoldalára perforál- 
tan »Visszatérő nyomtatvány felirásu lap van erő
sítve. A visszatérő nyomtatvány levelezőlap alakú, J 
a következő előnyomott szöveggel:

Előoldalán: Visszatérő nyomtatvány«

• \

(a címnek és a rendeltetési helynek megfelelően.)

A hátoldalon: »Címzett..............................................

A küldeményt átvette: ..............................................

Ezen lapot a kézbesítőnek kell aláíratni, le
szakítani és a táloldali címre visszaküldeni

Sógor János szabadalma, Budapest, I., Vas 
Gereben-utca 18. — Telefon: T. 121—96.«

A visszatérő nyomtatvány tehát lényegében 
tértivevény, mert szövege a küldemény átvctélének 
ny u g l á z á sára szolgál.

Minthogy a P. Ü. Sz. a levélborítékokhoz függ
vény erősítését, valamint a közönséges levelekhez 
magánúton előállított tértivevények alkalmazását 
nem engedi meg, a hivatalok a postára feladott 
ilyen levélborítékokat ne továbbítsák, hanem mint 
szabályellenest a feladónak adják vissza. (1. P. Ü. 
Sz. 31., 32. és 57. §.)

Budapest, 1927. évi július hó 21-én

Nemzetközi postautalványforgalom Francia- 
Óceániával.

28.012.

Felhívom a hivatalokat, hogy a P. R. T. 1926. 
évi 6. számában megjelent 1.696. sz. rendeletem- 
ben „Francia-Óceániában“ cím alatt következő 
sorban „Papeete“ után írják be: „és Taravao“ sza- 
\ akat.

Budapest, 1927. évi július hó 21-én.

Uj m agyar-lengyel távbeszélő-viszonylat 
m egnyitása.

25.249.

Folyó évi augusztus hó 10-én a távbeszélőfor
galom Budapest és Miechov között megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 4 P 
60 fillér.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi július hó 18-árí.

Uj m agyar-jugoszláv távbeszélő-viszonylatok  
megnyitása.

27.606.

Folyó évi augusztus hó 1-én a forgalom a kö
vetkező új magyar-jugoszláv távbeszélő-viszonyla
tokban nyílik meg:
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A m a g y a r  A  k ü lfö ld i 
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t  tá v b e s z é lő  k ö z p o n t

B e s z é lg e té s i  d ij

n e v e n e v e P e n g ő  f ill.

Baja Stanisic (örszállás) 1 70
Budapest Bogaska Slatina 3 55

,, Stanisic (Örszállás) 2 90

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új vi
szonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi július hó 18-án.

Űj m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok meg
nyitása é s  a Babócsa Klagenfurt távbeszélő- 

viszonylat díjának helyesb ítése.

27.678.

A f. évi augusztus hó 1-én Simontornya és Wien 
közt, valamint Hernádnémeti és Weissenbach a. d. 
Trieszt közt a távbeszélőforgalom a Budapesten 
túlfekvő helyekre érvényes időbeli korlátozással 
megnyílik. A beszélgetési díj az első viszonylatban 
2 P 75 fillér, a másodikban 3 P 20 fillér.

A kir. hivatalok a f- évi január hó 1-én kiadott 
„Távbeszélő Díjszabás“-t az új viszonylatok adatai
val egészítsék ki s ebből' az alkalomból a f. évi 
június hó 26-án kelt 24.307. sz. rendelettel (P. B. T. 
28/1927. szám) megnyitott Babócsa-Klagenfurt vi
szonylat díját 3 P 5 fillérre helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi július hó 18-án.

Uj m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylat 
m egnyitása.

*
28.743.

Folyó évi július hó 26-án a távbeszélő-forga
lom Balatonföldvár és Wien között megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 2 P 
75 fillér.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új vi
szonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi július hó 21-én.

H elyesbítés a Helységnévtárban.

13.362.

Felsőutaspuszta Cered, Nógrád és Hont
k. e. e. vm., salgótarjáni j., u. p. Zabar, u. t. Péter- 
vására.

A hivatalok a helységnévtárt helyesbítsék.
Budapest, 1927. évi július bő 19-én.

Forgalomköri változások.

i.

27.919.

Panyola nk., Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. 
vm., fehérgyarmati j., u. I. ezentúl Nagydobos.

Budapest, 1927. évi július hó 19-én.

II.

23.699.

Mezőladány kk., Szabolcs vm., tiszai j. ezentúl 
■4*3̂  Utalványjelző száma: 2460.

Budapest, 1927. évi július hó 4-én.
«

III.

27.191.

Csopak kk., Zala vm., balatonfüredi j.. ezen
túl ©£3 is.

Nasztoripuszta f~\ Csopak u. t. ezentúl Csopak.
Balatonkövesd kk., Zala vm., balatonfüredi j.,

u. t. ezentúl Csopak.
Paloznak kk., Zala vm., balatonfüredi j., u. t. 

ezentúl Csopak.

Budapest, 1927. évi július hó 15-én.

M egbízás.

28.564.

Megbizatott dr. Hollán Péter postafőigazgatói 
címmel felruházott postaigazgató a soproni posta- 
igazgatóság vezetésével.

Budapest, 1927. évi július hó 20-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
8.417.

Postamesteri állásra tisztiszerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj - 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyébb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. sz. rendeletben foglallak az 
irányadók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 
1926. évi 2. számában léteitek közzé.

A pályázók sajátkeziileg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi augusztus hó 20-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi június hó 22-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

postaügynöki állásra, szerződés mellett.

27.213.
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A sajátkeziileg irt pályázati kérvények, születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), 

illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi augusztus 20 ig 

nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1927. évi július hó 19-én.
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Kimutatás

a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők 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

Debrecen Lévay Dezsöné 
szül. Váczy Etelka kiadó Geszt 1896 Nagyiéta Saját kérelmére 

1. D. 521/1927 —

Kiadói á llást keresnek.
i.

Gyakorlattal bíró kezdő kiadó Budapesten, 
vagy Pest környékén állandó állást keres, de he
lyettesítést is elvállal. Szíves megkeresést kér Vi- 
tár Margit, Budapest 79.

II.
Férfikiadó, ki a posta összes ágazatában teljes 

szakképzettséggel bír, úgy helyettesítést, mint ál
landó alkalmazást vállal. Főleg első osztályú hiva
talnál. Baky kiadó, Tatabánya.

III.
Mindhárom szakban jártas t'érfikiadó augusz

tus elsejére vagy 15-re alkalmazást vállal. Helyet

tesítést is elfogad, útiköltségek megtérítésével. 
Címe: „Postakiadó“ Alsópáhok, Zala m.

Betöltendő kiadói állások.
i.

Azonnali belépésre pénztárkezeléshez gyako
rolt, nőtlen férfikiadó kerestetik. Fixfizetés, lakás, 
fűtés, világítás. Postahivatal, Tatabánya.

II.

Forró III. oszt. (csak posta-) hivatal három
hónapi helyettesítésre szerényigényű kiadót, vagy 
a számadást is értő kisegítőt keres. Fizetés meg
egyezés szerint. Ajánlatok igényimegjelöléssel a 
forrói! postahivatalhoz küldendők.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. Felelős nyomdavezető; Nedeczky László.
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T A R T A L O M
A kivonatos Posta-, Távíró-, Távbeszélő- és Rádió- 

D íjszabás új kiadása.
A forgalom ba került 5 pengős bankjegyham isítvá

nyok ism ertetése.

Irányok szerin ti forgalmi felvétel a távíróvezetékeken 
és in te ru rbán  távbeszélő áram körökön.

Új m agyar-csehszlovák távbeszélő-viszonylatok meg
nyitása.

Elveszett postabiztosi pecsétnyomó.
A postakincstár tu lajdonát képező s a MÁV és keze

lésében lévő helyiérdekű, vasutakon szállított küldemények 
kiváltása.

Távírdával nem bíró helyekre szóló u talványtáviratok 
szabályszerű címzése.

A Németországba szóló táviratok szódíjának váltó-

Új m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylat m egnyitása.
A takaréküzletágban elfogadható legkisebb betétösí- 

szeg, a kam atozó betétm inim um , valam int a takarékbetétek  
lefoglalhatósága.

Helyesbítés a helységnévtárban.
Forgalom köri változások.
Pályázati hirdetm ények postam esteri állásra  szerző

dés mellett.
zása. * 

Változás a Távíró-D íjszabásban.
Helyesbítés a T. Ü. Sí.-ben.

Pályázati hirdetm ények postaügynöki állásra. 
Helyesbítés.
Kiadói állást keresnek.

A Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- é s  
Rádió-Díjszabás új kiadása.

16.541, *
Abból a célból, hogy a hivataloknak a postai 

díjszabás kellő példányszámban álljon rendelkezé
sükre s ne legyenek — az amugyis tiltott — magán
kiadású díjszabások használatára utalva, a folyó 
évi január hó 1-től érvényes Kivonatos Díjszabást 
újból kiadtam.

A Kivonatos Díjszabásnak e javított kiadása 
a P. R. T. f. é. 31. számával bezáróan tartalmazza 
az időközben, — különösen -az utalvány-, meg
bízási- és utánvételi forgalomra vonatkozóan — 
közzétett változásokat és bő kivonatban tartalmazza 
a Csomagdíjszabásnak valamennyi európai és egy
némely Európán kívüli országra vonatkozó téte
leit, úgyszintén a P. R. T. 1927. évi 20. számá
ban közölL 9.557/X. 1927. sz. rádiórendelet alap
ján a rádiódíjszabás legfontosabb tudnivalóit is.

A hivatalokat a hivatalos használat céljából 
szükséges és az igazgatóság javaslata alapján 
megállapított példányszámmal a m. kir. posta 
külföldi hirlaposztálya hivatalból látja el. A meg
küldendő példányokat a hivatalok vegyék haszná
latba, gondoskodjanak a jókarbantartásukról és 
pontosan javítsák. A javítás megtörténtét a könyv

végén erre a célra szolgáló lapon minden alkalom
mal be kell jegyezni s a bejegyzést a javításért 
felelős alkalmazottnak aláírásával is kell igazolnia.

Az új Kivonatos Díjszabásnak a külföldi cso
magok díjszabására vonatkozó része (XXV. cikk) 
az új Csomagdíjszabás kiadása folytán elsősor
ban a közönség igényeit van hivatva kielégíteni. 
Ez okból a hivatalok e részt nem tartoznak javí
tani.

A Kivonatos Díjszabás minden példányához 
mellékelve kemény papiroson előállított 1—1 díj- 
tábla-különlenyomatot is küldettem a hivataloknak, 
amely 6 oldalon az egyes küldeményfajok leg
gyakrabban előforduló részletes díjtételeit foglalja 
magában. A külföldi távbeszélő-viszonylatok díj
tételeit a díjtételek nagyrészének a közel jövőben 
várható megváltozására való tekintetből a díjtáblába 
cznttal még nem vettem fel. E díjtáblák célja a 
könnyebb kezelhetőségen kívül a Kivonatos Díj
szabás mcgkimélése. A hivatalok e díjtáblákkal 
elsősorban a felvételi osztályokat lássák el. A díj- 
tábla-különlenyomatokat szintén pontosan javítani 
kell.

A P. R. T. jelen számához mellékelve kap
ják még a hivatalok a postai díjak falitáblájának 
1 példányát a közönség részére fentartott helyen, 
a mozgópostákban stb. való kifüggesztés céljaira.
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A Kivonatos Díjszabást és a fali díjtáblát a 
közönség' is megvásárolhatja, az előbbit 50, az 
utóbbit 8 fillérért.

Az eladás céljából szükséges példányokat a 
hivatalok — csak a feltétlenül szükséges mennyi
ségben — szolgálati levelezőlapon már most igé
nyelhetik a m. kir. posta külföldi hirlaposztályá- 
nál (Budapest 4. — postafiók), amely a szétkül
dést intézi. Az eladás céljából kapóiL példányokat 
a hivatalok értékcikk gyanánt kezeljék s az eladott 
példányok árát ugyanúgy számolják el, a be
folyt vételárat tehát ne küldjék meg utalványon 
a hirlaposztálynak.

A hivatalokat c címen terhelő összegeket a 
hirlaposztály az igazgatóságokkal, összesítő kimuta
tás formájában pedig a posta központi szám
vevőségével is közli.

Budapest, 1927. évi július hó 31-én.

A forgalomba került 5 pengős bankjegyham isít
ványok ism ertetése.

29.212.
A Magyar Nemzeti Bank pénzjegynyomdájának 

közlése szerint, 5 pengős bankjegyhamisítványok 
kerültek forgalomba.

A hamisítványok fotográfiai eljárás és kézi
rajz segítségével előállított nyomólemezről könyv
nyomdái úton tiszta fehér papiron készült, amely
ből a piros és zöld színű selyemszálak hiányoznak.

A hamisítvány előoldalának sárga és kék al- 
nyomata, mely csak apróbb részletekben tér el az 
eredetitől, úgy rajzban, mint színezésben jól sike
rültnek mondható. Lényegesen rosszabbul sikerült 
a keret, kép és szöveg barnásfekete nyomata, mély 
piszkos barna színe által is eltér az erdetitől. A 
jegy közepén elhelyezett »5 PENGŐ« és MAGYAR 
NEMZETI BANK« szöveg betűinek vonalkázott 
árnyékolása az eredeti jegyen sűrű és tisztán kive
hető finom vonalaktól áll, inig a hamisíványon e 
vonalak helyenként összefolynak és piszkos fekete 
foltokat alkotnak, helyenként pedig hiányoznak. 
A fejkép rajzának vonalai szakadozottak és hiányo
sak, miáltal a fej elmosódott és plasztikáját el
veszd. Különösen feltűnő ezen eltérés a fejkép hom
lokán, hol az eredeti jegy átmenetszerű árnyékolása 
helyett élesen határolt fehér foltok láthatók. A jegy 
baloldalán ovális guillochekeretben elhelyezett »5« 
számjegy belső díszítő árnyékolása az erdeiinéi 
durvább és vastagabb vonalakból áll, minélfogva 
ugyanolyan sötét színű, mint a számjegyet övező 
hálószerű fehér guilloche-vonalakkal borított zöld 
színű mező. Az ezen mező körül fekvő guilloche-

rajz durvább mint az eredetin és legkülső ovális 
keretének finom vonalai a hamisíványon vastagok, 
csaknem egybefolynak, úgyhogy egy vonalnak lát
szanak.

A hamisítvány hátoldala sokkal gyengébben 
sikerült, mint az előoldal. A Lánchíd zöld színben 
nyomott képe primitiv rajz után készült. Hiányos 
árnyékoláséi és teljesen eltér az eredetitől, úgy
hogy erről a hamisíványt laikus is könnyen fel
ismerheti. A keret színe piszkosbarna, rajza el
mosódott. A jegy hátoldalát övező külső keskeny 
guilloche-keret finom vonalai a hamisítványon ösz- 
szefolynak. A jegy baloldalán lévő címer, az »5 
PENGŐ«, valamint a felső sarokban elhelyezett 
»5« értékjelzés világos mezőinek sárga színű 
finom rasztervonalai vastagok, miáltal a mezők 
sárga színben tűnnek fel, holott e mezők az erede
tin csaknem a fehér szín hatását keltik. A címer 
függőleges vonalú árnyékolása vastag egyenlőtlen 
vonalakkal nyomatott, miáltal sötét hatást kelt és 
nem domborodik ki az ornamentikából. A címer 
felett elhelyezett korona rajza szintén teljesen elvész 
a háttérben.

A hamisítvány pénzkezelésben kevésbé jártas 
egyének megtévesztésére alkalmas.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az eselleg 
hozzájuk kerülő ilyen pénzhamisíványokkal a P. 
B. T. folyó évi <S. számában közölt 22.182. sz. ren
deletben foglallak szerint járjanak el.

Budapest, 1927. évi július hó 27-én.

E lveszett postabiztosi pecsétnyom ó.
30.139.

A pécsi postaigazgatósági kerület biztosának 
»A m. kir. postatávirda biztos V. Pécs« feliratú 
és jelzésű pecsétnyomója folyó évi július hó 27-én 
elveszel 1.

Felhívom a hivatalokat, amennyiben az ilyen 
pecsétnyomóval lepecsételt bármely postai külde
mény vágy okmány kerülne kezelésük alá, azt a 
tényállás bejelentése mellett, haladéktalanul ter
jesszék fel a pécsi postaigazgatósághoz. A pecsétet 
a hivatalok igazolásul senkitől el ne fogadják.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 2-án.

A postakincstár tulajdonát képező s  a Máv. 
é s  kezelésében lévő h. é. vasutakon szállított 

küldemények kiváltása.
28.263.

A m. kir. államvasutak igazgatósága úgy intéz
kedett, hogy a Máv. és a kezelésében lévő helyi
érdekű vasutak állomásai a m. kir. posta vasúti
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szállítmányainak díjszabásszeríí vasúti fuvardíját 
folyó évi július hó 1-től kezdve a fuvarlevélen fel
számítják. Ez az intézkedés azonban semmiben sem 
érinti a postakincstár küldeményeinek fuvardíjáta- 
lányozását.

A szállítmány átvétele ezután úgy történik, 
hogy az átvevő közeg az árúértesítőre rávezeti 
Fuvardíj a postakincslár terhére hitelezendő« zá

radékot, ez alá bélyegzőlenyomatot alkalmaz és a 
záradékot aláírja. Az állomások ezután a külde
ményt a fuvardíj beszedése nélkül kiszolgáltatják.

Budapest, 1927. évi július hó 27-én.

Távírdával nem bíró helyekre szóló utalvány
táviratok szabályszerű cím zése.

25.892.
Tudomásomra jutott, hogy egyes postahivatalok 

a csak távbeszélővel biró helyre szóló utalvány
táviratok felvételénél a címben a rendeltetési hely 
neve után az utolsó hío/ró-hivatal neve helyett a 
távbeszélő-hivatal közvetítő hivatalának nevét írják 
akkor is, ha annak távírdája nincsen.

Minthogy a T. 0. Sz. 53. g-nak 1. pontja ki
mondja, hogy ulalványtáviratoknak távbeszélőn 
való kezelése tilos, szigorúan figyelmeztetem a hiva
talokat, hogy utalványtáviratok még abban az eset
ben sem közvetíthetők távbeszélőn, ha a rendeltetési 
helyen táviratközvelítéssel megbízott posta- és táv
beszélőhivatal van.

Egyöntetű eljárás céljából tehát utasítom a 
kir. hivatalokat, hogy a csak távbeszélővel biró 
postahivatalhoz szóló utalványtáviratok felvételénél 
a címben utolsó helyre a Távirda- és Távbeszélő
hivatalok névsora című segédkönyv 13. hasábjá
ban feltüntetett közvetítő táviróhivatal nevét írják. 
Oly esetben pedig, amikor a közvetítő hivatal csak 
távbeszélővel egyesített hivatal és távírdája nincs, 
az utalványtávirat címébe a távbeszélővel egyesített 
hivatal közvetítő hivatalaként megnevezett távíró- 
hivatal neve Írandó és az utalványtávirat vezetéken 
az utóbbihoz irányítandó. Pl. Csököly somogyine- 
gyei posta távbeszélőhivatalnak közvetítő hivatala 
Jákó, de Jákó szintén csak távbeszélőhivatal és 
ennek Kaposvár a közvetítő távirdahivatala. Tehát 
Csökölyre szóló utalványtávirat címében utolsó 
helyre Kaposvár írandó és a távirat Kaposvárnak 
továbbítandó.

Budapest, 1927. évi július hó 25-én.

A Ném etországba szóló táviratok szódíjának  
változása.

29.255.
A folyó évi augusztus hő 1-től kezdve a Német

országba szóló közönséges táviratok szódíját 28 fil
lérben, a hirlaptáviratokét pedig 1-1 fillérben álla
pítom meg.

A kir. hivatalok a változást a folyó évi január 
hó 1-én kiadott »Táviró-Díjszabás«-ban a 9. olda
lon vezessék keresztül.

Budapest, 1927. évi július hó 27-én.

Változás a Távíró-Díjszabásban.
26.112. I ,

A hivatalok a folyó évi január hó 1-én életbe
lépett Távíró-Díjszabásban a következő változá
sokat vezessék keresztül:

A 14. oldalon a via France TSF útirány hasáb 
fejében az „1“ jel törlendő.

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési ország 
hasábban Francia-Nyugat-Afrika b)j Francia- 
Équatoriális-Afrika után ,,1“ jelzés írandó.

Ugyanitt a) Dahomey, Elefántcsontpart és c) 
Francia Guinea után 2) jegyzetként a következő új 
jegyzet írandó: ,,2) Via France TSF távirati utal
vány, = T C = , =PG =  , = D = ,  = L C =  távirat 
nem küldhető, illetve nem köthető ki."

A 15. oldalon az *) jegyzet szövege törlendő 
és helyébe a következő írandó: „*) Madagascar-
sziget és Comores-szigetekre via France TSF táv
irati utalvány és =  LC = távirat nem kiiklbetqí, 
illetve nem köthető ki. Réunion-szigetre távirati 
utalvány nem küldhető; —LC= távirat csak via 
France TSF küldhető.

A 17. oldalon a via France TSF útirány ha
sáb fejében az ,,1“ jel törlendő.

A 17. oldalon Senegál-nál a via France TSF 
hasábban 1 P 81 díjtételnél *) (csillag) jegyzet
ként a következő új jegyzet Írandó: ,,*) Via
France TSF távirati utalvány és <=LC= távitat 
nem küldhető, illetve nem köthető ki.“

A 14. oldalon Francia-Nyugat-Afriká-nál és a
17. oldalon Somali partvidék (francia) -nái a 
Szolgálati korlátozások hasábban lévő jegyzet 
törlendő.

A 17. oldalon Togo-nál a via France TSF' 
hasábban 1 P 93 után **) (két csillag) jel írandó.

Ugyanezen az oldalon az 1) jegyzet jelét 1)-ről 
:,:*)-ra kell átírni.

A 19. oldalon a 2) jegyzet szövegébe =PC  =  
után , ,= D = “ szúrandó be.

A 25. oldalon Argentíná nál és a 26. oldalon' 
Braziliá-nál a Szolgálati korlátozásoknál új bekez
déseként a következő írandó: „Via Radio-France 
távirati utalvány nem küldhető.“

A 28. oldalon Guyana (francia)-nál a „ t)‘‘ 
jegyzet szövegébe = D =  után „=LC—“ szú
randó be.

A 30. oldalon a *) jegyzet szövegéből „= D f=, 
= P C = , =TC==“ törlendő.

A 31. oldalon a Rendeltetési ország hasábban 
Kina (Chine) után „ f“ jegyzetként a következő 
Írandó: „ t Via Radio-France távirati utalvány, 
= R p x = , =T G =, = P G =  távirat nem küldhető, 
illetve nem köthető ki.“

A 32. oldalon a 2) jegyzet szövegében „de“ 
után írandó: „titkos nyelvű (összebeszélt és szám
vagy betiijegyes), magántáviratok csak a rendel-, 
tetési igazgatásnál letett kódexek alapján szer
kesztve küldhetők;“
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A 36. oldalon Philippini-szigetek-nél a via 
Eastern stb. hasábban a 4 P 20, 4 P 48, ;5| P (21 
díjtételeknél „ f“ jegyzetként a következő új 
jegyzet Írandó; „f Ugyanezen díjtétellel táviratok 
„via Transradio“ és ehhez az úthoz csatlakozóan 
„via San Francisco—RCA“ átjelzéssel is küldhetők. 
Ezen az úton = D =  távirat is meg van engedve.

A 18. oldalon a **) és a ***) jegyzett szöve
gébe, továbbá a 19., 20., 21., 22., 23. és 24. oldaj 
lakon a *) jegyzet szövegébe, valamint a 33. olda
lon a 3) jegyzet és a 34., 35., 36., 37. oldalakon, ^ 
2) jegyzet szövegébe via Havre Cial után „viâ  
Acores Cial“ szúrandó be.

Budapest, 1927. évi július hó 30-án.

H elyesbítés a T. Ü. Sz.-ben.
24.703.

A hivatalok a T. Ü. Sz. 23. oldalának első 
sorában a 13. §. 6. pont második bekezdésének 
szövegéből ,,az utalvány ellenőrző bélyegzővel“ 
szavakat jelen rendeletemre való hivatkozással 
töröljék és helyébe ,,az ellenőrző-“ szavakat írják.

Budapest, 1927. évi július hó 25-én.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíró- 
vezetékeken é s  interurbán távbeszélő  áram

körökön.
28.370.

Utasítom az összes távírdával és távbeszélővel 
berendezett hivatalokat, hogy a Rendeletek Tára 
1926. évi december hó 31-én megjelent 65. számá
ban 22.003/1926. számmal közzétett utasítások szi
gorú betartásával az irányok szerinti forgalmi fel
vételeket folyó évi augusztus hó 8-án vegyék fel 
és a kitöltött iveket az összesítések elvégzése után a 
forgalom javítására vonatkozó esetleges javaslataik 
kíséretében azonnal terjesszék fel előtles igazgató
ságukhoz, illetve a vezérigazgatóság 8. ügyosztá
lyához.

Az igazgatóságok az iveket ellenőrizzék, hogy 
a hivatalok mindegyike beküldötte-e saját felvételi 
iveit.

Az igazgatóságok az egybegyüjtött felvételi ive
ket folyó évi augusztus 20-ig küldjék be esetleges 
rövid jelentés és iratjegyzék kíséretében a posta- 
vezérigazgatóság 6. ügyosztályának.

Budapest, 1927. évi július hó 28-án.

Új m agyar-csehszlovák távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

29.080.
Folyó évi augusztus hó 5-én a távbeszélő for

galom Alag és Moravska-Ostrava, valamint Bala- 
tonfüred és Trnava (Nagyszombat) közt megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja az 
alagi viszonylatban 3 P 50 f és a balatonfüredi 
viszonylatban 2 P 95 f.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi július hó 26-án.

Űj m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylat 
m egnyitása.

29.385.
Folyó évi augusztus hó 1-én Budapest és To- 

belhad közt a távbeszélő forgalom megnyílik.
Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 3 P

20 f.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az új 

viszonylat adataival egészítsék ki.
Budapest, 1927. évi július hó 27-én.

A takaréküzletágban elfogadható legkisebb  
betétösszeg , a kamatozó betétminimum, 
valamint a takarékbetétek lefoglalhatósága.

31.864. postatakptári sz.
Az egyes adók és illetékek mérsékléséről és a 

pengőértékben való számítással kapcsolatos rendel
kezésekről, továbbá az önkormányzati testületek 
háztartásának hatályosabb ellenőrzéséről szóló 
1927: V. t.-c. 57 59. §-ai alapján a takaréküzletág
ban elfogadható legkisebb betétösszeg 1 pengőben 
állapíttatott meg azzal, hogy a 2 pengőn aluli ősz- 
szegek nem kamatoznak, továbbá az 1885: IX. t.-c.
24. §-ának 2. bekezdésének, valamint az 1898: VIII. 
t.-c. 2. §-ának hatályon kívül helyezése mellett a 
postatakarékpénztári takarékbetéteknek csak a 2000 
pengőt meghaladó része foglalható le cs csak erre 
szerezhető zálog- és megtartási jog.

Ezek kapcsán felhívom a közvetítő hivatalokat, 
hogy jelen rendéletem kézhezvételétől kezdve 1 pen
gőn aluli összeget takarékbetét gyanánt ne fogadja
nak el, kivéve azt az esetet, ha az t pengőn aluli, 
betét a betétkönyv összegének kerek pengőösszegre 
való kikerekítéséi célozza. Amennyiben valamely 
betevő a közvetítő hivatalnál megjelenik s meg
állapítható, hogy betétje 2 pengőt nem tesz ki, 
figyelmeztetni kell, hogy a 2 pengőn aluli betét
összeg után kamat nem téríttetik, saját érdekében 
áll tehát, ha betétjét legalább 2 pengőre kiegészíti.

Az egyes közvetítő postahivatalok az általuk 
kiállított betétkönyvekre pedig akként teljesíthet
nek rövid utón visszafizetéseket, hogy a betétköny
ve kben 1 pengő betétnek okvetlenül maradnia kell.

A takarékosság előmozdítására szolgáló taka
réklapoknak betét gyanánt történő elfogadására vo
natkozólag később történik intézkedés.

A takarékbetétek lefoglalhatósága és az ezekre 
szerezhető zálog- és megtartási jog iránt érdeklődő 
ügyfelek a fent idézett törvényszakaszban foglaltak
ról tájékoztatandók.

Budapest, 1927. évi június hó 22-én.
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H elyesbítés a helységnévtárban.
I.

29.191.
Felveendő:
Ballószeg (Ballószög, Kiilsőballószög) 

Kecskemét, IXI E. h. Kecskemét, '£ L, Kecske
mét ■ ■ ■ Fiilöpszállás, 186, Postaiig. Sz.

Ballószög (Kiilsőballószög) Kecskemét, hivat
kozás veendő fel: „lásd Ballószeg“.

A postahivatalok és ügynökségek névsora is 
ennek megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1927. évi július hó 28-án.

II.
28.903.

Elvirapuszta Érd, Fejér vm., adonyi j.,
u. ]). és u. t. helyesen Tárnok.

Budapest, 1927. évi július hó 27-én.

III.

28.836.
Luka kk. (Zemplén vm., Sárospataki j.) neve 

„Bodroghalom“-ra változott.
Budapest, 1927. évi július hó 26-án.

Forgalomköri változások.
i.

28.987.
Porva kk. Veszprém vm., zirci j., ezentúl IX l 

Eh. Zirc. Győr ■ ■ ■ Veszprém, Zirc . . . , dí jnégy - 
szögszám 332. Postáig. S.

Szépalma és Pálihálás puszta Z"\ Porva, 
Veszprém vm., zirci j., ezentúl u. p. Porva.

Borzavár kk. és a hozzátartozó Alsótündér, 
Felsőtündér és Pálinkaház majorok, Veszprém 
vm., zirci j., ezentúl u. p. Porva.

Ivisszépalma major /X. Fenyőfő, Veszprém 
vm., pápai j., ezentúl u. p. Porva.

Budapest, 1927. évi július hó 26-án.

II.
29.460.

Gégény vasúti távirda „K“ jellege megszűnt, 
ehhez képest Gégény község u. t.-ként kijelölt 
Demecser törlendő.

Budapest, 1927. évi július hó 27-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
27.515.

Postamesteri állásra tisztiszerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamestert Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. sz. rendeletben foglallak az 
irányadók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 
1926. évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajálkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi augusztus hó 25-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi július hó 21-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

29.535.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj 

egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. számú rendeletijén foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkeziileg írt és kellően felszerelt 
kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgatósághoz 
1927. évi augusztus hó 25-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi július hó 30-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
28.070.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkeziileg írt és kellően felszerelt 
kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgatósághoz 
1927. évi augusztus hó 25-ig nyújtsák be.

Rudapest, 1927. évi július hó 21-én.
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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. hasibban  felvett postaigazga'ósághoz az 1927. évi augusztus 
hó 25-ig nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R T. 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1927. évi julius hó 23-án.

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. hasábban felvett posta :gazgatósághoz az 1927. évi augusztus 
hó 25-ig nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T , 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1927. évi julius hó 23-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
poslaiigynöki állásra, szerződés melleit.
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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. h sábban felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi augusztus 
hó 25-ig nyújtandók be. Az á talános f  ltételeket 1. a P. R T. 1924 évi 1. szám ában

Budapest, 1927. évi julius hó 23 án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
poslaiigynöki állásra, szerződés melleit.

28051
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A sajátkezüleg irt pályázati kérvények születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), 
lletve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az l. hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi augusztus 
hó 2 5 íg  nyújtandók be. Az ál'alános feltételeket 1. a P . R. T. 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1927. évi julius hó 26-án.

H elyesbítés.
28.899.

A Posta Rendeletek Tára folyó évi 30. szá
mában közzétett 27.252. számú rendelettel meg
nyitott új magyar—osztrák távbeszélő viszonyla
toknál a díjak egyfelől Sopron, másfelől Klagen
furt, Pörtschach am See és Velden am Wörthersee 
közt 2.75 pengőről 2.80 pengőre helyesbítendők.

Kiadói á llást keresnek.
i.

Mindhárom szakban jártas kiadónő augusz
tus 15-ére, esetleg elsejére állást keres. Cím: Ki
adónő, Pestsashalom.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili.,

II.

Másfél éves gyakorlattal bíró. kiadó jelölt, ki
napiszámadás készítésében is jártas, teljes ellá
tásért, némi fizetésért állást vállal. Szíves megke
reséseket: Postahivatal, Sárvárcukorgyár címre
kér.

III.

Mindhárom szakban gyakorlott, önállóan ke
zelő kiadó aug. 15-ére alkalmazást vállal, lehető
leg Budapest és környékén. Szíves megkeresést 
kér: „Kiadónő“, Kispest 2.

ikk Szilárd-utca 4 . — Felelés nyomdavezető: Nedeezky László.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A MA GYA R  KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1927. AUGUSZTUS 10.

T A R T A L O M
Cím adományozás.
Csempészett tartalom  gyanújában levő, belföldön fel

adott csomagok vám hivatal ^lé állítása.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldem ények 

díjszabásában.
Változás a Csom agdíjszabásban.
Az általános forgalmi adó helyes m egállapítása és be

szolgáltatása.
Változás a Távíró-Díjszabás-ban.
Űj m agyar-csehszlovák távbeszélő-viszonylatok meg

nyitása.
Uj m agyar-jugoszláv távbeszélő-viszonylat megnyílása.

Űj m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok m egnyi
tása.

Forgalom köri változások.

Helyesbítés „A m agyar kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsora“ c. segédkönyvben és a M agyarország Hely
ségnévtárában.

Pályázati hirdetm ények postam esteri á llásokra szerző
dés mellett.

Személyzetiek.
K im utatás a létszám ból törölt postaikiiadókról.
Kiadói állást keresnek.

Címadományozás.
30.299.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter előter
jesztésére Wagner Richárd budapesti és Farkas 
Károly bicskei postamestereknek buzgó és ered
ményes szolgálatuk, valamint érdemes közéleti te
vékenységük elismeréséül, a főpostamesteri címet 
adományozom.

Budapest, 1927. évi július hó 28-án.
Horthy s. k.

Walko Lajos s. k.

C sem pészett tartalom  gyanújában levő, belföl
dön feladott csom agok vámhivatal elé á llítása

25.854.
Előfordul, hogy külföldről vám fizetése nélkül 

belföldi forgalomba hozott — becsempészel! .— árul 
tartalmazó csomagokat adnak valamely belföldi 
postahivatalnál postára. Az efajta csomagok keze
lésére vonatkozóan a P. 0. Sz. 100. §. 1. pont 2. 
bekezdésében foglallakat a következőképpen mó
dosítom :

1. A külföldről csempészett tartalom gyanújá
ban álló belföldön feladott csomagokat a belföldi 
eredet igazoltatása s szükség esetén a vámjövedéki 
kihágást eljárás megindítása céljából a feladási 
helyhez legközelebb eső vámhivatalnak kell bemu
tatni, mivel az esetleges csempészet körülményei
nek a felderítését csak ez a vámhivatal végezheti 
eredményesen. Ehhez képest a felvevő postahivatal,

ha a csomagot az említett szempontból gyanúsnak 
találja és székhelyén vámhivatal van, azt a tar
talom megvizsgálása végett ennek a vámhivatalnak 
adja át. Az ilyen csomagot tehát nem kell szükség
képpen az illetékes vámközvetítő postahivatal útján 
vámhivatal elé állítani.

2. Ha a felvevő postahivatal székhelyén nincs, 
vámhivatal, a csomagot a burkolatra és a szállító
levélre írt következő megjegyzéssel: »Csempészett 
tartalom gyanúja miatt, vámhivatal elé állítás
végett...........  (postahivatal neve)« a legközelebbi
vámhivatal székhelyén levő postahivatalhoz irá
nyítja.

3. Hasonlóképpen járnak el az útközi posta- 
hivatalok és mozgóposták is, ha valamely csomagot 
csempészett tartalom gyanújában állónak találnak.

4. Ha azonban a postahivatal (mozgóposta) 
a feladási helyhez legközelebb eső vámhivatal szék
helyét nem ismeri, tartozik a csomagot — a 2. ponf 
alatti megjegyzéssel ellátva — a legközelebbi vám
közvetítő postahivatalhoz irányítani, amely ezután 
annak az érdekelt vámhivatalhoz való továbbításá
ról gondoskodik.

5. A vámhivatal székhelyén levő postahivatal 
az ilyen csomagot átvételi elismervényre adja át a 
vámhivatalnak, amely a tartalom eredetét kése
delem nélkül megvizsgálja és a küldeményt eljárás 
után továbbítás végett visszaadja a postahivatalnak.

6. A vámhivatal a vámvizsgálat .során fel
bontott csomagot tartozik Szabályszerűen (viasz
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pecséttel vagy ólomzárral) lezárni és a szállító- 
levelet bélyegzőjének lenyomatával és aláírással 
ellátni. Az ilyen küldeményt megfelelő megjegy
zéssel ellátva kell a címzettnek kézbesíteni.

7. A vámhivatal a netalán lefoglalt csomag 
átvételét a postahivatalnak »visszaadott szállító
levelén ismeri el. A lefoglalásról a felvevő posta
hivatalt a felvevőkönyvben való előjegyzés végett 
értesíteni kell.

A postahivatalok és a mozgóposták azonban a 
belföldi csomagokat csak alapos gyanú esetén te
reljék vámhivatal elé, hogy ezáltal a küldemények 
indokolatlan késedelmét elkerüljék.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 1-én.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjszabásában.

30.448.
A hivatalok a P. R. T. 1920. évi 61. számához 

mellékelt kimutatásban az alábbiakat vezessék 
keresztül:

15. folyószám, Costa-Rica: az 5., 8., 9. és 10. 
hasábba az eddigi ada'tok helyébe írják: 10, 6, 4 
és 25.

30. Tunis: a 11. hasábban »—« helyébe írják:
300.

131. Venezuela: a 3., 5., 7. és 9. hasábba az 
eddigi adatok helyébe írják: 40, 25, 2 és 10.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 4-én.

V áltozás a Csom agdíjszabásban.
30.447.

A hivatalok a Csomagdíjszabást az alábbiak 
szerint javítsák:

62. oldal, Brit-Nyugat-lndia: a 7. hasábban 
a 4) jegyzet 2. sora helyett írják: »a Cayman-szi- 
getekre nem küldhető.«

80. oldal, Fr.-Inclia, 1. és 2. útiránynál a 3. 
hasábban 10 (kg) mellé tegyenek »*)« jelt és írják 
a 7. hasábba: »*) Pondichéry-be 10 kg súlyig; 
Fr.-India egyéb részeibe csak 9 kg súlyig.«

82. oldal, Francia-Köz-Afrika, c) 1. és 2. út
iránynál az 5. hasábban >1120* helyett írják: 
560*.

84. oldal, Guatemala, 2. útirányon az 1, 3, 5 — 
és az ezentúl küldhető — 10 kg súlyú csomag 
díja: 5.80-j-, 7.55, 8.95 és 14.35 P.

A 7. hasábban: »Számla csatolandó helyett

írják: Kereskedőknek címzett csomagok (ártal
máról — lehetőleg guatemalai konzul által hitele
sített — számlát (magánfelek közt váltott külde
ményről egyszerű tartalomjegyzéket) kell a cím
zetthez juttatni.

85. oldal, Honduras, b) alall a 2. és 3. út
irányára vonatkozó adatokat a 2—6. hasábban töröl
jék és írják a 7. hasábba: »A csomagokhoz számla- 
másolatot kell csatolni.«

91. oldal, Kanada: a 3. és 4. útiránynál az 5. 
hasábban »—« helyett írják: 560.

96. oldal, Kína, A) b) alatti útirányon az 1, 
5 és 10 kg súlyú csomag díja: 4.60f, 7.45 és 
12.80 P.

101. oldal, Maláji védállamok: a 7. hasábban 
a * jegyzet szövegét a következőre módosítsák: 
»Értéknyilvánítás a Pohangban fekvő Kuala Rom- 
pin, Pekan és Pontian helyekre nem lehetséges.«

105. oldal, Mauritius, a 2, útirányon a 3, 5 és 
— az ezentúl küldhető — 10 kg súlyú csomag díja: 
7.90, 9.60 és 14.20 P.

110. oldal, Németalföld, II. alall a 3. hasábban: 
1, 5 és 10 (kg) mellé tegyenek 4) jelt és írják a 7, 
hasábba: x) 10 kg súlyon aluli nem terjedelmes 
és 2240 P-t meg nem haladó értéknyilvánítással 
ellátott csomag csak a feladó kifejezett kívánságára 
küldhető.

112. oldal, Külföldi India, I. 2. útirányon az 
5 kg súlyú csomag díja 7.65 P.

124. oldal, Portugál, II. b) alatt a 15 kg súlyú 
csomag díja 6.10 P. — A 7. hasáb utolsó bekezd 
dése helyébe írják: Az 5 kg-nál súlyosabb csoma
gokhoz portugál konzul által hitelesített szárma
zási bizonyítványt és két példányban kiállított 
számlát kell csatolni.

130. oldal, Seychelles-szigetek, az 1. és 2. út
irányon ezentúl 10 kg súlyú csomag is küldhető, 
melynek díja 18.85 és 19.05 P.

Sierra Leone, 1. és 2. útirányon a 10 kg súlyú 
csomag díja 14.55 és 14.75 P.

132. oldal, Spanyolország, II. alatt a 4) jegy
zet 3. sorában: »egy« helyett írják: »két«; ugyan
ezen sorban: »Bankjegyek« helyébe írják: »Arany 
és ezüst érmékben vagy rudakban, bankjegyek«.

137, oldal, Tanganyika-teriilet, d) alatt, a 3. 
hasábban az 1. és 2. útiránynál a »3« jelt és a 7. 
hasábban a 3) jegyzetet; — a 138. oldalon e) alatt 
a 3. hasábban az 1. és 2. útiránynál az »5« jelt 
töröljék.

138. oldal, Timor, 2. útirány: az 1, 3 és 5 kg 
súlyú csomag díja 6.65f, 9.20 és 10.35 P.
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141. oldal, Tunis-nál a 7. hasábba írják be: 
Utánv. 320 P.

Uj-Fundland-bu ezentúl küldhető 10 kg súlyú 
csomag díja az 1. útirányon 18.95, a 2.-on 19.20 P.

153—101. oldalon a csomagszolgálattal meg
bízott kínai postahivatalok névsorába írják betű- 
rendi helyére: Changfu f), Chihli (Peking); Mu
ling f), Kirin (Ki-Hei); Nantsamu f), Fengtien; 
Pakiaehen f), Fengtien; Tailaichi f), Heilungkiang 
(Ki-Hei; Wukimiho f), Kirin (Ki-Hei). Az alábbi 
hivatalok neve mellé pedig tegyenek f) jeli: 
Kanlu, Kiangsu; Litienchen, Kiangsu; Siehkiao, 
Chekiang; Sinfeng Ku, Kiangsu; Towkiao, Ki
angsu.

213. oldalon: »b) Libanon« cím alatt írják 
betürendi helyére: Ain-Zhalta*, Hadeth-el-Joubbé*, 
Souk-el-Ghab*.

218. oldalon: Grönland-nál a 2. hasábban egé
szítsék ki a címet a következőre: Direction Géné- 
rale des Postes et des Télégraphes á Copenhaguc.

220. oldal, Dánország: központi igazgatásának 
címe ezentúl: Direction Générale des Postes el 
des Télégraphes á Copenhaguc.

227. oldal, Finnország: központi igazgatásának 
címe ezentúl: Direction des Postes et des Télé
graphes a Helsingfors.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 4-én.

Az általános forgalmi adó helyes m egállapítása  
é s  beszolgáltatása.

3.231.
Felmerült esetből kifolyólag figyelmeztetem 

azon postai szerveket, melyek az 1921. évi P. B. T. 
70. sz.-ban közzétett 25.929. sz. rendelet értelmében 
bizonyos esetekben általános forgalmi adó fizetésére 
kötelesek, hogy a 2<yo-os forgalmi adónál adóalap 
gyanánt az összes nyers bevétel tekintendő, a for
galmi adót tehát mindig a vevők (megrendelők) 
által teljesített összes fizetések — vagyis az ezek 
által fizetett forgalmi adó után is — keli megálla
pítani és beszolgáltatni. így p. o. ha az adókivetési 
időszak alatt kiszolgáltatott anyag (áru) eladási 
ára 1000 P, a csomagolási költség 50 P, a kezelési, 
költség 250 P és a felektől beszedett forgalmi 
adó 20 P, úgy a beszolgáltatandó forgalmi adót 
nem 1300, hanem 1320 P után kell megállapítani, 
vagyis 20 P 52 f-t, illetve kikerekítve 20 P 50 f-t 
kell beszolgáltatni. A kikerekítésről a Budapesti

Közlöny 1926. évi 290. számában közzétett 167.000/ 
926. sz. pénzügyminiszteri rendelet 8. §-a akként 
intézkedik, hogy az 5 fillért vagy ennél nagyobb 
összeget 10 fillérre kell kiegészíteni, inig az 5 fil
lérnél kisebb összeget számításon kívül kell hagyni. 
Lnnék a kikerekítésnek azonban csak a beszolgál
tatásnál a forgalmi adóhivatallal szemben van 
helye, a vevőktől (megrendelőktől) mindig a fil- 
lérriyi pontossággal kiszámított forgalmi adót, mely
nél csak a tört fillérrészek kerekíthetők ki egész 
fillérre, kell beszedni.

A felektől beszedett forgalmi adó után esedékes 
forgalmi adót, mely amúgy is csekély összeget kép
visel, az érdekelt postai szervek helyezzék — 
amennyiben pénztárszámadást vezetnek — a levonó
ívben, egyébként ellátmányszámadásukban a tárca
kiadások 2—4/2 rovatán kiadásba.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 2-án.

Változás a Táviró-Díjszabásban.
28.734.

A hivatalok a f. évi január hó 1-én életbelé
pett Távíró-Díjszabásban a következő változásokat 
vezessék keresztül:

A 13. oldalon Belga-Kongó összes hivatalainál 
1. jegyzetként a következő írandó: „Belga-Kongó 

‘összes hivatalainak szódíja via Empiradió 3 P 
47 f.“

Délafrikai Uniónál 2. jegyzetként a következő 
írandó: „Délafrikai Unió szódíja via Empiradió 
2 P 46 f.“

A 14. oldalon Kenya, Momibassa és a többi 
hivatalnál 3. jegyzetként a következő írandó: 
„Mombassa és a többi hivatal szódíja via Empi- 
radio 3 P 75 f.“

A 15. oldalon a 2. jegyzet sző ve géniek LC —
táviratitól kezdődő része végig törlendő.

Nyasszaföldnél 3. jegyzetként a következő 
Írandó? „Nyasszaföld szódíja via Empiradió 3 P 
02 f.“

A 16. oldalon Portugál-Kelet-Afrikánál 3. jegy
zetként a következő írandó:

„Portugál-Kelet-Afrikába táviratok via Empi- 
radio is küldhetők a következő díjakkal:
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o) Lourenzo Marquez és I irhám bane ke-
rületek . . . . . . . . . . 2 P 63 f.

b) Mozambique-társaság kerülete .  . 9
* *  5 5 80 „

c) Nyasszatársaság területe .  .  .  . 3 „ 19 „

( l ) Transzambesia Railway hivatalai .  .
9 97 „

e ) Buzi ................... ............................ 3 „ 14 „

O Többi hivatal (Mozambique, Queli-
mane és Tele kerületek)................... 3 „ 19 „

Portugál-Kelet-Afrika Transzambesia Railway 
hivatalainál 4. jegyzetként a következő írandó: 
„Transzambesia Railway hivatalai a következők: 
Caia, Inhaminga, Murraca, 30-Mile Siding. 70 Mile 
•Siding, 114-Mile Siding.

I. Dél-Rhodesiánál 5. jegyzetként a következő
írandó: „Dél-Rhodesia szódíja via Empiradio
2 P 69 f.

II. Észak- és Északnyugat-Rhodesiánál 0. 
jegyzetként a következő írandó: „Észak-Rhodesia 
szódíja via Empiradio 3 P 02 í.

A 17. oldalon Ugandánál 5. jegyzetként a 
következő írandó: „'Uganda szódíja via Empiradio
3 P 75 f.“

Tanganyika kerületnél 6. jegyzetként a követ
kező írandó: „Tanganyika területre táviratok via 
Empiradio is küldhetők a következő díjakkal:
a) Bukóba .  ..................................3 P 82 f.
b) Kasanga, Namanyere......................3 „ 42 „
c) Többi h iv a ta l ................... ..... . . 3 „ 30 „

A 25. oldalon Argentina díjai via Italeáble, via 
Északatlanti kábelek—All America és via Brest— 
Dalkar—Náronba 4.51-ről 3.91-re helyesbítendők.

Bolivia rádióhivatalainak díjai via Észak
atlanti kábelek—All America via Italeáble és via 
Brest—Dakar—Noronha 5.91-ről 5.54-re helyesbí
tendők. Ugyanezen díjtétellel jegyzendő elő Bolivia 
rádióhivatalainak díja via London Marconi.

Bolivia többi hivatalainak díjai via Észak
atlanti kábelek—All America, via Italeáble és via 
Brest—Dalkar—Noronha 4.51 -ről 4.14-re helyesbí
tendők. Ugyanezen díjtétellel jegyzendő elő,Bolivia 
többi hivatalainak díja via London Marconi.

Brazília 1. Pernambuco díjai via Északatlanti 
kábelek—All America 4.29-ről és via Brest—Da
kar—Noronha 2.88-ról 3.87-re helyesbítendők.

Brazília 2. Amazonterület I. öv díjai via Ital- 
cáble, via Észákatlanti kábelek—All America és

via Brest—Dakar—Noronha 5.96-ról 5.55-re he
lyesbítendők. Ugyanezen díjtétellel jegyzendő elő 
a London—Marconi-útirány díja is.

Brazília 2. Amazonterület II., öv díjai via Ital - 
cable, via Északatlanti kábelek—All America és 
via Brest—Dakar—Noronha 7.64-ről 7.23-ra he
lyesbítendők. Ugyanezen díjtétellel jegyzendő elő 
a London-Marconi útirány díja is.

A 26. oldalon Brazília 3. District de l'Aere 
díjai via Italeáble és via Északatlanti kábelek AH 
America 7.08-ról 6.67-re helyesbítendők. Ugyanezen 
díjtétellel jegyzendő elő a London—Marconi-útirány 
díja is.

Brazília 4. többi hivatalainak díjai via ltal- 
cáble, via Északatlanti kábelek—All America és 
via Brest—Dakar—Noronha 4.28-ról 3.87-re jegy
zendők elő.

Chili rádióhivatalainak díjai via London— 
Marconi 4.84-ről 4.81-re via Italeáble, via Észak
atlanti kábelek All America és via Brest—Dakar- - 
Noronha 5.18-ról 4.81-re helyesbítendők.

Chili többi hivatalainak díjai via Italeáble, via 
Északatlanti kábelek--All America és via Brest— 
Dakar—Noronha 4.51-ről 4.14-re helyesbítendők. 
Ugyanezen díjtétellel jegyzendő elő a London— 
Marconi-útirány díja is.

A 27. oldalon Dél-Georgia díjai via Italeáble, 
via Északatlanti kábelek—All America és via 
Brest—Dakar—Noronha 7.53-ról 7.16-ra helyesbí
tendők.

Falkland szigetek 1. Port Stanley díjai via 
Italeáble, via Északatlanti kábelek—All America 
és via Brest—Dakar—Noronha 6.13-ról 5.76-ra 
helyesbítendők.

Falkland szigetek 2. Fox Bay dí ja via Ital - 
cáble, via Északatlanti kábelek—All America és 
via Brest—Dakar—Noronha 6.83-ról 6.46-ra he
lyesbítendők.

A 29. oldalon Paraguay és Uruguay díjai via 
Italeáble, via Északatlanti kábelek—All America 
és via Brest—Dakar—Noronha 4.51-ről 4.14-re 
helyesbítendők. Ugyanezen díjtétellel jegyzendők 
elő és Paraguay és Uruguay díjtételei via London— 
Marconi is.

Peru rádióhivatalainak díjai via Italeáble és 
via Északatlanti kábelek—All America 5.63-ról
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5.26-ra helyesbítendők. Ugyanezen díjtétellel jegy
zendő elő a London-^-Marconi-útirány díja is.

Peru többi hivatalának díjai via Italcäble és 
via Északatlanti kábelek—All America 5.07-ről 
4.70-re helyesbítendők. Ugyanezen díjtétellel jegy
zendő elő a via London—Marconi-űtirány díja is.

A 35. oldalon Papua területnél a rendeltetési 
ország hasábjában felsorolt hivatalok nevei alá új 
sorban „Oriomo“ írandó. Díja via Északatl. kábe
lek . . . stb. Vancouver-útirány hasábban 5.55-tel 
és via Transradio Vancouver-útirány hasábban 
5.24-gyel j'egyzetnldő eíő. Oriomo-nál 3. jegyzetként 
pedig a következő írandó : „Oriomo-ba =  LC =  
távirat nem küldhető.“

A 36. oldalon Philippini-szigeteknél Manilla 
díja via Északatlanti kábelek . . . stb. Vancouver 
6.02-vel és via Transradio Vancouver 5.71-gyel ; 
Lúgon sziget többi helyei, stb. díja via Északatlanti 
kábelek Vancouver 6.30-cal és via Transradio Van
couver 5.99-cel; Visayas-szigetek: stb. díja pedig via 
Északatlanti kábelek Vancouver 7.03-mal és via 
Trainsradio Vancouver 6.70-nel jegyzendők elő.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 5-én.

Uj m agyar-csehszlovák távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

I.
29.545.

Folyó évi augusztus hó 10-én a forgalom a 
következő új magyar-csehszlovák távbeszélő-vi
szonylatokban nyílik meg:

A m a g y a r  
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t 

n e v e

A  külföldi
- tá v b e s z é lő  k ö z p o n t 

n e v e

B e s z é lg e té s i  d lj 

P e n g ő  fill.

Hernádvécse Kosice (Kassa) 1 70
„ Bodrogserdahel (Bod-

rogszerdahely) 1 70
„ Presov (Eperjes) 2 50

Kisbér Bratislava (Pozsony) 2 50
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az új 

viszonylatok adataival egészítsék ki.
Budapest, 1927. évi augusztus hó 2-án.

II.
29.742.

Folyó évi augusztus hó 15-én a forgalom a 
következő új magyar-csehszlovák távbeszélő-vi
szonylatokban nyílik meg:

A m a g y a r  
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t 

n e v e

A k ü lfö ld i 
tá v b e s z é lő  k ö z p o n t 

n e v e

B e s z é lg e té s i  d íj 

P e n g ő  f i l lé r

Rakamaz Bratislava (Pozsony) 3 40
55 Kosice (Kassa) 2 50
55 Lucenec (Losonc) 2 95
55 Michalovce (Nagymi-

hály) 2 50
55 Munkacevo (Munkács) 2 50
55 Uzhorod (Ungvár) 2 50

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás t az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 1-én.

Uj m agyar-jugoszláv távbeszélő-viszonylat 
m egnyitása.

29.273.
Folyó évi augusztus hó 15-én a távbeszélő for

galom Szeged és Karavukova (Bácsordas) közt 
megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 2 
P 40 f.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi július hó 29-én.

Űj m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylat 
m egnyitása.

29.761.

Folyó évi augusztus hó 15-én a távbeszélő
forgalom Kőszeg és Graz, valamint Rakamaz és 
Wien közölt nyílik meg, utóbbi a Budapesten túl- 
fekvő helyekre érvényes időbeli korlátozással.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja a 
kőszegi viszonylatban 2 P 50 f és a rakamazi 
viszonylatban 3 P 50 f.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 3-án.

Forgalomköri változások.
I.

29.619.
Drávacsepely kk., Baranya vm., siklósi j., u.

p. ezentúl Harkány.
Budapest, 1927. évi augusztus hó 2-án.
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28.846.
II.

33. szám.

Ószőllő r \  Tiszaföldvár, .Tász-Nagykun-Szolnok 
vm., tiszai alsó j., ezentúl 0Ő3 is. (Postahivatal 
elnevezése továbbra is Tiszaföldvar—Öszőllő.)

A helységnévtárban Tiszaföldvár illán be
írandó »Tiszaföldvar—Ószőllő 1: Ószőllő Iisza- 
földvár«.

Budapest, 1927. évi július hó 26-án.

III.
29.597.

Telkibánya kk., Abaújtorna vm., Gönc j., u. I. 
ezentúl ©£3 is.

Gúnya-major /"> Telkibánya kk., Abaújtorna 
vm., Gönc j., u. I. ezentúl Telkibánya.

Zöldmáj-tanya r \  Telkibánya kk., Abaújtorna 
vm., Gönc j., u. 1. ezentúl Telkibánya.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 2-án.

IV.
29.430.

Ilalilelep Felpéc u. p. ezentúl Félpéc.
Budapest, 1927. évi augusztus hó 3-án.

V.
29.152.

Nagycsere ii. 1927. évi július hó 16-án isméi 
megnyílt. E. h. Debrecen 2.

Budapest, 1927. évi július hó 27-én.
VI.

29.732.
Ncmesvámos ezentúl 4 ^ ^ . Forgalmi köre vál

tozatlan.
Budapest, 1927. évi augusztus hó 3-án.

VII.
29.596.

Bóta kk., Borsod vm., Ózd j., u. t. ezentúl 
(0ŐD is.

Maczky-tanya Bóta kk., Borsod vm., Ózd
j., u. t. Bóta.

Uppony kk., Borsod vm., Ózd j., u. t. ezentúl.
Budapest, 1927. évi augusztus hó 2-án.

H elyesbítés „A magyar kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsora“ c. segédkönyvben és  a 

M agyarország H elységnévtárában.
29.889.

Kerca postahivatal neve mellől a »gy« jelzés 
. törlendő.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 3-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
29.858.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Bendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett 
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. B. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűkig írt és kellően fel 
szerelt kérvényüket a m. kir. postavezérigazgatóság 
hoz Budapestre 1927. évi augusztus hó 31-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 2-án.
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29.518.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdij- 

egyesiiletébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 192(5. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglallak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a m. kir. poslavezérigazgatóság- 
hoz 1927. évi augusztus hó 31-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 3-án.:

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

I. ad. 17957.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a m. kir. postavezérigazgatóság
hoz 1927. évi augusztus hó 31-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi Augusztus hó 2-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

29.723.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdij- 
egyesiiletébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1921). évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezííleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi augusztus hó 31-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 2-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

. 27.514.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj» 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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A/ egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendelelek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglallak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezííleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi augusztus hó 31-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 3-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
28.234.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett 
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezű leg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir.' postaigazgató
sághoz 1927. évi augusztus hó 31-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 3-án.

Szem élyzetiek.
A m. kir. postaszemélyzet körében 1927. évi 

június havában előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik). ......

Áthelyeztettek:
Voit László II. oszt. liszt 88 Budapestről Szol

nokra, Heim Andor II. oszt. tiszt 288 Budapestről 
Kaposvárra, Tímár József II. oszt. tiszt 353 Buda
pestről Nagykanizsára, Nyiredy János ellenőr 468 
Budapestről Pécsre, Somogyi Nándor segédellenőr 
171 Budapestről Kaposvárra, Tóth Lajos segéd- 
ellenőr 245 Budapestről Szolnokra, Schmidt Adal
bert segédellenőr 116 Budapestről Szentesre, Sipos 
Béla segédellenőr 504 Üj dóm búvárról Székesfehér
várra, Alexy Sándor segédellenőr 573 Budapest
ről Miskolcra, Várady Zoltán segédellenőr 658 
Budapestről Kaposvárra, Csűri István segédellenőr 
692 Budapestről Szegedre, Kadnár Rezső segéd
tiszt 54Í Szombathelyről Budapestre, Sallai Lajos 
műszaki segédtiszt 145 Debrecenből Kaposvárra, 
Borosgyevi Péter I. oszt. altiszt 771 Ceglédről Nagy
kőrösre, Németh Pál győrvári I. oszt. altiszt 781 
Zalaegerszegről Budapestre, Elek István I. oszt. 
altiszt 1052 Kecskemétről Nyíregyházára, Bezerédy 
Károly I. oszt. altiszt 2025 Szerencsről Debre
cenbe, Várdai Rezső II. oszt. altiszt 3314 Űj- 
dombóvárról Pécsre, Kovács Ignác bajnai II. oszt. 
altiszt 3361 Nyíregyházáról Budapestre, Puszpán 
István II. oszt. altiszt 3844 Pécsről Üjdombóvárra 
Koczák János II. oszt. altiszt 4395 Tapolcáról

Nagykanizsára, Síkos Miklós II. oszt. altiszt 4517 
Kisváráéról Budapestre, Cseperkál István gép
kocsivezető 97 és Debreczeni Gábor II. oszt. szak- 
mester 70 Budapestről Putnokra, Nagy Dániel I. 
oszt. vonalfelvigyázó 79 Debrecenből Hajdúnánásra.

Felmentetett:
Krisznik Ottó II. oszt. tiszt 434, Benyes Lajos 

4070 és Kovács György 4114 II. oszt. altisztek.
Lemondottak:
Csengeri József 26 és Gaál Géza 32 számtisztek. 

Bán László 16fí és Ilarsay László 196 II. oszt. 
tisztek.

Elbocsáttatott:
Gábor János II. oszt. altiszt 3726.
Nyugdíjaztattak:
Szörényi Ilona ellonőrnő 245, Terhes Aranka 

408 és Mészáros Emilia 899 segédtisztnők, Nagy 
István gogánfai 141 és Filipovics Nándor 171 II. 
oszt. szakaltisztek, Molnár Zakeus 72, Szepesi 
István 81, Schweitzer Antal 431, Leotai István 
901, Bódis Pál 903 és Moldován Mihály 1066 I. 
oszt. altisztek, Nagy Péter 1292, Savanya András 
1840, Szoldán Tódor 1967, Polgár Károly 2518 
és Király József 2817 II. oszt. altisztek.

Meghaltak:
Eősze Rezső felügyelő 305, Lukács Gyula segéd

ellenőr 612, Lőw János I. oszt. altiszt, Erjabecz 
Ferenc 2231 és Hídvégi Gyula 4382 II. oszt. 
altisztek.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 4-én.
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K I M U T A T Á S
a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők 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
1

n e v e

—

állása
születési helye 

és éve
legutóbbi alkal

mazási helye

Megjegyzés
i

M. kir. 
postavezér
igazgatóság

Mészöly Margit kiadó
Sárbogár d 

1904. Sárszentmiklós Lemondott

Pécs Bárány Margit
Budapest

1892. Lengyeltóti
Kiadói állásáról 

önként lem ondott

•

Sopron Huszár Margit »
Rimakokova

1907. Sárvár Meghalt

Szabó Irén »
Répcelak

1899. Kemenesmagasi Nem vállal alkalmazást

B lauhorn Mária »
Bicske
1903. Oroszvár f f  f f  f f

Kiadói á llást keresnek.
i.

Szakképzett kiadó aug. 15-től. állandó alkal
mazást, de helyettesítést is vállal. Szíves megkere
séseket: Hegedűs Anna ptk., Kiskunmajsa címre 
kér.

II.
Gyakorlott kiadónő kisforgalmú hivatalnál ál

lást keres. Helyettesítésre is vállalkozik. Lehetőleg 
Dunántúl. PálfTy Ilona, Nagykanizsa, Báthory-u. 3.

III.
Többévi gyakorlattal bíró postakiadó vagyok, 

szívesen megyek bármily osztályt kezelni, fizetés 
megegyezés szerint, szíves megkereséseket kér: 
Varga Ferenc pkiadó, Jászszentlászló.

Nyomatott a Budapesti Hírlap, nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeezky László.
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POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.
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" ........... ................  L - " " '
. . . T A R T

Elismerés.
A forgalom ba került 5 pengős bánkjegyham isítvá- 

ínyokról.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
Németországból eredő, M agyarországba szóló ügyes 

levélpostai küldem ények díjváltozása.
Elveszett igazolójegy.
Üj m agyar—csehszlovák távbeszélő-viszonylatok meg

nyitása.
Üj m agyar—jugoszláv távbeszélő-viszonylatok meg

nyitása.
Új m agyar—ném et távbeszélő-viszonylatok m egnyitása.

A L O M
Űj m agyar—osztrák távbeszélő-viszonylatok meg

nyitása.
Új m agyar—svájci távbeszélő-viszonylat m egnyitása.
Alkalmi postahivatal felállítása.
„ A  (Magyar. Kir. Távirda- és Távbeszélőhivatalok Név

sora“ cím ű segédkönyv helyesbítése.
Forgalom köri változások.
H elyesbítés a Helységnévtárban.
Pályázati hirdetm ények postam esteri és postaügynöki 

állásokra szerződés mellett.
K im utatás a létszám ból törö lt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Elism erés.
30.954.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére megengedem, hogy . Biskey Karolin 
postafőellenőrnőnek a m. kir. posta szolgálatában 
eltöltött sok évi szolgálata alatt szerzett érdemeiért 
elismerésem tudtul adassék.

Kelt Budapesten, 1927. évi július hó 28. napján.
Horthy s. k.

Walko Lajos s. k.

A forgalom ba került 5  pengős bankjegy- 
hamisítványokról.

ad 29.242.
Hivatkozással a P. R. T. 1927. évf. 32. számá

ban megjelent 29.242. sz. rendeletre, ismételten 
felhívom a postahivatalok figyelmét a forgalomba 
került 5 pengős bankejgyhamisítványok legszembe
ötlőbb ismertetőjeleire. És pedig:

1. Az előoldal közepén elhelyezett »ÖT PENGŐ« 
és »MAGYAR NEMZETI BANK« szöveg betűinek 
árnyékolása durva és foltos.

2. A Széchenyi-fejkép rajza szakadozott és 
hiányos.

3. A hátoldal primitiv kivitelű A Lánchíd 
képe, valamint a háttérben levő épületek rajzának 
részeletei teljesen kidolgzatlanok.

4. A hátoldal baloldalán elhelyezett magyar 
címer, annak sötét hátterével teljesen egybeolvad.

5. A hamisítvány tiszta fehér papíron készült,

melyből a piros és zöld színű selyemszálak hiá
nyoznak.

A Magyar Nemzeti Bank és fiókintézetei a 
helybeli gyűjlőposlahivatalokat a hamis és valódi 
5 pengős bankjegyről készített összehasonlító fény- 
képmásolalokkal látja cl. Felhívom különösen a 
gyűjtőposta-hivatalok vezetőit, hogy személyzetüket 
utasítsák a fényképmásolat beható tanulmányozá
sára és a beérkező, valamint kiadandó 5 pengős 
bankjegyek szigorú vizsgálatára.

Hamisítvány felfedezése esetén a szabályszerű 
eljárás haladéktalanul megteendő.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 23-án.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
I.

31.690.
A Hamburgban Verlag der Kommunistischen 

Internationale kiadásában megjelent Kari Lieb- 
knechtnek »Reden und Aufsätze« című könyve;

2. ugyanott és ugyanannak kiadásában meg
jelent »Materialien zur Frage des Programms der 
Kommunistischen Internationale« című könyv;

3. ugyanott és ugyanannak kiadásában meg
jelent T. Loaf: »Der Kampf der Kohlenarbeiter 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika« 
című füzete;

4. ugyanott és ugyanannak a kiadásában meg
jelent Karl Radek »Rosa Puxenburg, Karl Lieb
knecht Leo logisches« című könyve;

5. ugyanott és. ugyanannak kiadásában meg
jelent W. P. Milj.utin: »Socialismus und Land
wirtschaft« című füzete;
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G. ugyanannak a kiadásában ismeretlen he
lyen megjelent N. Lenin: »Die Weltlage und die 
Aufgaben der Kommunistischen Internationale« 
című füzete;

7. Westeuropäische Sckretairat der Kommunis
tischen Internationale kiadásában ismeretlen helyen 
megjelent N. Lenin: »Die Wahlen zur Konstituiren- 
den Versammlung und die Diktatur des Prole
tariats« című füzete;

8. ugyanannak a kiadásában Berlinben meg
jelent N. Lenin: »Des Verhältnis der Kommunisten 
(Bolschewiki) zum mittleren Bauerntum« című 
füzete;

9. Verlag Neues Dorf kiadásában Berlinben 
megjelent Daniel Greiner »Das grosse Bauernkrieg 
und Thomas Münzer 1525—1925 című füzete;

10. Neuer Deutscher Verlag kiadásában Ber
linben megjelent »Verhindert einen dreifachen 
Justizmord« című füzete;

11. Verlag der Kommunistischen Internationale 
kiadásában Hamburgban megjelenő »Bibliothek der 
Kommunistischen Internationale« című füzetsorozat 
füzetei.

12. A Berlinben megjelenő »Kleine Bibliothek 
der russischen Korrespondens« című füzetsorozat 
füzetei.

13. A Leipzigbgn megjelenő »Heimatstunden« 
című havi folyóirat és végül

14. A Berlinben megjelenő »Leniges Volk« című 
havi folyóirat postai szállításjogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket a 
kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 17-én.

II.
31.397.

Aszlányi Dezsőnek Nagy becskereken Schneller 
és Göschl Testvérek könyvnyomdájában kiadott 
»Megszólal a Történelem« c. könyve postai szállítás 
jogát megvontam.

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

Budapest, 1927. évi augusztus hó 10-én.

Ném etországból eredő M agyarországba szóló  
egy es levélpostai küldemények díjváltozása.

Árúminta:
250 g-ig ....................................................... 15 Pfennig
250—500 g - i g ........................... 30 „

Üzleti papír:
250 g-ig.................................... . 2 0  Pfennig
250—500 g - i g ........................... 30
500-1000 g - i g ........................... 40 „

Egybecsomagolt küldemények:
250 g-ig.................................... . 1 5  Pfennig
250—500 g - i g ........................... 30
500-1000 g - i g ........................... 40 „
Ha az egybekapcsolt küldemények üzleti papirt

is tartalmaznak, a legkisebb díj 20 Pfennig.

Kiadók által feladott hírlapok, könyvek s tudomá
nyos és irodalmi társaságoknak szóló tudományos 

. és irodalmi kiadványok:
100 g-ig
200
300
400
500
600
700
700--1000 g-ig

5 Pfennig
10
15 53

20 33

25 33

30 5)

35 33

40 33

A hivatalok a P. B. T. 1926. évi 61. számához
mellékelt »Kimutatás külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjszabásáról« című kimutatásban a 
107. f. sz. alatt Németországnál a 8. hasábban a 
22) szám kivételével az összes adatokat, valamint 
a kimutatás alján a 22) számra vonatkozó eddigi 
megjegyzést töröljék s új megjegyzésként írják a 
fenti díjtételeket.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 13-án.

Elveszett igazolójegy.
31.622.

A Budapest 4. sz. postahivatal által, 1925. 
évi október hó 5-én, Puskás Ede budapesti (X. 
Kőbányai-ut 59.) lakos részére kiállított 227. sz. 
postai igazolójegyet, a tulajdonostól ellopták.

Az igazolójegyet esetleges felmutatás esetén 
a hivatalok kezeljék a P. B. T. 1912. évi 6. szár
mában megjelent 2.725. sz. rendelet értelmében.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 16-án.

30.967.
Értesítem a hivatalokat, hogy folyó évi augusz

tus hó 1-től Németországból Magyarországba szóló 
egyes levélpostai küldemények díjszabása a követ
kező: , ,

Nyomtatvány:

Uj m agyar-csehszlovák távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

31.714.
Folyó évi augusztus hó 25-én a távbeszélő for

galom a következő új magyar—csehszlovák viszony
latokban nyílik meg:

50 g -ig ....................... . . . 5 Pfennig A magyar 
távbeszélő Központ

A külföldi 
távbeszélő központ

Beszélgetési dij

50—100 g-ig . . . . . .  8 neve neve Pengő fill.

100—250 g-ig . . . . . .  15 33 Gáva Beregsas (Beregszász) 2 50
250—500 g-ig . . . . . .  30 33 33 Bustina (Bustyaháza) 2 95
500—1000 g-ig , , . . . .  40 ?? 33 Kosice (Kassa) 2 50
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A magyar 
távbeszélő központ

A külföldi 
távbeszélő központ

Beszélgetési díj

neve neve Pengő mi.
Gáva Michalovce (Nagymihály) 2 50

5> Munkacevo (Munkács) 2 50
Volovec (Volóc) 2 95

?5 Uzhorod (Ungvár) 2 50
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az új 

viszonylatok adataival egészítsék ki.
Budapest, 1927. évi augusztus hó 17-éo.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

I.
31.048.

Folyó évi augusztus hó 15-én a távbeszélő- 
forgalom Budapest és Susak, valamint Babocsa és 
Donja-Dubrava (Alsódomboru) közt megnyílott.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja a 
budapesti viszonylatban 4 P 75 f. és a babocsai 
viszonylatban 2 P 40 f.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 9-én.
II.

31.450.
Folyó évi augusztus hó 20-án a távbeszélő-for

galom Budapest és Karavukova (Bácsordas) közt 
megnyílott.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 
2 P 90 f.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 12-én.

Uj m agyar-ném et távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

i.
31.553.

Egyrészről a magyar-német távbeszélő-forga
lomban résztvevő magyar központok, másrészről 
Dessau között a távbeszélő-forgalom f. évi augusz
tus hó 12-én megnyílott.

A közönséges háromperces beszélgetés díja 
Budapesttel 7 P 20 f., mely díjtételhez a magyar
német távbeszélő-forgalomban résztvevő magyar 
vidéki központoknál 35, illetve 70 f. pótdíj számí
tandó.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 12-én.

II.
31.510.

Egyrészről a magyar-német távbeszélő-forga
lomban résztvevő magyar központok, másrészről 
Plauen (Vogtland), Krefeld, Sorau (Nieder-Lausitz) 
és Ziegenhals közt a távbeszélő-forgalom folyó évi 
augusztus hó 25-én megnyílik.

A közönséges háromperces beszélgetés díja 
Budapesttel a plaueni viszonylatban 7.20 P, a

krefeldi viszonylatban 9.20 P, a soraui viszonylatban 
6.50 P és a ziegenhalsi viszonylatban 5.20 P, mely 
díjtételekhez a vidéki központokkal való forgalom
ban 35, illetve 70 f. pótdíj számítandó.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 17-én.

Uj m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

i.
30.359.

Folyó évi augusztus hó 21-én a távbeszélőd 
forgalom Rajka és Wienerneustadt közt megnyílott. 

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja
2 P 10 f.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 9-én.

II.
30.966.

Folyó évi augusztus hó 21-én a távbeszélő- 
forgalom Budapest és Gutenbrunn között meg
nyílott.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja
3 P 05 f.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 10-én.

Uj m agyar-svájci távbeszélő-viszonylat 
m egnyitása.

31.064.
Folyó évi augusztus hó 21-én a távbeszélő-for

galom Győr és Zürich között megnyílott.
A közönséges háromperces beszélgetés díja 

7 P 70 f. Beszélgetések csak 19—8 órák közt 
válthatók.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 10-én.

Alkalmi postahivatal felá llítása .
31.082.

A Vas-, Gép-, Háztartásiipari-, Reklám- és Rádió- 
kiállítás területére 1927. évi augusztus hó 18-tól 
szeptember hó 15-ig terjedő időre a Városligeti 
Iparcsarnok épületében reggel 8 órától 18 óráig 
működő postakirendeltség lép életbe.

A kirendeltség bárhova szóló levélpostai (aján
lott és közönséges) anyag felvételével, táviratfel
vétellel, helyi- és interurbán-beszélgetések lebonyo
lításával, postai bélyegek és értékcikkek árusítá
sával bízatott meg.

A kirendeltség. a Budapest 72. számú posta- 
hivatal kirendeltségeként fog működni.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 8-án.
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„A Magyar Kir. Távirda- é s  Távbeszélő-hivata
lok N évsora“ című segédkönyv helyesb ítése.

28.902.
A Magijai- Kir. Távirda- és Távbeszélő-hiva

talok Névsora című segédkönyv III. oldalán a Rövi
dítések magyarázata, c) A szolgálati időt illető 
hasábjának adatait a hivatalok a »Táviróüzíeti Sza- 
bályzat«,(T. 0. Sz.) 7. §-ának 1. pontjában foglal
taknak megfelelően a következőképpen helyes
bítsék :

A C/2 szolgálatnál a zárójelben a hétköznapo
kon szó után következő »és az ily napokra eső 
ünnepeken« szavakat, továbbá a »Vasárnapokon« 
szó után következő »és közünnepeken« szavakat 
töröljék és a és közünnepeken« szó helyébe Írják: 
»Szent István király napján és a Gergely-naptár 
szerinti (vörösbetűs) ünnepnapokon«.

A C/DL. szolgálatnál töröljék a hétköznap szó 
után következő »és az ily napra eső ünnepnap« 
szavakat, továbbá a vasárnap utáni »és közünne
peken« szavakat s a »és közünnepeken« szavak 
helyébe Írják: »Szent István király napján és> a 
Gergely-naplár szerinti (vörösbetűs) ünnepnapokon 
8—11 óráig és 14—15 óráig«.

Az L szolgálatnál a zárójelben a hétköznapo
kon szó után következő ».és az ily napokra eső 
ünnepeken«, továbbá a vasárnapokon szó után kö
vetkező »és közünnepeken« szavakat szintén töröl
jék és a közünnepeken szó helyébe Írják be: »Szent 
István király napján és a Gergely-naptár szerinti 
(vörösbetűs) ünnepnapokon« szavakat.

A *) jel utáni hivatkozást töröljék és helyébe 
írják be: »1. a Táviróüzíeti Szabályzat (T. 0. Sz.)
7. §-ának 1. pontját«.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 6-án.

Forgalomköri változások.
i.

31.003.
Pálihálás és Pálinkaház r \  Porva, Veszprém 

vm., zirci j., u. p. ezentúl Zirc.
Alsótündér és Felsőtündér /'A Borzavar kk., 

Veszprém vm., zirci j., u. p. ezentúl Zirc.
Budapest, 1927. évi augusztus hó 11-én.

I I .

28.985.
Kereki kk., Somogy vm., tabi j., ügynökség 

ideigl. beszüntetve; u. p. ezentúl Kőröshegy,
Pusztaszemes kk., Somogy vm., tabi j., u. p. 

ezentúl Kőröshegy.
Amáliapuszta Kereki, Szőllőhegy Kereki, 

Vadaskert f~\ Kereki, Alsómajor Pusztaszemes, 
Ciframajor Pusztaszemes, Kapáshegy /'V Puszta
szemes, Kishegy Pusztaszemes u. p. ezentúl vala
mennyinél Kőröshegy.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 1-én.

H elyesbítés a Helységnévtárban.
30.740.

Kurlató Komódi, Bihar vm., biharkeresztesi
j., u. p. és u. t. helyesen Komádi.

Budapest, 1927. évi augusztus hó IRéri.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
29.874.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak OrsZágós Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásunkra vonatkozóan a Posta 
Vendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános fellételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi szeptember hó 20-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 12-én. 7
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

31.400,

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. klr. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a szegedi m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi szeptember hó 20-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 18-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

30.219.
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A sajátkezűleg irt pályázati kérvények születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), 
illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal fel-zerelve az l. hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi szeptember 
hó 20 ig nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Pudapcst, 1927. évi augusztus hó é-án.
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K I M U T A T Á S
a létszámtól törölt postakiadok személyt adatairól.

Posta-
A 1 é t  s z i n b ó l  t ö r ö l t g y é n

igazgatósági
kerület . r b  % ■ .;V- állása

’f i íU ‘fi %

születési helye 
és évé

legutóbbi alkal
mazási helyé

■v - 7  K

A törlés oka
i

-t Valin

Megjegyzés

t i f 4 ■: 4j * )

Pécs Ny-éky Gizella kiadó
Qfi ,

Ács 1900. Nagyigmánd
: ?' á ■

Köveskáli postam esterré 
neveztetett ki 1 E 60L/927

:h~ í  ] ■■■ ;

B

-7 j ; - 1

Medvéssy Teréz
i

n
Zalaegerszeg

1888.
• ■ >■ .

Inke
• ' I f i . '  { 7 * : ■■■>.

Inkei postam esterré 
neveztetett ki

1 E 602 
VII1/4 927

t ! 1

Sopron Pörögi Istvánná
Vasvár

1905... -j
. Pornóapáti

! ! 1

í
Nem vállalt alkalmazást

tál í j

« Vargyas Ferencné n
Celldömölk

1897. Celldömölk l i * 
» n y*

Szeged A lberti Irma »
Debrecen

1903. Dusnok
K ineveztetett Dusnokra 

postam esterré 1 D 494/927

» Molnár Gizella »
Kunszentm árton

1898 Battonya
Fél évig nem vállalt 

alkalmazást 1 F  481,927

n Ocskó Lajos »
Kiskundorozsma

1903 Kistemplomtanya
K ineveztetett postam es

terré Kistemplomtanyára 1 D 476/927

Betöltendő kiadói állások.
Mindhárom szakban, napi és havi számadás

ban jártas, szerény, házias nőkiadók ajánlatát 
kérem szeptember 1-ei belépésre, fizetési igényeik 
pontos megjelölése mellett. Ajánlatokhoz az in 
dexek csatolását is kérem. Postahivatal Nagyszénás 
Békés megye.

Németboly postahivatal szolid, jó munkás 
kiadónőt keres. Ágynemünélküli teljes ellátással és 
megegyezés szerinti fizetéssel. Csakis szerény igé
nyű kiadónők pályázzanak. Állás megfelelő eset
ben állandó.

Kiadói á llást keresnek.
Mindhárom szakban gyakorlott kiadónő szep

tember 1-ére állandó alkalmazást vállal. Szíves 
megkereséseket: „Postahivatal Balatonberény“
címre kér.

A posta mindhárom ágában jártas kiadó ál
lást keres; Forgács Irén, Tatabánya.

Postakezelés minden ágában perfekt férfikiadó 
szept. 15-re alkalmazást vállal. Pósa kiadó, Be
rettyóújfalu.

Postakiadó, ki már több esetben mint pénz
tárkezelő és helyettes postamester működött, 
pénztárkezelőnek ajánlkozik, úgyszintén a távíró- 
és távbeszélő ügyekben is teljes szakképzettséggel 
rendelkezik. Címe: Teleky Ernő, Szepetnek (Zala 
vm.).

Kiadónő állandó alkalmazást vállal lehetőleg 
szegedi kerületbe. Címe: Kiadónő, Mesztegnyő, So
mogy megye.

Mindhárom szakban teljes jártassággal bíró 
kiadónő állást keres, de elmegy rövidebb vagy 
hosszabb időre helyettesnek is. Szíves megkeresést 
kér: Kiadónő, Nagykanizsa, Attila-utca 22. szám.

Több évi gyakorlattal posta táv. férfikiadó 
aug. 15-től vagy szeptember 1-től állandó alkal
mazást keres, rövidebb helyettesítést is szerény 
igényekkel elfogad, útiköltség részbeni megtéríté
sére reflektál. Címe: Posta táv. kiadó, Hévízszent- 
andrás, Zala megye.

Három évi gyakorlattal bíró kiadó szept. el
sejére alkalmazást keres. Esetleg kisebb hivatalnál 
helyettesítést is elvállal. Szíves megkereséseket 
Henyie Mária kiadó, Kapuvár, Erzsébet királyné
utca 22. sz. címre kér.

Nyomatéit a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelés nyomda v eze ti; Nedeezky 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, 1927. SZEPTEMBER I.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

35. szám.

T A R T
A postai megbízási forgalom  felvétele Olaszországgal.
Utánvételes értéklevelek és értékdobozok forgalm á

nak felvétele Dánországgal.
A pengőérték váltópénzérm éinek beszolgáltatása.
Légi postabélyegek forgalom ba bocsátása.
A m. kir. pénzügym inisztérium  álta l kiadott pengő- 

pap irkorona átszám ítási táblázatok beszolgáltatása.
A hivatalos levelezés á ta lányozására igényjogosultak 

névsorának helyesbítése.
Kincstári és postam esteri h ivatali személyzet irány í

tási ism ereteinek fejlesztése.
Igen sürgős (éclair) beszélgetések F ranciaországgal és 

Svájccal nem  válthatók, Svájccal való forgalom ban pedig 
m eghívások sem köthetők ki.

M eghatározott időre szóló távbeszélgetések bejelentése.
Törlési díj felszám ítása a nem zetközi távbeszélő-

A L O M
forgalom ban. T ávira toknak  távbeszélőn való kézbesítéséért 
esedékes közvetítési díj u tán  hitelezési díj nem  szám í
tandó fel.

Új m agyar-ném et távbeszélő-viszonylatok m egnyitása. 
Új m agyar-lengyel távbeszélő-viszonylat m egnyitása. 
Új m agyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatok meg

nyitása.
Távirdavonalfelvigyázói-bélyegző elvesztése. 
Sajtóhibaigazítás.
Forgalom köri változások.
Átminősítés.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetm ények postam esteri állásokra. 
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról.
[Kiadói állást keres.
Betöltendő kiadói állás.

A postai m egbízási forgalom felvétele  
O laszországgal.

32.032.
Értesítem a hivatalokat, hogy a kölcsönös 

postai megbízási forgalom a folyó évi szeptember 
hó 1-től kezdve Olaszországgal is megnyílik.

Az Olaszországba szóló megbízással beszed
hető legmagasabb összeg ugyanannyi, mint az 
Olaszországba egy utalvánnyal küldhető legmaga
sabb összeg, vagyis 1.000 lira. Az ellenkező irány
ban a legmagasabb összeg 300 pengő.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a P. R. 
T. folyó évi 29. számában közzétett 25.796. sz. 
rendeletnél, s a Kivonatos Posta-, Távíró-, Táv
beszélő és Rádiódíjszabás 27. oldalán Olaszország
nál írják be a következő megjegyzéseket: a 2-ik 
hasábba »1.000 lira« és a 3-ik hasábba »300«.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 29-én.

U tánvételes értéklevelek é s  értékdobozok for
galmának felvétele  Dánországgal.

29.267.
Értesítem a hivatalokat, hogy Dánországgal 

az értéklevelek és értékdobozok kölcsönös ulán- 
vételes forgalma is megnyílt.

A hivatalok ennélfogva a P. R. T. folyó évi 
29. számában közzéletl 25.242. számú rendelet táb

lázatában Dánország című rovatban az értékleve
lek és értékdobozok hasábban a »—« jelek helyébe 
írják az »igen« szavakat, s a Kivonatos Posta-Táy- 
író-Távbeszélő és Rádiódij szabás 59. oldalán a 2. 
alatti táblázatban Dánországnál a 2. hasábban je
gyezzék be a következő megjegyzéseket »él., éd «

Budapest, 1927. évi augusztus hó 29-én.

A pengöérték váltópénzérm éinek beszolgáltatása.
33.393.

A különböző hivatali vizsgálatok alkalmával 
megállapítást nyert, hogy:

1. a postahivatalok napról-napra nagy meny- 
nyiségű váltópénz érméket szolgáltatnak be a gyüj- 
tőhivatalokhoz. Ennek következtében a forgalom
ban lévő fémpénzek tekintélyes része mint postai 
beszolgáltatás a Magyar Nemzeti Bankhoz kerül 
vissza, a helyi forgalomban pedig váltópénzhiány 
áll elő;

2. a környékbeli hivatalok az u. n. teljes tételű 
1000 darabból álló váltópénzbeszolgáltatásaikat is 
nem ömlesztve, az előírt zsákokban és szabvány
szerű függvényekkel küldik be a gyüjtőhivatalnak, 
hanem tekercselve. E miatt a gyüjtőhivatalnak 
ezeket ismét át kell csomagolni, tehát újból át is

! kell olvasni;



276 35. szám.

3. a bankjegyeket (papírpénzt) fémpénzzel ve
gyesen ugyanazon zacskóban szolgáltatják be s ez
zel a bankjegyeket rongálják;

4. a különböző fémpénzeket tartalmazó teker
cseket (ha nem teljes tételű beszolgáltatásuk van) 
nem az előirt függőleges helyzetben és rögzítve 
helyezik el a közös zsákban és így azok legnagyobb 
része szállítás közben széthull, minek következtében 
a különböző váltópénzek szétválogatásával, ojbóli 
megolvasásával sok felesleges munkára adnak okot.

Mindezek a körülmények, illetve rendellenessé
gek az egyes gyüj tőhivataloknál jelent ékem’, feles
leges munkatöbbletet okoznak. Azért ezek megszün
tetése és a fémpénzek állandó és egyenletes for
galmának biztosítása érdekében a következőket ren
delem :

A be- és kifizetéseknél alkalmazkodni kell a 
P. R. T. 1926. évfolyama 63. számában megjelent 
5.715/P. M. sz. rendelet 8, 9 és 10. §-aiban foglal
takhoz. Amennyiben sok a befizetett fémpénz, azok 
kiadására is lehetőleg törekedni kell, hogy azok vég
eredményben a helyi forgalomban maradjanak.

Ily értelemben kell a kézbesítők részére adandó 
ellátmányt is összeállítani. A 10 P-nél kisebb ösz- 
szegek, valamint a felek befizetéseiből visszajáró ily 
összegek kifizetéséhez 5 P bankjegyek igénybe
vétele nélkül 1 P érmék használandók fel.

Amennyiben fémpénzbeszolgáltatásra mégis sor 
kerül, az egyfajta váltópénzből készített teljes tételű 
(1000 db) beszolgáltatás az előirt szabványos pén
zes zacskóban ömlesztve (nem tekercselve) és sza
bályszerűen felszerelve úgy küldendő a gyüj tőhiva
talhoz, hogy az minden átcsomagolás és ujráolva
sás nélkül a Magyar Nemzeti Bankhoz beszolgál
tatható legyen.

Ha nem teljes tételű fémpénzbesjolgáltatás el
kerülhetetlen, ahhoz a nem szabványszerű (régi) 
zacskók használandók. Ezek beszolgáltatásánál szi
gorúan ragaszkodni kell a fent idézett rendelet 
végrehajtására vonatkozó utasítás 9. pontjában fog
laltakhoz. (P. R. T. 1926. évf. 413. oldal.)

A szükséges zacskókat és függvényeket a gyüj- 
tőhivatalok a központi anyagraktártól kérjék és 
abból lássák el a környékbeli hivatalokat. Az igé
nyelt, valamint a kiadott zacskókról vezessenek elő
jegyzést. Felesleges zacskók tartása tilos.

A gyüjtőpostahivatalok a hozzájuk beérkező 
rendellenes beszolgáltatásokról felettes igazgatósá
gukhoz, illetve a postavezérigazgatóság 8. ügyosz
tályához esetről-esetre tegyenek jelentést és az igaz- 
gatósájjpk (postavezérig. 8. ügyoszt.) az illető pos
tahivatalok ellen szigorúan járjanak el.

E rendelet kézhezvételétől kezdve a beszolgál

tatások 10 P-vel maradék nélkül osztható összegek
ben teljesítcndők. A gyüjtőpostahivataloknak a Ma
gyar Nemzeti Bankhoz eszközölt beszolgáltatásai 
azonban csak 100 P-vel maradék nélkül osztható 
összegek lehetnek.

Ezúttal arra is figyelmeztetem a postahivatalo
kat, hogy a pénztárszámadásban a hóvégi zárlat 
összegeit ne az utolsó napi zárlatot követő hasábba, 
hanem az e célra rendszeresített »Hóvégi rovancs« 
felíráséi hasábba írják be.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 30-án.

Légi postabélyegek forgalom ba b ocsátása .
ad. 29.990. J >

F. é. szeptember hő 1-évcl 12, 16, 20, 32, 40, 
50, 72 és 80 filléres légi postabélyegek kerülnek / 
forgalomba. Ezeket a bélyegeket kizárólag a légi
postaküldemények bérmentesítésére lehet felhasz
nálni; a postahivatalok azonban ne kifogásolják, 
ha a feladó a küldemény bérmentesítési díját egész
ben, vagy részben rendes postabélyegekkel rótta ,
i s  *c ' (jLO* v ' 'i~A légi postabélyegek halványsárgás vízjeles 
papíron állíttatnak elő egyszínű réznyomás utján 
két típusban. A 12, 16, 20, 32 és 40 filléres bélyeg 
fekvő, az 50, 72 és 80 filléres pedig álló téglány 
alakú. A bélyegkép nagysága 17.5x27.5, illetve 
27.5x17.5; a vízjel az eddigi.

A 12, 16, 20, 32 és 40 filléres bélyeg rajza: az 
egyszerű díszítésű keret felső részén »Magyar- 
ország«, alsó részén »fillér« szó és ettől jobbra- 
balra az értékjelzés látható; betűk és számok a 
papír színében, színes alapon. A kép repülő sast 
ábrázol, karmaiban cikázó villámokkal. A háttér
ijén hegyes, felhős vidék mögül felkelő nap látszik, 
korongjában az apostoli kettős kereszttel.

Az 50, 72 és 80 filléres bélyeg rajza: két 
egyenes vonal határolja a képet, amely repülő 
sason ülő emberi alakot ábrázol, aki fújja a jobb 
kezében tartott postakürtöt, magasra tartott bal
kezében pedig levelet lobogtat. A kép felső részé
ben kissé Ívesen »Magyarország«, alul nagy szá
mokkal az értékjelzés s utána kisebb betűkkel 
»fillér« szó olvasható; betűk és számok a bélyeg
kép színében.

A bélyegek színe a következő;
a 12 filléresé zöld,
?? 16 99 rozsdabarna,
?? 20 99 piros,

sötét ibolya,99 32 99

99 40 99 kék,
az 50 99 borvörös,
a 72 99 olivzöld,
99 80 99 kékes ibolya.

E bélyegeket valamennyi budapesti postahiva
tal és a vidéki kincstári és az I. osztályú posta- 
mesteri hivatalok a szokott módon az értékcikk
raktárnál rendelhetik meg.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 22-én.
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A m. kir. pénzügym inisztérium által kiadott 
pengö-papirkorona átszám ítási táblázatok be

szolgáltatása .
27.986.

A pengőértekre való áttérésnél a m. kir. pénz
ügyminisztérium által kiadott és a P. R. T. 1926. 
évi 60. számában közölt 135.788. sz. rendeletemmel 
a postahivataloknak árusítás céljából megküldött 
pengö-papirkorona átszámítási táblázatok postai 
árusítását f. évi augusztus hó végével megszün
tetem.

Ehhez képest a postahivatalok a nelán még 
készletükben lévő (eladatlan) füzet- és ívalakú ilyen 
átszámítási táblázatokat augusztus hó 31-én aján- 
lotL levélben a m. kir. postavezérigazgatóság 2. 
ügyosztálya címére küldjék be. A borítékon tün
tessék fel, hogy abban hány darab füzetes (10 fillé
res) és hány 'darab ives (6 filléres) átszámítási 
táblázat van és mennyi ezek értéke összesen. Az 
ily módon beszolgáltatandó táblázatok értékének 
végösszegét a hivatalok az augusztus havi pénztár
számadásuk I. postai értékcikkmérlegének felmen
tési oldalán »Beszolgáltatott hivatalos kiadványok 
a csatolt feladóvevény szerint« c. sorban állítsák be.

Az ügynökségeknél esetleg eladatlanul maradt 
füzet- és ívalakú átszámítási táblázatokat az ellen
őrző hivatalok azonnal vonják be, az ügynökségek 
értékcikkellátmányát megfelelően egészítsék ki s 
augusztus hó végén az így bevont táblázatokat is 
a fentiek szerint szolgáltassák be és számolják el.

A postahivatalban (ügynökségnél) kifüggesztett 
ives átszámítási táblázatot, melynek árát a hiva
tal a levonó ívben kiadásként már annak idején 
elszámolta, beszolgáltatni nem kell, mert az to
vábbra is a postát igénybevevő közönség rendelke
zésére áll.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 26-án.

A hivatalos levelezés átalányozására igény- 
jogosultak névsorának helyesb ítése.

15.165.
Az állami lakáshivatalok és lakásügyi minisz

teri biztosságok megszűntek, ennélfogva azokat a 
hivatalos levelezés átalányozására igényjogosultak 
sorából törlőm.

A hivatalok az 1924. évi P. R. T. 51. számában 
17.516. szám alatt közölt Névjegyzéket megfele
lően helyesbítsék és a P. 0. Sz. XIII. pontjának 
17. és 18. tételét töröljék.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 23-án.

Kincstári é s  postam esteri hivatali szem élyzet 
irányítási ism ereteinek fe jlesz tése .

32.245.
A háború előtti viszonyokhoz mérten jelenleg 

csökkentett számban lévő járati összeköttetéseink 
mellett különös fontossága van annak, hogy a 
poslaszállító szolgálatában közreműködő személy
zet a kellő irányítási ismeretekkel rendelkezzék.

Amig ugyanis azelőtt a sűrűn közlekedő mozgó- 
és kalauzposták s a pályaudvari közúti és kézbe-

sílőjáratok mellett valamely, esetleg tévesen irányí
tott postai küldeményt annak nagyobb késése nél
kül lehetett rendeltetési helyére terelni, addig a 
béke színvonalát el nem érő mostani járati össze
köttetések mellett a téves irányításból jelentékeny 
késés, a késésből pedig esetleg kár szánnazhatik 
és jogos felszólalásokra ad alkalmat.

Ennek csak olyképp lehet elejét venni, ha 
az irányítási szolgálatot végző személyzet a ren
delkezésre álló továbbítási alkalmakat — a rova- 
tolási "kimutatásokon megadott irányítási utasítá
soknak megfelelően — célszerűen és pontosan fel
használja, aminek előfeltétele az, hogy a személy
zet a szükséges irányítási ismereteket önképzés 
utján tökéletesen elsajátítsa, illetve, hogy a posta
szaktanfolyamokon már megszerzett ilyen ismere
teit állandóan ébrentartsa.

Egyes nagyobb kincstári hivataloknál e cél
bél a személyzet újabban tanfolyamszerű kiképzés
ben is részesült, aminek a jótékony hatása az 
irányító szolgálatban már is mutatkozik.

Az e téren remélhető jó eredmény fokozása 
érdekében a személyzetnek az irányítási teendőkben 
való tervszerű szakkiképzését s ahol ez már meg
történt, állandó továbbképzését kötelezővé teszem s 
e célból a következőket rendelem:

• I., Kincstári hivataloknál.
Azoknál a kincstári hivataloknál, amelyeknél 

a személyzet irányítási kiképzésben még nem része
sült, mindama tisztviselőket, kik a rovatoló és irá
nyítási szolgálatban részt vesznek, vagy e tekintet
ben számba jöhetnek, továbbá mindazokat az al
tiszteket, kik kalauzpostai szolgálatot végeznek, vagy 
pedig az irányítási teendőkben (akár levél-, akár 
csomagirányítás) résztvesznek, illetőleg, esetleg ily 
szolgálatokra később beosztást nyerhetnek, az irá
nyítási ismeretekre s az irányítási szolgálattal kap
csolatos teendőkre alapos kiképzésben kell része
síteni.

A kiképzés anyagát a következőkben állapítom
meg:

1. Az illető postahivatal saját leadási körze
téhez és a közvetlen szomszédságában lévő posta- 
hivatalokhoz tartozó postahivataloknak, ügynöksé
geknek, valamint postai szervvel nem rendelkező 
községeknek, pusztáknak, tanyáknak stb. ■«gyéb la
kott helyeknek (bemenő, studensek) megtanulása.

2. A mozgó- és kalauzposták vonalán fekvő, 
postai szervvel rendelkező mindama helyeknek, vas
úti állomásoknak, valamint ama mozgó-kalauz- 
posták rovatolási összeköttetéseinek megismerése, 
mely mozgó-kalauzposták mentén az illető hivatal 
fekszik.

3. Az illető hivatal által közvetlenül rovatolt 
hivatal leadási köréhez tartozó helyeknek és a ro
vatolt hivatal rovatolási összeköttetéseinek meg
tanulása.

4. Annak a forgalmi körzetnek az alapos meg
ismerése, ahová az illető hivatal forgalma leginkább 
irányul, még az esetben is, ha az illető hivatal a 
körzethez tartozó hivatalokkal nem áll közvetlen 
rovatolási összeköttetésben.

5. Magyarország vasúti hálózata.- A fővonalok
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os ama gócpontok megtanulása, ahonnan mellék
vonalak ágaznak el.

6. A vasúti hálózatnak postaszállításra való 
felhasználása. Elsajátítandó a hivatal fekvésének 
megfelelő országrészben közlekedő valamennyi 
mozgó-kalauzpostának neve, (kezdő- és végállo
más, valamint a mozgó-kalauzposta száma), a töb
biektől csupán a fővonalokon közlekedő mozgó- 
kalauzposták neve.

7. Az igazgatóság által a hivataloknak meg
küldendő kimutatásokban foglalt jelentősebb he
lyeknek és azok fekvésének megtanulása.

8. Budapest székesfőváros területének levél
kézbesítés szempontjából való megismerése.

II. Postamesteri hivataloknál.
A postamesteri hivatalok személyzetének ön

képzés utján ugyancsak ki kell bővítenie irányítási 
ismereteit, még pedig:

Az I. osztályú postamesteri hivatalok személy
zetének az összes kincstári és I. osztályú posta- 
mesteri hivatalokat s azok fekvését kell ismernie, 
azonkívül ezen rendelet 1., 2., 3. pontjában foglal
takat kell elsajátítania.

A II. osztályú postamesteri hivatalok személy
zetének pedig csupán a rendelet 1., 2. és 3. pont
jában foglaltakat kell megtanulnia.

A III. és IV. osztályú postahivataloknál, vala
mint postai ügynökségeknél, továbbra is megelég
szem, ha személyzetük irányítás ismeretei a nekik 
esetenkint kiadott irányítási utasítás adatait fedik.

Fentiekre vonatkozóan egyébként a szükséges 
tudnivalóval és részletes utasítással az igazgató
ság (vezérigazgatóság) fogja a hivatalokat ellátni.

Jelen rendelet a budapesti hivatalokra nem 
vonatkozik, mert e hivatalok irányítási szolgála
tára külön rendelkezések érvényesek.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 19-én.

Igen sürgős (éclair) b eszélgetések  Francia- 
országgal é s  Svájccal nem válthatók, Svájccal 
való forgalomban pedig meghívások sem  köt

hetők ki.
33.349.

A Franciaországgal és Svájccal való távbeszélő- 
forgalomban »igen sürgős (éclair)« beszélgetések 
nem válthatók; a Svájccal való forgalomban to
vábbá még a »meghívás (avis d’appel)« sem köt
hető ki (külön meghívás [préavis]«-t Svájccal való 
forgalomban is lehet kérni). •

A hivatalok jegjrezzék ezt elő az 1927 január 
hó l-jével kiadott »Távbeszélő-Díjszabás« 12. ol
dalán.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 28-án.

M eghatározott időre szóló távbeszélgetések  
bejelentése.

20.425.
Folyó évi szeptember hó 1-től kezdődőleg egye

lőre kísérletképpen megengedem, hogy az egymással 
közvetlen összeköttetésben álló belföldi távbeszélő
viszonylatokban meghatározott időre egyes beszél

getések is kérhetők legyenek, illetve ily előjegyzések 
elfogadtassanak s az ily módon előjegyzett beszél
getések az előfizető, illetőleg a fél által előre meg
állapított időpontban kapcsoltassanak.

Az ilyen beszélgetést a forgalmas órákban a 
kívánt idő előtt legalább 2 órával előbb be kell 
jelenteni. Díja a megfelelő díjazási időszakban foly
tatott beszélgetés díjának a négyszerese.

A kijelölt határidő elérkezésekor az előjegyzett 
beszélgetést a folyamatban levő beszélgetés befeje
zése után kapcsolni kell. Ha azonban »azonnali« 
és »igen sürgős« beszélgetés vagy sürgős állami be
szélgetés vár lebonyolításra, a meghatározott időre 
szóló beszélgetést csak ezek lebonyolítása után kell 
kapcsolni.

A kívánt batáridőnek 10 perccel való túllépése 
díjvisszatérítésre igényt nem ad. Ha azonban az 
ilyen beszélgetést a kitűzött időn túl csak 10 perc 
elteltével lehetne kapcsolni, azért csak a »sürgős« 
beszélgetésekért járó díjakat kell felszámítani.

Ezen beszélgetések előjegyzésekor, a sürgős be
szélgetések előjegyzésére szolgáló távbeszélőjegyet 
színes ragcédulával kell ellátni s a fél által kívánt 
beszélgetési időpontot a távbeszélőjegyre színes 
irónnal kell feljegyezni.

Ezeket a beszélgetéseket á kezelési és szám- 
adástételi okmányokon a sürgős beszélgetések kö
zölt kell nyilvántartani.

Egyebekben ezekre a beszélgetésekre is az álta
lános szabályok a mérvadók.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 23-án.

Törlésidíj fe lszá m ítá sa  a nemzetközi táv
beszélő-forgalom ban. Táviratoknak távbe
szélőn való k ézb esítéséért esed ék es köz
vetítési díj után h itelezési díj nem szám í

tandó fel.
32.398.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a bejelen
tett s a P. R. T. 1926. évi 47. számában közölt 
33.708. sz. rendelet 65. a), b) és c) pontjaiban fel
sorolt esetekben törölt beszélgetések után 1926. évi 
november hó 1-től törlési díj úgy a belföldi, mint a 
nemzetközi forgalomban egyaránt esedékes. A tör
lési díj az illető viszonylatban az erős forgalmú 
órákra érvényes egyszerű díj egyötöde.

A hivatkozott rendelet 65. pontjának negyedik 
bekezdésében foglalt az a rendelkezés, hogy »a 
nemzetközi forgalomban a törlési díj a számadá
sokba nem veendő fel«, csak a kicserélő távbeszélő 
hivatalok által a nemzetközi távbeszélő-forgalomról 
a 930. sz. »Kimutatás« (Rcgislre) nyomtatványon 
vezetett kicserélő naplókra vonatkozik, melyekbe a 
törölt beszélgetések törlési díját a kicserélő hiva
talok ezentúl sem veszik fel; a hivó hivatal azonj 
ban a törlési díjat a távbeszélőjegy alapján a 
távbeszélő naplóban, illetőleg a távbeszélő össze
köttetések díjairól a 900. sz. nyomtatványon veze-



35. szám. 279

telt »Nyugta« részletezésében elszámolni, illetőleg 
felszámítani tartozik.

Figyelmeztetem továbbá a hivatalokat arra is, 
hogy a postahivatalokhoz kézbesítésre érkezett táv
iratoknak a címzett részére távbeszélőn való be
mondásáért esedékes közvetítési díj után hitelezési 
díj nem számítandó fel. Ehhez képest a hivatalok 
a címzettnek távbeszélőn kimondott táviratok után 
csak a közvetítési díjat számítsák fel, a hitelezési 
díj felszámítását pedig mellőzzék.

Önként értetődik, hogy ha a távirat feladója a 
küldönc díjat előre megfizette s a távbeszélőn való 
kézbesítés a küldöncdíjért történik, a címzettnek 
a T. 0. Sz. 64. §. 1. b) pontjának határozmányaihoz 
képest közvetítési díjat sem kell fizetnie.

A T. Ü. Sz. 64. §. 1. a) pontjának végére foly
tatólag írják be tehát a hivatalok: »A távbeszélőn 
való kézbesítésért esedékes közvetítési díj után hi
telezési díj nem számítandó fel«.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 27-én.

Uj m agyar-ném et távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

32.297.
Egyrészről Szombathely, másrészről mindazon 

németországi távbeszélő központok közt, amelyekkel 
Budapest beszélhet, a távbeszélő-forgalom Buda
pest közvetítésével folyó évi szeptember hó 1-én 
megnyílik. A díj minden egyes viszonylatban 70 
fillérrel magasabb. Budapestnek az illető viszony
latra megállapított díjánál.

Ugyancsak megnyílik folyó évi szeptember hó 
1-én a távbeszélő-forgalom egyrészről a magyar
német távbeszélő-forgalomban résztvevő magyar 
központok, másrészről Hannover között. A közönsé
ges háromperces beszélgetés díja Budapesttel 8 
pengő 55 fillér, mely díjhoz a vidéki magyar köz
pontoknál 35 fillér, illetve 70 fillér pótdíj szá
mítandó.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 25-én.

Uj magyar-lengyel távbeszélő-viszonylat 
m egnyitása.
ad. 31.665.

Folyó évi szeptember hó 1-én a távbeszélő- 
forgalom Sárospatak és Katowice közt megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 5 P 
20 fillér.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 22-én.

Uj m agyar-csehszlovák távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

32.742.
Folyó évi szeptember hó 5-én a forgalom 

a következő új magyar-csehszlovák távbeszélő
viszonylatokban nyílik meg:

A magyar A külföldi Beszélgetési díj 
távbeszélő központ távbeszélő központ

neve neve Pengő fillér

Ajka Cinobana (Szinóbánya) 3 50
Budapest Batu (Bátyú) 3 50

99 Cana (Hernádcsány) 2 95
99 Kiralhaza (Királyháza) 3 95
9 9 Krompachy (Korompa) 2 95
99 Medzilaborce (Mezőlaborc) 2 95
99 Rachovo (Rahó) 3 95
99 Vsetin 2 95

Debrecen Bardiov (Bártfa) 2 95
99 Batu (Bátyú) 2 50
„ Hnusta (Nyustya) 2 95

Eger Batu (Bátyú) 2 95
99 Cinobana (Szinóbánya 2 50
99 Hnusta (Nyustya) 2 50

Miskolc Bardiov (Bártfa) 2 50
99 Batu (Bátyú) 2 50
„ Hnusta (Nyustya) 2 50

Nyíregyháza Cinobana (Szinóbánya) 2 95
Tiszabecs Kosice (Kassa) 2 95

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 25-én.

Távirdavonalfelvigyázói-bélyegzö e lvesztése .
32.903.

Malik György kisbéri távirdavonalfelvigyázó 
»M. kir. távirdai vonalfelvigyázó 541.« köriratu to- 
jásdad alakú bélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ezen bé
lyegzőlenyomattal hozzájuk netán beérkező bead
ványokat terjesszék fel a soproni posta műszaki 
fe 1 ü gvclős éghez.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 30-án.

Sajtóhibaigazítás.
ad 16.541.

A hivatalok az újonnan megjelent »Kivonatos 
Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás«
4. oldalán a 27. pont alatt a »Válaszdíjszelvény! 
becserélési díja darabonként« című sorban a 
12 f.-t 3 f.-re helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 31-én.

Forgalomköri változások.
i.

31.575.
Dejlár kk., Nógrád és Hont k. e. e. vm., ba

lassagyarmati j. ezentúl Gg©
Budapest, 1927, évi augusztus hó 12-én.
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II.
32.328.

Duka postaügynökség újból megnyílt. Eh. Já- 
nosháza.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 23-án.
III.

32.175.
llangácstanya Tiszaeszlár, Szabolcs vm., 

dadai alsó j., u. p. ezentúl Bashalom.
Budapest, 1927. évi augusztus hó 22-én.

IV.
32.155.

Magyarlukafa kk., Somogy vm., szigetvári j., 
u. t. helyesen Szentlászló.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 22-én.
V.

28.546.
Sövénykut puszta Mór, Fejér vm., móri j., 

u. p. ezentúl Bakony sárkány.
Budapest, 1927. évi augusztus hó 23-án.

VI.
32.504.

Kellénk Pölöske, Zala vm., pacsai j., u. p. 
ezentúl Bucsuszentlászló.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 26-án.

Átm inősítés.
31.848.

Bálint Sándor II. osztályú postatiszt (110) 
postaszámtisztté minősíttetett át.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 23-án.

Szem élyzetiek.
32.939.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1927. évi 
július havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek:
Dr. Bényi Károly főigazgató 27 Budapestről— 

Pécsre, Tatár Sándor felügyelő 484 Gyuláról—- 
Budapestre, Freyler Elemér főtiszt 441 Békés
csabáról—Budapestre, Trankovits Andor I. oszt. 
tiszt 107 Kaposvárról—Pécsre, Spanraft Mihály 
I. oszt. tiszt 141 Nyíregyházáról—Győrbe, Dulai 
Jenő II. oszt. tiszt 182 Budapestről—Kecskemétre, 
Gáspár Zoltán II. oszt. tiszt 192 Budapestről— 
Bonyhádra, Brenner Jenő II. oszt. tiszt 264 Buda
pestről—Miskolcra, Csáky Lajos II. oszt. tiszt 267 
Budapestről—Debrecenbe, Csonka Ferenc II. oszt. 
tiszt 268 Budapestről—Pécsre, Dávid Ferenc II. 
oszt. tiszt 269 Budapestről—Székesfehérvárra, 
Doleschal Ferenc II. oszt. tiszt 270 Budapestről—- 
Székesfehérvárra, Dominies Ferenc II. oszt. tiszt 
271 Budapestről—Pécsre, Födelmes János II. oszt. 
liszt 278 Budapestről—Szombathelyre, Hamza 
Imre II. oszt. tiszt 284 Budapestről—Salgótarján
ba, Kelemen Mihály II. oszt. tiszt 296 Budapest

ről—Nyíregyházára, Kovács Antal II. oszt. tiszt 
303 Budapestről—Űjdombóvárra, Krebsz Mihály 
II. oszt. tiszt 307 Budapestről—Újpestre, Laus 
László II. oszt. tiszt 310 Budapestről—Békés
csabára, Mészáros Ferenc II. oszt. tiszt 313 Buda
pestről—Székesfehérvárra, Nagy József II. oszt. 
tiszt 317 Budapestről—Győrbe, Panigay Ernő II. 
oszt. tiszt 321 Budapestről—Egerbe, Racskó Béla 
II. oszt. tiszt 326 Budapestről—Nyíregyházára, 
Rádi Károly II. oszt. tiszt 327 Budapestről—Szek- 
szárdra, Sajti Imre II. oszt. tiszt 332 Budapestről— 
Debrecenbe, Seitter Rezső II. oszt. tiszt 334 Buda
pestről—Miskolcra, Sokorai Béla II. oszt. tiszt 340 
Budapestről—Győrbe, Soós József II. oszt. tiszt 
342 Budapestről—Szigetvárra, Szabados Miklós II. 
oszt. tiszt 344 Budapestről—Győrbe, Szilvái József 
II. oszt. altiszt 350 Budapestről—Nagykanizsára, 
Varga István II. oszt. tiszt 358 Budapestről—Zala
egerszegre, Wittmann János II. oszt. tiszt 422 
Orosházáról—Gyulára, Tárnái László II. oszt. tiszt 
440 Újpestről—Budapestre, Jánosa Andor II. oszt. 
tiszt 452 Marcaliból—Budapestre, Eder János 
segédellenőr 494 Szolnokról—Budapestre, Mészá
ros Lajos segédellenőr 553 Miskolcról—Buda
pestre, Sáphütl Mihály segédtiszt 570 Salgótarján
ból—Kőszegre, Kovács János segédtiszt 584 Buda
pestről—Újpestre, Végh Margit segédellenőrnő 57 
Kaposvárról—Pécsre, Tóth János kerepesi II. oszt. 
altiszt 4056 Szarvasról—Budapestre, Börcsök
Vince főkocsis 35 Budapestről—Szegedre.

Felmentetett:
Erdélyi Szabó István II. oszt. altiszt 4598.
Nyugdíjaz látták:
Piláth Vilmos hivatali igazgató 6, Kovarcz 

Ernő I. oszt. tiszt 90/a, Jánosik Gyula ellenőr 206, 
Frantsich Rezsőné segédellenőrnő 693, Vinkóczy 
Erzsébet segédtisztnő 580, Hannig Mária kezelőnő 
70, Csorba József II. oszt. szakaltiszt 35, Házi 
Lajos II. oszt. szakaltiszt 239, Hegyi Mihály 131, 
Putz Ferenc 144, Pelargus István 379, Kádár Mi
hály 443, Juszkó István 701, Belányi József 734 
és Kiss Márton 1015 I. oszt. altisztek, Schenk 
Antal 1444, Jäger János 1512, Bútor János 1805 
és vitéz Bézi János 2365 II. oszt. altisztek.

Végkielégíttetett:
özv. Görlich Lajosné segédtisztnő 1065.

Meghaltak:
Tóth Lajos gyomai 245 és Rusz-Sántha János 

778 segédellenőrök, Marázi Sándor II. oszt. szak
altiszt 433, Loderer András I. oszt. altiszt 1645.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 25-ikén.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
Postamesteri állásokra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 

egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett. —
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően felszerelt 
kérvényüket az illetékes m. kir. postaigazgatósághoz 
1927. évi szeptember hó 14-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 28-án.
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K I M U T A T Á S
a létszámból törölt postakiadok személyi adatairól.

Posta
igazgatósági

kerület

A 1 é t s z á m b ó 1 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

Budapest Magyar Irén kiadó Sümeg 1894. Tamási Postam esterré 
neveztetett ki

J» Kiss Ilona 11
Albertfalva

1898 Budapest 115. Meghalt

Pécs N atta Vilma » A ranyos g véres 
1897 Újpest Felsőőrsi postam esterré 

neveztetett ki

Debrecen Korinthus József 1) R uttka 1901 Bánréve Bizalomvesztés

Kiadói á llást keres.
Korosabb férfikiadó. II. osztályú hivatalnál 

helyettesítést elvállal, kisebb I. vagy II. osztályú 
hivatalhoz kiadónak is elmegy. Cím: Férfikiadó, 
Felsőireg, Tolna megye.

Betöltendő kiadói állás.

Budapest 24. keres budapesti lakos leány- 
kiadót, ki első sorban jó távirász. Azonnal be
léphet.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczlry László.



283

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.
K E R E SK E D E L E M Ü G Y I M IN ISZTER .

BUOAPEST i927. SZEPTEMBER 6. 36. szám.

T A R T A L O M
A nyomtatványfogyasztás terén a legnagyobbmérvű 

takarékosság kifejtése.
Változás a légipostái forgalom menetrendjében.
Statisztikai adatgyűjtés a belföldi és külföldi hírlapok

ról és folyóiratokról.
Változás a Táviró-Díjszabás-ban.
A »Távbeszélőüzleti Szabályzat« új kiadása.
Oj magyar—csehszlovák távbeszélő-viszonylatok meg

nyitása.
Alkalmi postahivatal felállítása.

Űj kalauzposták berendezése.
Forgalomköri változás.
A m. kir. postatakarékpénztár 1 9 2 7 . évi július havi 

forgalma.
Pályázati hirdetmény megüresedett hivatalvezetői 

állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadó személyi 

adatairól.
Kiadói állást keres.

A nyom tatványfogyasztás terén a legnagyobb- 
mérvü takarékosság  k ifejtése.

26.758. ___ _
A kezelési és üzleti nyomtatványok fogyasztása 

oly nagymérvű, hogy annak költsége a rendelke
zésre álló hitelből nem fedezhető.

Felhívom ennélfogva a személyzetet, hogy a 
nyomtatványfogyasztás terén a kivihető legnagyobb 
fokú takarékosságot fejtse ki, a nyomtatványpa
zarlástól pedig szigorúan tartózkodjék.

A postahivatalok rovancsolása céljából kikül
dött tisztviselők ez alkalommal a nyomtatványfo
gyasztást a helyszínen ellenőrizzék, s amennyiben 
pazarlást állapítanának meg, a szemleívben te
gyenek erről jelentést.

Az igazgatóságok e jelentéseket tárgyalják és 
és a pazarló alkalmazottakkal szemben szigorúan 
járjanak el.

Budapest, 1927. augusztus hó 30-án.

V áltozás a légipostái forgalom menetrendjében.
3 4 .2 2 0 .

Értesítem a hivatalokat, hogy a folyó évi szep
tember hó 1-től érvényes őszi légipostái menet
rendnek megfelelően a Budapest 72, Budapest 78 
és Mátyásföld repülőtéri postahivatalok által ké
szített légipostái zárlatok a Magyar Légiforgalmi 
r. t., illetve Lufthansa repülőgépein a következő 
módon és időben indíttatnak Budapestről:

a 6.35-kor induló repülőgép viszi a Wienbe 
és Wienen túl fekvő egyéb külföldre szóló légipostái 
küldeményekét tartalmazó zárlatokat.

A 14 órakor induló repülőgéppel csak a 
Wienbe szóló légipostái küldemények továbbíttat- 
nak, mert Wienből egyéb külföldre, aznap csatla
kozás már nincsen.

A grazi repülőgép 6.40-kor indul. Ezen az 
útvonalon az irányításban változás abban áll, hogy 
Gráz részére zárlatok naponként (vasárnap kivé
telével), Klagenfurt 1. sz. postahivatal részére 
pedig kedd, csütörtök és szombaton indíttatnak 
esetenként közvetlen légipostái zárlatok. Utóbb neve
zett hivataltól viszonyt hétfőn, szerdán és pénteken 
érkeznek közvetlen légiposta zárlatok.

A fel nym sorolt napokon a klagenfurti leve
lezés a grázi zárlatban továbbítandó.

Légipostái zárlatok érkeznek:
Wienből 10.45-kor és 17.10-kor,
Grázból pedig 17.40-kor.
Jelen rendeletemet a hivatalok a P. R. T. 

1927. évi 14. számában közzétett 13.935, a 17. 
számban közzétett 15.855 és a 18. számban meg
jelent 16.468 számú rendeleteknél jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 5-én.

Statisztikai adatgyűjtés a  belföldi é s  külföldi 
hírlapokról é s  folyóiratokról.

34.310.
A teendők csökkentése szempontjából a bel- és 

külföldi hírlapokról és folyóiratokról a statisztikai 
adatgyűjtési — eltérőleg a P. Sz. Gy. III. R. 1.020. 
folyószáma alatt közölt rendelettől — a folyó évben 
is, október hó 1-től 31-ig terjedő időben kell fel
venni.

Az adatgyűjtésre nézve az érdekelt postahivata
lok á'kövélkélőkét'tartsák szem előtt;
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/. Feladás.
Magyarország mai területén megjelenő és pos

tán, közvetlenül a szerkesztőség, kiadóhivatal vagy 
bizományosok által akár belföldre, akár külföldre 
feladott hírlapokra és folyóiratokra nézve a sta
tisztikai adatokat az a postahivatal gyűjti, melynek 
székhelyén az illető hírlap vagy folyóirat szerkesz
tősége vagy kiadóhivatala, a hírlapot vagy folyóira
tot feladja.

A szóban forgó adatokat ama mozgó- és ka- 
lauzpostahivatalok is gyűjtik, melyeknél valamely 
szerkesztőség vagy kiadóhivatal, hírlapokat vagy fo
lyóiratokat közvetlenül akár belföldre, akár kül
földre felad.

Adatokat gyűjtenek végül ama postahivatalok 
is, amelyeknél nem a szerkesztőség vagy kiadóhiva
tal, hanem a könyvkereskedő vagy ujságárusító, 
mint bizományos, Magyarország mai területén meg
jelenő hírlapot vagy folyóiratot ad fel.

II. Érkezés.
A külföldről érkezett és Magyarország mai 

területére szóló hírlapokról és folyóiratokról a sta
tisztikai adatokat ama beléptető kicserélő stabil-, 
mozgó-, vagy kalauzpostahivatalok gyűjtik, melyek 
valamely közvetlen külföldi zárlatban Magyarország 
mai területére szóló hírlapokat vagy folyóiratokat 
kapnak.

III. Általános tudnivalók.
1. A havonta, kéthavonta vagy negyedévenkint 

sth. egyszer megjelenő folyóiratok megjelenésük 
napján veendők számba;

a hetenkint egyszer vagy többször megjelenő 
lapok, október hó második hetében;

a naponként megjelenő lapok pedig október 
hó bármelyik napján számlálandók meg, még pe
dig a torlódás elkerülése végett oly módon, hogy 
minden lap csak egy napon és csak egyszer veendő 
számba.

2. Ila valamely egy hónapnál hosszabb időköz
ben megjelenő folyóirat megjelenési napja nem 
esik a statisztikai adatfelvétel idejébe, (tehát folyó 
évben október hóra), azt a korábbi megjelenési 
idejének felüinletése mellett, a számlálásnál az elő
jegyzések alapján kell felvenni.

3. A hírlapokat és folyóiratokat a megfelelő 
statiszlikai nyomtatványba, az illető hírlap vagy 
folyóirat címének teljes szövegével való bejegyzése 
mellett, a következőképpen kell csoportosítani:

Belföldön feladott hírlapoknál és folyóiratok
nál:

Nyelv szerint rendezve (magyar, német, tót, 
horvát sth ), ennek keretén belül tartalom szerinti

csoportokban (politikai, tudományos, szépirodalmi, 
szak, élc-lap) és ezen csoportokon belül még meg- 
jelenési idő szerint is.

Például:
Magyar nyelven 
politikai lapok 
heti hatszor, 
heti kétszer stb.
Szaklapok 
havi kétszer, 
heti egyszer stb.
Német nyelven 
politikai lapok 
heti hatszor.
Tudományos lapok 
havi egyszer stb.
A külföldről érkezett hírlapoknál és folyóira

toknál:
A kicserélő hivatalok a külföldről érkező hír

lapokat és folyóiratokat első sorban származási 
országonként csoportosítják és ezen csoportokon 
belül pedig ugyanúgy járnak el, mint a fentebb, a 
belföldön feladóit hírlapokra és folyóiratokra nézve, 
el van rendelve.

4. Abban az esetben, ha valamely csoportbán 
5 hírlapnál vagy folyóiratnál több fordul elő, úgy 
azokat betüsoros rendben kell bevezetni a meg
felelő nyomtatványba és a példányszámokat Don- 
tosan össze is kell adni.

5. Az összeadásnál ügyelni kell arra, hogy a 
feladott hírlapoknál használatos 1.116. számú nyom
tatvány 6. hasábjába beirt példányok száma egyez
zen a 7-*-16. hasábokba beírt példányok összes 
darabszámával.

6. Ezen hirlapslatisztikai nyomtatvány 8. ha
sábjába, a hírlapárusítóknak kqtegekben küldött 
példányok darabszámát úgy kell bevezetni, hogy a 
vonalkával kettéosztott 8. hasábba felül a kötegek 
darabszámát, alul pedig a benne foglalt példányok 
darabszámát kell beírni.

Például 12/156, ez azt jelenti, hogy 12 köteg- 
ben 156 lappéldány volt elhelyezve.

7. Ügyelni kell arra, hogy a szerkesztőségek 
vagy kiadóhivatalok által készített kötegekben fel
adott lappéldányok mind számbavéttessenek.

8. Nem szabad a statisztika felvételénél a szer
kesztőségektől vagy kiadóhivataloktól hozott feladó
lapokat vagy feladójegyzékeket alapul venni, hanem 
az adatokat mindig számlálás utján kell megállapí
tani.

9. Ha több hírlapnak, vagy folyóiratnak közös 
kiadóhivatala van, előfordulhat, hogy a feladott
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hirlapkötegekben többféle lap van elhelyezve. 
Ügyelni kell tehát arra, hogy a benne levő külön-i 
féle lapok, címük szerint külön-külön vétessenek 
számba.

10. 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 
számba venni.

11. Valamely lapnak ugyanazon szalag alatt 
szétküldött melléklapja, nem képezi a statisztika 
felvétel tárgyát.

12. A postahivatalok a statisztika felvételéhez 
szükséges nyomtatványokat közvetlenül a posta- 
vezérigazgatóságtól fogják kapni.

Azok a postahivatalok, melyek a régi 1.115. 
számú kis alakú hirlapstatisztikai nyomtatványból 
fognak kapni, azok a nyomtatvány kézhezvétele 
után azonnal, a 3. hasábban levő »helyiérdekű« 
szót töröljék és helyébe »tudományos« szót Írják be.

13. Az érdekelt postahivatalok a statisztika fel
vétele után, a pontosan kiállított hirlapstatisztikai 
nyomtatvány eredeti példányát helyezzék el irattá
rukba, a tisztázali példányt pedig lebetüzve és a 
hivatalvezető (postamester) által aláírva, a nyom
tatvánnyal egyidejűleg' megküldött borítékban, a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályának legkésőbb 
november hó 10-ig küldjék meg.

14. Ha valamely postahivatalnak a statisztika 
felvételére vonatkozó útbaigazításra volna szüksége, 
úgy forduljon felvilágosításért közvetlenül a posta- 
Vezérigazgatóság 2. ügyosztályához (télefonszám: 
Krisztina 504—08.)

15. Ha valamely postahivatal a szükséges hir
lapstatisztikai nyomtatványokat legkésőbb szep
tember hó 30-ig nem kapná meg és hirlap
statisztikai adatok gyűjtésére ezen rendelet értel
mében kötelezve van, úgy forduljon távbeszélőn 
(Krisztina 504—08), vagy Írásban közvetlenül a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához, amely a 
kért nyomtatványokat haladéktalanul meg fogja 
küldeni.

16. Az elmúlt évben sok olyan postahivatal 
is kért hirlapstatisztkiai nyomtatványt, amelynek 
székhelyén hírlap nem jelent meg, nála hírlap 
feladva nem lett, sem közvetlen külföldi zárlatban 
hírlapokat nem kapott. Ezen hivatalok részben a 
belföldről érkezett lapokat vették fel, a feladásra 
szánt hirlapstatisztikai nyomtatványba, részben pe
dig mint érkezetteket mutatták ki ugyancsak ezen 
nyomtatványban.

A felesleges munka -elkerülése végett figyel
meztetem a postahivatalokat, hogy a hirlapstatisz-

tikai adatgyűjtést csak azon postahivatalok esz
közük, amelyeknél hírlap vagy folyóirat feladásra 
kerül, vagy külföldről közvetlen zárlatban hírla
pokat vagy folyóiratokat kapnak.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 5-én.

V áltozás a Távíró-Díjszabásban.
30.825.

A hivatalok a folyó évi január hó 1-én életbe
lépett Táviró-Díjszabás-ban a következő változá
sokat vezessék keresztül:

A 13. oldalon a Rendeltetési ország, hasábban 
Brit-Nyugat-Afrika a) Aranypart-nál »és Secondi«, 
továbbá c) Nigeria-nál »Bonny és« szavak tör
lendők.

Ugyanezen az oldalon Délafrikai Unió szódíja 
a via Eastern hasábban 3.11-ről 2.66-ra helyes
bítendő.

A 14. oldalon Délnyugat-Afrika szódíja a via 
eastern hasábban 3.11-ről 2.66-ra helyesbítendő.

A 15. oldalon Nyasszaföld szódíja a via Eastern 
hasábban 3.67-ről 3.22-re helyesbítendő.

A 16. oldalon a via Eastern hasábban I. Dél-
CL

Rhodesia szódíja 3.33-ról 2.88-ra. II. Észak-Rhodesia 
szódíja 3.67-ről 3.22-re helyesbítendő.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 31-én.

A „Távbeszélöiizleti Szabályzat“ új kiadása.
ad. 562.

Az 1920. évi szeptember hó 14-én 20.526. szám 
alatt kiadott Távbeszélő Üzletszabályzat helyett, 
jelen szám alatt a megjelenése óta kiadott módo
sító és kiegészítő rendeleteknek és az 1925. évi 
párisi nemzetközi táviróértekezlet határozatainak 
is megfelelő új Távbeszélőüzleti Szabályzat-ol ad
tam ki.

Ez a »Távbeszélőüzleti Szabályzat« a közhasz
nálatú állami, valamint a közérdekű, a magán- 
használatú távbeszélő és a villamosjelző berende
zések létesítésének és üzembentartásának, illetőleg 
igénybevételének feltételeit és módozatait állapítja 
meg.

Rendelkezései az 1875. évi LVI. törvénycikkbe 
iktatott »Nemzetközi távirdaegyezmény« kiegészítő 
részét képező »Szolgálati Szabályzat«-on, Atávirda, 
a távbeszélő és egyéb villamosberendezések«-ről 
szóló 1888. évi XXXI. törvénycikken és ennek 
végrehajtása tárgyában 1890. évi július hó 18-án 
kibocsátott 23,445. számú érvényben lévő rende-
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létén, továbbá az egyes államokkal kötött külön 
egyezményeken, illetve az ezek alapján kiadott ren
deleteken alapulnak.

Határozatai a m. kir. posta és a távbeszélőt 
igénybevevő felek között fennálló jogviszonyra 
egyedül mérvadók.

Minden kérdést, mely egyfelől a m. kir.-posta, 
másfelől a közhasználatú állami távbeszélő-berende
zéseket használó felek között ezen szolgálatok 
igénybevételénél felmerül, kizárólag e szabályzat 
alapján kell elbirálni. A közérdekű és magán- 
használatú távbeszélő- és villamosjelző-berendezé- 
sek létesítése, használata, üzembentartása és meg
szüntetése körül felmerülő kérdések elbírálásánál 
azonban e szabályzaton kívül az 1888. évi XXXI. 
t.-c. és az ennek végrehajtása tárgyában 1890. évi 
július hó 18-án kiadott 23.445. sz. rendelet intéz
kedései is irányadók.

Fentartom azt a jogot, hogy a Távbeszélőüzleti 
Szabályzat rendelkezéseit a szükséghez képest mó
dosíthassam és kiegészíthessem. Azok a módo
sítások és kiegészítések, amelyek a »Rendeletek 
Tára a M. KIR. POSTA részére«, a »Magyar- 
országi Rendeletek Tára« és a »Budapesti Köz
löny« című hivatalos lapokban közzétételnek, a 
jelen szabályzatban foglalt rendelkezésekkel egyenlő 
érvényűek.

Az új szabályzat megjelenésével a régi »Táv
beszélő Üzletszabályzat« s az időközben kiadott, 
távbeszélőre vonatkozó üzleti rendelkezések érvé
nye megszűnik.

A hivatalvezetők (postamesterek) gondoskod
janak, hogy a személyzet az új szabályzatot gon
dosan tanulmányozza át és ahhoz szorosan alkal
mazkodjék.

A postavezérigazgatóság üzemi ügyosztályai és 
a postaigazgatóságok a hivatalos használatra szük
séges példányokat a m. kir. posta központi anyag
raktára utján kapják meg, a távbeszélővel egyesí
tett postahivatalokat és ügynökségeket ők fogják 
tehát a szükséges segédkönyvekkel ellátni.

Módot kívánok nyújtani arra, hogy az önképe- 
zésre törekvő, vagy vizsgára készülő alkalmazottak 
az új Távbeszélőüzleti Szabályzat-ot 2 pengő mér
sékelt áron (-+- 2°/o forgalmi adó) megszerezhessék s

2ŐŐ

e célból megengedem, hogy az alkalmazottak szük
ségletét összeírják s egyszerre, szolgálati utón ren
deljék meg a m. kir. posta központi anyagraktá
rától.

Magánosok az új Távbeszélőüzleti Szabályzat-ot 
közvetlenül a m. kir. posta központi anyagraktá
rától 2 pengő 50 f. egységár, 2°/o forgalmi adó, 
20<)/o kezelési költség és 08 fillér csomagolási díj 
előzetes beküldésével szerezhetik meg.

Budapest, 1927. évi július hó 23-án.

Űj m agyar-csehszlovák távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

32.926.
Folyó évi szeptember hó 10-én a forgalom a 

következő új magyar—csehszlovák távbeszélő-vi
szonylatokban nyílik meg:

A magyar 
távbeszélő központ 

neve

A külföldi Beszélgetési díj 
távbeszélő központ

neve Pengő fill.

Balmazújváros Semsa (Semse) 2 95
Budapest 55 '55'' 2 95
Budszentmihály 55 55 2 50
Debrecen Kosino (Mezőkászony) 2 50

55 Semsa (Sémse) 2 95
Hatvan 55 55 2 95
Királytelekpuszta 55 55 2 50
Kisvárda Kosino (Mezőkászony) 1 70

Svaljava (Szolyva) 2 50
Mátészalka Kosino (Mezőkászony) 1 70
Miskolc 55 55 2 50

55 Sem§a (Semse) 2 50
55 Svaljava (Szolyva) 2 50

Nyíregyháza • Semsa (Semse) 2 50
55 Svaljava (Szolyva) 2 50

Rákosszentmihály Kosice (Kassa) 2 95
Révfülöp Semsa (Semse) 4 05
Sátoraljaújhely Kosino (Mezőkászony) 2 50

55 Svaljava (Szolyva) 2 50
V ásárosnamény Kosino (Mezőkászony) 1 15

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az új
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi aúgusztus hó 31-én.

Alkalmi postahivatal felá llítása .
33.835.

A X-ik nemzetközi zoológiái kongresszus »sejt
kutató szakosztálya« ülésezésének tartamára, vagyis 
folyó évi szeptember hó 6—10-ig terjedő időre a 
Budapest, VIII., Ludoviceum-utca 2/a. szám alatt 
lévő Korányi-klinika épületében, a budapesti 72.
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sz. hivatal kirendeltsége gyanánt működő posta-, 
táviró- és távbeszélő-hivatalt állítok fel.

Az alkalmi hivatal működési köre bárhová 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai küldemé
nyek és táviratok felvételére, a helyi- és interurbán- 
távbeszélgetések lebonyolítására, postai bélyegek és 
értékcikkek árusítására terjed ki.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 1-én,

Uj kalauzposták berendezése.
32.122.

A debrecen—tiszalöki vasútvonalon folyó évi 
szeptember hó 15-étől kezdve a jelenleg közlekedő 
118. számú kalauzpostákon kívül a debreceni 2. 
számú postahivatal vezetése alatt Debrecen—Tisza- 
lök 117. és Tiszalök—Debrecen 117. elnevezéssel 
újabb kalauzpostapár helyeztetik forgalomba.

A hivatalok mozgó-kalauzposta nyilvántartásu
kat helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 31-én,

Forgalomköri változás.
33.433.

Pereszn}re, Sopron vm>, csepregi j., ezentúl IXI 
E. H. Csepreg.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 1-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi július 
havi forgalma.

5.709/eln.
A takarék-üzletben a betétek összege 397.805 P 

07 fillérrel haladta túl a visszafizetések összegét. 
A betétek állománya ezzel 1927. évi július hó végén 
24,666.963 P 59 fillért tett ki. A különleges takarék- 
betétek álladéka a fenti álladókban 5,290.563 P 21 
fillérrel szerepel. A betevők száma e hóban 2.813- 
mal gyarapodott s összes számuk e hó végén 
1,284.049 volt.

A csekk- és kliring-üzletben a betétek összege 
33,056.950 P 80 fillérrel volt kisebb a visszafizetések 
összegénél. A csekkbetétek állománya ezzel 1927. évi 
július hó végén 158,891.333 P 60 fillért tett ki. 
A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 113-mal 
csökkent s a fennálló csekkszámlák száma e hó 
végén 54.732 volt.

A csekkszámlatulajdonosok számában beállott 
csökkenést a követelés, illetve törzsbet ét hiányt, nem

különben a postatakarékpénztárral szemben tarto
zást felmutató számláknak hivatalból történt be
szüntetése idézte elő.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,620.163 tétel s 1.200,406.209 
P 11 fillér, összes betéteinek állománya pedig a hó 
végén 183,558.297 P 19 fillér volt.

Az értékpapír-üzletágban 1927. évi július hó 
végéig kiállíttatott 271.551 járadékkönyvecske, for
galomban volt e hó végén 92.409 drb. Az intézet 
értékpapirállománya különféle értékpapírokban és 
záloglevelekben 1927. évi* július hó végén 21,171.016 
P 26 fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 133.111 drb. új zálogfelvétel 
2,487.342 P 20 fillér kölcsönnel és 109.645 drb. zá- 
logkivállás 1,863.689 P 90 fillér kölcsönvisszafize- 
téssel.

A zálogálladék 1927. évi július hó végén 572.302 
drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 11,392.054 P 
56 fillért tett ki.

Az Árverési Csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.470 drb., kényszerárverésre pedig 3.543 
drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 5.073 drb., a befolyt vételár 
52.517 P 80 fillér volt.

Budapest, 1927. évi augusztus hó 31-én.

Pályázati hirdetmény m egüresedett hivatal
vezetői állásra.

33.730.
A szegedi í. számú posta- és távirda-hivatal- 

nál a hivatalvezetői állás megüresedett.
Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 

illetményekre való igény jogosultsággal jelentkezhet
nek minden postaigazgatósági kerületből postahiva
tali igazgatók, főfelügyelők és felügyelők.

Jelentkezni lehet ezen közlemény megjelenésé
től számítandó két héten belül szolgálati utón a 
szegedi m. kir. postaigazgatóságnál.

A társigazgatóságok az írásbeli jelentkezéseket 
illetékes tárgyalás végett a betöltés iránti javaslat- 
tételre hivatott szegedi postaigazgatósághoz küldjék.

A hivatalvezetői állással természetbeni lakás 
nem jár.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 1-én,
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32873.
Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 

egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendelelek T ára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé,

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi szeptember hő 20-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927, évi szeptember hó 3-án,

K I M U T A T Á S
a létszámból törölt postakiado személyi adatairól.

Posta-
A 1 é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

igazgatósági
kerület n e v e állása

születési belye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

A törlés oka Megjegyzés

Debrecen Pető Sándorné 
szül. Schmidt Ilona kiadó Gyula

1897 Nyiradony
Szalkszentmártonba 

postamesterré neveztetett 
ki

•

Kiadói á llást keres.
Több évi gyakorlattal biró kiadónő október 

elseji belépéssel bármely, de lehetőleg pesti, vagy 
pestkörnyéki hivatalnál állást keres. Címe: »Ki
adónő«, Sajószenlpéter,

i

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökfc* Szilárd-utca 4 . ----Felelős nyomdavezető: Nedeczky• László-



RENDELETEK TÁRA
289

A MAGYAR KIR.
K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI

BUDAPEST, Í927 SZEPTEMBER 14.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

37. szám.

T A R T A L O M
Lefoglalandó sajtóterm ék.
Postai szállításból k izárt sajtóterm ék.
Értékdoboz-fo rga lom felvétele Cseh-Szlovákországgal.
Postautalvány, utánvétel! és megbízási forgalom  felvé

tele Luxemburggal.
V áltozás a nem zetközi légiforgalm i r. t. repülőgépein 

lebonyolíto tt légipostaforgalolml m enetrendjében.
A biztosító társaságok díjpénzeinek befizetésére szol

gáló biancó befizetési lapok rendszeresítése.
V áltozás a Csom agdíjszabásban.
Időbeli korlátozások m egszüntetése a m agyar—osztrák 

és m agyar—ném et távbeszélőforgalom ban.

Siófok-fürdő időszaki postahivatal m egszüntetése.
Űj m agyar— osztrák távbeszélő-viszonylatok m eg

nyitása.
A Sárospatak—Lwow (Lemberg) közti távbeszélőfor

galom  m egnyitása.
D íjváltozás a  Távbeszélő-Díjszabásban.
Felhívás.
Forgalom köri változások.
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról.
Kiadói á llást keresnek.
Betöltendő kiadói állás.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
35.057.

A békési kir. járásbíróság folyó évi augusztus 
hó 31-én költ B. 3.542/1927. számú végzésével 1927. 
augusztus havában Békésen »Mámor és Arany« 
címmel megjelent könyv lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a békési kir. járás
bírósághoz küldjék be.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 10-én.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
28.321.

A külföldön ismeretlen helyen kiadott »Petőfi 
Szabadság-Könyvtár — A Föld népe között« című 
füzet postai szállítás jogát megvontam.

Tájékoztatás végett megjegyzem, hogy a szó
banforgó füzet megtévesztésül »Athenaeum Irodalmi 
és Nyomda r.-t. Budapest« hamis impresszummal 
van ellátva.

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

Budapest, 1927. évi július hó 18-án.

Értékdoboz-forgalom felvétele  Cseh-Szlovák
országgal.

34.204.
Folyó év október hó 1-től kezdve Cseh-Szlovák

országgal a kölcsönös értékdoboz-forgalom meg
nyílik.

Az értékdoboz-forgalomra megállapított általá
nos szabályok ezen forgalomra is alkalmazást 
nyernek.

A nyilvánítható érték maximuma korlátlan.
Az értékdobozhoz 2 darab francianyelvű vám- 

árúnyilatkozat csatolandó.
A hivatalok a fentiek alapján a Kivonatos 

Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabást a 
következőképpen egészítsék ki:

A 29. old. »Az értéklevelek és értékdobozok 
forgalmát feltüntető táblázat«-ban Cseh-Szlovák- 
ország rovatában a 3. hasábban lévő »—« jelet 
töröljék s helyébe Írják: »igen«, az 5. hasábban 
lévő »—« jel helyébe Írják »2 f.«, az »Észrevétel« 
hasábba pedig Írják: »1927. október 1-től«.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 9-én.

Postautalvány, utánvéten é s  m egbízási forgalom  
felvétele  Luxemburggal.

34.633.
Luxemburggal a folyó évi szeptember hó 15-től 

kezdve a mindkét irányú közönséges postautalvány, 
távirati utalvány, utánvételes levél- és csomag
postai (kivéve az értéklevél és értékdoboz), vala
mint a megbízási forgalom megnyílik.

Az oda szóló utalványok pénzösszegeit luxem
burgi frankban kell kifejezni. 1 luxemburgi frank
egyenlő a »belga« V.-ével.
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A Magyarországból Luxemburgba egy utal
vánnyal küldhető legmagasabb összeg 5000 luxem
burgi frank, ellenkező irányban 1200 pengő.

Ezek szerint tehát a Magyarországból Luxem
burgba küldhető utánvételes küldemények után
vételének legmagasabb összege 1200 pengő, az ellen
kező irányban 5000 luxemburgi frank.

A Luxemburgba szóló megbízással beszedhető 
legmagasabb összeg ugyanannyi, mint a Magyar- 
országból egy utalvánnyal odaküldhető legmaga
sabb összeg, vagyis 5000 luxemburgi frank. Az 
ellenkező irányban 1200 pengő. Közönséges posta- 
utalványok és utánvételes küldemények, valamint 
megbízások Luxemburgnak bármely helyére táv
irati utalványok azonban csak az alább felsorolt 
helyekre küldhetők.

Bascharage Luxembourg-ville
B eaufort M am er
Belvaux Mersch
B ettborn M ondorf-les-Bains
Bettem bourg O bercorn
Bissen Perié
Boulaide Pétange
Cap Ram brouch
Clervaux Redange-s-A
Colmar-Berg Remich
Consdorf Rodange
D iekijxh Roodt
Differdange Rosport
D ippach Rumelange
Dudelange Schifflange
E chternach Steinfort
Esch-sur-Alzetle Strassen
Esch-suiMSure Troisvierge
E ttelbruck Useldange
G revenm acher Vianden
Grosbous W alferdange
Hosingen W asserbillig
Junglinster W ecker
Kayl W eiswam pach
Kleinbettingen Wiltz
Larochette W ilwerwiltz
Lim pertsberg W orm eldange

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a P. R. 
T. folyó évi 29. számában közzétett 25.212. és 
25.796. sz. rendeleteknél, valamint a Kivonatos 
Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás 24. 
oldalán »Utalványforgalom a következő országok
kal van«, s a 27. oldalán »Megbízási forgalom ;a 
következő országokkal van« című kimutatásokban 
s az 59. oldalon »Utánvételi forgalom a következő 
országokkal van« című kimutatás utolsó rovata
ként írják be az 1. hasábba »Luxemburg«, a 2.-ba 
»cs;, lvp;>>, a 3.-ba »1200«, ä 4.-be »5000 luxemburgi 
frank« megjegyzéseket.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 7-én.

V áltozás a nemzetközi légiforgalmi r.-t. repülő
gépein lebonyolított légipostaforgalom  m enet

rendjében.
34.884.

Hivatkozással a P. R. T. f. évi 12. számában 
közzétett 10.310. sz. rendeletre, értesítem a hiva
talokat, hogy a Nemzetközi Légiforgalmi R. T. őszi 
menetrendjének megfelelően a Wien, Prága, Varsó, 
Nürnberg, Strassburg és Párisba indított légiposta
zárlatok f. évi szeptember hó 12-től október hó 
31-ig, a 12 óra 30 perckor induló gépekkel nyer
nek továbbítást.

A Belgrádba, Bukarestije és Konstantinápolyba 
szóló légipostazárlatokat pedig a 13 óra 33 perié
kor induló repülőgépek szállítják. ,

Az említett naptól kezdődően a Budapest 72. 
sz. és a Mátyásföld repülőtéri postahivatal a nem
zetközi légiforgalmi r. t. repülőgépein is továbbít 
Prága részére levélzárlatokat.

Eme utóbbi változást a hivatalok jegyezzék elő 
a P. R. T. f. évi 14. számában közzétett 13.935. sz. 
rendeletnél.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 14-én.

A biztosító társaságok  díjpénzeinek befizetésére  
szolgáló biancó b efizetési lapok ren d szeresítése.

51.933.
A biztosító társaságok díjpénzeinek befizetésére 

folyó évi szeptember hó 1-től olyan, a csekkszámla- 
tulajdonos nevével és számával el nem látott, u. n. 
biancó befizetési lapok kigyártását és forgalomba- 
hozatalát engedélyezem, amelyek csupán abban 
különböznek a rendes biancó befizetési lapoktól, 
hogy a befizetési lap szelvényrésze nagyobb. Ez a 
nagyobbított szelvényrész a biztosítottakhoz intézett 
fizetési felhívást tartalmaz.

A biztosító társaságok ezeket a biancó befizetési 
lapokat összehajtva, hátlapjukon megcímezve, borí
ték nélkül, ajánlott levélként küldik meg üzlet
feleiknek.

A hivatalok ezekkel a biancó befizetési lapok
kal teljesített befizetéseket folyó évi szeptember 
hó 1-től fogadják el és a többi biancó befizetési 
lapokkal azonos módon kezeljék.

Ezt a rendeletemet a hivatalok jegyezzék elő a 
M. Ivir. Posta és Távirda Rendeletek Tárának 
1923. évi 26. számában közzétett 41.721. számú 
rendeletnél. . : '. . : . ■

Budapest, 1927. évi augusztus hó 31-én!
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V áltozás a Csom agdijszabásban.
34.758.

A hivatalok a Csomagdíjszabást az alábbiak 
szerint javítsák:

28. oldal, az »I. Végdíjak« című táblázatban 
az alulról számított 4. sorban: »Cseh-Szlovákor- 
szággal« szó elé írják: »Az Ausztriával és« sza
vakat.

37. oldal, az I. táblázatnak az Ausztriával való 
forgalomban esedékes végdíjakat feltüntető hasáb
jában az »l)« jel mellé tegyenek >>2)« jelt és a táb
lázat alatti >>2)« jegyzetben »Cseh-Szlovák« szó elé 
írják: »Ausztriával és« szavakat. — Ugyanezen 
az oldalon a 3. pont 6. sorában »A« helyett írják: 
»Az Ausztriával és« szavakat.

65. oldal, Chile, 1. útirány: az 1 kg súlyú 
csomag díja 4.— f  P.

71. oldal, Egyesült-Államok (Amerikai), III. a) 
útirányon ezentúl küldhető 7 és 10 kg súlyú cso
mag díja 11.20 és 12.80 P.

91. oldal, Kanada, III. a) útirányon az 5 kg 
súlyú csomag díja 13.35 P és az ezentúl küldhető 
7 és 1.0 kg súlyúé 14.60 és 21.30 P.

92. oldal, Kanada, Schenkers E. P. D. útján* 
a  táblázat 5. hasábjában Montreal (Quebec)-nél te
gyenek s1« jelt és az idevonatkozó »*« jegyzetben: 
»1—5 kg súlyig« helyett írják: »1—10 kg súlyig?..

105. oldal, Mozambique, az 1. hasábban töröl
jék az a), b) és c) pontokat a hozzátartozó szö
veggel együtt; azután a volt b) alatt az 1 kg súlyú 
csomag díját 4.10-ről javítsák 3.90 P-re, a volt c) 
ponthoz tartozott adatokat pedig a 2—6. hasábban 
töröljék. A megmaradó két útirányt jelöljék a 2. 
hasábban 1. és 2.-vel.

110. oldal, Németalföld, az 1, 5, 10, 15 és 20 
kg súlyú csomagok díja III. a) alatt: 1.15, 2.80, 
5.40, 10.20 és 12.90 P; III. b) alatt: 2.25, 3.05, 
5.50, 10.45 és 14.60 P. .

112. oldal, Nalföldf India, I. 3.'útirány: az 1 
és 5 kg súlyú csomag díja 4.60 és 6.40 P.

153. oldal: a kínai postahivatalok névsorából 
töröljék: »Changfu f), Chihli (Peking)«-et és írják 
betűrendi helyére: Chengfu f), Chihli (Peking).

Budapest, 1927. évi szeptember hó 9-én.

Időbeli korlátozások m egszün tetése a m agyar
osztrák é s  m agyar-ném et távbeszélő-forgalom ban

33.092.
A magyar—osztrák távbeszélő-forgalomban a 

Budapesten túlfekvő vidéki magyar központok vi
szonylatainál, valamint a magyar—német táv- 
' beszélő-forgalomban résztvevő - összes magyar köz
pontok Augsburg és Münchennel való forgalmá

ban érvényben lévő időbeli korlátozást, mely sze
rint hétköznapokon 9—16 óráig csak sürgős, vagy 
igen sürgős beszélgetések voltak válthatók, meg
szüntetem.

A kir. hivatalok ennek megfelelően a »Táv
beszélő-Díjszabás« 13—20. és 35. oldalain az illető 
viszonylatoknál a * jeleket és a 14—20. és 35. ol
dalain a * jegyzetek szövegét, ahol az fölöslegessé 
válik, töröljék.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 7-én.

Siófokfürdö időszaki postahivatal m egszüntetése.
34.864/X. 3.

Siófokfürdő időszaki posta-, távirda- és táv
beszélőhivatal működése 1927. évi szeptember hó 
15-én megszűnik.

A fürdőtelepre szóló postaküldeményeket folyó 
évi szeptember hó 16-ától a siófoki postahivatal 
kézbesíti.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 13-án.

Uj m agyar-osztrák távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

34.325.
A folyó évi szeptember hó 15-én a következő 

új magyar—osztrák távbeszélő-viszonylatokban a
forgalmat megnyitom:

A magyar A külföldi Beszélgetési díj
távbeszélő központ 

heve
távbeszélő központ 

neve Pengő fillér

Szombathely Altenmarkt-Thenneberg 2 50
55 Baden bei Wien 2 10
5 i Gloggnitz 2 10
55 Innsbruck 3 50
55 Kindberg 2 10
,, Klagenfurt 2 40
55 Knittelfeld 2 40
55 Köflach 2 10
55 Leobersdorf 2 10
55 Lichtenwörth-N adelburg 2 10
13 Linz 2 75
55" Mönichkirehen 2 10
5.5 Neunkirchen 2 10

‘55 Salzburg 2 10
55 St. Pölten 2 50
55 St. Veit a. d. Gölsen 2 50

' ' 55 • Waidhofen a. d. Ibbs «2 75
55 Waldegg 2 10

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás«-t az 
új viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 7-én,
& %
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A Sárospatak-Lw ow  (Lemberg) közti távbeszélő- 
forgalom  m egnyitása.

34.441.
Sárospatak és Lwow (Lemberg) közt a táv

beszélő-forgalom megnyílott. A beszélgetési díj 6 
P 75 f.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az 
új viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 9-én.

Díjváltozás a T ávbeszélő-D íjszabásban.
33.186.

A P. R. T. folyó évi 31. számában közzétett 
27.606. számú rendelettel megnyitott Budapest— 
Rogaska Slatina távbeszélő-viszonylat díja 3.55-ről 
4.05-re helyesbítendő.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 6-án.

Felhívás.
34.999.

A kiskunhalasi postamesteri hivatalnak 1928. 
évi május 1-ével kincstárivá való átalakítását hatá
roztam el. Az odavaló beosztásra jelentkezhetnek 
az előirt szolgálati utón elsősorban olyan tisztvi
selők és altisztek, akik áthelyezésüket saját költsé
gükön kérik és maguknak Kiskunhalason lakást 
biztosítani tudnak, másodsorban azok a tisztvise
lők és altisztek, akik a kincstár költségén való 
áthelyezésüket kérik, de Kiskunhalason maguk tud
nak lakásról gondoskodni.

A jelentkezések a javaslattételre hivatott sze
gedi postaigazgatósághoz küldendők.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 12-én.

Forgalomköri változások.
I.

33.440.
Németmárok k. k., Baranya vm., baranyavári

j., ezentúl G3<§), jellege »L«.
Hercegszentmárton k. k., Baranya vm., bara

nyavári j., u. t., ezentúl Németmárok.
Ópuszta Hercegszentmárton, Baranya vm., 

baranyavári j., u. p. és u. t., ezentúl Németmárok.
Ujpuszta Hercegszentmárton, Baranya vm., 

baranyavári j., u. p. és u. t., ezentúl Németmárok.
Hérómajor /’'"N Ráctöttös, Baranya vm., mohácsi

j., u. t. Németmárok.
Budapest, 1927. évi szeptember hó 12-én.

II.
31.892.

Bődeháza k. k., Zala vm., alsólendvai j., u. 
p., ezentúl Résznek.

Gáborjánháza k. k., Zala vm., alsólendvai j., 
u. p., ezentúl Résznek.

Nyirjákó k. k., Szabolcs és Ung k. e. e. vm., 
nyirbaktai j., u. p., ezentúl Nyirbakta.

Szentistvánlak k. k., Zala vm., alsólendvai j., 
u. p., ezentúl Résznek.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 6-án.
III.

33.123.
Nyirszőllős n. k., Szabolcs és Ung k. e. e. vm., 

nyirbogdányi járás, ezentúl 1X|
Eh. Nyíregyháza 1.
Budapest, 1927. évi szeptember hó 1-én.

K I M U T A T Á S
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 törlés oka Megjegyzés
n e v e állása

születési belye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Debrecen G yörgy Karola kiadó Szilágysomlyó
1884 Debrecen 8.

„V át“-ra
postam esterré neveztetett 

ki

Sopron Taschner Stefánia » Kópháza 1898. Kóph áza Postam ester Kópházán

Kiadói á llást keresnek.
Több évi gyakorlattal bíró kiadónő október 1. 

vagy f5-iki belépéssel állást keres. Címe „Kiadónő“ 
Gyula, Hosszu-u. 5.

Kiadónő állást keres, esetleg azonnali belé
pésre. Szíves megkeresést kér: Kiadónő, Lovas- 
berény.

Gyakorlott kiadónő október 1-re alkalmazást 
vállal. Cím: „Postakiadó“ Törökszentmiklós.

Betöltendő kiadói állás.
Lovasberény II. oszt. pttb. hivatalnál gyakor

lott nőkiadó szeptember 25-iki belépéssel alkal
mazást nyerhet. — Javadalmazás: havi 40 pengő 
fizetés, mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdíjában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utea 4. — Felölte nyomda vezeti: Nedeezky Lászlé.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g g || POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  | f § t Í  K E R E SK E D E L E M Ü G Y I M IN ISZTER .

BUDAPEST, .927. SZEPTEMBER 23. /  38. szám.

T A R T A L O M
V isszahajható cím lappal ellátott levelezőlapok 
Általános forgalom  és új díjszabás életbeléptetése a 

magyar—osztrák távbeszélő-forgalomban.
Általános forgalom  és új díjszabás életbeléptelése a 

m agyar—ném et távbeszélő-forgalomban.
Budapest—Bruxelles távbeszélő-viszonylat m egnyitása. 
Üj magyar—csehszlovák távbeszélő-viszonylatok m eg

nyitása.

Elveszett vonalfelvigyázói bélyegző.
Forgalom köri változás.
Gyopárosfürdő időszaki postahivatal m űködését meg- 

szüntette.
Pályázati h irdetm ény m egüresedett hivatalvezetői ál

lásra.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Kiadói á llást keresnek.

V isszahajtható címlappal ellátott levelezőlapok.
35.804.

Egyes külföldi postaigazgatások a stockholmi 
Egyetemes Postaszerződés foganatosító Szabályzata
10. cikkének 4. pontját olykép értelmezik, hogy 
a levelezőlapok visszahajtható címlapját nem elég 
kapoccsal vagy bélyeggel a törzslaphoz erősíteni, 
hanem azt ragasztóanyaggal tel jenen rá kell ragasz
tani a levelezőlapra. Ennek folytán a hivatalok 
hívják fel a közönség figyelmét arra, hogy a kül
földre szóló levelezőlapok visszahajtható címlapját 
teljesen ragasszák rá a levelezőlap törzsére, mert 
egyes külföldi hivatalok a csak kapoccsal vagy 
bélyeggel odaerősített címlapú levelezőlapokat meg- 
portózzák.

A hivatalok azonban sem a külföldre szóló, 
sem pedig a külföldről jövő és csak kapoccsal 
vagy bélyeggel leragasztott címlapú levelezőlapokat 
ne portózzák meg.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a P. Ü. Sz. 33. §.
7. pontjánál.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 19-én.

Általános forgalom és  új díjszabás életbelépte
té se  a m agyar— osztrák távbeszélő-forgalom ban.

34.309.
A Budapest—Wien-i új távolsági távbeszélő

kábel üzembehelyezésével kapcsolatban folyó évi 
október hó 1-től kezdve a magyar -osztrák táv
beszélő-forgalomban az összes magyar és az összes 
osztrák távbeszélő központok résztvesznek.

A beszélgetések díjait, amelyek a magyar és 
az osztrák végdíjak összetételéből alakulnak, a 
hivatalok maguk állapítják meg.

Magyarország és Ausztria végdíjai zónabeosztás 
szerint a következők:

Magyar végdíjak:

Zóna A megye neve, melyben a magyar 
távbeszélőközpont fekszik ‘ P f.

I.
II.

Győr, Moson, Pozsony, Sopron, Vas
Baranya, Bács, Esztergom, Fejér, Hont, 

Komárom, Nógrád, Pest, Somogy,

i 20

111.
Tolna, Veszprém, Z a la .....................

Abauj, Arad.' Bereg, Békés, Bihar, 
Borsod, Csanád, Csongrád, Gömör, 
Hajdú, Heves, Jásznagykunszolnok, 
Szabolcs, Szatmár, Torontál, Ugocsa,

2 20

Ung, Z em plén......................................

Osztrák végdíjak:

2 90

Zóna A tartom ány neve. melyben az osztrák 
távbeszélőközpont fekszik P f.

I. Burgenland (Pays des Manoirs). . . 1 20
11. Wien, A lsóausztda (Autriche - sous- 

Enns), Stájerország (S tyrie)............. 1 70
111. Felsőausztria (Autriche - sur - Enns), 

Salzburg (Salzbourg), Karinthia 
(C arin th ie)........................................... 2 90

IV. Tirol (Tyrol) és V oralberg. .  . ........ 3 70

Arra nézve, hogy az egyes osztrák távbeszélő 
központok mely tartományban feküsznek, a Táv- 
íróhivatalok hivatalos névjegyzéke (Nomenclature) 
nyuj l fel világosi tásl.

A határszéli magyar és osztrák távbeszélő köz
pontoknak egymásközti forgalmában a díjak nem 
a fenti zónarendszer, hanem a két központ lég
vonalban mért, egymástól való távolsága (km) 
alapján állapíttatnak meg. Nevezetesen: ha a két
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központ (magyar és osztrák) egymástól való távol
sága 25 km-nél nem nagyobb, a beszélgetési díj 
1 P 15 f; ha pedig a két központ egymástól való 
távolsága 25—50 km közt van, a beszélgetési díj 
1 P 70 f.

A határszéli viszonylatokban a díjazás három 
percnél hosszabb beszélgetéseknél is a belföldi for
galomhoz hasonlóan, oszthatatlan három percen
ként történik.

Azt, hogy mely magyar—osztrák távbeszélő- 
viszonylatok beszélgetései díjazandók a határszéli 
forgalom kedvezményes díjszabása szerint, az 
érdekelt központokkal az illetékes soproni, illetve 
pécsi postaigazgatóság fogja külön rendeletben 
közölni.

Üj határszéli viszonylat csak az elöljáró igaz
gatóság engedélyével létesíthető. Az igazgatóságok 
az engedélyezett új határszéli viszonylatokat a 
postavezérigazgatóság 5. ügyosztályának bejelenteni 
tartoznak.

Ha a közönség oly viszonylatban jelentene be 
beszélgetést, melyben beszélgetések még nem foly
tak, úgy előbb minden esetben próbabeszélgetés 
tartandó. Ha a próbabeszélgetés azután nem sike
rülne, a hivatalnak ezt elöljáró igazgatóságának 
jelentenie' kell.

Megjegyzem, hogy a Nomenclature csak a 
táviróhivatalokat, illetve a táviratok kezelésével 
megbízott távbeszélő hivatalokat tartalmazza és 
nem tünteti fel, hogy mely táviróhivatalok azok, 
ahol csak táviró van és nincs távbeszélő központ. 
Az, hogy hol van távbeszélő központ, ezidőszerint 
pontosan csak az osztrák vidéki távbeszélő név- 
sprokból állapítható meg. Erre való tekintettel az 
osztrák forgalomban különösen érdekelt magyar 
távbeszélő hivatalokat, az osztrák vidéki távbeszélő 
hivatalokat tartalmazó osztrák vidéki távbeszélő 
névsorokkal is el fogom látni. Ezek a következők: 
Budapest József távbeszélő központ, Központi táv- 
iróhivatal (Főposta, nyilvános távb. áll.), Budapest 
58. sz. phiv., Barcs 1, Békéscsaba 1, Cegléd 1, Deb
recen 1, Gyöngyös, Győr 1, Kaposvár, Kecskemét, 
Lökösháza p. u., Magyaróvár, Makó, Miskolc 1, Nagy

kanizsa 1, Nagykőrös, Nyíregyháza 1, Orosháza, 
Pápa, Pécs 1, Sopron 1, Szeged 1, Székesfehérvár 
1, Szolnok 1, Szombathely 1, Veszprém, Zala
egerszeg.

Amennyiben az itt fel nem sorolt hivataloknak 
akár valamely osztrák hivatal szolgálati jellege, 
akár pedig a beszélgetési díj megállapításával kap
csolatban felvilágosításra volna szükségük, fordul
janak a fentebb felsorolt hivatalok valamelyikéhez.

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
kiadott »Távbeszélő-Díjszabás« 12—20. oldalain az 
»1. Ausztria« cím alatt közölt díjszabást, mint 
érvénytelent húzzák keresztül s helyébe a csatolt 
»Fedőlap «-ot ragasszák.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 13-án.

Általános forgalom é s  új d íjszabás életbelépte
té se  a m a g y a r -n é m e t távbeszélő-forgalom ban.

31.800.
Az új távolsági távbeszélő kábel üzembehelye

zésével kapcsolatban folyó évi október hó 1-étől 
kezdve a magyar—német távbeszélő-forgalomban az 
összes magyar és az összes német távbeszélő köz
pontok résztvesznek. A beszélgetési díjak, melyeket 
a hivatalok az alábbiak figyelembevételével maguk 
állapítanak meg, tekintet nélkül arra, hogy a beszél
getések melyik magyar hivataltól indulnak ki, 
Magyarország egész területére egyformák.

A beszélgetési dijak megállapítása úgy történik, 
hogy mindenekelőtt az illető német hivatal díj - 
négyszögének (Taxviereck, Taxquadrat) száma álla
pítandó meg a német táviróhivatalok névsora (Ver
zeichnis der Telegraphenanstalten im Deutschen 
Reich) című segédkönyvből. A díjazás a rendes 
körülmények közt használt fő útiránynak megfele
lően három csoport (I., IF, III.) szerint történik. 
Az I. díjcsoportban nyolc (1—8), a II. díjcsoport
ban szintén nyolc (1—8), a III. díj csoportban azon
ban csak három (1—3) díjöv van. Azt, hogy az 
illető díjnégyszögre a díjazás melyik díjcsoport 
és azután az illető díjcsoport hányadik díjövének 
díjtétele szerint történik, a díjövmutató (a magyar— 
német távbeszélő-forgalom díjövmutatója című kis 
füzet) jelzi.

A 3 perces közönséges beszélgetések díjai (díj
egységek) a következők:

l. II. III.
csopoitba tartozó német hivatalok dijai csoportba tartozó ném et hivatalok dijai csoportba tartozó ném et hivatalok dijai 

(Passau-n át) (Gottleubá n át) (Annaberg-en át)

D i j  ö v
Beszélgetési díj 

összege D í j ö v
Beszélgetési díj 

összege D í j  ö v
Beszélgetési díj 

összege

* f * f P f

1 5 95 1 6 65 i 5 20
2 6 65 2 7 30 2 5 85
3 7 30 3 8 00 3 6 50
4 8 CO 4 8 65
5 8 65 5 9 30
6 9 30 6 10 00
7 10 00 7 10 65
8 . io 65 8 11 35 *



38. szám. 295

Megjegyzendő, hogy a díjazás akkor is a fen
tiek szerint történik, ha a beszélgetést valamely 
okhói nem a rendes körülmények közt használt, 
hanem más úton kell lebonyolítani.

A német táviróhivalalok névsorát mindazok a 
magyar távbeszélő hivatalok megkapják, melyek a 
P. R. T. jelen számában közzétett 34.309/1927. sz. 
rendeletben foglallak szerint az osztrák vidéki táv
beszélő névsorokat megkapták. A díjövmulatót a 
szükséges példányszámban a m. kir. posta külföldi 
hirlaphivatala valamennyi magyar távbeszélő hiva
talnak meg fogja küldeni. Azok a magyar táv
beszélő hivatalok, melyek a német táviróhivata- 
lok névsorából nem kapnak, a német díjnégyszög 
számának közlése céljából forduljanak a 34.309/ 
927. sz. rendeletben felsorolt hivatalok valamelyi
kéhez.

Ha a közönség oly viszonylatban jelentene be 
beszélgetést, melyben beszélgetések még nem foly
tak, úgy előbb minden esetben próbabeszélgetés 
tartandó. Ha a próbabeszélgetés nem sikerülne, 
a hivatalnak ezt elöljáró igazgatóságának jelentenie 
kell.

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
kiadott Távbeszélő-Díjszabás 35. oldalán a »4. 
Németország« cím alatt közölt díjszabást mint 
érvénytelent húzzák keresztül s ennek helyébe a 
csatolt fedőlapot ragasszák.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 20-án.

Budapest-BruxeSIes távbeszélő-viszonylat meg
nyitása.
34.718.

Budapest és Bruxelles között a távbeszélő-for
galom folyó évi szeptember hó 19-én megnyílott.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 11 
P 65 fillér.

Igen sürgős (éclairs) beszélgetések nem vált
hatók. A forgalomra egyébként ebben a viszonylat
ban is az általános szabályok a mérvadók.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 20. 
és 21. oldalak közé ragasztandó pótíven »1/a. Bel
gium« cím alatt az új viszonylatot jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 13-án.

Uj m agyar-csehsziovák távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

34.981.
A folyó évi szeptember hó 12-én a következő 

új magyar—csehszlovák távbeszélő viszonylatok
ban a forgalom megnyílott:

A mtigyar 
távbeszélő központ 

neve

A külföldi 
távbeszélő központ 

neve

Beszélgetési díj 

Pengő fillér

Nyíregyháza Banska Bystrica (Beszterce-
bánya) ....................... 3 95

55 Cadca (Csaca) . . . . 3 95
55 Dolny Kubin (Alsókubin) 3 95
55 Turciánsky Sv. Martin

• (Turócszentmárton) . 3 40
55 Zilina na Slovensku

(Zsolna) .................. 3 95
55 Zvolen (Zólyom) . . . 2 95

Baj ka Brezova na Svit . . . 2 95
55 Brno (Brünn) . . . . 2 95
55 Komarno (Komárom) . 2 50
55 Le to v i c e ....................... 2 95
55 Nővé Mesto n. Vallom (Vág-

u jh e ly ....................... 2 50
A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én

kiadott »Távbeszélő Díjszabás«-! az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest 1927. évi szeptember hó 14-én.

E lveszett vonalfelvigyázói bélyegző.
35.037.

Mészáros Dániel püspökladányi vonalfel- 
felvigyázó »M. kir. távirda vonalfelvigyázó 704« fel
iratú bélyegzőjét a püspökladányi hálózatban vég
zett munkája közben augusztus hó 31-én elvesztette.

A hivatalok a fenti bélyegzőlenyomattal netalán 
beérkező beadványokat terjesszék föl a m. kir. 
posta műszaki felügyelőségéhez Debrecenbe.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 14-én.

Forgalomköri változások.
i.

ad 31.575.
Dejtáron táviratközvetítéssel is megbízott táv

beszélőközpont állíttatott fel, amihez képest az 
eddig a dejtári vasúti távirda kézbesítő kerületébe 
tartozott helyek, ú. m.: Dejtár kk., Nyároserdő 
Dejtár, Vörösharasztipuszta /“N Dejtár, Bolgár
szállás Z“\ Dejtár, Mélyvölgypuszta /'"n Dejtár, — 
Ipolyszög és Patak kisközségek, valamint Jánosi 
Érsekvadkert (u. t. eddig Érsekvadkert) utolsó táv
írdája ezentúl Dejtár.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 16-án.
II.

3o.3j 7.
Zalaszentgyörgy pu-i postaügynökség folyó év 

augusztus hó 31-ével ideiglenesen megszűnt.
Zalaszentgyörgy, Bőrönd, Kávás községek utolsó 

postája ezentúl Alsóbagod.
Budapest, 1927. évi szeptember hó 15-én.
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ul.
24.827.

Pusztaszárazbő Átány, Heves vm., hevesi 
járás, u. t. ezenLúl Besenyőtelek.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 19-én.

IV.
34.963.

Budapest 63. számú posta- és távirdahivatal 
ezentú 1

Budapest, 1927. évi szeptember hó 10-én.

Gyopárosfürdö időszaki postahivatal működését 
m egszüntette.

35.482.
Gyopárosfürdö időszaki posta- és távbeszélő- 

hivatal működését folyó évi szeptember hó 15-én 
megszüntette. Az odaszóló postai küldeményeket

és táviratokat szeptember hó 16-tól Orosháza kéz
besíti.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 19-én.

Pályázati hirdetmény m egüresedett hivatal
vezetői állásra.

35.739.
A Békéscsaba 2. szánni postahivatalnál a 

hivatalvezetői állás megüresedett.
Ezen állásra a szabályszerű átköltözkődési 

illetményekre való igényjogosultsággal jelentkez
hetnek postahivatali igazgatók, főfelügyelők, fel
ügyelők, továbbá olyan főtisztek, akiknek legalább 
15 évi szolgálatuk van.

Jelentkezni lehet ezen közlemény megjelenésé
től számított két héten belül szolgálati úton a 
szegedi postaigazgatóságnál.

A hivatalvezetői állással természetbeni lakás
jár.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 19-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
32.068.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett 
17.661. sz. rendeletben foglallak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a szegedi m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi október hó 10-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 10-én.

Kiadói á llást keresnek.
Tíz évi gyakorlattal önálló kezelésre képes ki- 

adónő állást keres október l ére Budapesten. Cím:
I., Városmajor-utca 28/a., vagy: Budapest 79. Po- 
lesznyák Zoltánné.

Mindhárom szakban teljes jártassággal bíró, 
főleg a pénztárkezelésben gyakorlott kiadónő ál
lást keres. Szives megkeresést kér Kiadónő, Nagy
kanizsa, Attila-utca 22. szám alá.

Postát, távírdát önállóan kezelni tudó nőkiadó

kiadónak, esetleg helyettesnek elmenne III. oszt. 
hiv.-hoz. Szíves megkeresést Kiadónő, Acsád, 
Vasm. címre kérek.

Tizennégy évi gyakorlattal bíró perfekt táv- 
irász, számadást önállóan végző pénztárkezelő, 
kiadói állást keres október l ére csakis Budapes
ten. Szives megkeresést kér Koncz Janka, Buda
pest 79.

Gyakorlott kiadőnő, szerény igényű, azonnali 
belépéssel állandó alkalmazást keres. Cím: Eger, 
Arany János-utca 18. sz.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelís nyomdavezet©: Nedeczky László.
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Fedőlap a P. R. T. 38. számához.

1. Ausztria.
A magyar—osztrák távbeszélő-forgalomban az összes magyar és az összes osztrák távbeszélő 

központok résztvesznek. A beszélgetési díjak a magyar és osztrák végdíjak összetételeiből alakulnak. 
Magyarország és Ausztria végdíjai zónabeosztás szerint a következők:

Magyarország.

Zóna A megye neve, melyben a magyar távbeszélő központ fekszik P fill.

I. Győr, Moson, Pozsony, Sopron, V a s ........................................................ ............................................. 1 20

ll. Baranya, Bács, Esztergom, Fejér, Hont, Komárom, Nógrád, Pest, Somogy, To'na, V esz
prém, Z a la ................................................................... 2 20

III. Abauj, Árad, Bereg, Békés, Bihar, Borsod, Csanád, Csongrádi GömÖr, Hajdú, Heves, Jász- 
nagykunszolnok, Szabolcs, Szatmár, Torontál, Ugocsa, Ung, Zem plén.......................... 2 90

Ausztria.

Zóna
>

A tartomány neve, melyben az osztrák távbeszélő központ fekszik. P. f.

I. Burgenland (Pays des Manoirs)........... ............................................................................................ 1 20

II. Wien, Alsóausztria (Autriche-sous-Enns), Stájerország (S ty rie l............... .. ................................ 1 70

III. Felsőausztria (Autriche-sur-Enns), Salzburg (Salzbourg), Karintia (Carinthie). .......................... 2 90

IV. Tirol (Tyrol) és Voralberg ................................................................. .................................................. 3 , 70



A magyar—osztrák távbeszélő-forgalomban a következő díjak fordulhatnak elő:

Magyar zóna Osztrák zóna Beszedendő beszélgetési dij

P fill.

I. I. 2 40

I. ii; 2 90

I. n i . 4 10

1. IV. 4 90

11. i. 3 40

II. ii . 3 90

II. n i. 5 10

II. IV. 5 90

III. I. 4 10

III. II. 4 60

III. III. 5 80

III. IV. 6 G0

A határszéli magyar és osztrák távbeszélő központok egymásközti forgalmában nem a fen
tebb ismertetett zónarendszer szerinti, hanem a két központ légvonalban mért, egymástól való 
távolsága (km) alapján megállapított mérsékelt díjak vannak érvényben. Nevezetesen: 25 km-nél 
nem nagyobb távolságnál a beszedendő beszélgetési díj hárompercenként 1 P 15 f; a 25—50 km 
közti távolság esetén 1 P 70 f.

Azt, hogy mely magyar—osztrák távbeszélő-viszonylatok díjazandók a határszéli forgalom 
kedvezményes díjszabása szerint, az érdekelt központokkal elöljáró postaigazgatóságuk közli.

A három percnél hosszabb ideig tartó beszélgetéseknél percenként és a gyenge forgalmú 
időben folytatott beszélgetések után az alábbi I—III. hasábok szerint a következő díjak számítandók:

I II III

H a a d íjeg y ség a re n d e s  fo rg a lm ú  id ő b e n  
p e rc e n k é n t sz á m íta n d ó

a gy en g e  fo rg a lm ú  id ő b en  
az e lső  h á ro m  p e rc é r t  

sz á m íta n d ó
a gy en g e  fo rg a lm ú  id ő 

b e n  p e rc e n k in t sz á m íta n d ó

P f P f P f P f

1 15 * _ _ 70 * —

1 70 * — 1 05 _* —
2 40 - 80 1 45 - 50

2 90 1 - 1 75 - 60

3 40 1 15 2 05 — 70

3 90 1 30 2 35 - 80

4 10 1 40 2 50 - 85

4 60 1 55 2 80 - 95

4 90 1 65 2 95 1 -
5 10 1 70 3 10 1 05

5 80 1 95 3 50 1 20

5 90 2 - 3 55 1 20
6 60 2 20 4 — 1 35

*) A határszéli viszonylatokban a díjszabás három percnél hosszabb beszélgetéseknél is a belföldi forgalomhoz 
hasonlóan oszthatatlan három percenként történik.



Fedőlap a P. R. T. 38. számához.

4. Németország.
A magyar—német távbeszélő-forgalomban az összes magyar és az összes német távbeszélő 

központok résztvesznek. A beszélgetési díjak, tekintet nélkül arra, hogy a beszélgetések melyik 
magyar hivataltól indulnak ki, Magyarország egész területére egyformák.

A beszélgetési díjak megállapításánál mindenekelőtt az illető német hivatal díj négyszögének 
(Taxviereck, Taxquadrat) száma állapítandó meg a német táviróhivatalok névsora (Verzeichnis der 
Telegraphen anstallen im Deutschen Reich) című segédkönyvből. Azt, hogy az illető díjnégyszögro 
a díjazás melyik díjcsoport (I., II., III.) és az illető díjcsoport hányadik díjövének díjtétele szerint 
történik, a díjövmutató (magyar—német távbeszélő-forgalom díjövmutatója) jelzi.

A díjak a következők:

I.
csoportba tartozó német hivatalok 

díjai
(Passau-n át)

II.
csoportba tartozó német hivatalok 

díjai
(Gottleubá-n át)

III.
csoportba tartozó német hivatalok 

díjai
(Annaberg-en át)

Díjöv
Beszélgetési díj 

összege Díjöv
Beszélgetési díj 

összege Díjöv
Beszélgetési díj 

összege
P f P f P f

1 5 95 i 6 65 1 5 20
2 6 65 oLJ 7 30 2 5 85
8 7 80 3 ' 8 00 3 6 50
4 8 00 4 8 65
5 8 65 5 9 30
6 9 30 6 10 00
7 10 00 7 10 65
8 10 65 8 11 35

A három percnél hosszabb ideig tartó beszélgetéseknél percenként és a gyenge forgalmú 
időben folytatott beszélgetések után az alábbi I—III. hasábok szerint a következő díjak számítandók:

Ha a díjegység

I. II. III.

a rendes forgalmú 
időben percenként 

számítandó

a gyenge forgalmú 
időben az első három 

percért számítandó

a gyenge forgalmú 
időben percenként 

számítandó

P t P f P f P f

5 20 1 75 3 15 1 05
5 85 1 95 3 55 1 20
5 95 2 — 3 60 1 20
6 50 2 20 3 90 1 30
6 65 2 25 4 — 1 35
7 30 2 45 4 40 1 50
8 — 2 70 4 80 1 60
8 65 2 90 5 20 1 75
9 30 3 10 5 60 1 90

10 — 3 35 6 — 2 —
10 65 3 55 6 40 2 15
1 1 35 3 80 fi 8F, 9 nn
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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  | | | § i j l i  K E R E SK E D E L E M Ü G Y I MINIIS2TER.

BUDAPEST, .927 SZEPTEMBER 30 ____________________________  39. szám.

T A R T A L O M
Statisztikai adatgyűjtés a levélpostai, csom agpostai és 

értéklevél küldem ényekről a belföldi és külföldi forga
lomban,

Portójegyek árusításának  tilalma.
Csehszlovákiában megjelenő több időszaki sajtóterm ék 

postai szállítási tilalm ának hatályon  kívüli helyezése.
A postai szállításból k itilto tt .,M unkás“ cím ű időszaki 

sajtó term ék megjelenési helyének változtatása.
Levelezéseknek a H aifa—Bagdad szárazföldi úton való 

továbbítása.
M arhalevélürlapok kiadása a postával nem biró köz

ségeknek.

19. K im utatás elveszett igazolójegyekről.

Statisztikai adatgyűjtés a levélpostai, csom ag
postai é s  értéklevél küldeményekről a belföldi 

és  külföldi forgalomban.
36.668.

Folyó óv október havában a kézbesítésre érke
zeti, valamint a feladóit levélpostai és csomagpostai 
küldeményekről, nemkülönben az értéklevelekről és 
érlékdobozokról úgy a belföldi, mint a külföldi 
forgalomban, részletes slaliszlikai adatokat kell 
gyűjteni.

Ennél az adatgyűjtésnél a postahivatalok, (ki- 
cscrélő-postahivalalok a következőkéi tartsák szem 
előli:

1. A kézbesítésre érkezett levél és csomag- 
postai küldeményekre, valamint az értéklevelekre 
és értékdobozokra nézve a számlálást azzal a 
postaérkezéssel kell megkezdeni, amely a járat- 
jelző szerint folyó évi októberr hó 15-ről 16-ra 
virradó szombat és vasárnap közötti éjjel 21 óra 
ulán elsőnek érkezik be a postahivatalhoz. Utolsó
nak pedig azt a postaérkezést kell számba venni, 
amely ugyancsak a járatjelző szerint folyó évi 
október hó 22-ről 23-ra virradó szombat és vasár
nap közötti éjjel 21 óráig utolsónak érkezik be 
a hivatalhoz.

Elsőnek, illetve utolsónak azt az érkezést (gyűj
tést) kell tekinteni, amely a járatjelző szerint első, 
illetve utolsó, ha közlekedési akadályok miatt tény
leg később érkezik is be a hivatalhoz.

Változás a Távifó-Díjszabás-ban.

A „H ivatalos Névjegyzék (Nomenclature) a nem zet
közi távirószolgálatra megnyílt táv iróhivatalokról“ cím ű 
segédkönyv 15. kiadása.

Forgalom köri változás.

H elyesbítés a. „H elységnévtárban“.
Helyesbítés , tk  m. kir. postahivatalok és postaügynök

ségek névsora“ című segédkönyvben.
Postahivatal m egnyitása.

Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

2. A feladott levélpostai, csomagpostai, illetve 
értéklevél és értékdoboz küldemények számlálása 
ugyanabban az időben és ugyanoly módon tör
ténik, mint az érkezetteké.

3. Felhívom a postahivátalokat (kicserélő-, sta
bil-, mozgó- és kalauz-postahivatalokat), valamint 
az ügynökségeket, hogy a számlálást a fentebb jel
zett időben a P. Szab. Gy. III. részében 1.017. és 
1.021. folyó száma alatt felvett, valamint a P. R. 
T. 1905. évfolyama 5. számában megjelent rende
letek értelmében, a változott kezelési és egyéb viszo
nyok, valamint az újabban rendszeresített nyom
tatványok új rovatrendszere folytán beállott válto
zások figyelembevétele mellett, hét napon át pon
tosan eszközöljék.

4. A számlálás eredményét a postahivatalok
(postaügynökségek) a postavezépigazgatóság 2. ügy
osztálya által megküldendő 1.091., 1.093. és az 1.141. 
számú nyomtatványba úgy jegyezzék be, hogy min
den napról 1 1 sor adjon számot.

5. A kicserélő (stabil-, mozgó- és kalauz-posta) 
hivatalok az ugyancsak megküldendő 1.099., 1.101.,
1.143. és 1.144. számú nyomtatványokba vezetik 
be a számlálás eredményét.

6. A számlálás tárgyát képező utolsó posta
érkezés, illetve gyűjtés bevezetése után a postahiva
talok (ügynökségek) a nyomtatványok egyes hasáb
jait összegezzék és ha valamelyik hivatal ellenőr
zése alá ügynökségek is tartoznak, úgy az ezek által
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felvett és az ellenőrző postahivatalnak megküldött 
statisztikai adatokat, a saját összegezésük alá, az 
ügynökség megnevezése mellett jegyezzék be és 
gyűjtőivüket végleg zárják le.

Ezek szerint az összes postaügynökségek az 
általuk felvett statisztikai adatokat, az ellenőrző 
postahivataluknak kötelesek megküldeni. Ugyan
csak innen kérjék a nyomtatványok kitöltésére 
vonatkozó esetleges útbaigazításokat.

7. Ugyanily értelemben járnak el a kicserélő- 
postahivatalok is, azzal az eltéréssel, hogy a szár
mazási országonként külön az indításról és külön 
az érkezésről vezetett gyűjtőivek végösszegeit, az 
összesítésekbe is átvezetik.

8. A kicserélő-postahivatalok a külföldről-kül- 
földre továbbmenő (átmenő) anyagot külön gyűjtő- 
ivbe vezetik be és ennek végösszegét az érkezésről 
készített összesítésbe is átvezetik.

9. Ama kicserélő-postahivatalok, melyek kül- 
földről-külföldre szóló zárt levélcsomagokat és 
levélzsákokat továbbítanak, illetve országunkon 
átszállítanak, ezeket a zárlatokat a számlálás hét 
napja alatt, darabszám és súly szerint külön gyűjtő- 
ivén országszerinti részletezés nélkül — nyilván
tartják és a hétnapi eredményt egy összegben, az 
érkezésről készített összesítésen kimutatják.

10. A postahivatalok a lezárt, hely és kelti 
betűzővei ellátott és a hivatalvezető (postamester) 
által aláírt gyűjtőívek, illetve összesítések tisztázati 
példányait a nyomtatványokkal megküldött boríték 
felhasználásával közvetlenül a postavezérigazgató- 
ság 2. ügyosztályának legkésőbb 1927. évi november 
hó 5-ig küldjék be, az eredeti példányokat pedig 
irattárukban őrizzék meg.

11. Ez alkalommal külön is figyelmeztetem 
az összes postahivatalokat, hogy a statisztikai ada
tok gyűjtését a legnagyobb pontossággal és lelki
ismeretességgel végezzék, mert szabályellenességek 
és késedelmeskedés esetén, az érdekelt hivatalok 
ellen teljes szigort fogok alkalmaztatni.

12. Hangsúlyozom, hogy a postahivatalok 
abban az esetben, ha a statisztika felvétele, vagy a 
nyomtatványok kitöltése tekintetében nem lennének 
valamivel tisztában, avagy a nyomtatványokat kellő 
időben nem kapnák meg, úgy még a számlálás 
megkezdése előtt forduljanak felvilágosításért a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához. Telefon: 
K 501—08.

13. Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a hir- 
lapstatisztikai gyűjtőíveket nem szabad egy borí
tékban elhelyezni a levél és csomagpostai statisz
tikai gyűjtőívekkel. Ugyancsak nem szabad a sta- 
lisztikai gyűjtőíveken kívül más ügydarabol a

borítékban elhelyezni, mert a statisztikát tartal
mazó borítékok csak a feldolgozás alkalmával bon- 
tatnak fel.

14. A gyakori hibák kiküszöbölése végett a 
következőkre hívom fel a figyelmet:

A postahivatalok az egész kézbesítendő anya
gól, a feladási helyre való tekintet nélkül — akár 
külföldről, akár belföldről eredjen, vagy helyi 
legyen is, a statisztikai nyomtatvány rovatai szerint 
osztályozva veszik fel akként, hogy a statisztikában 
minden küldemény jelentkezzék, mely a hivatal 
székhelyére, illetve kézbesítő kerületébe szólott.

Az után- vagy visszaküldött küldeményeket 
azon postahivatal vagy ügynökség köteles számba 
venni, mely azokat tényleg kézbesítette vagy fel
ler jeszlelLe. Ezeket az utánküldő postahivatal vagy 
ügynökség ellenben nem veheti számításba. Ezért 
az utánr- vagy visszaküldő hivatal jegyezze fel 
magának, hogy a 7 nap alatt mily küldeményeket 
küldött vissza, vagy a címzett után azok közül, 
melyek hozzá a számlálás hét napja alatt érkeztek 
és vonja le azután a számlálás befejezése után a 
végösszegből mindazon rovatok alatt, melyben az 
illető küldemények előfordultak.

14. A mozgó- és kalauzposták a belföldi for
galomban csak azon postai küldeményeket veszik 
számba, melyeket közvetlenül kapnak feladásra 
(levélszekrény útján, vagy közvetlenül átvéve), 
illetve közvetlenül kézbesítenek (pályaudvarra szóló 
küldemények).

15. Különösképpen figyelmeztetem a postahiva
talokat, hogy a nyomtatványok szövegét behatóan 
tanulmányozzák át és az adatok bevezetésénél 
ügyeljenek arra, hogy minden egyes hasábba a 
megfelelő adatok kerüljenek.

16. A postahivatalok az általuk felvett vagy 
begyűjtött anyagot, a rendeltetési helyre való tekin
tet nélkül a statisztikai nyomtatvány rovatai sze
rint osztályozva veszik fel akként, hogy minden fel
vett vagy begyűjtött küldemény jelentkezzék.

17. Végül figyelmeztetem a hivatalvezetőket 
és postamestereket* hogy a gyűjtőíveket és össze
sítéseket elküldés előtt vizsgálják felül és ez alka
lommal a következőkre legyenek figyelemmel:

a) hogy az adatgyűjtés tényleg 7 napra ter
jedt-e?

b) hogy abból valamely érkezés vagy indítás 
nem maradt-e ki?

c) hogy ugyanazon érkezések, valamint a fel
adás (indítások) felvételei között nem mutatkoz
nak-e oly eltérések, melyekből helytelen felvételre 
lehet következtetni?
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d) nem gyanusítható-e, hogy a kézbesítendő 
anyag közé átmenő anyag is vétetett fel avagy meg
fordítva?

e) hogy valószínűtlen adatok az egyes külde
ményfajokra nézve nem fordulnak-e elő? (pl. után
vételek oly országokkal, melyekkel ily forgalmunk 
nincsen stb. stb).

f) hogy országunkon átmenő ugyanazon anya
got nem vette-e fel több kicserélőhivatal is, mert 
ezt csak ama kisérőhivatalok vehetik fel, melyek 
azt transitálás végett külföldről közvetlenül kapták.

g) hogy azok a kicserélőhivatalok, melyek kéz
besítéssel is foglalkoznak, a külföldről érkezett vagy 
a náluk feladott és külföldre továbbított küldemé
nyeket az 1091., 1093. és 1141. számú nyomtatvá
nyokba is felvették-e, mert oda is fel kell venni.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 27-én.

Portójegyek árusításának tilalma.
33.839.

Ismételten figyelmeztetem a postahivatalokat, 
hogy portójegyeket sem árusítani, cserében kiadni, 
vagy portójegyeket más bélyegre becserélni nem 
szabad.

Az ez ellen vétőkkel szemben fegyelmileg fogok 
eljárni.

Bélyeggyűjtők részére szükséges portójegyeket 
csakis a bélyegértékesítő iroda árusítóhelye (Buda
pest, IV., Főpostapalota, utalványosztály helyiségei
ben) árusíthat; az érdeklődőket ennélfogva oda kell 
utasítani.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 26-án.

Csehszlovákiában megjelenő több időszaki 
sajtóterm ék postai szá llítási tilalmának 

hatályon kívüli helyezése.
36.420.

A 1. Beregszászban megjelenő »Beregi Újság« 
című lap ellen 1922. évi december hó 9-én kelt 
39.309. sz. rendelettel kimondott szállítási tilalmat;

2. Liptószentmiklóson megjelenő Cirkevna 
Listi« című lap ellen 1922. évi június hó 12-én 
kelt ad. III- 15.954. sz. rendelettel kimondott szál
lítási tilalmat;

3. Prágában megjelenő »Central-European 
Presse Service című lap ellen 1926. évi január 
hó 21-én kelt 1.932. sz. rendelettel kimondott szállí
tási tilalmat;

4. Besztercebányán megjelenő »Hlas Ludu«
című lap ellen 1922. évi június hó 12-én kelt
ad III—15.954. sz. rendelettel kimondott szállítási 
tilalmat;

5. Ungváron megjelenő ; Karpatska Prvada«
című lap ellen 1926. évi október hó 19-én kelt
41.715. sz. rendelettel kimondott szállítási tilalmat;

6. Turócszentmártonban megjelenő »Narodnie 
Noviny« című lap ellen 1922. évi június hó 8-án 
kelt ad II 15.954. sz. rendelettel kimondott szállí
tási tilalmat;

7. Pozsonyban megjelenő »Népszava« című lap
ellen 1922. évi június hó 16-án ad IV—15.954.
sz. rendelettel kimondott szállítási tilalmat;

8. Pozsonyban megjelenő »Narodni Dennik«
című lap ellen 1924. évi szeptember hó 27-én
kell 24.896. sz. rendelettel kimondott szállítási 
tilalmat;

9. Prágában megjelenő »Prager Presse« című 
lap ellen 1921. évi szeptember hó 1-én kelt 25.257. 
sz. rendelettel kimondott szállítási tilalmat;

10. Rózsahegyen megjelenő »Prvada Chudoby« 
című lap ellen 1922. évi június hó 4-én kelt ad 
I 15.954. sz. rendelettel kimondott szállítási tilal
mat;

11. Zsolnán megjelenő »Pravo Lidu« című lap 
ellen 1922. évi június hó 8-án kelt ad II—15.954. 
sz. rendelettel kimondott szállítási tilalmat;

12. Pozsonyban megjelenő »Roboticke Noviny« 
című lap ellen 1922. évi május hó 30-án kelt ad
15.954. sz. rendelettel kimondott szállítási tilalmat;

13. Prágában megjelenő »Rude Pravo Vecer- 
nik« című lap ellen 1922. évi március hó 11-én 
kelt 8.292. sz. rendelettel kimondott szállítási tilal
mat;

14. Ungváron megjelenő »Ruszin« című lap 
ellen 1923. évi június hó 12-én kell 19.148. sz. 
rendelettel kimondott szállítási tilalmat;

15. Prágában megjelenő Rude Pravo« című 
lap ellen 1922. évi március hó 11-én kelt 8.292. 
sz. rendelettel kimondott szállítási tilalmat;

16. Pozsonyban megjelenő Slovenska Politika 
című lap ellen 1922. évi május hó 26-án kelt
15.954. sz. rendelettel kimondott szállítási tilalmat;



39. szám.

17. Nagyszombaton megjelenő »Slovensko« című 
lap ellen 1922. évi június hó 4-én kelt ad 1—15.954. 
sz. rendelettel kimondott szállítási tilalmai;

18. Pozsonyban megjelenő »Slovensky Dennik« 
című lap ellen 1922. évi május hó 26-án kelt 
15.954. sz. rendelettel kimondott szállítási tilalmat;

19. Turócszentmártonban megjelenő »Slovensky 
Tyzsdennik című lap ellen 1922. évi június hó 
8-án kell ad II—15.954. számú rendelettel kimondott 
szállítási tilalmat;

20. Kassán megjelenő »Slovensky Vichod című 
lap ellen 1922. évi június hó 12-én kelt ad 
III—15.954. sz. rendelettel kimondott szállítási lilái
mat hatályon kívül helyezem.

Erről a postahivatalokat a P. R. T. 1922. évi 
94. számában, 1922. évi 44. számában, 1926. évi
5. számában, 1926. évi 48. számában, 1922. évi 
12. számában, 1922. évi 46. számában, 1924. évi
67. számában, 1921. évi 72. számában, 1922. évi
40. számában, 1922. évi 38. számában, 1922. évi
16. számában, 1923. évi 17. számában, 1922. évi
36. számában megjelent, lent idézett rendeletek 
kapcsán azzal értesítem, hogy a lapok postára adott 
példányait akadálytalanul szállítsák és kézbesítsék.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 22-én.

A postai szállításból kitiltott „Munkás“ című 
időszaki sajtóterm ék m egjelenési helyének 

változtatása.
ad. 36.420.

A postai szállításból az ad. IV. 15.954/1922. 
sz. rendelettel (L. P. R. T. 1922. évfolyam 46. 
számát) kitiltott »Kassai Munkás c. időszaki sajtó
termék, amely utóbb »Munkás (Kassai Munkás)«, 
később pedig »Munkás (Proletár)« megváltoztatott 
cíní alatt jelent meg és amelynek postai szállítási 
tilalma iránt a P. R. T. 1923. évi 83. és 1924. évi 
47. számában megjelent 35.689/23. és 15.610/24. 
számú rendeletekkel intézkedtem, jelenleg Márisch 
Ostrauban »Munkás« cím alatt jelenik meg.

A postahivatalokat erről azzal értesítem, hogy 
a szóbanlévő új helyén megjelenő időszaki sajtó
termék netán postára kerülő példányait is a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1927, évi szeptember hó 22-én.

300

Levelezéseknek a H a ifa -B a g d a d  szárazfö ld i 
úton való továbbítása.

34.912.
Értesítem a kir. hivatalokat, hogy a folyó évi 

október hó 1-től kezdve az Irak (Mezopotámia) 
királyságba, fővárosa Bagdad, valamint a Perzsia 
délnyugati részén fekvő Kirmansah, Hamadan és 
Mohammerahba szóló levelezések, amelyek szabály 
szerűen Suez Adcn-en át továbbítandók, a ren
des bérmentesítési díjon felül lerovandó alábbi pót
díjak ellenében a Haifa Bagdad szárazföldi (auto
mobil) utón is továbbíthatók.

E rendkívüli útvonalon történő továbbításért, 
amelyen a küldemények legalább 14 nappal rövi- 
debb idő alatt érnek rendeltetési helyükre, mint a 
rendes tengeri utón, a pótdíjak a következők: 
Levelekért 20 g-ként, vagy annak

töredéke u tá n ......................................... .30 fillér
Levelezőlapokért.....................................20 „
Nyomtatványokért és árumintákért 50 

g-ként, vagy annak töredéke után . . 06 „
Az így továbbítandó levelezések címoldalának 

felső bal sarkára feltűnően a következő megjegyzés 
írandó: Par voie de. térré Haifa—Bagdad«, vagy
»By overland mail Haifa—Bagdad«.

Amennyiben a feladó e megjegyzés felírását 
elmulasztaná, a pótdíjat azonban lerótta, úgy a 
felvevő, vagy továbbító postahivatal köteles azt 
pótolni. Ha azonban e megjegyzés alkalmazása 
mellett a pótdíj nincs leróva s a feladó ismeretes, 
úgy az a pótdíj lerovására felhívandó. Ha a fel
adó nem ismeretes, vagy a pótdíjat nem hajlandó 
leróni, úgy a hivatalok töröljék a LIaifa—Bagdad 
szárazföldi utón való továbbításra vonatkozó meg
jegyzést s írják helyébe a »via Suez—Aden« sza
vakat.

A Haifa—Bagdadi utón továbbítandó levele
zéseket a hivatalok külön kötegben »Haifa—Bag- 
dad-i utonn továbbítandó levelezések« megjegyzés
sel ellátott kötegjelző alatt továbbítsák a Buda
pest 72. számú postahivatalhoz.

E rendelet a Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és 
Rádió-Díjszabás 5. oldalán a »Postai Díjszabás« 
című fejezetnél előjegyzendő.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 24-én.
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Marhalevéllirlapok kiadása a postával nem 
biró községeknek.

36.114.
Utasítom azokat a postahivatalokat, amelyek 

körzetébe több község tartozik, hogy marhalevél- 
űrlapokat csak azoknak a postával nem biró közsé
geknek adjanak ki, amelyek a »Marhalevélül']ap 
nyilvántartó könyv -ükét vásárlás végett a posta- 
hivatalnál bemutatták. Más község részére ilyen 
űrlapokat kiszolgáltatni szigorúan tilos; semmi kö
rülmények közölt sem szabad annak előfordulni, 
hogy ugyanazon község 2, vagy több postahivatal
nál vásároljon marhalevélürlapokal.

Az ellenőrzést végző tisztviselők jelen rendele
téin betartását a hivatali szemlék alkalmával ellen
őrizzék.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 23-án.

19. Kimutatás e lv eszett igazolójegyekről.
(L. a P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040. sz. rendeletet.)

Kiálli.ó hivatal Az igazolójegy Az igazolójegy 
tulajdonosa(ós orszáü) száma Kiállitásának kelte

Alexandrie,
Egyiptom

1.032 1926. IX. 11. Mohamed Ali 
Abdel Raiiman

Firenze,
O laszország

20,548 1926. XII. 16 Urbano U rbani di 
Domenico

Merano,
Olaszország

29,938 1927. VI. 21. Piazza Giuseppe 
di Giuseppe

Palermo,
O .aszország

4-2,300 1927. V. 25. Antonino Dragotto

Palermo,
O laszország

43,354 1927. VI. 2. Francesco Rallo 
fu Giuseppe

Parma,
O laszország

43,971 1927. V. 25. David Dapozzo 
fu Domenico

Alicante,
Spanyolország

B. 31,141 1927. V. 25. Adolfo Brid Mar
tinez

Calatayud,
Spanyolország

B. 18,777 1927. IV. 28. Juan Estoduto 
Novella

C ham artin  de 
la  R osa, 

Spanyolország

B. 5.21 1925. XI. 16. Juan Aliaga 
Navarro

Madrid,
Spanyolország

B. 14.514 1926. VI. 4. Juan  de Dios 
Campos

Változás a Táviró-Dijszabás-ban.
32.749.

A kir. hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
megjelent Táviró-Díjszabás-ban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

A 11. oldalon az. 1. jegyzet szövegében Las 
Palmas-ba« szavak törlendők és helyébe Kanári- 
szigetek-re« Írandó.

A 13. oldalon Délafrikai Unió szódíja a via 
Brest-Dakar, vagy Teneriffe-Dakar« hasábban 
3.11-ről 2.66-ra helyesbítendő.

A 14. oldalon Délnyugat-Afrika szódíja a »via 
Brest-Dakar, vagy via Teneriffe-Dakar hasábban
3-. 11-ről 2.66-ra helyesbítendő.

A 15. oldalon Nyasszaföld szódíja a »via Brest- 
JDakar, vagy Teneriffe-Dakar« hasábban 3.67-ről 
3.22-re helyesbítendő.

A 16. oldalon Rhodesia-nál a via Brest-Dakar, 
vagy via Teneriffe-Dakar« hasábban I. Dél-Rhodcsia 
szódíjául 2.88 és II. Észak-Rhodesia szódíjául 3.22 
jegyzendő elő.

A 24. oldalon a Rendeltetési ország hasábban 
St. Martin (Ile de) után következő »(via San Juan 
radio)« szavak törlendők. A szódíj az Útirány I. 
hasábban 5.57-ről 5.45-re helyesbítendő. A követ
kező sorban a »(via Barbados rad io).... 5.46« ki
tétel törlendő.

Délamerikánál a via Lissabon—Mailére, Em
den—Mailére vagi] Eastern« itt díjtételei a követ
kezőképpen helyesbítendők:

a 25. oldalon Argentina-nál 4.51-ről 3.91-re;
Bolivia-nál 1. Ballivian stb....... 5.91-ről 5.54-re,
2. Többi hivatalok.... 4.51-ről 4.11-re; Brazíliá
nál 2. Amazon terület I. őv ... 5.96-ról 5.55-re, II.
őv__  7.64-ről 7.23-ra, 3. District de l’Acre.. . .
7.08-ról 6.(i7-re, I. Brazília többi hivatalai... I. 28-ról 
3.87-re;

a 26. oldalon Chili-nél 1. Punta Azenas. . . .  
5.18-ról 4.81-re, 2. Többi hivatal. . . .  4.51-ről 4.14-re;
Columbia-nál 1. Barantpiilla stb.......6.86-ról 6.49-re,
2. Bogota és 3. Többi hivatal__  7.7()-ről 7.33-ra;

a 27. oldalon Dél-Georgia (szigetinél 7.53-ról 
7.16-ra; Falkland szigetek-nél 1. Port Stanley.... 
6.13-ról 5.76-ra, 2. Fox B ay .... 6.83-ról 6.46-ra;

a 28. oldalon Guyana (angol)-nál mind a négy
stb....... 13.97-ről 13.60-ra, 2. Többi hivatal. . . .
13.97-ről 13.60-ra;

a 29. oldalon Paraguay-nál 4.51-ről 4.14-re; 
Peru-nál 1. El Encanto stb.... 5.63-ról 5.26-ra, 2. 
Többi hivatal.... 5.07-ről 4.70-re; Uruguay-nál 
4.51-ről 4.14-re.

Ugyancsak Délamerikánál a »via Lissabon— 
Műdére—Valparaiso, Emden—Mailére Valparaiso,
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vagy Eastern—Maclére—Valparaiso« át díjtételei a 
következőképpen helyesbítendők:

a 27. oldalon Ecuador-nál 1. Esmeraldas
stb......  5.96-ról 5.59-re, 2. Többi hivatal.... 6.24-
ről 5.87-rc;

a 28. oldalon Guyana (angol)nál mind a négy 
csoportban 10.11-ről 9.74-re;

a 28., illetőleg a 29. oldalon Guvanna (német 
allőldi)-nél 14.59-ről 14.22-re.

A 37. oldalon a Rendeltetési ország hasábban 
Uj-Zéland és »Willis Islets közé mint új név 

írandó: Union-szigetek (lies de l’Union) Fa-
kaofo« —  Szódíja a via Eastern vagy via Var
sóvá?—Indo« hasábban 5 P 13 f, a via északatlanti 
kábelek, via Rateable és via Em pirado—Van
couver hasábban 6 P 14 f, a via északatlanti 
kábelek, via Italcable és via Ern pirado San Fran
cisco hasábban 6 P 03 f, a via Transradio— 
Vancouver« hasábban 5 P 82 f és a via Trans
radio—San Francisco hasábban 6 P 03 fillérrel 
jegyzendő elő.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 20-án.

A „Hivatalos Névjegyzék (Nom enclature) a nem
zetközi távirószolgálatra megnyílt táviróhivata- 

lokról“ című segédkönyv 15. kiadása.
32.726.

A Hivatalos Névjegyzék (Nomenclature) a 
nemzetközi távirószolgálatra megnyilt táviróhivata- 
lokról« című segédkönyv 15. kiadása a nemzet
közi iroda kiadásában megjelent. A segédkönyv
ből a kor. postaigazgatóságokat, azokat a központi 
postai szerveket, melyeknek a segédkönyvre szük
ségük van, valamint az összes kincstári táviróhiva- 
talokal a szükséges példányszámmal a m. kir. 
posta központi anyagraktára fogja ellátni.

A fentemlítell postai hatóságok, szervek és 
hivatalok a Nomenclature új példányainak kézhez
vétele után a készletükben lévő 14. kiadású régi 
példányokat bizonylatpár kíséretében küldjék el a 
m. k. posta központi anyagraktárának, mely a 14. 
kiadású példányokból a rendelkezésre álló kész
lethez képest az összes budapesti, valamint a fon
tosabb vidéki nem-kincstári táviróhivatalokat 
ellátja.

A nem-kincstári hivatalok a Nomenclature 14. 
kiadásának kézhezvétele után a készletükben lévő, 
ennél régebbi kiadású Nomenclature két bizonylat- 
pár kíséretében ugyancsak a kp. anyagraktárhoz 
küldjék.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 21-én,

Forgalomköri változás.
34.368.

Zajta kk., Szatmár vm., ezentúl 
Az új hivatal díjnégyszögszáma: 3.048, utal

vány jelzőszáma: 2.375.
Budapest, 1927. évi szeptember hó 16-án.

H elyesbítés a „H elységnévtárban“.
35.251.

Folyó évi július hó 1-én, a Szeged-Felsőtanya 
p. u.-ról Felsőközpontra áthelyezett (P. R. T. 30. 
szám, 26.831. sz. rendelet) postahivatal nevét Sze
ged sz. kir. város tanácsának kérelméhez képest 
Szeged-Felsőtanyára változtatom.

A hivatalok a helységnévtárt, valamint a posta- 
hivatalok névsora című segédkönyvet ennek meg
felelően helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 26-án.

Helyesbítés „A m. kir. postahivatalok és posta
ügynökségek névsora“ c. segédkönyvben.

i.
ad. 26.177.

Csolnok postahivatal neve mellől a »gy« jelzés 
törlendő.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 19-én.
II.

24.605.
Vanyarc neve után a »gy» jelzés helyett »k 

jelzés írandó.
Rudapest, 1927. évi szeptember hó 23-án.

Postahivatal megnyitása.
33.141.

Az ideiglenesen szünetelő perbáli postahiva
tal október hó 1-én újból megnyílik.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 22-én.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűkig irt és kellően felsze
relt kérvényüket a debreceni m. kir. postaigazga
tósághoz 1927. évi október hó 20-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 26-án.

K I M U T A T Á S

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 törlés oka ' Megjegyzés
n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Posta-
vezérigazg.

Süveggyártó Jenőné 
Gyökö.-sy Erzsébet kiadó Szeghalom

1899 Palota újfalu Több, mint féléve 
alkalmazást nem vállalt 1-R 657/927

» Székely József nyug-,
s.-ellenőr

Tótvázsony
1886 Palotau j falu Több, mint féléve 

alkalmazást nem vállalt

n Csépi Erzsébet kiadó Dunapentee
1899 Véitesacsa

Vértesacsai
postamesterré neveztetett 

ki
ad j 12.780 

X — 927

» Hódossy Erzsébet
’

Rozsnyó
1902 Rákosbegy

Nagysápi
postamesterré neveztetett 

ki
34.889 

X 927

Debrecen Rakonczai Anna Földeák
1878 Mérk. Postamester Naszályon
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Kiadói á llást keresnek. VI.

1 . Komoly munkaerő, perfekt, szorgalmas ki
adó november 15-től, december 1-től vagy decem

M i n d h á r o m  szakban jártas önállóan kezelő 
kiadónő, bárhol, de lehetőleg Budapesten alkal
mazást keres. Pénztárkezelést, helyettesítést is 
vállal. Cím: Loosy, Budapest, I. kér., Alma-utca 3. 
Telefon: T. 117—25.

ber 15-től állást keres. Cím: Postakiadónő, Pálfa.
VII.

Kiadói állást, vagy III. osztályú postahivatalnál 
helyettesítést keresek. Szerény igényeim vannak, 
leginkább jó otthont óhajtanék elnyerni. Szives

II. megkeresést kérek Posgay Vilma postakiadó, Alsó-
Mindhárom szakmában jártas kiadónő, azon 

nalra alkalmazást keres. Kiadónő, Kenderes.
ábránv, Borsod megye címre.

Vili.
III. Szerényigényű, érettségizett, 28 éves leány ki

Hosszú gyakorlattal, posta-távirda férfikiadó, 
október hónap 15-től állandó alkalmazást keres. 
Hosszabb ideig tartó postamester helyettesítést is 
elvállal, szerény feltételek mellett. Címe: „Posta- 
kiadó“ Gyöngyöspata, Heves megye.

segítőnek menne. Teljes ellátást kér. Fizetést nem. 
Háztartásban szívesen segít. Ágyneműt is vihet. 
Szives megkeresést vár Simíts Etelka, Szeged, Zá
kány-utca 48.

IX.

IV. Teljes gyakorlattal bíró, szorgalmas kiadónő 
állást keres Budapesten fixre (hogy agg szülei kö

Egy fiatal, teljesen kezdő, 4 polgárit végzett 
árvalány, hivatali kisegítőnek ajánlkozik. A hajdú
böszörményi postahivatal szívességből közvetít.

rében lehetne). De Pest környékére is szívesen el
megy, de teljes ellátás mellett, nem pedig fixre. 
Szives megkeresést kér kiadónő Hajdusámson.

V. X.
Posta mindnégy szakában képzett, ötévi gya

korlattal biró, hivatal vezetésre, számadásra képes 
kiadónő október 15-től alkalmazást vállal. Innia, 
Fejér megye. ,

Több évi gyakorlattal, mindhárom szakban 
teljes jártassággal biró kiadónő állást vállal. Szives 
megkeresést kér, Sárvár, Cukorgyár postahiva
talba.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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T A R T A L O M
Az újévi postakönyvecskék megrendelése.
Postai szállításból k izárt sajtóterm ék.

A központi illetm ényhivatal álta l feladott illetmény-, 
nyug- és rokkantellátása u talványok szabályellenes kezelése.

Változás kalauzposta közlekedésében.

Változás a Táviró-Díjszabás-ban.
Uj m agyar—jugoszláv távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.
Távbeszélő forgalom m egnyitása Budapest—Amsterdam, 

lto tterdam  és Hága közt.
Üj m agyar—csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.

A vidéki m. kár. távbeszélőhálózatok előfizetőinek 
| h ivatalos betűrendes névsora.

Sajtóhibahelyesbítések.
Forgalom kor^ változások.
Helyesbítések a H elységnévtárban.
Kinevezések.
Pályázati h irdetm ény postam esteri állásra 
Pályázat több ideiglenes m inőségű II. oszt. postaal- 

tiszti távirdaszerelő i és II. oszt. vonalfelvigyázói állásra. 
Személyzetiek.
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról.
Kiadót keres.
Kiadói állást keresnek.

Az újévi postakönyvecskék m egrendelése.
34.771.

A múlt évben azt tapasztaltam, hogy a kir. 
hivatalok az újévi postakönyvecskéket nem mind
nyájan rendelték meg az előirt határidőben s emiatt 
az anyagraktár a könyvecskéket a kívánt példány
számban megküldeni nem tudta.

Felhívom a kir. hivatalokat, hogy az 1928. évre 
szóló újévi postakönyvecskék megrendelését mielőbb 
gyűjtsék össze és a m. kir. posta központi anyag
raktára címére küldött átirattal legkésőbb folyó évi 
november hó 10-ig rendeljék meg. A később beérj 
kező megrendelések csak annyiban vehetők figye
lembe, amennyiben még készlet fog az anyagraktár 
rendelkezésére állani.

A könyvecske ára darabonként 4 fillér lesz.
A megrendelt könyvecskéket a központi anyag

raktár folyó évi december hó 15-ike után fogja a 
hivatalok címére elküldeni. A hivatalok főnökségei 
a megrendelt példányok árát a kézbesítőktől leg
később 1928. 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 könyvecs
kék darabszámát, melyet a hivatal kapott.

Ez alkalomból újból figyelmeztetem a személy
zetet, hogy a központi anyagraktártól rendelhető 
újévi könyvecskéken kívül más kiadású újévi kö
szöntőket, üdvözlő jegyeket, stb., a kézbesítőknek a 
felek között kiosztani nem szabad. Ha ez mégis 
előfordulna, akkor köteles a hivatalvezető (posta
mester) ezek szétosztását azonnal beszüntetni s 
erről a lefoglalt köszöntők egy példányának csato
lása mellett felettes igazgatóságához jelentést tenni. 
(Lásd P. R. T. 1917. évi 51., 1913. évi 67. és 1914. 
évi 126. számában közzétett 78.510., 24.965. és 23.391. 
számú rendeleteket.)

Az igazgatóságok végül ellenőrizzék, hogy az 
egyes hivatalok a beszerzés körül miképpen jár
nak el.

Budapest, 1927. évi október hó 1-én.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
37.608.

A Léván megjelenő »A Garamvölgy« című 
hetilap postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a hetilapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 28-án.
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központi illetményhivatal által feladott illet
mény, nyug- é s  rokkantellátási utalványok 

szabályellenes kezelése.
35.846.

A m. kir. központi illetményhivatal panaszt 
tett, hogy a postahivatalok egyrésze az illetmény, 
nyug- és rokkanlellátási utalványok kezelésénél 
nem alkalmazkodik az e tárgyban a P. R. T. 1926. 
évi 28. számában megjelent 24.117. számú ren
delet 11. és 13. pontjában foglaltakhoz. Nevezetesen 
a hivatalok az oda kézbesítésre beérkezett, azon
ban más postahivatal által kézbesítendő utalvá
nyokat csak az esetben továbbítják a kézbesítésre 
illetékes postahivatalhoz, ha eziránt őket a köz
ponti illetményhivatal ajánlott levélben megkeresi; 
továbbá a bármely okból kézbesíthetlenné vált 
nyug- és rokkantellátási utalványokat szabályelle
nesen a központi illetményhivatalnak küldik vissza, 
jóllehet azt az idézett rendelkezés értelmében a 
posta központi számvevőségének kell megküldeni.

Minthogy ez a szabályellenes eljárás egyrészt 
az érdekeltekre nézve felette sérelmes, mert járan
dóságuk kézhezvételét késlelteti, másrészt felesle
ges iratváltást eredményez és az ügyek lebonyolítá
sát késlelteti, figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a 
fenthivatkozott rendeletet gondosan tanulmányoz
zák át és a szóbanlevő utalványok után és vissza
küldésénél az idézett pontokban foglalt rendelke
zésnek megfelelően járjanak el.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 30-án.

V áltozás kalauzposta közlekedésében.
36.911.

A Biharkeresztes—Püspökladány közt közle
kedő 298. sz. kalauzposta f. évi szeptember hó 
1-től kezdve az 529. számú vonat megszűnése követ
keztében az 537. sz. vonatban közlekedik.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 27-én.

V áltozás a Táviró-Dijszabásban.
34.312.

A kir. hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
megjelent Táviró-Díjszabás-ban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

A 16. oldalon a Rendeltetési ország hasábban 
Portugál-Kelet-Afrikánál »f) Buzi (via Beira radio)« 
után külön sorban »g) Mambone (via Beira radio)« 
írandó. Ennek szódíja a »via Eastern« hasábban 
3 P 61 fillérrel jegyzendő elő.

Ugyanitt, azaz Portugál-Kelet-Afrikánál a »via 
Brest-Dakar vagy via Teneriffe-Dakar hasábban 
az összes díjtételek törlendők.

A 25. oldalon Bolivia: 2. Többi hivataloknál, 
a 26. oldalon Chili: 2. Többi hivatalnál, a 29. olda
lon Paraguay-nál és Uruguay-nál a »via Radio— 
I'rance« díjtétele 4.17-ről 4.14-re helyesbítendő.

A »via Radio—France díjtétele még a követ
kező helyeken helyesbítendő:

a 25. oldalon Bolíviánál 1. Ballivian stb__
5.57-ről 5.54-re; i

a 26. oldalon Chilinél 1. Punta Arenas... 4.84- 
ről 4.81-re;

a 27. oldalon Dél-Georgia (sziget)-nél 7.20-ról 
7.16-ra, Falkland-szigeteknél 1. Port Stanley... 
5.80-ról 5.76-ra és 2. Fox Bay... 6.50-ről 6.46-ra;

a 29. oldalon Perunál 1. El Encanto stb .... 
5.29-ről 5.26-ra és 2. Többi hivatal... 4.73-ról
4.70-re;

a 30. oldalon Brit-India (Indes-Britanniques) 
stb. díjtétele a »via Eastern és a »via Varsovie- 
Indo« hasábokban 2.36-ról 2.02-re helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Iraq szódíja a »via 
Eastern hasábban 3.48-ról 3.14-re helyesbítendő.

A 32. oldalon Perzsiánál a »via Eastern« díj
tételek a következőképpen helyesbítendők: Bender 
Abbas... 3.81-ről 3.48-ra, Bushire, valamint Többi 

' hivatal... 3.70-ről 3.36-ra.
Ugyanezen az oldalon Perzsa-öbölnél a »via 

Eastern« díjtételek Bahrein és Lingah ... 3.70-ről
3.36-ra, Többi hivatal... 3.03-ról 2.69-re helyes
bítendő.

A 35. oldalon a ** (két csillagos) jegyzet szö
vegébe »via Italo-Radio—« után »via London- 
Marconi—« kitétel Írandó.

A 36. oldalon; a f  jelzésű jegyzet szövegében »és 
ehhez az úthoz« szavak törlendők és helyébe »via 
Italo-Radio—, valamint via Radio-France és az 
vzekhez az útakhoz« Írandó. Ugyanebben a jegyzet
ben »Ezen az úton« helyett »Ezeken az vitakon« 
Írandó.
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A 37. oldalon a Portugál Timor via Indes-neer- 
landaises »via Eastern vagy via Varsovie-Indo« 
hasábban levő 5.83 díjtétele *** (három csillag
gal) jelölendő meg; lent pedig *** jelzéssel a követ
kező jegyzet Írandó: »Ugyanezzel a díjtétellel táv
iratok »via London—Marconi—San-Francisco is 
küldhetők.«

Budapest, 1927. évi szeptember hó 29-én.

Uj m agyar-jugoszláv távbeszélöviszonylatok  
m egnyitása.

37.369.
A folyó évi október hó 1-én a Vasvár—Cakp- 

vec (Csáktornya) és Vasvár—Zagreb (Zágráb) táv
beszélő viszonylatokban megnyílott a forgalom.

Beszélgetési díj mindkét viszonylatban 2 P 40 f.
A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 

kiadott »Távbeszélő-Díjszabás«-fedőlapját az új vi
szonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 30-án.

Távbeszélöforgalom  m egnyitása Budapest- 
Amsterdam, Rotterdam é s  Hága között.

37.666.
Egyrészről Budapest, másrészről a németalföldi 

Amsterdam, Botterdam és Hága (La Haye, s 
Gravenhage) közt a távbeszélőforgalom folyó évi 
október hó 5-én megnyílik. A beszélgetési díj mind 
a három viszonylatban 11 P 80 f.

A kir. hivatalok a »Távbeszélő-Díjszabás« 34. 
és 35. oldalai közé betétívet ragasszanak s arra »3 
a Németalföld« cím alatt a három új viszonylat 
adatait jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 30-án.

Új m agyar— csehszlovák  távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

36.349.
A folyó évi október hó 10-én a következő 

új magyar—csehszlovák távbeszélő-viszonylatokban 
nyílik meg a forgalom:

A m a g y a r  A  c s e h s z lo v á k  B e s z é lg e t é s i  d íj
t á v b e s z é lő  k ö z p o n t  tá v b e s z é lő  k ö z p o n t

n e v e  n e v e  P e n g ő  fill.

Abaujszántó Poprád 2 50
Békéscsaba Dől. Rubin (Alsó Rubin) 3 95

A m a g y a r  A c s e h s z lo v á k  B e s z é lg e té s i  díj
tá v b e sz é lő  k ö zp o n t tá v b e sz é lő  k ö z p o n t

n e v e  n e v e  P e n g ő  f illér

Budapest Bosaca (Bosácz) 2 95

55 Dől. Rubin (Alsó Rubin) 2 95

55 Modry-Ramen (Rékkő) 2 50

55 Horice v. Podkrkonosi 4 05
Czelldömölk Topolcany

(N agy tapolcsány) 2 50
Debrecen Lipt. Sv. Mikules

(Liptószentmiklós) 3 40
Esztergom Bratislava (Pozsony) 2 95
Fót Stupava (Stomfa) 2 95
Rarczag Praha (Prága) 5 05
Recskemét Stupava (Stomfa) 3 40
Makó Dől. Rubin (Alsó Rubin 3 95

55 Poprád 3 50
55 Stupava (Stomfa) 3 95

Miskolc Dől. Rubin (Alsó Rubin) 3 40
Nagykőrös Stupava (Stomfa) 3 40
Pápa Topolcanv

(N agy tapolcsány) 2 50
Pusztamérges Bratislava (Pozsony) 3 40
Rákospalota Stupava (Stomfa) 2 95
Sopron Topolcany

(N agy tapolcsány) 2 50
Szeged Rremnice (Rörmöcbánya) 3 95
Szombathely Topolcany

(Nagytapolcsány) 2 50
Tarczal Hidaskert (Hidaskürt) 2 95

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 4-én
kiadott »Távbeszélő-Díj szabás »-t az új viszonyla
tok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 30-án.

A vidéki m. kir. távbeszélöhálózatok előfizető i
nek hivatalos betűrendes névsora.

37.215.
Értesítem a hivatalokat, hogy a vidéki táv

beszélő előfizetők hivatalos betűrendes névsora 
megjelent.

A távbeszélő előfizetők részére kiadandó név
sorfüzetekre vonatkozólag a távbeszélő központok 
felettes igazgatóságuktól, illetve a vezérigazgatóság 
kerületébe tartozó hivatalok a vezérigazgatóság 8. 
ügyosztályától részletes rendeletet kapnak.
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Itt csak annyit említek meg, hogy a vidéki 
távbeszélő névsorok 5 füzetben jelentek meg, és 
pedig:

I. Vezérigazgatóság kerülete. Tartalma: Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom és 
Nógrád-Hont vármegyék.

II. A debreceni m. kir. postaigazgatóság kerü
lete. Tartalma: Abauj-Torna, Bihar, Borsod-Gömör, 
Kishont, Hajdú, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Sza- 
bolcs-Ung, Szatmár-Ugocsa, Bereg és Zemplén vár
megyék.

III. A pécsi m. kir. postaigazgatóság kerülete. 
Tartalma: Baranya, Somogy, Tolna és Zala vár
megyék.

IV. A soproni m. kir. postaigazgatóság kerü
lete. Tartalma: Győr-Moson-Pozsony, Komárom- 
Esztergom, Sopron, Vas és Veszprém vármegyék.

V. A szegedi m. kir. postaigazgatóság kerülete. 
Tartalma: Bács-Bodrog, Békés, Csanád-Arad-Toron- 
tál, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pcst-Pilis- 
Solt-Kiskun vármegyék.

Végül minden egyes füzet függelékekép mind
azon helységek neve közöltetik, ahol távbeszélő köz
pont van, vagy ilyen nincsen, de oly távbeszélő 
állomás van, amely valamely állami távbeszélő 
központhoz csatlakozik.

A helységnevek mellett álló római számok a 
füzet-, az arabs számok pedig a füzet lapszámát 
jelentik.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye összes táv
beszélő előfizetői úgy a vezérigazgatósági, mint a 
szegedi, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéé, úgy a 
debreceni, mint a szegedi, végül Esztergom-Komá- 
rom vármegyéé, úgy a vezérigazgatósági, mint a 
soproni füzetben is megtalálhatók.

Minden távbeszélő előfizető a saját hálózatának 
névsorát díjtalanul annyi példányban kapja meg, 
ahány állomása (főállomás, fővezeték) van. A mel
lékállomások után díjtalan névsor nem jár.

A mellékállomások céljaira szükséges névsor- 
füzeteket, úgyszintén az idegen kerületbeli táv
beszélő hálózatok névsorát az előfizetők a hivatalok 
utján a m. kir. posta hirdetőirodájától rendelhetik 
meg füzetenkint 1 pengő 20 fillérért.

A hivatalok az ily célból beszedett összegeket 
szolgálati postautalványon küldjék meg a m. kir.

posta hirdetőirodájának. Az utalvány szelvényére 
jegyezzék fel, vagy pedig, ha ez ott nem férne el, 
külön levélben közöljék, hogy melyik kerületi füzet
ből és hány példány küldendő el.

Egyebekben alkalmazkodjanak a hivatalok a 
felettes postaigazgatóságtól, illetőleg a vezérigazgató
ság 8. ügyosztálytól veendő részletes rendeletben 
foglaltakhoz.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 26-án.

Sajtóhibahelyesbítések.
ad 32.749.

A P. B. T. folyó évi 39. számában közölt 32.749. 
számú rendelet 7. bekezdés 4. sorában »5.45« 
»5.46«-ra, a 10. bekezdés első sorában »Azenas 
»Arenas«-ra helyesbítendő.

A 12. bekezdésben »Guyana (angol)-nál mind 
a négy« szavak törlendők és helyettük a következők 
írandók: »Guyana (francia)-nál 1. Regina.«

A 16. bekezdésben a »csoportban« szó után 
»9.55-ről, illetőleg« szavak szúrandók be.

Budapest, 1927. évi október hó 1-én.

Forgalomköri változások.
i.

36.553.
Simonmajor nk., Tolna vm., központi j., ezen

túl f x ] , eh. Szekszárd, díjnégyszögszáma 567, Sár- 
bogárd 5~b ■ ■ ■ ■ ■ ■ » Bátaszék, Fácánkert p. u.

Emmamajor Simonmajor, Tolna vm., köz
ponti j., u. p. ezentúl Simonmajor.

Fácánkertpuszta r \  Simonmajor, Tolna vm., 
központi j., u. p. Simonmajor.

Ifigéniamajor r \  Simonmajor, Tolna vm., köz
ponti j., u. p. Simonmajor.

Juliamajor Simonmajor, Tolna vm., köz- 
ponti j., u. p. Simonmajor.

Középmajor Simonmajor, Tolna vm., köz
ponti j., u. p. Simonmajor.

Pusztakajmád Simonmajor, Tolna vm., köz
ponti j., u. p. Simonmajor.

Vadászmajor r \  Simonmajor, Tolna vm., köz
ponti j., u. p. Simonmajor.

A »Helységnévtár« és a »Postahivatalok és ügy
nökségek névsora« megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 29-én.
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34.530.
Dáka kk., Veszprém vm., pápai ]., ezentúl S^D
Pápakovácsi kk., Veszprém vm., pápai j., ezen

túl G3Ü>
Pápadereske kk. és Pápasalamon kk., Belső

major /'A Dáka, Kisötvös puszta z'A Pápasalamon, 
Veszprém vm., pápai j., továbbá Nagyaláson kk., 
Alinamajor és Barcamajor /'A Nagyaláson, végül 
Vid kk. és Somlóvecse kk., Veszprém vm., deve- 
cseri j., u. t., ezentúl Dáka.

Altyamajor, Gyulamajor, Középmajor, /'A Pápa
kovácsi, továbbá Kúp kk. és a hozzátartozó Eszter- 
házymajor és Noráp kk., Veszprém vm, pápai 
j., ezenkívül Bakonypölöske kk. és a hozzátartozó 
Alsópityómajor, Elemérmajor és Felsőpityómajor, 
Veszprém vm., devecseri j., u. t ,  ezentúl Pápa
kovácsi.

Budapest, 1927. évi szeptember* hó 29-én.

III.
36.227.

Magyarszentiván kk., Baranya vm, szentlőrinci 
j ,  ezentúl díjnégyszög száma változatlan, utal
ványjelző száma 5.412.

A »Helységnévtár« és a »Postahivatalok és ügy
nökségek névsora« helyesbítendők.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 29-én.

IV,
33.441.

Tengőd nk. Tolna vm., tamási-i j. ezentúl €3<§; 
szolgálati jellege: L.

II.

B á l i  m a lo n ile le p  ■ n \ T e n g ő d . T o ln a  v m ,  la m á s i - i j ,  n . l .  e z e n lií l  T en :

C se re lie g y i l a t á s o k r \ » r> 77 n  V  77 77

K ish e g y i la k á s o k r \ 77 77 77 v 77 77 77 77

C s ip k é s  la k á s o k o 77 n  ; ;  » 77 77 77 77

K á g y á m  m a lo m r \ 77 r> 77 77 77 77 77 77

T o k a i  p u s z ta r \ 77 77 77 77 77 77 77 77

K á n y a  k k . r \ 77 77 77 77 77 77 77 77

K ism alo m r \ K á n y a 77 77 77 77 77 V) 77

R e m e le p u sz la r \ 77 71 77 77 77 77 77 77

T ó tk o r  k k .  T o ln a V III. 77 u p . és  u t .  „ 77

B e tlc g  k k . , 77 77 77 ii.  t .  „ 77

Budapest, 1927. évi szeptember lió 19-én.

V.
37.709.

Irota kk., Borsod—Gömör—vKishont vm, Edelé- 
nyi j,, u. t. Felsővadász.

Budapest, 1927. évi október hó 1-én.

H elyesbítések a „H elységnévtárában.
I.

36.742.
Sávoly kk., Somogy vm., marcali j., u. t. helye

sen Kiskomárom.
Sávolyi major /'"A Sávoly és Zseberjepuszta 

Sávoly, u. t. mindkettőnél helyesen Kiskomárom!
Budapest, 1927. évi szeptember hó 29-én.

II.
37.209.

Nagycsepely kk., Somogy vm., tabi j., u. p. 
és u. I. Kötésé.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 28-án.

III.
33.692.

Földespuszta r \  Nagydorog, Tolna vm., duna-- 
földvári j ,  u. t. helyesen Györköny.

Hegyésitanyák és Hegyfalu közé pótlólag 
bejegyzendő: »Hegyespuszta /'"A Dunaszentgyörgy, 
Tolna vm., dunaíöldvári j., u. p. Paks, u. t. Duna
szentgyörgy.«

Kutas kk., (Somogy vm., nagyatádi j.)-nél a 
©23 jelzés és L. betű közé pótlólag bejegyzendő a
r  jek

Majsamiklósvár nk., Tolna vm., tamási-i j ,  u. 
t. helyesen Tamási.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 27-én.

Kinevezések.
i t

37.000.
I. A kereskedelemügyi ni. kir. miniszter kine

vezte postafőellenőrré Kovács József postaellenőrt, 
postaellenőrökké pedig Linter Dezső, Simontsils 
Alajos, Bordás Lajos és Hajós Mihály postaségéd- 
ellenőröket. ' •

II. A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte
a) I. oszt. postatisztekké Molnár János posta

műszaki segédtisztet, Kulcsár József, Németh János
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Sándor, Dályai Andor, Piláth József, Lakatos 
Károly, Puskás József, Faller István, Kalas István, 
Kvaszna József, Bakos Tibor, Dimeth Ferenc, Sass 
István, Derdák Lajos, Linzbauer József és Fegyve
res Miklós II. oszt. postatiszteket,

b) ideiglenes minőségű II. oszt. postatisztekké 
Németh Árpád postakezelőt, Topovics Gábor és 
Farkas László posta forgalmi díjnokokat,

c) posta segédtisztekké: Varga Ferenc, Eger- 
szegi László, Karácsonyi Rezső, Szilágyi József, 
Pranger Ernő, Lovász József, Asbóth József, Kun 
Antal, Schück Géza, Veiland Nándor, Hankótczy 
Kálmán, Baté István, Imrei Gyula, Kohn Jenő, 
Kun Sebestyén Géza, Ladányi Lajos, Nagy Ödön, 
Krska Sándor, Pivonkay Antal és Valentin Bodor 
Kálmán postakezelőket,

d) posta műszaki segédellenőrökké: Böhm Emil 
és Steidl István posta műszaki segédtiszteket,

e) posta műszaki segédtisztekké: Kincses István, 
Gulyás Ferenc, Virágh István, Rohonczy József, 
Zolnay István, Szöllösi János, Kovács Gyula, Braun 
János, Sass Pál és Reszelv Miklós posta műszaki 
kezelőket,

f) ideiglenes minőségű postakezelőnőkké: Jánk 
Anna, Nádor Béláné, özv. Roszner Gézáné, Heim- 
gartner J. Frigyesné, Taubler Margit, Ecseki Mária, 
\  rana Emma, Radó Gyuláné, Bomerszbach Erzsé
bet, Bánky Margit, Dályai Alice, Gyökér Mária, 
Joó Mária, Jugovits Berta, Konkoly Anna, Kovács

Anna budapesti, Körmendi Piroska, Ormossy Bor
bála, Reif Paula, Sarvajcz Katalin, Thauzer Erzsé
bet, Varga Jolán budapesti és Varga Julia napi
díjas távbeszélő kezelőnőket, illetőleg díjnokokat,

g) a postaaltisztek létszámában a II. fizetési 
csoportba II. oszt. szakaltisztekké: Baté György, 
Lőrincz Kálmán, Vincze Kálmán, Nagy József acsai, 
Bogár István és Markovits Károly I. oszt. posta
altiszteket,

a III. fizetési csoportba I. oszt. postaaltisztekké: 
Palennik Ádám, Tóth József füri, Böröcz István, 
Szántó Mihály kisújszállási, Rácz Ferenc puszta
szabolcsi, Szabó Mihály nagyperkátai, Liliom Nán
dor, Káló János líjszászi, Csordás Sándor, Horváth 
István kistapolcsányi, Szakasits Ignác, Ördög’n 
István, Hanzel Mihály, Weinhandl István, Hrehó 
János, Homonna László, Horváth György alapi, 
Horváth J. Győző, Zadravecz Rókus, Winecker 
Konrád, Prekáczka József, Tóth Péter, Gyomai 
Rencsán Pál, Nagy Gyula bögötei, Takács Ferenc 
lovászpalonai, Takó Miklós, Szommer Rezső és 
Berta István II. oszt. postaaltiszteket,

h) a posta műszaki segédszemélyzetének lét
számában: a II. fizetési csoportba II. oszt. vonal- 
mesterré: Németh József I. oszt. vonalfelvigyázót, 
a III. fizetési csoportba I. oszt. vonalfelvigyázókká 
Huszár Imre, Tóth János, Krizsa Ferenc és Hor
váth István II. oszt. vonalfelvigyázókat.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 24-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
36.885.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett 
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg irt és kellően felsze
relt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgató
sághoz 1927. évi október hó 25-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 27-én.
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Pályázat több ideiglenes minőségű II. oszt. 
postaaltiszti távirdaszerelöi é s  II. oszt. vonal

felvigyázói állásra.
37.000.

Ezen állással havi 79 pengő 20 fillér fizetés 
és az állomáshelynek megfelelő lakáspénz, továbbá 
természetbeni egyenruházat jár.

A betöltendő állásokra csakis az 1873. évi II. 
t.-c.-ben előirt igényjogosultsági igazolvánnyal 
ellátott katonai altisztek, valamint a létszámapasz- 
lás folytán a tényleges szolgálatból elbocsátott és 
megfelelő szakképzettséggel biró állami altisztek 
pályázhatnak.

A folyamodványok a m. kir. honvédség és 
csendőrség kötelékébe tartozók részéről illetékes 
parancsnokságuk utján a m. kir. postavezérigazga
tósághoz intézendők. A többi folyamodók kérvényü
ket közvetlenül nyújthatják be a postavezérigazga
tósághoz.

A sajátkezüleg irt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai, hatósági orvosi, az igényjogosult
sági igazolvány eredeti példányával, vagy annak 
hiteles másolatával, magyar honosságot, polgári fog
lalkozást és kifogástalan erkölcsi magaviseletét iga
zoló okmányokkal kell felszerelni és 1927. évi no
vember hó 1-éig benyújtani.

A hirdetett állásokra való kinevezéseknél az 
igazolványos katonai altiszteken és létszámapasz- 
tási állományba helyezett állami altiszteken kívül 
csakis a postánál nagy számban már alkalmazás
ban lévő kisegítő szolgák, havibéres postakocsisok 
és órabéres munkások fognak figyelembe vétetni. 
A már postaszolgálatban állóknak kinevezésért nem 
kell folvamodniok. Más pályázók kérvényei figye
lembe nem vétetnek.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 24-én.

Szem élyzetiek.
37.499.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1927. évi 
augusztus hóban előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik). 

Áthelyeztettek:
Dávid Lajos felügyelő 434 Kaposvárról Keszt

helyre, Demeczky Mihály főtiszt 186 Egerből Buda
pestre, Novák Kálmán segédellenőr 634 Székes- 
fehérvárról Budapestre, Pusztai Nándor segédtiszt 
403 Szombathelyről Sopronba, Góg János segéd
tiszt 516 Békéscsabáról Gyulára, Virág Béla segéd
tiszt 551 Budapestről Debrecenbe, Petsner Emil 
műszaki segédtiszt 36 Budapestről Győrbe, Lippav 
Lajos műszaki segédtiszt 53 Budapestről Bajára, 
Lánszkv Paula segédtisztnő 964 Kaposvárról 
Egerbe, Krska Sándor kezelő 19 Miskolcról Buda
pestre, Tomanek Mária kezelőnő 5 Budapestről 
Komáromba, Peller Etel kezelőnő 31 Nagykanizsá
ról Pécsre, Varga Anna kezelőnő 141 Győrből 
Nagykanizsára, Hornyák Imre II. oszt. altiszt 3121 
Karcagról Debrecenbe, Csenke Gyula II. oszt. altiszt 
3131 Esztergomból Budapestre, Gyenes Mihály II. 
oszt. altiszt 4082 Debrecenből Karcagra, Hagel- 
mayer Albert II. oszt. altiszt 4407 Budapestről 
Bajára, Kása József főkocsis 58 Budapestről Szol
nokra.

Lemondottak:
Dénes József 46 és Farkas Antal Dezső 414 

II. oszt. tisztek.

Felmentettek:
Hersitzki János 4451 és Losits István 4629 II. 

oszt. altisztek.

Nyugdíjaztattak:
Lerch Antal 42 és Kertész Miksa 206 főfel

ügyelők, Szabó János szegedi ellenőr 216, Mohai 
Károly segédellenőr 295, Tobolik Rezső műszaki 
segédellenőr 54, Baranyai Melánia segédellenőrnő 
364, Gáspár János II. oszt. szakaltiszt 275, örsi 
Géza 64, Velegi Mihály 949, Kis Sámuel 1269 és 
Kapusi Ferenc 1382 I. oszt. altisztek, Kónya István 
2838 és Gulyás Lajos 3760 II. oszt. altisztek, 
Jakubecz János 99 és Molnár Pál 104 gépkocsi- 
vezetők, Wadtner János I. oszt. vonalfelvigyázó 73.

Meghaltak:
Marton Károly hivatali igazgató 41, Jakab 

Dezső főfelügyelő 58, Reicher Rezső főfelügyelő 
202, Neupaur Béla II. oszt. tiszt 387, Szilassy 
Sándor főellenőr 144, Hajik János 888 és Büki 
József 1175 I. oszt. altisztek.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 27-én.



312 40. szám.

K I M U T A T Á S

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 törlés oka Megjegyzés
n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

Pécs Reirlák Á dátnné 
sz. Molnár Emília kiadó Pécs

1880 Tabon
Tahi

postam esterré neveztetett 
ki

l.E  Q56/927

n Baán Mária Szalatnak 1904 Bárány aj enő Lemondott l . E -  949/927

Kiadót keres.
A sarkadkeresztúri postahivatalhoz szerény- 

igényű postakiadó, vagy telefon és távírdából vizs
gázott hivatali kisegítő legkésőbb október 15-re fel
vétetik. Havi fizetés 28 P, mosás .és ágynemű nél
kül, teljes ellátással. Ajánlatokkal együtt arcképes 
igazolványt is kérem küldeni.

Kiadói á llást keresnek.
L

15 évi gyakorlattal biró kiadó, ki nagy, I. osz
tályé hivatalokat önállóan vezetett, október 15-re 
vagy november 1-re állást keres. Helyettesítést is 
vállal. Megkereséseket Lőrinczy Géza, Aldebrő, 
Heves megye, címre kérek.

II.
Kilencévi gyakorlattal bíró, mindenben per

fekt kiadónő október 15-re, esetleg azonrialra is, 
állást keres. Szíves megkereséseket kér: Orovits 
Zsuzsa, Nagyatád.

111.
Férfikiadó, a kezelés minden ágában teljesen 

jártas, állást keres. Helyettesnek is elmenne. Címe: 
Mersits László, Budapest 510.

IV.
Nyolcévi gyakorlattal, önállóan kezelő kiadónő 

állást keres azonnalra vagy október 15-re. He
lyettesítést is vállal. Címe: Postaügynökség, Bátor, 
Heves megye.

V.
Tíz éves önálló kiadó azonnali állandó alkal

mazást vagy helyettesítést vállal, lehetőleg olyan 
helyen, ahol irodai munkákat végző férjem, ki a 
postai teendőkben is jártas, mint kisegítő lehetne. 
Ajánlatokat fizetés közlésével Kincses Lajosné, 
Komádi, Bihar megye címre kér.

Nyomatott a Budapesti Hirla.p nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4. Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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T A R T A L O M
A m agyar—bulgár postautalványforgalom  felvétele. 
Figyelmeztetés a nem zetközi rovatlapok helyes k iál

lítására.

Az értéklevélforgalom ban résztvevő postahivatalok 
Görögországban.

Postaküldem ényeknek postabélyeggel való megfelelő 
bérm entesítése.

Irányítási segédkönyv újabb kiadása.

Szolgálati korlátozás m egszüntetése a  m agyar—olasz 
távbeszélőforgalom ban. .

H elyesbítések a H elységnévtárban.
Forgalom köpi változások.
A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi augusztus havi 

forgalm a.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Kiadót keres.
Kiadói állást keresnek.

A m agyar— bulgár postautaiványforgalom  
felvétele.

37.850.
Bulgáriával folyó évi október hó 15-ével a 

mindkét irányú postautalványforgalom megnyílik.
Egy utalvánnyal maximálisan Bulgáriába:

10.000 leva, Magyarországba: 410 pengő küldhető.
Postautalványok Bulgáriának csak a jelen 

rendeletemhez csatolt jegyzékben felsorolt posta
hivatalaihoz küldhetők.

Bulgáriába szóló postautalványokat a Buda
pest 72. számú hivatalhoz kell irányítani, mely 
azokat lezárt borítékban a bulgár kicserélőhivatal
hoz küldi a következő címre: Au bureau de posta 
d’échange des mandats a Sofia (ä la Direction 
Générale).

Az ugyaninnen érkező utalványokat azonban 
a Budapest 72. számú hivatal nem az utalvány ki
cserélőhivatalhoz, hanem közvetlenül a rendeltetési 
postahivatalhoz irányítja.

Távirati utalványok, utánvételes levélpostai 
küldemények, valamint postai megbízások a to
vábbi intézkedésig Bulgáriába nem küldhetők és 
az utalványok expresszkézbesítését nem lehet kérni.

Bulgáriába szóló postautalványokat továbbra 
is csupán a kincstári és azok a postamesteri hiva
talok vehetnek fel, amelyek távírdával, vagy táv
beszélővel vannak egyesítve, illetőleg az átszámí
tási kulcsokat megkapják.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet a 
„Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió- 
Díjszabás“ című könyvecske 24-ik oldalán.

Budapest, 1927. évi október hó 10. napján,

Figyelm eztetés a nemzetközi rovatlapok helyes  
kiállítására.

38.975.
A hivatalok egy része a nemzetközi rovatlapok 

(40. sz. nyomtatvány) kiállításánál nem jár el sza
bályszerűen.

A P. R. T. 1925. évi 28. számában közölt 
14.204. sz. rendeletiemre való hivatkozással ezért a 
következőkre figyelmeztetem a hivatalokat:

A rovatlap I. részébe nem az expresskülde- 
mények darabszámát kell beírni, hanem i— ha a 
zárlatban akár ajánlott, akár közönséges express- 
levélpostai küldemény van, — azt az „express“- 
bélyegző feltüntetésével kell itt jelezni. Ha a mozgó-, 
illetve kalauzpostahivatalnál nincs express-bélyegző, 
a rovatba kézzel kell az „expr.“ jelzést beírni.

A II. rész utolsó sorába azt kell beírni, hogy 
a zárlat külsőleg hány zsákból áll. Ha tehát a 
zárlat két zsákban van elhelyezve, akkor e rovatba 
,,2“-t kell írni, még ha pl. az egyik zsákban az 
ajánlási anyag külön (harmadik) betétzsákban van 
is elhelyezve. - f a l f y A y ,  U ,\ d iu l

A III. rész első és második sorába azt Kell be
írni, hogy hány betétzsákban, illetve levélkötegben 
van elhelyezve az ajánlott anyag. A 3. sort akkor 
kell kitölteni, ha az ajánlott küldemények nem 
fértek el a rovatlap V. részében és így „kiilönjegy- 
zéket“ kellett használni. E rovatba a jegyzékek
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darabszámát kell bejegyezni. A 4. sorba a zárlat
ban elhelyezett ajánlott küldemények összdarab- 
számát kell feltüntetni.

A IV. rész 1. sorába a zárlathoz felhasznált 
összes zsákok darabszámát és a zsákok sorszámát 
kell beírni. A II. résszel ellentétben itt pl. az aján
lási betétzsákokat is számításba kell venni.

Budapest, 1927. évi október hó 8-án.

Az értéklevélforgalom ban résztvevő posta- 
hivatalok Görögországban.

39.659.
Értesítem a hivatalokat, hogy a P.R. T. folyó 

évi 22. számában közölt ad 15.670. számú rende
letben felsoroltakon kívül még az alábbi görög 
postahivatalok vesznek részt az értéklevélforga
lomban:

Aegion, Aetolikon, Aghios Nikolaos (Crete), 
Aghios Petros, Agrinion, Aliverion, Almyros, Ama
lias, Amaroussion, Amphilochia, Amphissa, Andros, 
Argos, Argostolion, Arta, Atalanti, Domokos, 
Edessa, Elásson, Filiates, Filiatra, Gargaliani,
Grevena, Gythion, Jerapetra, Istiaia, Kalampaka,
Kalavryta, Karditsa, Karlovassi, Karpenission, 
Kastoria, Kiaton, Kiphissia, Konitsa, Kyparissia,
Laurion, Lefkas, Limni, Loutrakion, Mazeika,
Megaloupolis, Megara, Meligala, Milos, Nafpaktos, 
Naoussa, Naxos, Nemea, Neon Phaliron, Nission, 
Paleon Phaliron, Paros, Pharsala, Poros, Scopelos, 
Serrai, Sitia, Spetsai, Thira (Santorini), Thivai 
(Thébes), Trikala, Tyrnavos, Verria, Xanthi, Xylo- 
kastron, Zagora.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a fentidézett 
rendeletnél.

Budapest, 1927. évi október hó 12. napján.

Postaküldeményeknek postabélyeggel való meg
felelő  bérm entesítése

ad. 36.681.
Panasz merült fel, hogy a levélpostai külde

ményeken a bérmentesítési díjat sok, kisebb ér
tékű bélyeggel róják le, ami nagy bélyegpazarlást 
és felesleges munkát okoz, továbbá az így bérmen
tesített küldemények külföldön is kedvezőtlen 
színben tüntetik fel a magyar postát.

Minthogy a sok kis értékű bélyeg felesleges 
felragasztása a szolgálatot megnehezíti s a díjazás 
helyességének az ellenőrzése is terhesebb, felhí
vom a hivatalokat, hogy a postaküldemények bér- 
mentesítésénél, a bérmentesítési díjnak megfelelő 
legmagasabb értékű postabélyeg-cimleteket hasz

nálják és erre a körülményre kellő felvilágosí
tás mellett postai értékcikket vásárló feleket is meg
felelően figyelmeztessék. Ugyanekkor arra is hív
ják fel a felek figyelmét, hogy a bélyegeket lehető
leg mindig a küldemény címoldalának jobb felső 
részére ragasszák fel s az alkalmazottak maguk is 
így járjanak el.

Budapest, 1927. évi október hó 10-én.

Irányítási segédkönyv újabb kiadása.
38.458.

A külföldre szóló postai küldemények irányí
tását feltüntető „Irányítási segédkönyv“ című fü
zetet a változásoknak megfelelően újból kiadattam 
s azt a szükséges példányszámban az igazgatósá
goknak és kincstári postahivataloknak közvetlenül 
megküldtem.

A szóbanlevő segédkönyvvel a mozgó- és ka
lauzpostákat is el kell látni.

Felhivom a mozgó- (kalauz) és érdekelt stabil
postahivatalokat, hogy a külföldre szóló postai kül
deményeknek ezen utasítás szerint való pontos irá
nyítására kiváló gondot fordítsanak.

Az időközben beálló változásokat a segéd
könyv helyesbítése végett esetről-esetre ugyancsak 
a Rendeletek Tárában fogom közölni.

Budapest, 1927. évi október hó 8. napján.

Szolgálati korlátozás m egszűnése a m agyar—  
olasz távbeszélöforgalom ban.

37.964.
A Fiúméval (és Trieszttel való távbeszélőfor

galomban eddig fennállott az a szolgálati korláto
zás, hogy 9 és 18 óra közt csak sürgős és igen 
sürgős beszélgetések voltak válthatók, megszűnt.

A hivatalok a „Távbeszélő-Díjszabás“ 36. ol
dalon Olaszországgal a *) jelet és az oldal alján 
az erre vonatkozó jegyzetet tehát töröljék.

Budapest, 1927. évi október hó 3-án.

H elyesbítések a H elységnévtár-ban.
i.

28.719.
„Bajom“ után pótlólag felveendő: „Bajonta 1. 

Nagybajontapuszta“.
„Nagybajontapuszta /" \ Pocsaj“-nál pótló

lag beírandó: „u. t. Pocsaj“.
„Tunyog kk„ Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. 

vm„ mátészalkai „j.“-nál törlendő: „u. t. Győr- 
telek“.

Szamoskér kk„ Szatmár, Ugocsa és Bereg k. 
e. e. vm., u. t. helyesen Tunyog.

Budapest, 1927. évi október hó 3-án,



Melléklet a Posta  Rendeletek Tára 1927. évi 41. szám ában közölt 3 7 .8 5 0 . szám ú rendelethez.

Névsor
azokról a bulgár postahivatalokról, amelyek postautalványok kifizetésére jogosítottak.

Addar Bourgas Elena
Aftané Boutan Enina
Aglen Bratzigovo Eski-Djoumaja
Ahtopol Bregovo Etropolé
Aitos Brenitza Ferdinand
Aktchar Brest Gabaré
Alexandrovo Brestovitza Gabarevo

(Belogradjik) Breznik Gabrovo
Anhialo (Ahielo) Brezovo Galabovo
Assenovo-gare Broussartzi-gare Galitché
Balbounar Chipka Ghigen
B alvan Chiroka-Laka Glojené (Rahovo)
Banitza Choumen Glojené (Teteven)
Banja (Karlovo) Dabovo Godetch
Banja (Panagurichté) Dalbok-dol Golem-Izvor
Banja-Tchepino Daoutly Golema-Jelezna
Bansko Dari-Déré Golemo-Konaré
Batak Debeletz Golemo-Pechtené
Batanovtzi Debrevo Gorna-Banja
Batochevo Derekioy Gorna-Djoumaja
Bebrovo Dermantzi Gorna-Lipnitza
Bechly Diovlen Goma-Orehovitza
Béla .Divlia Gorna-Orehovitza-gare
Bela-Slatina Djoulinitza Gorsko-Slivovo
Bela-Tcherkva Dobrevtzi Gorsky-Trambech
Beleni Dolna-Banja Gradetz
Belogradjik Dolna-Dikanja Gramada
Belovo Dolna-Lipnitza Guéchevo
Berkovitza Dolna-Oréhovitza Hairedin
Blasnitchevo Dolni-Dabnik Harmanly
Bobochevo Dolni-Tzibar Harsovo
Boitchinovtzi-gare Doubnitza Haskovo

Bojenitza Draganovo Hebili
Borissovgrade Drenovetz (Lom) Hissar
Borissovo Drenovo Hvoina
Eorovan Egri-déré Ichiklar



Ihtiman
Iskretz
Itchera
Izvorovo
Jablanitza
Jagourouda
Jambol
J eravna
Kajaly-gare
Kalatchly
iKalofer
Kalougherovo (T.-Pazardjik) 
Kamenetz 
Kameno-Polé 
Karabounar 

(Pazardjik)
Karaissen
Karamoussal
Karlovo
Kamobat
Kaspitchan
Katounitza-gare
Kavakly
Kaybilaré
Kazanlik
Kemanlar
Kermenly
Kessarevo
Kilifarevo
Kirdjaly
Kizil-Agatch
Klissoura
Kneja
Kniajevo
Kniaz-Borisovo
Konstantin
Koprivchtitza
Kortenski-Bauny
Kostenetz
Kostenetz-ban j a-gare
Kotcherinovo
Kötél
Kouchon-Kavak
Koula
Koynaré
Kozarsko

Kozlodoui
Kraintzi
Krasnovo
Kritchim
Kritchim-gare
Kroucovené
Kustandil
Leskovetz
Lessitchevo
Letnitza
Levounovo
Levski
Lidjané
Lom (Lompalanka) 
Lopian 
Lopouchna 
Loukovit 
Lovetch 
Lozitza 
Lubimetz 
Luta 
Maglich 
Mahalata 
Malka-Brestnitza 
Malko-Gradischté 
Malko-Timovo 
Marachky-Trastenik 
Mastanly 
Medven 
Méhomia 
Melnik 
Meritchleri 
Messemvria 
Mezdra 
Mihaltzi 
Mind ja 
Mirkovo 
Mokren 
Mousselievo 
Nevrokop 
Nikopol 
Nova-Zagora 
Novatchené 

(Nikopol) 
Novatchené 

(Orhanié) 
Novi-Pazar

Novo-Selo 
(Provadia) 

Novo-Selo 
(Troyan) 

Novo-Selo 
(Vidin) 

Novo-Seltzi 
Opan 
Oréchak 
Orhanié 
Ortakoiy 
Osman-Pazar 
Osikovitza 
Ostrov 
Ougartchin 
Oustovo 
Pachakioy 
Pachmakly 
Panagurichté 
Papazli-gare 
Pavel 
Pavlikeni 
Pechtera 
Perivol 
Pernik 
Petckovo 
Petritch (Mac.) 
Petritch (Panag.) 
Pirdop 
Platchkovtzi 
Pleven 
Plovdiv

(Philippople)
Poibrené
Polski-Senovetz
Polski-Trambech
Popovo
Pordim
Preslav
Provadia
Radnevo
Radomir
Radoslavovo
Rahmanlary
Rahmanly
Rahovo
Rakita
Rakitovo



Razgrade
Réhovo
Rila
Roman
Roujintzi
Roussokastro
Routchouk (Roussé)
Sadovetz
Sadovo
Salach
Samokof
Saparevski-banji
Sarambey-gare
Sarantzi
Satovtcha
Senebir
Sestrimo
Sevlievo
Sizopol
Skobelevo
Sliven
Slivnitza
Slomer
Smedovo
Sofia (Sophia)
Somovite
Sopote
Souchitza

Souhindol
Soungurlaré
Stanimaka
Stara-Zagora
Stijaroff
Strajitza
Straldja
Streltcha
Sveti-Vratch
Svilengarde
Svichtov (Sistov)
Svogué
Tatar-Pazardjík
Tphair
Tchaouchovo
Tchelopetch
Tchépélaré
Tchérepovo
Tcherven-Breg
Tchiporovtzi
Tchirpan
Tchomakovtzi
Tchouprené
Téliche
Teteven
Timovo
Tirnovo-Seymen
Titcha

Tlatchené
Topolovo
Toros
Toursky-Izvor
Trastenik
Trevna
Trikliano
Trin
Troyan
Tverditza
Tzar-Asparouhovo
Tzarvaritza
Tzerovo
Vakarel
Valtché-Darma
Varbitza
Varchetz
Vama
Vassiliko
V etren-Pazard j ik
Vidin
Vidraré
Vrabevo
Vratza
Zemen-gare
Zlataritza
Zlatitza
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II.
38.556.

Tárd nk., Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. 
vm, mezőkövesdi j.-nál ,,u. t. Alsóábrány“ tör
lendő.

Budapest, 1927. évi október bó 8-án.

Forgalomköri változások.
i.

36.020.
Abaujszolnok kk., Abauj-Torna vm., posta

ügynökség megszűnt, u. p. ezentúl Selyeb.
Selyeb kk., Abauj-Torna vm., szikszói j. ezen

túl 1X1 e. h. Homrogd, díjnégy szögszáma 734.
A Helységnévtál*, valamint a Postahivatalok és 

ügynökségek névsora ennek megfelelően helyesbí
tendők.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 28-án.
II.

38. 218.
Bár kk., Baranya vm., mohácsi j., ezentúl 

1X1 Eh. Dunaszekcső, Pécs 11 B IS g  Bátaszék, 
Bála.

A hivatalok a helységnévtárt és a hivatalok és 
ügynökségek névsorát helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi október hó 5-én.
III.

36.231.
Gacsály kk., Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. 

vm., csengeri j., ezentúl (§)Ő3 is.
Budapest, 1927. évi szeptember hó 29-én.

IV.
38.228.

Zalkod kk., Szabolcs és Ung k. e. e. vm., dadai 
felső j., 1X1 Eh. ezentúl Kenézlő.

A postahivatalok és ügynökségek névsora, va
lamint a Helységnévtár ennek megfelelően helyes
bítendők.

Budapest, 1927. évi október hó 5-én.
í V.

35.343.
Vaspuszta f “\ ,  Ács, Komárom és Esztergom

k. e. e. vm., gesztesi j., u. t. ezentúl Ács.
Budapest, 1927. évi október 6-án.

VI.
38. 609.

Nagysitke kk., Vas vm., sárvári j., helyett 
ezentúl: IX] Eh. Sárvár 2.

A postahivatalok és ügynökségek névsora, va
lamint a Helységnévtár ennek megfelelően helyes
bítendők.

Budapest, 1927. évi október hó 8-án.

VII.
38.064.

Nagybarca kk., Borsod, Gömör és Kishont k. 
e. ie. vm., sajószentpéteri j., u. p. ezentúl Bánhorvát.

Budapest, 1927. évi október hó 8-án.
Vili.
38.047.

Külsővat kk., Veszprém vm., pápai j., ezentúl 
(§)£3 is.

Vinár kk., Veszprém vm., pápai j., ezentúl 
§103 is.

Budapest, 1927. évi október hó 6-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi 
augusztus havi forgalma.

A takarék-üzletben a betétek összege 745.547 
P. 67 fdlérrel haladta túl a visszafizetések összegét. 
A betétek állománya ezzel 1927 augusztus hó vé
gén 25,412.511 P. 26 fillért tett ki. A különleges 
takarékbetétek álladéka a fenti álladókban 
5,204.257 P.-vel szerepel. A betevők száma e hó
ban 2.324-gyel gyarapodott, s összes számuk e hó 
végén 1,286.373 volt.

A csekk és kliring-üzletben a betétek összege 
55,466.498 P. 42 fillérrel múlta felül a visszafizeté
sek összegét, a csekkbetétek állománya ezzel 1927 
augusztus hó végén 214,590.362 P. 14 fillért tett ki- 
A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 348-al 
csökkent s a fennálló csekkszámlák száma e hó 
végén 54.384 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,242.253 tétel s
I, 353.152,741 P. 57 fillér, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 240.002,873 P. 40 fill. volt.

Az értékpapír-üzletágban 1927. évi augusztus 
hó végéig kiállíttatott 271.552 járadékkönyvecske, 
forgalomban volt e hó végén 92.405 drb. Az intézet 
értékpapirállománya különféle értékpapírokban és 
záloglevelekben 1927 augusztus hó végén 30.587,282 
P. 15 fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 125,995 drb. új zálogfelvétel
2.457.674 P. 71 fillér kölcsönnel és 120,623 drb. 
zálogkiváltás 2.032,402 P. 50 fillér kölcsönvissza- 
fizetéssel.

A zálogálladék 1927. évi augusztus hó végén
577.674 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka
II. 817,326 P. 77 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes ár
verésre 2.243 drb., kényszerárverésre pedig 4.900 
drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 6.397 drb., a befolyt vételár 
67.116 P. volt.

Budapest, 1927. évi október hó 1-én.
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PÁLYÁZAT! HIRDETMÉNY.
36.913.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. sz. rendeletben foglaltak az irány
adók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926 
évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a debreceni m. kir. postaigaz
gatósághoz 1927. évi november hó 5-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi október hó 5-én.

Kiadót keres.
III. oszt. postatávbeszélő hivatalhoz magányos 

postamesternő keres szerény, házias kisegítőt vagy 
kezdő kiadónőt, aki a posta-, telefonkezelést szám
adásokkal együtt önállóan elvégzi. Adok mosás, 
ágynemű nélküli ellátást, megegyezés szerinti fize
tést. Ajánlatokat kér Postahivatal, Kocsola.

Kiadói á llást keresnek.
I.

Mindhárom szakban jártas kiadónő Budapes
ten alkalmazást keres. Szerény igényeim vannak. 
Cím: Budapest, VII., Teleki-tér 6., III. 33. Jánossá 
Magda postakiadó.

II.
Mindhárom szakban jártas, önállóan kezelő 

postakiadónő bárhol, de lehetőleg Budapesten al
kalmazást keres. Pénztárkezelést, helyettesítést is 
vállal. Cím: Dr. Groffits, I., Kapucinus-u. 10. Tele
fon: T. 117—25.

III.
Nyolcévi gyakorlattal bíró kiadónő (kitűnő 

távirász) nov. 1-re kiadói vagy helyettes postames
teri állást keres. Szíves megkeresést Szabó Irén 
Kaposvár, Poste-restante címre kér.

\ IV-
Tizenegyéves postakiadó, mindenben perfekt, 

jelenleg is hivatalt vezet, november 15-től bár
mikorra állást keres. Szíves megkereséseket Posta- 
és távirda kiadónő Pálfa, Tolná'megye, címre kér.

V.
Kezdő postakiadó, jó távirász alkalmazást vál

lalna. Pálma Gyula, Tatabánya, posta.

VI.
Szerény, komoly, megbízható kiadónő novem

ber elsejére alkalmazást vállal. II. és III. osztályú 
hivatalok önálló kezelését is vállalja. Szíves meg
kereséseket Tarnaszentmiklósra kérem.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelás nyomdavezető: Nedeczk-y László.
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T A R T
Lefoglalandó sajtóterm ék.
A díjjegyzékek kezelése körül észlelt rendellenességek 

megszüntetése.
A levélkézbesítőknek háznál való kifizetés végett á t

adott posta- és csekkfizetési utalványok darabszám ának el
ism ertetése.

Értéknyilvánítás nélkül feladott csom agok kártérítési 
összegének m egállapítása a m agyar—lengyel forgalom ban.

A budapesti 72. szám ú postahivatal részére ind íto tt 
levélzárlatokban továbbításra  kerülő közönséges levelezés 
feldolgozása.

A takarékossági propaganda tám ogatása.
4. Változás a Csom agdíjszabásban.
Változás a m ozgóposták közlekedésében.
Változás a 212. szám ú kalauzposták közlekedésében.
Űj m agyar—jugoszláv távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.
A Budapest— Skole (Lengyelország) közti távbeszélő

forgalom m egnyitása.

A L O M
A „D íjövm utató a ném et távbeszélőközpontok díjövé

nek (Zone) m egállapításához a m agyar—ném et távbeszélő- 
forgalom ban“ cím ű segédkönyv kiegészítése.

G yakorlati ú tm utatások a rádióvevőberendezések keze
lésére“ cím ű füzet kiadása.

Hévizfürdő időszaki postahivatal m űködését m eg ' 
szüntette.

Forgalom köri változások.
H elyesbítések a „H elységnévtár“-ban.
Felm entés és megbízás.
Megbízás.
Pályázati hirdetm ény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetm ény postaiigynöki állásra.
Személyzetiek.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének köz

érdekű közleménye.
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról.
Kiadót keres.
Kiadói állást keresnek.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
40.814.

A budapesti kir. büntető törvényszék folyó évi 
október hó 19-én kelt B 13710/1927.—2. számú vég
zésével a Népszava című napilap folyó évi október 
hó 19-én megjelent 237. számának lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem  a m. kir. állam 
rendőrség budapesti főkapitányságához küldjék be.

Budapest, 1927. évi október hó 19-én.

A díjjegyzékek kezelése körül ész le lt rendelle
n ességek  m egszün tetése.

ad 26.808.
Panasz merült fel, hogy a külföldről vissza

érkezett díjjegyzékek (frankócédulák) alapján a 
magyar posta terhére felszámított költségeknek az 
érdekelt külföldi postaigazgatás javára való jóvá
írása késedelmesen történik.

Amint megállapítottam, a késedelmes jóváírást 
nagy részben az a körülmény okozta, hogy egyrészt 
egyes postahivatalok a díjjegyzékek kezelése kö
rüli eljárással nincsenek tisztában, másrészt az

igazgatóságoknál az utalványok felülvizsgálását 
végző alkalmazottak a külföldi bevételi naplóhoz 
borítékban csatolt díjjegyzékeket (frankócédulá
kat) sok esetben csak a bevételi napló rendszeres 
felülvizsgálásának befejezte után, nem pedig m ár a 
naplók beérkezése és átvétele után küldik el a m. 
kir. posta utalványkicserélő hivatalához, amely a 
jóváírással megvan bízva.

A díjjegyzékek kezelésénél megállapított és a 
magyar posta jóhírnevét mélyen érintő rendellenes
ségek megszüntetése céljából felhívom a hivatalo
kat, hogy a díjjegyzékek (frankócédulák) keze
lése tárgyában kiadott és a P. R. T. 1921. évi 101. 
számában megjelent 33101. számú rendelet VIII. 
rész 26—32. pontjaiban foglaltakat gondosan tanul
mányozzák át és az azokban foglaltakhoz szigo
rúan alkalmazkodjanak azzal a változtatással, hogy 
a visszaérkezett díjjegyzékeket a feladóval történt 
leszámolás és a külföldi postaigazgatás által elő
legezett költségeknek a külföldi utalványbevételi 
naplóban való elszámolása után — a bevételi napló, 
illetve az utalványszámadás mellékleteként külön 
borítékba helyezve, az időközben megszüntetett m. 
kir. postautalvány központi leszámoló hivatal he
lyett, a felettes postai hatóságához (utalványcso
port) terjesszék fel.



318 42. szám.

Egyben tájékoztatásul felhívom a hivatalok 
figyelmét arra, hogy a belföldön feladott és kül
földre szóló csomagokhoz tartozó díjjegyzékeket 
(frankócédulákat) a rendeltetési postahivatal, 
illetve postaigazgatás az előlegezett költségek felszá
mítása után közvetlenül a m, kir. posta utalvány- 
kicserélő hivatalához küldi vissza, amely az előle
gezett költségeket pengőértékre átszámítja, azt a 
díjjegyzék megfelelő helyén feltünteti, ott aláírá
sát és betüzőlenyomatát alkalmazza és azután a 
díjjegyzéket a feladóval való leszámolás végett a 
csomagfelvevő hivatalhoz továbbítja.

A felvevő hivatal a megküldött díjjegyzék alap
ján feladóval leszámol és pedig olyképpen, hogy 
a feladó által a feladás alkalmával a díjak fede
zésére biztosítékképen letett és a belföldi utalvány
bevételi naplóban elszámolt összeget a feladótól 
bevonandó nyugta ellenében az utalványkifize
tési napló belföldi rovatán elszámolja és az Így 
nyert összegből a díjjegyzéken az utalványkicse
rélő hivatal által pengőértékben feltüntetett költsé
geket a díjjegyzék csatolása mellett a külföldi utal
ványbevételi naplóban számolja el, az esetleg 
fennmaradó összeget pedig a bevont nyugta hát
lapján való elismerés ellenében feladónak vissza
fizeti.

Az igazgatóságokat (a vezérigazgatóság 8. 
postaüzemi osztályát) felhívom, hogy a hivatalok 
működését a fenti szempontból kisérjék szoros 
figyelemmel és egyben intézkedjenek aziránt, hogy 
az utalványok felülvizsgálását végző alkalmazottak 
a hivatalok által felterjesztett díjjegyzékeket — 
a beérkezés napján — a külföldi utalványbevételi 
napló megfelelő tételével azonnal hasonlítsák össze 
és azután a díjjegyzékeket —• borítékban — a m . 
kir. posta utalványkicserélő hivatalához azonnal 
küldjék el.

Jelen rendeletet a hivatalok a P. It. T. hivat
kozott rendeleténél megfelelően jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi október hó 22-én.

A levélkézbesítöknek háznál való k ifizetés  
végett átadott posta* é s  csekkfizetési utal

ványok darabszám ának elism ertetése.
29.150.

A kincstári és kincstári személyzettel kézbe
sítő postamesteri hivatalok leadó szolgálatának 
egyszerűsítése tárgyában a P. R. T. folyó évi 26. 
számában megjelent 7268. számú rendelet 3., 
illetve 20. pont jai értelmében a kézbesítőnek ki
fizetés végett áladott posta és csekkfizetési utalvá
nyok darabszámát a kézbesítővel a kézbesítő íven, 
illetve a raktárkézbesítőkönyvben kell elismertetni.

Kérdés merült fel, hogy olyan hivataloknál, 
ahol az utalványok háznál való kifizetését a levél
kézbesítők végzik, — akiknek sem kézbesítőívük, 
sem raktárkönyvük nincsen —- a kifizetés végett 
átvett posta- és csekkfizetési utalványok darab
számának átvételét hol kell elismertetni.

Az egyöntetű eljárás biztosítása céljából elren
delem, hogy ilyen esetben a levélkézbesítőknek 
háznál való kifizetés végett átadott posta- és csekk
fizetési utalványok darabszámát a kézbesítőnként 
vezetett, 418. számú, „leszámoló könyvecske“ című 
nyomtatványon a kiosztott szállítólevelek bejegy
zésére szánt részen — e rovatnak kézírással való 
megfelelő helyesbítésével — kell beírni és azok át
vételét itt kell a levélkézbesítővel elismertetni.

Jelen rendeletemet a hivatalok a hivatkozott 
rendelet idézett pontjainál megfelelően jegyezzék 
elő.

Budapest, 1927. évi október hó 22-én.

Értéknyilvánítás nélkül feladott csom agok kár
térítési összegén ek  m egállapítása a magyar -  

lengyel forgalomban.
39.855.

A magyar-lengyel forgalomban az értéknyilvá
nítás nélkül feladott csomagokért fizethető legma
gasabb kártérítési összeget úgy kell megállapítani, 
mint a magyar-német, a magyar-osztrák és a ma
gyar-román forgalomban (1. P. R. T. f. é. 31. szá- ^  
mában közölt 26.949. sz. rendeletet).

A fenti intézkedést a folyó évi október hó 31. 
után feladott csomagokra kell alkalmazni.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a Posta Rendele
tek Tára 1926. évi 16. számában közölt 5073. és a 
folyó évi 19. és 31. számaiban közölt 16.052. és 
26.949. számú rendeleteknél.

Budapest, 1927. évi október hó 21-én.

A budapesti 72. szám ú postahivatal részére  
indított levélzárlatokban továbbításra kerülő 

közönséges levelezés feldolgozása.
37.680.

A budapesti 72. számú postahivatalhoz érkező 
közönséges levélpostai küldemények gyorsabb 
ütemű feldolgozásának előmozdítása érdekében a 
következőket rendelem:

Azok a postahivatalok, amelyek a budapesti 
72. számú postahivatal részére akár helyi járat, 
akár vasúti menet útján közvetlen levélzárlatot 
indítanak, tartoznak az e zárlatokban továbbításra 
kerülő közönséges levelezést a következő 4 cső-
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portra szétosztani és azt e csoportoknak megfele
lően címzett külön-külön kötegbe foglalni, még 
pedig:
/  I. „Budapest“ címmel, benne: a Budapestre 
szóló levelezés;

II. „Városok“ címmel, benne: a következő 48 
városba, illetve fontosabb belföldi helyre szóló 
levelezés: Aszód, Baja, Balassagyarmat, Barcs, Bé
kés, Békéscsaba, Cegléd, Debrecen, Dunaföldvár, 
Eger, Gödöllő, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hódmező
vásárhely Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kecske
mét, Kiskőrös, Kiskúnfélegyliáza, Kiskunhalas, 
Komárom, Makó, Mezőtúr, Miskolc, Mohács, Nagy
kanizsa, Nagykőrös, Nyíregyháza, Orosháza, Paks, 
Pápa, Pécs, Salgótarján, Sátoraljaújhely, Sopron, 
Szarvas, Szeged, Szekszárd, Szentes, Székesfehér
vár, Szolnok, Szombathely, Újpest, Vác, Veszprém, 
Zalaegerszeg.

III. „Belföldi“ címmel, benne: a többi belföldi 
levelezés.

IV. „Külföldi“ címmel, benne: a külföldre
szóló levelezés.

Természetesen, ha a hivatal ugyanazzal a 
vasúti menettel, illetve helyi járattal akár külön-, 
akár betétzárlatként a budapesti 741. számú posta
hivatal részére is indít közvetlen levélzárlatot, ez 
esetben a Budapestre szóló közönséges levelezést a 
budapesti 741. számú postahivatal részére készített 
zárlatban kell elhelyezni.

Ugyancsak azok a hivatalok, amelyek a buda
pesti 72. számú hivatal részére esedékes levélzárlat 
készítése idején mozgó- és kalauzpostákhoz is in
dítanak levélzárlatot, a II. alatt felsorolt helyekre 
szóló azt a levelezést, amely e mozgó-kalauzposták 
részére készített zárlatban továbbítható, nem a bu
dapesti 72. számú hivatalhoz, hanem a megfelelő 
mozgó (kalauz) postákhoz tereljék.

A kincstári és I. osztályú postamesteri hivata
lok (budapesti és vidéki) az esetben, ha csupán a 
budapesti 72. számú hivatalt rovatolják közvetlen 
zárlattal, a budapesti 741. számú hivatal részére 
azonban ugyanazzal a vasúti menettel, illetve helyi 
járattal nem indítanak levélzárlatot, a P. R. Tárá
nak 1925. évi 38. számában közzétett 13.099. számú 
rendeletben foglaltaknak megfelelően a Budapestre 
szóló levelezést ilyenkor is közigazgatási kerületek 
szerint kötelesek feldolgozni.

Önként értetődő, hogy. az esetben, ha a II, 
alatt felsorolt helyek valamelyikére 5 darabnál 
több közönséges levélpostai küldemény fordul elő, 
e levelezésből a Sz. Gy. III. r. 306. fsz. alatt kiadott 
rendelet értelmében külön köteget kell készíteni.

A vidéki kalauzposták az esetben, ha valamely 
vasúti menet útján a budapesti 72. számú hivatal

hoz levélzárlatot tartanak fenn, a zárlatban továb
bításra kerülő közönséges levelezést — más utasí
tás hiányában — szintén a fenti elvek szerint köte
lesek feldolgozni.

Félreértések elkerülése céljából megjegyzem, 
hogy az a kötelezettség, mely szerint egyes na
gyobb kincstári hivatalok a már megadott vagy 
esetleg később megadandó külön utasítás értelmé
ben a budapesti 72. számú hivatal részére indított 
zárlatban továbbításra kerülő levelezést e hivatal 
beosztószekrény-berendezésének megfelelően tartoz
nak feldolgozni, a fenti rendelkezések mellett is 
érvényben marad.

Jelen rendelet megjelenése napján lép életbe.
Budapest, 1927. évi október hő 13-án.

A takarékossági propaganda tám ogatása.
41.289.

Az a világszerte megindult és máris jelentős 
eredményeket feltüntető propaganda, amely a ta
karékosság eszméjének népszerűsítését célozza, 
hazánkat is komoly akcióra készteti, mert a teljes 
gazdasági talpraállás sikerének előfeltétele, hogy a 
takarékossági szellem az egyesek és a magánház
tartások költségvetésében is érvényre jusson.

Ez okból folyó évi október hó 31-én Magyar- 
ország is ú. n. takarékossági napot rendez s ennek 
sikere, valamint a további intenzív takarékossági 
propaganda érdekében széleskörű előkészítő 
munka folyik.

A cél intenzivebb szolgálása érdekében kívá
natos, hogy ebbe a munkába a m. kir. posta is be
kapcsolódjék.

Felhívom tehát a kir. postahivatalokat (és 
ügynökségeket), hogy a takarékosságot propagáló 
és a P. R. 1'. jelen számához csatoltan megküldött 
röpcédulákból —• a folyó évi november havi járan
dóság kifizetése alkalmával — adjon át egy-egv 
példányt minden egyes ottani postaalkalmazott
nak (órabéresnek és postamesteri alkalmazott
nak is).

Ezenkívül oly célból, hogy az országos pro
paganda során nehezebben megközelíthető kisebb 
vidéki városok és községek lakossága az eszme 
számára szintén megnyerhető legyen, a vidéki 
postamesteri hivatalokat (és postaügynökségeket) 
felhívom, hogy a takarékosságot propagáló és a P. 
R. T. jelen számához csatolva szintén megküldött 
plakátot folyó évi október hó 31-én hivatali helyi
ségükben a közönség által hozzáférhető helyen 
függesszék ki, továbbá a fennmaradó takarékos- 
sági röpcédulákból — akár a kifizetések alkalmá
val a pénz átvevőjének, akár a postát igénybe 
vevő bármely más félnek — egy-egy példányt ad
janak ki és annak kapcsán a feleket takarékos
ságra minden lehető módon buzdítsák.

Elvárom, hogy a takarékossági propaganda 
támogatására a postaszemélyzet minden lehetőt 
megtesz.

Budapest, 1927. évi október hó 26-án.
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4 . V áltozás a Csom agdíjszabás-ban.
40.151.

A hivatalok a Csomagdíjszabást az alábbiak 
szerint javítsák:

28. oldal, az „I. Végdíjak.“ című táblázatban a 
biztosítási díjra vonatkozó hat sor helyébe ragasz
szák az 1. sz. fedőlapot.

37. oldalon levő táblázat fejrovatában az *) és 
2) jeleket és a táblázat alatti vonatkozó *) és 2) 
jegyzetet töröljék. A táblázat „Biztosítási (érték-) 
díj“ rovatában: „300 frankonként 5 arany ct.“ 
helyett írják: „az alábbi 3. pont szerint“. — Úgyan- 
ezen az oldalon a 3. pont helyébe ragasszák a 2. sz. 
fedőlapot.

50. oldal, Angola, az 1 és 5 kg súlyú csomag 
díja az 1. útirányon 2.90t1) és 4.451); a 2. útirányon 
3.90t1) és 6.—í) P.

52. oldal, Ausztráliai államszövetség, I. b) alatti
4. útirányon az 5. hasábba „—-“ helyett írják: 1400.

54. oldal, Belgium, II. alatt az 1 és 5 kg súlyú 
csomag díja 2.—f  és 2.90 P.

55. oldal, Belga Kongó, e) alatt a 2. hasábban 
töröljék „Belgium“-ot, az 1 és 5 kg súlyú, csomag 
díját javítsák 4.—t  és 8.95 P-re s a 6. hasábban 
,,4f“ helyett írják: 3f.

68. oldal, Ecuador-nál a 7. hasábhoz csatlako
zóan ragasszák be a 3. sz. fedőlapot.

71. oldal, Egyesült-Államok (Amerikai), III. a) 
alatt a 10 kg súlyú csomag díja 12.35 P.

76. oldal, Egyiptom, IV. „Messageries Anglo- 
Suisses“ szállítótársaság útján: az 1. hasábban az 
*) jel mellé tegyenek * jelt és írják a 7. hasábba: 
„* Forgalom az M. A. S. útján további intézkedésig 
szünetel“.

83. oldal, Görögország, I. alatt mind a három 
útiránynál a 3. hasábban a *—; az 5. hasábban a 
** jelt s a 7. hasábban a * és ** jegyzetet töröljék.

88. oldal, ír szabad állam, IV. alatt az 5. ha
sábban: „11202“ helyett írják: 22402.

98. oldal, Kuba, 2. útirány: az 1 és 5 kg súlyú 
csomag díja 3.60f és 5.20 P. Ugyanitt a 7. hasáb 
11—16. sorából töröljék a szöveget „5 Pesonál.. 
tói „láttamozandó“-ig s ragasszák be a 4. sz. fedő
lapot.

99. oldal, Liberia: a 7. hasáb 4—6. sorából tö
röljék a szöveget ,,Minden“-től „csatolandó“-ig s 
írják helyébe: „Minden csomagról libériái konzul 
által hitelesített árúszámlát kell közvetlenül a cím
zettnek megküldeni“.

109. oldal, Nagybritannia: V. a), b) és c) alatt 
az 5. hasábban „11202“ helyett írják: 22402.

110. oldal. Németalföld: III. a) és b) alatt az 5. 
hasábban „1120“ helyett írják: 2240.

135. oldal, Svédország: töröljék a 2. útirányra 
vonatkozó adatokat a 2—6. hasábban.

138. oldal, Tanganyika terület, f) alatt: a 2. 
hasábban töröljék „v. Auszt., Svájc, Francia,“ sza
vakat, a 3. hasábban a 10 (kg) melletti „3, 5“ jelek 
helyébe írjanak 4) 5) jeleket; a 7. hasábban töröljék 
a 3) jegyzetet és az 5) jegyzet helyébe írják: ,,5) 5 
kg-nál súlyosabb csomagot Biharamulo, Bukóba, 
Maswa, Musoma, Mwansa és Shirati helyekre nem 
lehet küldeni“.

138. oldal, Timor-nál a 2. útirány adatait tö
röljék a 2—6. hasábból.

139. oldal, Togo, b) 1. és b) 2. útiránynál tö
röljék a 3. és 4. hasábban a 10 kg súlyú csomag 
díját.

143. oldal, Venezuela: a 6. hasábban vala
mennyi útiránynál „4 spanyol“ helyett írják: 5 
spanyol.

170—177. oldal, Olaszország ama postahivata
lainak jegyzékében, ahova csomagok 10 kg súlyig 
küldhetők, töröljék Lussino (Istria tartomány) 
postahivatal nevét és írják betűrendi helyükre az 
alábbiakat:

h iv a ta l  n e v e : T a r to m á n y :

Alberone di Guarda Ferrara
Battipaglia Salerno
Bellano Como
Cannero Novara
Cascine Vica (Rivoli) Torino
Chilivani Sassari
Chiuduno Bergamo
Cinisi Palermo
Collecchio Parma
Corsico Milano
Gallicano nel Lazio Roma
Gassino Torino
Guarda Ferrara
Lesmo Milano
Lomazzo Como
Lussimpiccolo Pola
Maglio di Sopra Vicenza
Meda Milano
Montegranaro Ascoli Piceno
Montona Pola
OfTida Ascoli Piceno
Passiran o Brescia
Porto Potenza Picena Macera ta
Querceta Lucca
Ro Ferrara
Rogeno Como
Ruina Ferrara
Sala (Caserta) Napoli
S. Michele Extra Verona
Sarnico Bergamo
Stocchelta Brescia
213. oldal, ,,a) Syria“ cím alatti névsorban ír

ják be: „Afrine“ és töröljék: „Mabatli“ ; ,,b) Liba
non“ cím alatt írják be: „Kabbélias“ és „Kartaba“ 
postahivatalok nevét.

A Csomagdíjszabásban keresztülvezetett javítá
sokra való hivatkozás megkönnyítése céljából a P. 
R. T.-ben megjelenő változásokat folyószámmal lá
tom el. Ez okból a hivatalok a P. R. T.-ban eddig 
megjelent változásokat utólag (P. R. T. folyó évi 
29. 33. és 37. sz.) 1., 2., illetve 3. folyószámmal 
lássák el.

Budapest, 1927. évi október hó 17-én.

V áltozás a mozgóposták közlekedésében.
40.799.

A 44. számú mozgóposták folyó évi november 
hó 1-től kezdve Nagykanizsa és Kiskúnhalas helyett
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Budapest—Kiskunhalas—Nagykanizsa közt fognak 
közlekedni s vezetésükkel a Budapest keleti pálya
udvari mozgópostafőnökséget bíztam meg.

Budapest, 1927. évi október hó 22-én.

Változás a 212. szám ú kalauzposták  
közlekedésében.

39.588.
A Bodrogközi Gazdasági Vasút Sárospatak— 

zemplénagárdi vonalán közlekedő vonatainak köz
lekedését f. évi október hó 2-ától kezdve Sátoralja
újhelyig kiterjesztette. Ezen naptól Sátoraljaújhely 
—Zemplénagárd 212. sz. elnevezéssel a 2. sz. és 
Zemplénagárd—Sátoraljaújhely 212. sz. elnevezés
sel a 3. sz. vonatban berendezett kalauzposták 
Sátoraljaújhelytől-—Zemplénagárdig és vissza köz
lekednek.

Budapest, 1927. évi október hó 13-án.

Űj m agyar—jugoszláv távbeszélöviszonylatok  
m egnyitása.

40.834.
A folyó évi október hó 20-án a forgalmat a 

következő új magyar—jugoszláv távbeszélőviszony
latokban megnyitottam.

‘ A m a g y a r  A  külfö ld i B e s z é lg e té s i  dij 
tá v b e sz é lő  k ö zrw n t tá v b e sz é lő  k ö z p o n t

n e v e n ev e P en g ő fill.

Makó Backa Topola (Bács-Topolya) 2 40
99 Coka (Gsóka) í 70
99 Novisad (Újvidék) 2 90
99 Nx>va Kanjiza (Törökkanizsa) í 70
9 9 Növi Vrbas (Ujverbász) 2 40
99 Senta (Zenta) 1 70
99 Sombor (Zombor) 2 40
9 9 Stara Kanizja (Magyarkanizsa) 1 70
99 Subotica (Szabadka) 2 40
99 Vukovár 2 90
99 Zemun (Zimony) 2 90

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én ki
adott „Távbeszélő Díjszabás“-t az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi október hó 20-án.

A Budapest Skole (Lengyelország) közti táv- 
beszélöforgalom  m egnyitása.

39.560.
Budapest és Skole (Lengyelország) közt a 

távbeszélőforgalom a folyó évi október hó 20-án 
megnyílott. A beszélgetési díj 4 P. 50 fillér.

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én ki
adott „Távbeszélő-Díjszabás“-t az új viszonylat 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi október hó 20-án.

A „Díjövmutató a német távbeszélőközpontok  
díjövének (Zone) m egállapításához a magyar — 
ném et távbeszélöforgalom ban“ című segédkönyv  

kipgészítése.
39.421.

A kir. hivatalok a címben megjelölt kékszínű 
füzetet a következő adatokkal egészítsék ki:

A 6. oldalon a 678, 679, 680 díjnégyszögszámok 
után az üres „zóna“ rovatokba „II, 5“ számok 
Írandók.

A 19. oldalon az utolsóelőtti kettős üres ha
sábba a legfelső „díjnégyszög“ rovatba „5676“ szám, 
a megfelelő, illetve mellette levő zóna rovatba pedig 
„II, 6“ szám írandó. (Helgoland szigetére vonat
kozó adatok.)

Budapest, 1927. évi október hó 22-én.

„Gyakorlati útm utatások a rádióvevöberendezé- 
sek  k ezelésére“ című fü zet kiadása.

39.992. '
Értesítem a postahivatalokat, hogy „Gyakorlati 

útmutatások a rádióvevőberendezések kezelésére“ 
cím alatt egy kis füzet kiadását határoztam el, 
amely a rádióvevőberendezések kezelésére vonat
kozó legszükségesebb tudnivalókon kívül a rádió
rendelet kivonatos ismertetését is tartalmazni fogja.

E füzetet a m. kir. posta központi anyagraktára 
küldi szét a postahivataloknak annyi példányban, 
ahány rádióengedélyest az egyes postahivatalok 
nyilvántartanak.

Felhívom a kir. hivatalokat, hogy e füzeteket 
beérkezés után, de legkésőbb a november havi rá
dióhasználati díjak beszedése alkalmával a rádió
engedélyeseknek díjmentesen kézbesítsék.

Amennyiben a füzetből a központi anyagraktár 
nem küldene annyit, hogy minden engedélyes ré
szére egy példány kiszolgáltatható legyen, a hiányzó 
példányokat a kir. hivatalok a központi anyagrak
tártól portómentes levelezőlapon mielőbb rendeljék 
meg. Az anyagraktár az utánrendeléseket csak ad
dig foganatosítja, amíg a készlet tart.

Budapest, 1927. évi október hó 21-én.

Hévizfürdö időszaki postahivatal működését 
m egszüntette.

39.075.
Hévízfürdő (Zala vm.) időszaki posta-, táv- ’ 

irda és távbeszélőhivatal működését folyó évi szep
tember hó 28-án megszüntette. Az odaszóló postai 
küldeményeket és táviratokat szeptember hó 29-től 
Hévízszentandrás kézbesíti.

Budapest, 1927. évi október hó 17-én.

Forgalomköri változások.
i.

38.691.
Csót nk., Veszprém vm., pápai j., ezentúl (§)£3 

is.
Budapest, 1927. évi október hó 11. napján.
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II.
36.545. '

Bolyok nk., [,,kk., (nagyközséggé való át
szervezése folyamatban),, törlendő:] Borsod, Gö- 
mör és Kishont k. e. e. vm., ózdi j., ezentúl IXI 
Eh. Ózd, díjnégyszögszáma 290, Miskolc ■ ■ ■ ■ 
Ó z d ............

Kányakúttanya^Bolyok, u. p. ezentúl Bolyok.
Vasvárpuszta Bolyok, u. p. ezentúl Bolyok.
Bolyok ii. felveendő a „Magyar kir. postahiva

talok és ügynökségek névsora“ című segédkönyv
ben is.

Budapest, 1927. évi október hó 11-én.
III.

39.639.
Nyésta kk., Abau jtorna vm., szikszói j., u. *p. 

ezentúl Selyeb.
Budapest, 1927. évi október hó 22-én.

H elyesbítések a H elységnévtár-ban.
i.

39.834.
Felveendő („Szegedytanya Laskod“ után):
Szegerdő házcsoport Kéthely, Somogy vm., 

marcali j., u. p. Vörs, u. t. Balatonszentgyörgy.
Budapest, 1927. évi október hó 17-én.

II.
39.832.

Czinderybogád kk.. Baranya vm., szentlőrinci
j., működő postaügynökség; -----  és ,,u. p.
Vajszló“ jelzések tehát törlendők.

Alsóegerszeg kk., Baranya vm., szentlőrinci j., 
u. p. helyesen Czinderybogád.

Monyorósd kk., Baranya vm., szentlőrinci j., 
u. p. helyesen Czinderybogád.

Budapest, 1927. évi október hó 17-én.
III.

ad. 35.251.
Felveendő „Szeged“ után: Szeged-Felsőtanya 

1. Felsőközpont Szeged.
Budapest, 1927. évi október hó 19-én.

Felm entés é s  m egbízás.
40.811.

Dr. báró Szalay Gábor postafőigazgató a posta
vezérigazgatóságnál főosztályvezetői megbízásának 
érintetlenül hagyása és a postavezérigazgatóság 4. 
(posta üzleti és kezelési) ügyosztályának vezetése 
alól, ebbeli fáradhatatlan tevékenységének elisme
rése mellett, felmentetett, dr. Tóth Kálmán, posta
igazgató pedig ezen utóbbi ügyosztály vezetésével 
megbizatott.

Budapest, 1927. évi október hó 19-én.

M egbízás.
40.839.

Hegedűs Ferenc postafőfelügyelő (293) meg
bizatott a Szeged 1. számú postahivatal vezetésével.

Budapest, 1927. évi október hó 22-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
40.839.

A Szeged 2. számú postahivatalnál a hivatal- 
vezetői állás megüresedett.

Erre az állásra szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való igényjogosultsággal jelentkezhet
nek minden postaigazgatósági kerületből posta- 
hivatali igazgatók, főfelügyelők és felügyelők.

Jelentkezni lehet ezen közlemény megjelenésé
től számítandó két héten belül szolgálati úton a 
szegedi m. kir. postaigazgatóságnál.

A társigazgatóságok, a központi hivatalok és a 
vezérigazgatóság alá közvetlenül alárendelt posta- 
hivatalok a jelentkezéseket a pályázók szolgálati 
táblázatának és utolsó alkalmaztatási kimutatásá
nak másolatával felszerelve illetékes tárgyalás vé
gett a betöltés iránt javaslattételre hivatott szegedi 
postaigazgatósághoz küldjék.

A hivatalvezetői állással természetbeni lakás 
nem jár.

Budapest, 1927. évi október hó 22-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezüleg irt pályázati kérvények születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), 
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hó 10-ig nyújtandók be. Az á talános feltételeket 1. a P. R. T. 1921. évi 1. szám ában 

Budapest, 1927. évi október hó 14-én
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Szem élyzetiek.
A m. kir. postaszemélyzet létszámában 1927. 

évi szeptember havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek:
Dr. György József tanácsos 40 Budapestről— 

Sopronba, Voit László II. oszt. tiszt 88 Szolnokról— 
Győrbe, Farkas Ferenc II. -oszt. tiszt 129 Budapest
ről—Hódmezővásárhelyre, Szabó Elemér II. oszt. 
tiszt 140 Budapestről—Miskolcra, Nicora László 
II. oszt. tiszt 459 Budapestről—Székesfehérvárra, 
Halász Sándor segédellenőr 338 Hódmezővásár
helyről—Budapestre, Major István pátkai segéd
ellenőr 601 Kalocsáról—Bajára, Bálint Ferenc 
segédellenőr 689 Bajáról—Budapestre, Tabak Jó
zsef segédtiszt 150 Budapestről—Nagykanizsára, 
Bányai Ferenc segédtiszt 312 Szegedről—Buda
pestre, Wlassics Imre segédtiszt 327 Egerből— 
Székesfehérvárra, Kiss János makiári I. oszt. al
tiszt 1887 Egerből—Budapestre, Sikos Miklós II. 
oszt. altiszt 4517 Budapestről—-Kisvárdára.
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Elbocsáttattak:
Sipos Géza felügyelő 379, Hunfalvi István 

segédtiszt 500, Elekes János 3981 és Hirt József 
4386 II. oszt. altisztek.

Nyugdíjaztalak:
Vadász Péter I. oszt. tiszt 118, Csorba Imre 

ellenőr 118, Bocskár Erzsébet 230 és Buday Ilona 
366 ellenőrnők, Majoros Józsefné 126 és Stand 
Hedvig 280 segédellenőrnők, Hauser Jánosné se
gédtisztnő 452, Szilágyi Ilona kezelőnő 232, Né
meth István kisfaludi II. oszt. szakaltiszt 333, 
Bóka Ferenc 47, Kiss József kékedi 152, Selymes 
Mihály 413, Liptay József 439, Kiss József kiskún- 
félegyházai 693, Gyurcsik Gergely 1716 és Kemény 
András 1300 I. oszt. altisztek, Lábos Mihály 1568, 
Pinczés Ferenc 2064, Varga János csécsei 2467 és 
Belényesi Zsigmond 2473 II. oszt. altisztek.

Meghaltak:
Pátzay Béla főtiszt 150/a, Kopp Dezső 182 és 

Fekete János 225 főellenőrök, Kolibál Mária fő- 
ellenőrnő 54, Lemler Simon II. oszt. szakaltiszt 
460.

Budapest, 1927. évi október hó 19-én.

K I M U T A T Á S
a  létszámból törölt postakiadófc, kiadójelöllek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Posta-
igazgatósági

kerület

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

A tönés oka Megjegyzés
n e v e

! születési helye
allasa es eve

legutóbbi alkal
mazási helye

Vezérig. Révész Irén kiadó Zágráb
1906 Budapest 18 Bizalomvesztés 8 -  B 

1773/927

» Latzkovits Dezsőné hiv.
kisegítő Szabadka 1902 Pestszentlörinc

Besenyőszögi 
postam esterré neveztetett 

ki
27195/X—927

f f Szűts Sarolta kiadó H arkány 1898 Budapest 65 Bizalomvesztés miatt
g ____

3613/927

Pécs Rózsa Margit # Zágráb 1891 Tevel
Hűtlen pénzkezelés és 
állásához nem méltó 

m agatartás miatt

J _g  _

1004/927

A m. kir. posta betegségi biztositó intézetének  
közérdekű közleménye.

5.049.
Az intézet kezelésében levő Vöröskereszt Er- 

zsébet-kórházban szülészeti osztály rendeztetett be. 
Tekintettel arra, hogy a terhesség miatt kór

házban ápolt nő ellátási költségeit az intézet nem 
viseli, hanem szülés esetében tagjai részére anya
sági segély címén a segélyezés szempontjából 
számításba veendő egyhavi illetmény összegének 
70°/o-át utalványozza, az újonnan létesített szülé
szeti osztályon az ápolási díj oly méltányos összeg
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ben állapíttatott meg, hogy azt az anyasági segély 
összegének felhasználásával* a szerényebb viszo
nyok között élő tisztviselők is igénybe vehessék.

A szülészeti osztályon az ellátás 200 (Kettő
száz) pengő. Ebben az összegben 10 napi ápolási, 
orvosi, szülésznői, szülőszoba használati, asszisz
tencia díjak, valamint az elhasznált anyagok ára 
is benfoglaltatik s ezenfelül a kórház más díjat 
semmi címen sem számít fel. A szülőnők polgári 
szanatóriumi ápolásban részesülnek.

Amennyiben a gyermekágyas h ő  valamely ok
ból az átlagos 10 napnál hosszabb ideig tartó kór
házi ápolást igényel, a 10 napon túli ápolás díja 
napi 8 (Nyolc) pengő.

A szülészeti osztályra a szülőnőket a kórház 
nőgyógyászati és szülészeti osztályának főorvosa 
veszi fel. A szülőnők ennélfogva felvétel céljából 
az említett főorvosnál (Vöröskereszt-kórház, I., 
Győri-út 17—19., telefon: T. 240—64.) közvetlenül 
jelentkezhetnek.

Budapest, 1927. évi augusztus 26.

Kiadót keres.
Kisterenye, I. oszt. hivatal mindhárom szakban 

teljesen jártas önálló kezelésre képes másodkiadót 
keres november 1-re, esetleg 15-re. Fizetése 48 
pengő, ellátás, lakás, fűtés, világítás, — mosás és 
ágyneműn kívül. Az állás állandó.

Kiadói á llá st keresnek.
i .

Volt postaellenőr, 40 éves, kiadói igazolvány
nyal rendelkező, posta minden ágában teljes gya
korlattal, íixfizetéses alkalmazást vállal Budapes
ten. Postamesteri helyettesítésben jártas! Szíves 
ajánlatokat kér: Ignáth Géza ny. p. ellenőr, Buda
pest, I., Márvány-utca 50. IV. em. 7.

II.
Postát és távírdát önállóan kezelni tudó; ki

adónak, helyettesnek elmenne. Szíves értesítést 
kér: Kiadónő, Acsád (Vas m.) címre.

III.
Mindhárom szakban teljesen jártas, önállóan 

kezelő kiadónő november 1 -tői vagy 15-től kiadói 
vagy kisebb hivatalnál helyettesi állást vállal. Je
lenleg is, mint helyettes működik. Szíves megkere
séseket: Helyettes postamester, Szabadhidvég címre 
kér.

IV.
Többévi gyakorlattal bíró kiadó november 

1-re alkalmazást vállal. Helyettesítésre is elmegy. 
Szabó Mária postakiadó, Gyula.

V.
Mindhárom szakban jártas kiadónő elmenne 

oly postamesterséghez, hol családtagnak tekinte
nék. Jelenleg, mint helyettes postamester működik. 
Ajánlatokat Gyömörey Irén Rákoscsabau jtelep 
címre kér.

VI.
Féríikiadó, ki a kezelés minden ágában teljes 

i jártassággal bir (jó távirász), november 1-re állást 
keres. Helyettesnek is elmenne. Címe: Mersits
László kiadó, Budapest 510.

VII.
Tizenegyévi gyakorlattal, szakképzett postaki

adónő állást keres. Mindenben perfekt. Mindig hi
vatalt vezetett, jelenleg is. Szíves megkeresést kér: 
Postakiadónő, Pálfa, Tolna megye.

VIII.
Szolid postakiadó alkalmazást vállal azonnali 

belépéssel. Szíves megkeresést Dániel József posta
kiadó, Beled, címre kér.

IX.
Sokévi gyakorlattal, hivatalvezetésre is vál

lalkozó férfikiadó, szerény feltételek mellett 
állandó alkalmazást keres. Helyettesítésre is ajánl
kozik. Címe: Helyettes postamester, Gyöngyös
pata, Heves megye.

X.
Kiadónő állandó állást keres, pénztárosnak is 

elmegy. Ajánlatokat fizetés megjelölésével kér: 
Zádoriné, Pilis, Pest megye.

Nyomatott a Budapesti Hirlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.
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43. szám

Utánvételes levélpostai küldem ények, utánvételes ér
téklevelek és értékdobozok kölcsönös forgalm ának felvé
tele Olaszországgal.

Külföldre szóló értéklevelek gondos pecsételiése.
Figyelmeztetés a Szerb-, Horvát- és Szlovén országba 

szóló csomagok pecsételése és a hozzájuk tartozó vám árú- 
nyilatkozatok k iállítása  tárgyában,.

Változás a  Táviró-Díjszabás-ban.
A Budapest—Tem erin közti távbeszélő-forgalom  meg

nyitása.

R ádiókereskedők felhatalm azása szórakoztató rád ió 
vevőberendezések bejelentésének elfogadására.

A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi szeptem ber 
havi forgalma.

20. k im utatás elveszett igazolójegyekről.
Forgalom köri változások.
Helyesbítés a H elységnévtárban és a  H ivatalok és 

Ügynökségek Névsora cím ű segédkönyvekben.
Pályázati h irdetm ények postam esteri á llásokra szer

ződés mellett.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra  szerződés 

mellett.
K im utatás a  létszám ból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói á llást keresnek.

U tánvételes levélpostai küldemények, utánvéte
les értéklevelek é s  értékdobozok kölcsönös for

galmának felvétele  O laszországgal.
39.857.

Értesítem a hivatalokat, hogy folyó év novem
ber hó 1-től kezdve Olaszországgal a kölcsönös 
utánvételes ajánlott levélpostai-, utánvételes érték
levél- és értékdoboz-forgalom megnyílik.

A »Posta-, táviró-, távbeszélő- és rádió-díjsza
bás« XXVI. Utánvétel csoportjának 2-ik pontjá
nál Olaszország mellett a 2-ik hasábban lévő »cs« 
jelzés mellé jegyezzék fel a hivatalok a következő 
rövidítéseket: »lvp., él., éd.-«

Budapest, 1927. évi október hó 26-án.

Külföldre szóló értéklevelek gondos p ecsé te lése .
37.970.

Egyes külföldi igazgatások, így különösen a 
szerb-horvát-szlovén igazgatás, panaszt tettek amiatt, 
hogy a Magyarországból származó értéklevelek 
pecsétéi gyakran igen rossz minőségűek és a keze
lés közben letöredeznék.

A hivatalok hívják fel az értéklevelek feladói 
figyelmét arra, hogy a belföldre, de különösen a 
külföldre szóló értéklevelek lepecsételéséhez igen 
jó minőségű és le nem töredező pecsétviaszt hasz
náljanak, mert a külföldi igazgatások a töredezett 
pecsétekkel ellátott értékleveleket csak előzetes 
bizottsági felbontás és hivatalos lepecsételés után 
veszik át, ami a küldemények továbbítását jelen
tékenyen késlelteti.

Budapest, 1927. évi október lió 26-án.

Figyelm eztetés a Szerb-, Horvát- é s  Szlovén
országba szóló csom agok p ecsé te lése  é s  a 
hozzájuk tartozó vámárunyiíatkozatok kiállítása  

tárgyában.
40.157.

A szerb-horvát-szlovén postaigazgatás értesítése 
szerint az oda szóló csomagok nincsenek kellő biz
tonságot nyújtó módon lezárva. Felhivom tehát a 
hivatalokat, hogy a Csomagdíjszabás 136. oldalán 
foglalt utasítás értelmében a Szerb-Horvát-Szlovén 
országba szóló csomagokat csak az ott feltüntetett 
módon való csomagolás és viaszpecsét, illetve ólom
zárral való lezárás mellett fogadják el.

Hasonlóképpen figyelmeztessék a feladó közön
séget arra, hogy a szóbanforg'ó csomagokhoz kiállí
tott vámárúnyilatkozatokat igen pontosan töltsék 
ki. így nevezetesen külön fel kell tüntetni a külde
ményben lévő tárgy tiszta (nettó) súlyát és a kül
demény teljes (bruttó) súlyát. Az áruk megnevezé
sére a kereskedelmi forgalomban használatos sza
batos kifejezéseket kell használni, ilyen kifejezések 
mint »textilanyag«, »szövet«, »kozmetikus szerek« 
stb. nem elégségesek, hanem az árut részletesen 
kell megjelölni, pl: gyapjúharisnya, selyemblúz, 
csipkekendő, vászonfehérnemű, bőrkeztyű,. stb.

Budapest, 1927, évi október hó 27-én.
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V áltozás a Táviró-Díjszabás-ban.
36.874.

A kir. hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
megjelent Táviró-Díjszabás-ban a következő válto
zásokat vezessék keresztül:

A 12. oldalon Abessynia díja via Radio—France 
és via Radio—Belgrade útirány hasábokban 2.13-ról 
2.08-ra helyesbítendő.

A 14. oldalon a via Radio—Belgrade útirány 
hasábban Egyptom díja I. őv 1.35-ről 1.29-re, a 
II. őv 1.52-ről 1.46-ra, a III. őv 1.80-ról 1.74-re és 
Ervtlirea díja 2.02-ről 1.96-ra helyesbítendő.

A 25. oldalon Brazília 1. Pernambuco (Recife) 
via Brest—Dakar—Noronha 3.87-ről 2.88-ra helyes
bítendő,

A 28. oldalon Guyana (francia) 1. Regina stb. 
és 2. Többi hivatal via Brest—Dakar—Noronha 
13.97-ről 13.60-ra helyesbítendők.

A 29. oldalon Guyana (németalföld) via Brest— 
Dakar—Noronha 14.59-ről 14.22-re helyesbítendő.

A 30. oldalon Iraq díja via Eastern útirány 
hasábban 3.14-ről 3.48-ra helyesbítendő.

A 31. oldalon Japán-nál a Szolgálati korláto
zások hasábban »XP-ért beszedendő feladótól« után 
1 P 12; f írandó; a kitétel többi része törlendő.

A 32. oldalon via Eastern útirány hasábban 
Perzsia díja: Bender Abbas 3.48-ról 3.81-re, Bushire
3.36-ról 3.70-re, Többi hivatal 3.36-ról 3.70-re és 
Perzsa-öböl díja: Bahrein és Lingah 3.36-ról 3.70-re, 
Többi hivatal 2.69-ről 3.03-ra helyesbítendő.

Budapest, 1927. évi november hó 2-án.

A B u dap est—Temerin közti távbeszélöforgalom  
m egnyitása.

40.156.
Budapest és Temerin közt a távbeszélő-forga

lom a f. évi november hó 15-én megnyílik. A be
szélgetési díj 2 P 90 fillér.

A kir. hivatalok a »Távbeszélő-Díjszabás«-! a 7. 
Szerb-Horvát-Szlovén királyság táblázatában az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi október hó 22-én.

Rádiókereskedök felhatalm azása  szórakoztató  
rádióvevöberendezések bejelentésének  

elfogadására.
41.524.

A szórakoztató rádióvevőberendezések engedé
lyezésére irányuló kérelmek beadásának megköny- 
nyítése érdekében elhatároztam, hogy az enge
déllyel biró rádiókereskedők közül azokat, akik 
ezt vállalni hajlandók, díjmentesen ellátom az ily

berendezések engedélyezésére szolgáló kérvény
nyomtatványokkal, abból a célból, hogy a közön
ség az engedélyesek sorába való belépését a rádió- 
kereskedésből is bejelenthesse.

A bejelentés úgy történik, hogy a kereskedő 
üzletfelével a kérvénymintát pontosan kitölteti és 
azt kitöltés után átadja annak a levélkézbesítőnek, 
aki üzlethelyiségében kézbesít. A levél kézbesítő az 
átvett kérvényeket beviszi a hivatalába és a hiva
tal a rádiórendelet, illetőleg ennek végrehajtása tár
gyában kiadott utasítás (f. évi P. R. T. 20 sz. Rr. 
22. § Rrvu. 11. a)—13. b) pont) értelmében vagy 
maga intézkedik az engedélyokirat kiállítása, kézbe
sítése és a díjak beszedése iránt, vagy pedig a 
kérvényt a fenti célból megküldi annak a posta- 
hivatalnak, amelyik az engedélyokirat kiállítására 
illetékes.

Felhívom a forgalombahozói díjak beszedésé
vel megbízott kir. hivatalokat, hogy. a kézbesítő 
kerületükben lakó rádiókereskedőkkel a fenti ren- 
deletemet haladéktalanul közöljék s azokat a keres
kedőket, akik e bejelentés elfogadását hajlandók 
elvállalni, a 876, sz, kérvény-nyomtatványból a 
megfelelő készlettel lássák el. Egyúttal pedig kérjék 
fel a vállalkozó kereskedőket, hogy a közönség 
tájékoztatása céljából üzlethelyiségük kirakatában 
feltűnő helyen függesszenek ki »Rádióvevőberende
zés bejelentésének közvetítése« felirattal ellátott 
táblát, vágj» papírlapot.

Félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, 
hogy a fenti rendeletem a rádiórendelet határoz- 
mányait nem változtatja meg, illetőleg maga a 
bejelentés a bejelentő felet még nem jogosítja fel 
arra, hogy a vevőberendezését az engedélyokirat 
kézbesítése előtt létesítse.

A kereskedő a használati díjakat nem szed
heti be.

Budapest, 1927. évi október hó 26-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi szep 
tem ber havi forgalm a.

7.026/eln.
A takaréküzletben a betétek összege 2(370.679 

P 67 fillérrel haladta túl a visszafizetések összegét. 
A betétek állománya ezzel 1927. évi szeptember hó 
végén 27,783.190 P 93 fillért tett ki. Az állami és 
önkormányzati takarékbetétek álladéka a fenti álla
dókban 4,492.927 P 96 fillérrel szerepel. A betevők 
száma e hóban 2.728-cal gyarapodott s összes szá
muk e hó végén 1,289.101 volt.

A csekk- és kliring-üzletben a betétek összegét 
9,027.812 P 80 fillérrel múlta felül a visszafizeté
sek összege. A csekkbetétek állománya ezzel 1927.
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évi szeptember hó végén 205,562.549 P 34 fillért 
tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 
271-gyel csökkent s a fennálló csekkszámlák száma 
e hó végén 54.113 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,668.599 tétel s 1,249,132.843 
P 17 fill., összes betéteinek állománya pedig a hó 
végén 233,345.740 I3 27 fillér volt.

Az értékpapír-üzletágban 1927. évi szeptember 
hó végéig kiállíttatott 271.552 drb járadékköny
vecske, forgalomban volt e hó végén 92.344 drb. 
Az intézet értékpapír állománya különféle érték
papírokban és záloglevelekben 1927. évi szeptember 
hó végén 32,750.979 P 11 fillér névértéket lett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 115.022 drb új zálogfelvétel 
2,323.792 P 60 fillér kölcsönnel és 124.907 drb 
zálogkiváltás 2,225.965 P 60 fillér kölcsönvissza
fizet éssel.

A zálogálladék 1927. évi szeptember hó végén 
567.789 drb volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
11,915.153 P 77 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes ár
verésre 2.921 drb, kényszerárverésre pedig 4.324 
drb különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 6.362 drb, a befolyt vételár 
76.400 P 40 fillér volt.

Budapest, 1927. évi október hó 26-án.

2 0 . Kimutatás e lveszett igazolójegyekről.
L. a P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040. sz. rendeletet.)

Kiállító hivatal Az igazolójegy Az igazolójegy 
tulajdonosa(és ország) Száma Kiállításának kelte

Alexandria,
Egyiptom

1.163 192 7. III. 10. Elía Pilossof

Alexandria,
Egyiptom

1,264 1927. Vili. 6 Habib Abdel Malek

Mexico D. F., 
Mexikó

3,377 1925. VII. 2 i Carlos Montano 
Borde

Mexico D. F., 
Mexikó

3,639 1926. VI. 18. Olga Esperanza 
Verduzco

Genova,
Olaszország

14,516 1926. V. 27. P ietro  Peroni fu 
Entichiano

Genova Vaglia, 
> Olaszország

27,552 1927. 111. 11. De Rensis Michele

Livorno,
Olaszország

11,859 1927. I. 7. Arnaldo Costa 
fu Salvatore

Milano Vaglia, 
Olaszország

13,829 1926. IX. 29. Ugo Fano

Napoli,
Olaszország

23.740 1927. V. 13. Longobardi 
Salvatore fu Natale

Koma,
Olaszország

20,295 1926. IX. 24. Mlchetti Alfredo 
di Domenico

Koma,
Olaszország

56,479 1927. V ili. 27. Corrado Belluomo 
di Salvatore

Rome 13, 
Olaszország

31,026 1927. IV. 4. Garofali Örazio

Forgalomköri változások.
. i .

37.899.
Szakály nk., Tolna vm., tamási-i j., ezentúl 

©£3 is, szolgálati jellege L.
A helységnévtár és a segédkönyvek adatai 

helyesbítendők.
Budapest, 1927. évi október hó 19-én.

II.
38.120.

Sütvény Üjdombovár, Tolna vm., dombó
vári j., u. p. és u. t. ezentúl ismét Kurd.

Ezután felveendő:
Sütvényménes major /'A Üjdombovár, Tolna 

vm., dombóvári j., u. p. és u. t. Ódalmand.
Budapest, 1927. évi október hó 27-én.

III.
40.366.

Nagytőke r \  Szentes, Csongrád vm., 1926. évi 
május 31-e óta szünetelő ügynökség működését 
folyó évi október hó 10-én újból megkezdte.

Budapest, 1927. évi október hó 22-én.

IV.
40.034.

Marcaltő nk., Veszprém vm., pápai j., ezentúl 
is.

Szűcs kk., Veszprém vm., pápai j., ezentúl 
©S3 is.

Budapest, 1927. évi október.hó 22-én.
V.

41.002.
Bakonyjákó nk., Veszprém vm., pápai járás 

ezentúl JA is,
Ehhez képest Ardapuszta Bakonyjákó, Sári

föld Bakonyjákó, Döbrönte kk., Farkasgyepű 
kk., Iharkút kk., Ilkapuszta r \  Döbrönte, Kisganna 
kk., Nagyganna kk., Németbánya kk. (valamennyi 
Veszprém vm. pápai járásában) u. t. Bakonyjákó.

Tapolcafő nk., Veszprém vm., pápai járás ezen
túl @23 is.

Ehhez képest Veszprém vm., pápai járásában 
Ádásztevel nk., Keréteyinajor r \  Ádásztevel, Nagy- 
tevel nk., Simaházapuszta Ádásztevel, Uzsal- 
puszla r \  Nagytevel u. t. Tapolcafő.

Budapest, 1927. évi október hó 25-én.

H elyesbítés a H elységnévtárban é s  a Hivatalok 
é s  Ügynökségek N évsora című segédkönyvekben.

41.002.
Szilágyitelep Tököl, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., ráckevei j. fX l Tököl—Szilágyitelep, Eh.
Tököl, Budapest i B I 3 Ráckeve, 16, postavig. Bp.

A hivatalok a fentebbi adatok alapján mind
két segédkönyvet helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi október hó 25-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
28.843.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj» 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzételt
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2.
számában tétettek közzé.©

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a debreceni m. kir. postaigazga
tósághoz 1927. évi november hó 18-ig nyújtsák be,

Budapest, 1927. évi október hó 26-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
39.582.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazga
tósághoz 1927. évi november hó 18-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi október hó 24-én.
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PÁLYÁZAT! HIRDETMÉNY.
39.583.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletijén foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűkig írt és kellően felsze
relt kérvényüket a debreceni m. kir. postaigazga
tósághoz 1927. évi november hó 18-ig nyújtsák be,

Budapest, 1927. évi október hó 24-én,

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkeztileg irt pályázati kérvények születési, iskolai és erköle'ffl bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), 
illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi november 
hó 18-ig nyújtandók be. Az általános f e l té t e k e t  1, a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1927. évi október h ^ ß - ä n .  4P
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K I M U T A T Á S
a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők 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

Vezérigazg. Ármai Margit hiv.
kisegítő

K ürt 1909 Budapest 18 Bizalomvesztés
g _g

1773/927

Debrecen Olajos Nándornó 
sz ü l.: Bekő Zsuzsanna kiadó Oklánd 1889 Ujfebértó Perbálon postam ester 1— D —

685/927

Vezérigaz g. Ifj. Toposics Gábor kiadó Erdőtelek 1902 Budapest 91
II. o. postatisztté 

neveztetett ki 37000/X -  927

Debrecen Bencze József kiadó Sótony 1866 Heves Több mint tólév óta 
nem vállalt alkalm azást

1 — D —
853/927

Betöltendő kiadói á llás. VI.

Pilisszántói postahivatal telefon és számadás
ban gyakorlott szerény kiadónőt vagy hivatal-ki
segítőt 2—3 hónapra helyettesítésre keres. Ajánla
tokat a postahivatal címére kér.

Kiadói á llá st keresnek.
i .

Gyakorlott kiadónő nov. 1-től, esetleg 15-től 
állandó alkalmazást keres. Postakiadó, Endrőd.

II.
Önálló kezelésre képes, 9 évi gyakorlattal bíró 

kiadó azonnali belépésre állást vállal. Szíves meg
keresést „Postakiadó“ Nvírmihálvdi címre kér.

III.
Több évi gyakorlattal a posta, távbeszélő 

minden ágában teljes jártassággal bíró kiadó III. 
oszt. postahivatalnál helyettesítést vagy kiadói 
állást keres. Szíves megkeresést „Postakiadó“ 
Postahivatal, Mátraballa (Heves megye) címre 
kér.

IV.
November 15 élői alkalmazást keres kiadónő 

Jánosháza.
V.

Tíz évi gyakorlattal bíró kiadó azonnali al
kalmazást keres, lehetőleg nagyobb hivatalnál. 
Fizetés megegyezés szerint. Szíves megkereséseket 
Kincses Lajosné Komádi címre kér.

VII.
Nagy gyakorlattal bíró kiadónő azonnali al

kalmazást vállal. Címe: Kiadónő, Pesterzsébet,
Vörösmarty-u. 33.

VIII.
Kezdő kiadónő Budapesten alkalmazást vál

lal. Szíves megkeresést Postahivatal Dédes, Borsod 
megye, címre kér.

IX.
Kilenc évi gyakorlattal bíró, minden szakban 

jártas kiadó november 15-re alkalmazást keres. 
Szíves ajánlatot kér Orovits Zsuzsa, Mosonszolnok.

X.
Mindhárom szakban jártas, önállóan kezelő 

postakiadónő bárhol, de lehetőleg Budapesten al
kalmazást keres. Pénztárkezelést, helyettesítést is 
vállal. Cím: Dr. Groffits, I., Kapucinus-u. 10. Tele
fon: T. 117—25.

XI.
Szerény igényű kezdő kiadó jó távírász azpn,-J . _  Több 

nali alkalmazást vállal. Megkereséseket, fizetés 
megjelölésével kér Pálma Gyula postakiadó Tata
bánya. Itm

évi gyakorlattal bíró kiadónő, ki a 
szämaä&st önállóan végzi, azonnalra vagy nov. 
15-re állásTIseres, helyettesítést is vállal. Cím: Ki
adónő, Eger, IÍ .̂ Rákóczi Ferenc-utca 11.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utsa 4.
>

nyomda veze ti: Nedeczky Lészlé.

\
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINIIS2TER.

BUDAPEST, 1927. NOVEMBER 10. 44. szám
■/--------

T A R T
Lefoglalandó sajtóterm ék.
Oj m agyar—csehszlovák távbeszélő-viszonylatok meg

nyitása.
Forgalom köri változások.
Helyesbítés a „M. kir. postahivatalok és postaügynök- 

ségek névsora“, valam int a „H elységnévtár“ cím ű segéd
könyvben.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
43.550.

A szegedi kir. törvényszék vizsgálóbírója 
folyó évi november hó 4-én kelt B 7401/1927—2. 
számú végzésével, Szegeden a Kultúra nyomdánál 
nyomatott „Hivatalos nyilatkozat“ felírással és 
„Magyar királyi vegykisérleti és Paprikakisérleti 
állomás Szeged. Obermayer s. k. állomásvezető 
kir. fővegyész“ aláírással ellátott „Szegeden, 1927. 
szeptember 26-án“ kelt nyomtatvány lefoglalását 
rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a szegedi kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927. évi november hó 7-én.

Űj m agyar— csehszlovák  távbeszélöviszonylatok  
m egnyitása.

41.133.
A folyó évi november hó 10-én a következő 

új magyar—csehszlovák távbeszélő-viszonylatok
ban nyílik meg a forgalom:

A magyar 
távbeszélő központ

A külföldi 
távbeszélő központ

Beszélgetési díj

neve neve Pengő fiit.
Budapest Brodek u Píerova 3 50
Balassagyarmat Poltár 2 50
Debrecen Orlová 4 50

>> Strb. Pteso (Csórható) 3 40
Dunavecse Bratislava (Pozsony) 3 40
Eger Strb. Pteso 2 95
Gyoma Kosice (Kassa) 2 95
Gyöngyös Kosice (Kassa) 2 95

Orlová 3 50
Győr Koice (Kassa) 3 50

55 Orlová 3 50
55 Strb. Pleso (Csorbató) 3 95

A L O M

Hivatalvezetői megbízás.

Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra  szerződés 

mellett.

K im utatás a létszámból törölt postakiadókról.

Kiadói állási keresnek.

A magyar A külföldi Beszélgetési díj
távbeszélő központ távbeszélő központ

n í v ó neve Pengő mi.
Hidasnémeti Bardiov (Bártfa) 2 50

55 Cana (Hernádcsány) 1 15
55 Gelnica (Gölnicbánya) 1 70
55 Kézmarok (Késmárk) 2 50
5 5 Levoca (Lőcse) 2 50
55 Lipiany (Héthárs) 2 50
,, Moldava (Szepsi) 1 15
55 Sabinov (Kisszeben) 2 50
55

55

Spisská Nová Vés (Igló) 
Spisská Sobota (Szepes-

2 50

55

szombat)
Spisské Vlachy (Szepes-

2 50

5 5

olaszi)
Stary Smokovec

2 50

55

(Ő-Tátrafüred) 
Tatranská Polanka

2 95

(Tátraszéplak) 2 95
55

Hódmezővásár
Velká Ida (Nagyida) 1 15

hely Kosice (Kassa) 3 50
Ihárosberény Oponice (Appony) 3 50
Kecskemét Orlová 3 95
Kisvárda Orlová 4 50
Makó Orlová 4 50
Mándok Orlová 4 50
Miskolc Orlová 3 95

55 Poltár 2 50
Nyíregyháza Orlová 4 50
Pásztó Lucenec (Losonc) 1 70
Putnok Kosice (Kassa) 2 50
Salgótarján Poltár 1 70
Sátoraljaújhely Orlová 4 5Ó
Sopron Orlová 3 50
Szeged Orlová 4 50
Szolnok Komárno (Komárom) 2 95
T amási Bratislava (Pozsony) 3 40
Tolna Bratislava (Pozsony) 3 40

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én
kiadott „Távbeszélő-Díjszabás“-t az új 
tok adataival egészítsék ki.

viszonyla-

Budapest, 1927. évi október hó 28-án.
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Forgalomköri változások.
I .

41.428.
Piszke nk., Komárom és Esztergom k. e. e. 

vm,, esztergomi j., ezentúl is.
Budapest, 1927. évi október hó 25-én.

II.
41.974.

Felsősáp kk., Nógrád vármegye, nógrádi já
rás, ideiglenesen szünetelő postaügynökség 1927. 
évi november hó 16-tól ismét működik.

A Helységnévtár és a Postahivatalok és Ügy
nökségek névsora helyesbítendő.

Budapest, 1927. évi november hó 4-én.

H elyesbítés a „M. kir. Postahivatalok é s  Posta- 
ügynökségek N évsora“, valamint a „Helység- 

névtár“ című segédkönyvben.
34.031.

Hetes postahivatal neve mellől a „k“, Kis- 
kamond és Harka postaügynökségek nevei mellől 
pedig a ,,gy“ jelzés törlendő.

Budapest, 1927. évi november hó 3-án.

Hivatalvezetői m egbízás.
42.420.

Mátyás Béla postafelügyelő (440) megbizatolt 
a Békéscsaba 2. számú postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1927. évi november hó 8-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
42.241.

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. hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi november 
hó 24-ig nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R, T. 1924. évi 1, számában.

Budapest, 1927. évi november hó 3-án.

K I M U T A T Á S
a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők 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

Szeged Czinkoozky Mária kiadó Gyula 1900 Gyoma Félév'g nem vállalt 
alkalm azást

1 —F  —
564/927

Kiadói á llá st keresnek.
i .

Mindhárom szakban jártas kiadó december 
1-re alkalmazást vállal. Szíves megkeresést kér 
Kovács Kálmán postakiadó Rácalmás.

II.
Mindhárom szakban jártas, önállóan kezelő 

számadásképes kiadónő állást keres. Ajánlatokat 
kér Konrád, Bpest, IX., Lónyav-utca 17. III. 6.

III.
Mindhárom szakban jártas, önállóan kezelő 

postakiadónő bárhol, de lehetőleg Budapesten al
kalmazást keres. Pénztárkezelést, helyettesítést is 
vállal. Cím: Dr. Groffits, 1., Kapucinus-u. 10. Te
lefon: T. 117—25.

IV.
Iviadónő, ki a posta mindhárom szakában 

jártas, elmenne Oly postamesterséghez, hol család
tagnak tekintenék. Ajánlatokat Gyömörey Irén 
Rákoscsabaújtelep címre kér.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utea 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeezky László.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | | | |  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI  | |§ p  KERESKEDELEMÜGYI MINIIS2TER.

BUDAPEST, 1927. NOVEMBER 12. 45^szám

T A R T

A Rom ániába szóló csomagok lezárása és értéklevelek 

lepecsételése.
Az 1276. sz. nyom tatvány megszüntetése.

Forgalom kor! változások.
Helyesbítés „A m. kir. postahivatalok és ügynöksé-

A L O M

gek névsora“, valam int a „H elységnévtár“ cím ű segéd
könyvekben.

K im utatás a létszámból törölt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.
H irdetm ény.

A Romániába szóló csom agok lezárása  é s  
értéklevelek lep ecséte lése .

43.763.

Forgalomköri változások.
i.

42.609.

A Romániába szóló csomagokat és pedig úgy 
a sommásokat, mint a kézieket keresztkötéssel kell 
lezárni és a sommás csomagokat ólomzárral, vagy 
viaszpecséttel, a kézieket pedig viaszpecséttel kell 
ellátni. A hivatalok a nem ilyen módon lezárt 
csomagokat megfelelő felvilágosítás mellett adják 
vissza a félnek.

A román igazgatás megkívánja továbbá, hogy 
az oda szóló értéklevelek legalább 5 pecséttel legye
nek lezárva. A hivatalok tehát csak az így lezárt; 
értékleveleket vegyék fel. Önként következik, hogy 
a magyar posta állal kiadott, 2 pecséttel zárható 
értéklevél a Romániába szóló küldeményeknél ezen
túl nem használható.

Budapest, 1927. évi november hó 11-én.

Csomódéi’ kk., Zala vm., novai j. ezentúl 
Az új hivatal díjnégy szögszáma továbbra is 1303, 
utalványszámjelző száma: 5148.

Budapest, 1927. évi november hó 9-én.
II.

38.339.
Domaszék Szeged u. t. helyesen Szeged 1.
Feketeszél Szeged u. t. helyesen Szeged 1.
Nagyszéksós Szeged u. t. helyesen Szeged 1. 
Felveendő »Bojár Nádudvar« után: 
Bojárhalom r \  Szeged, Csongrád vm., [X] Eh. 

Szeged 1., Szeged it~B a a Nagyszéksós, Röszke
....... , 764., u. t. Szeged 1.

Budapest, 1927. évi november hó 8-án.
III.

42.778.

Az 1276. sz . nyomtatvány m egszüntetése.
40.160.

Értesítem a hivatalokat, hogy az 1276. számú, 
»Értesítés beszolgáltatásról« című nyomtatványt 
mint feleslegeset megszüntettem, mert azt a gyííj lo- 
hivatalok által' a P. R. T. 1925. évi 11. számában, 
közölt 5666. jsz. rendelet 4. §-ának 2-ik pontja 
értelmében vezetett és a központi számvevőséghez 
naponta felterjesztett kimutatások teljesen pótolják.

Budapest, 1927. évi november hó 8-án.

Alivár r \  Inke, Csődpuszta /'"S Inke, Darvas- 
puszta /"N Inke, Kisrinyapuszta Inke, Nagy- 
rinyapuszta Inke, Tógláségetőtanya r \  Inke, 
Inkeyantalfa kk., Cigánytelep r v  Inkeyantalfa, Fa- 
zekasdencs Inkeyantalfa, Felsőágazáspuszta 
Inkeyantalfa, Pat kk., (valamennyi Somogy vm., 
csurgói j.,) u. t. ezentúl valamennyinél Inke.

Varászló kk., Imremajor z'N Varászló, Patihid- 
puszta Varászló (valamennyi Somogy vm., mar- 
cali-i j.,) u. t. ezentúl valamennyinél Inke.

Kanizsaberek Iharos, Somogy vm., csurgói 
j., u. p. és u. t. ezentúl Inke.

Felveendő a helységnévtárban:
Inkelepled r \  Inke után:
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Inkemajor AN Inke, Somogy vm., csurgói j., u. 
p. és u. t. Inke.

»Ciframalom At Buzsák« után:
Ciframalom AN Inkeyantalfa, Somogy vm., 

csurgói j., u. p. és u. t. Inke.
»Vakcsa AN Hosszúhetény« után:
Vak erdészlak AN Inkeyantalfa, Somogy vm., 

csurgói j., u. p. és u. t. Inke.
»Ujmajorpuszta A  Úszód« után:
Ujmalom AN Inkeyantalfa, Somogy vm., csurgói 

j., u. p. és u. t. Inke.
»Ujmajor A  Vácbottyán« után:
Ujmajor AN Varászló, Somogy vm., marcali-i j., 

u. p. Nemesvid, u. t. Inke.
»Páterhomok AN Sárospatak« után:

Patihidmalom AN Varászló, Somogy vm., mar- 
cali-i j., u. p. Nemesvid, u. t. Inke.

»Varászló kk., Somogy vm., marcali-i j.,« után: 
Varászlói felsőmajor AN Varászló, Somogy vm., 

marcali-i j., u. p. Nemesvid, u. t. Inke.
Budapest, 1927. évi november hó 10-én.

H elyesbítés „A m. kir. postahivatalok é s  ügy
nökségek névsora“, valamint a „H elységnévtár“ 

cimü segédkönyvekben.
43.512.

Tarnaörs postahivatal neve mellől a »k«, 
Visznek postahivatal neve mellől a »gy« jelzés 

törlendő.
Budapest, 1927. évi november hó 10-én.

K i m u t a t á s
a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők 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

Debrecen Antos Teréz Kiadó Földes 1904 Földes Saját kérelmére —

M. kir. 
postavezér
igazgatóság

Báró Bánft'y K lára Kiadó Szerdahely
1897 Budapest 508

A Budapest 508. sz. 
postahivatal posta

mesterévé neveztetett ki

Debrecen Bárány Béla Kiadó Tárcái 1888 Tárcái Saját kérelmére —

Kiadói á llást keresnek.
i .

Teljesen önállóan kezelő, szerény igényű ki
adónő alkalmazást keres azonnalra, . esetleg csak 
december 1-re. Szíves megkeresést kér Kiadónő, 
Almáskamarás címen.

II.
Szerény igényekkel a kezelés minden ágában 

jártas kiadónő Budapesten alkalmazást keres. Já
nossá Magda postakiadó, Budapest, VII., Damja- 
nich-utca 28/a„ földszint 2. ajtó.

Hirdetmény.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének közgyűlése.

ad 7.656.
Az intézet választmányának 1927. évi novem

ber hó 9-én tartott ülésén hozott határozata szerint

az intézet 1926/1927. évi rendes közgyűlését 1927. 
évi december hó 11-én (vasárnap) délelőtt 10 óra
kor Budapesten a m. kir. postavezérigazgatóság 
tanácskozó termében tartja.

Az alapszabály 44. §-a értelmében a közgyűlés 
tárgysorozatát is feltüntető szabályszerű meghívó 
a P. R. T.-ban a közgyűlés napját megelőzően 15 
nappal fog közzététetni.

Ugyanezen § rendelkezései szerint csak azok 
az indítványok vehetők fel a közgyűlés tárgysoroza
tába, melyek a közgyűlés napja előtt legalább 
húsz (20) nappal az intézethez beérkeznek.

Budapest, 1927. évi november hó 10-én.
Az elnökség.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdijában, Budapest, VIII., Rökk Szilird-utaa 4. Felelés nyemdavezető: Nedeczky László.



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. ||g §  POSTA RÉSZÉRE.
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BUDAPEST, 1927. NOVEMBER 22. 46. szám
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T A R T A L O M

Lefoglalandó sajtóterm ék.
A légipostaforgalom  részben való megszüntetése.
Az 1917. évi m ájus 12-iki kelettel k ibocsáto tt 6°/o-os 

m agyar járadékkölcsön (VI. hadikölcsön) kötvényekhez ta r 
tozó 1927. évi augusztus hó 1-én esedékes szelvények bevál
tása.

A Budapest 78. sz. postahivatalnál ünnepnapokon cso
portos csomagfelvételi szolgálat berendezése.

Külföldi utánvételes csom agok utánvételének elszá
m olása pótutánvételi lappal.

5. Változás a Csom agdíjszabásban.
A jótékonycélú m. kir. állam sorsjáték sorsjegyeinek 

árusítása.
Változás a Távíró-Díjszabásban.
Irányok szerinti forgalm i felvétel a távíróvezetékeken 

és in teru rbán  távbeszélő áram körökön.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
45.157.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgáló- 
bírója folyó évi november hó 15-én kelt B. II. 
14977/1.—1927. számú végzésével a Budapesten a 
Világosság r.-t. cég nyomdájában előállított és a 
Népszava könyvkereskedés kiadásában megjelent 
„Szózat a föld népéhez“ című röpirat nyomtat
ványnak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtóter
mék netán postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927. évi november hó 16-án.

A légipostaforgalom  részben való m egszüntetése.
44.726.

A légiforgalom részben való megszüntetése 
folytán légipostái küldeményeket további intézke
désig csak Ausztriába, Cseh-Szlovákországba és 
Németországba lehet feladni.

Budapest, 1927. évi november hó 16-án,

Uj m agyar—csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg
nyitása.

A m agyar—svájci távbeszélőforgalom  időbeli ko rláto 
zásának megszüntetése.

Sajtóhibaigazítás.
Helyesbítés a Helységnévtár-ban.
Forgalom köri változások.
Hivatalvezetői megbízás.
H ivatalvezetői felm entés és megbízás.
Visszavétel.
Pályázati hirdetm ény hivatalvezetői állásra.
Kinevezések.
21. K im utatás elveszett igazolójegyekről.
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Az 1917. évi május 12-iki kelettel kibocsátott 
6 %  o s magyar járadékkölcsön (VI. hadikölcsön) 
kötvényekhez tartozó 1927. évi augusztus hó 

l én esed ék es szelvények beváltása.
39.366.

A magyar államadóssági kötvények szelvé
nyeinek beváltása tárgyában az 1924. évi P. R. T.
49. számában megjelent 16.845. sz. rendelet 2. 
pontja értelmében az abban közölt kimutatásban 
felsorolt magyar államadóssági címleteknek ugyan 
abban a költségvetési évben esedékessé vált két 
félévi szelvényeit az első szelvény esedékessége 
alapján egyszerre kell beváltani.

Minthogy az 1917. évi május hó 12-iki kelettel 
kibocsátott 6 százalékos magyar járadékkölcsön 
(VI. hadikölcsön) kötvényekhez kiadott szelvény- 
íveken az 1927. évi augusztus hó 1-i szelvény az 
utolsó szelvény és új szelvényívek a szóbanforgó 
címletekhez miég nem adattak ki, a m. kir. pénz
ügyminisztériumnak 1927. évi július 31-én kelt 
97.465. sz. rendeleté alapján az 1917. évi május hó 
12-én kibocsátott 6 százalékos magyar járadékköl
csön (VI- hadikölcsön)-kötvényekhez tartozó 1927. 
évi augusztus hó 1-én esedékes szelvényeket az 
1928, évi február hó 1-én esedékes szelvényék híá-
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nyában a szelvényeken írt érték kétszeres összegé
ben kell beváltani.

Az 1917. évi május hó 12-én kibocsátóit 6 
százalékos magyar járadékkölcsön (VI. hadiköl- 
csön)-kötvények 1927. évi augusztus hó 1-én ese
dékes szóbanlevő szelvényei a szelvények bal felső 
szélén 1917. évi május hó 12-iki keltezéssel vannak 
ellátva, a fenti rendelkezés tehát csak az ilyen 6 
százalékos szelvényekre vonatkozik.

E rendeleteket a hivatalok a fent hivatkozott | 
rendeletnél megfelelően jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi október hó 12-én.

A Budapest 78. sz . postahivatalnál ünnepnapokon 
csoportos csom agfelvételi szo lgálat berendezése.

35.573.
A Budapest 78. sz. postahivatalt a Gergely- 

naptárban felsorolt ünnepnapokon — kivéve a 
vasárnapokat, áldozócsütörtököt, űrnapját, Szent 
István-napját és karácsony első napját — 8—12 
óráig a hivatalhoz szállított, csoportosan feladásra 
kerülő csomagok felvételével bíztam meg.

A hivatalok a P. R. T. f. évi 14. számában 
közölt, 832G. sz. rend. 5. pontjának 1. bekezdését 
a következőképpen egészítsék ki: »A Budapest 78. 
sz. postahivatal pedig az ilyen ünnepnapokon 
ugyancsak 8—12 óráig végzi a hivatalhoz szállított 
csoportos csomagok felvételét.«

Budapest, 1927. évi november hó 11-én.

Külföldi utánvételes csom agok utánvételének  
elszám olása  pótutánvételi lappal.

42.944.
Gyakran előfordul, hogy az eredeti szállító- 

levél be nem érkezése, vagy az utánvételi lap el- 
kallódása miatt a külföldről érkezett utánvételes 
csomagok utánvételét pótutánvételi lappal kell el
számolni. Ebből egyes külföldi postáknál sokszor 
zavar támadt, mert a magyar hivatalok ily ese
tekben a pótutánvételi lapra nem jegyezték föl a 
csomag adatait s így lehetetlenné tették az ily 
módon elszámolt utánvételi összegek azonosítását, 
ami azután hosszadalmas iratváltásra vezetett.

Felhívom ezért a hivatalokat, hogy abban az 
esetben, ha külföldi utánvételes csomagok után
vételét magyar pótutánvételi lappal kell elszámolni, 
a pótutánvételi lap felső részére (tehát nem a szel
vényre!) piros tintával tisztán és olvashatóan írják 
rá: »Remboursement du colis No (ragszám) de 
(feladási hely) pour (cím) á (rendeltetési hely), 
du (feladás napja)«. Természetes, hogy ezeken 
kívül a csomag feladójának a címét is a lehető 
legpontosabban kell az utánvételi utalványra fel
írni.

A francia utánvételes csomagokra vonatkozó
lag ajánlatos még a cím mellett zárójelben — 
amennyiben azt magáról a csomagról meg lehet 
állapítani, — megjelölni azt a francia kicserélő
állomást is, mely a csomagot kiléptette, pl. így: 
(»Par la gare d’ échange Pontarlier«).

Budapest, 1927. évi november hó 8-án.

5. V áltozás a Csom agdíjszabásban.
 ̂ 44.533.

Felhívom a hivatalokat, hogy a Csomagdíj
szabást a következők szerint javítsák:

48. oldalon töröljék a © jel értelmét magya1 
rázó harmadik bekezdést.

49. oldal, Afghanistán, 2. útiránynál a 2. ha
sábban „Nbrít.“ után írják be: „Brit-India“.

52. oldal, Ausztráliai államszövetség, b) alatt 
a 2. hasábban „Auszt.“ előtt töröljék a ,,4.“ sor
számot.

53. oldal, Bahama szigetek: az 1. útirány ada
tait töröljék a 2—4. hasábban; töröljék továbbá a 
2. útiránynál a 2. hasáb 4. sorában „Nalf. v.“ be
tűket, — a 6. hasábban a © jelt és a 7. hasáb 
6—7. sorában a zárjelbe foglalt megjegyzést.

59. oldal, Brit-Észak-Borneo, 3. útirány: a 2. 
hasábban töröljék: „Straits Settlements“.

61. oldal, Brit-Nyugat-lndia, b) alatt az 1. ha
sábban töröljék az „*)“ jelt és írják ezt a jelt a 
4, hasábban a 10 kg. súlyú csomag díja mellé; a
7. hasábban az x) jegyzetben: „30 cts-mal“ helyett 
írják: 35 fillérrel.

66. oldal, Dahomey, 1. és 2. útirány: a 6. ha
sábban „4 f“ helyett írják: 5 f.

80. oldal, Francia-Guinea, 1. és 2. útirány: a
6. hasábban „3 f" helyett írják: 5 f.

82. oldal, Francia Óceánia, 1. és 2. útirány: a
6. hasábban: „4 f“ helyett írják: 5 f.

94. oldal, Karolina, Marianna és Palau szige
tek, 2. útirány: a 2. hasábban töröljék: „v. Nalf.“ 
és írják be „Nbrit.“ után: Japán; a 6. hasábban a 
© jelt töröljék.

95. oldal, Kenya és Uganda, 2. útirány: a 2. 
hasábban töröljék: „Auszt. v.“ és „v. Svájc“; a 4. 
hasábban pedig töröljék a f  jelt.

100. oldal, Madagascar, 1. és 2. útirány: a 6. 
hasábban „3 f“ helyett írják: 4 f.

103. oldal, Marokkó, B) c) alatt töröljék az 1. 
hasábban: ,,c) Alcazarquivir, Arzila, Larache“; a 
2. hasábban „Auszt.“ elé írják: 3.

121. oldal, Perzsia, a) alatt töröljék a 2. ha
sábban „v. Nalf.“ betűket és a 6. hasábban a 
© jelt.

124. oldal, Pitcairn-szigetek: a 7. hasábban 
töröljék a 9—12. sorból az 1. útirányra vonatkozó 
adatokat.

125. oldal, Portugál Guinea, 1. útirány: a 2. 
hasábban töröljék: „Francia, Portugál“ szavakat; 
a 6. hasábban „4 f“ helyett írják: 2 f.

127. oldal, Románia: a 7. hasáb 5. sora után 
írják be: „A csomagokat keresztkötéssel kell le
zárni és a sommás csomagokat ólomzárral, vagy
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viaszpecséttel, a kézieket pedig viaszpecséttel kell 
ellátni.“

128. oldal, Samoa-szigetek: a 7. hasábban tö
röljék a 8—11. sorból az 1. útirányra vonatkozó 
adatokat.

129. oldal, Senegal, 1. és 2. útirány: a 6. ha
sábban „4 f“ helyett írják: 5 f.

136. oldal, Syria és Libanon, 2. útirány: a 6. 
hasábban „4 f“ helyett írják: 5 f.

139. oldal, Togo, a) 1. és 2. útirány: a 6. ha
sábban „4 f“ helyett írják: 5 f.

139. oldal, Tonga-szigetek: a 7. hasábban tö
röljék a 9—12. sorban az 1. útirányra vonatkozó 
adatokat.

142. oldal, Ű-j Zeeland: a 7. hasábban a 9—13. 
sorból töröljék az 1. útirányra vonatkozó adatokat.

Az alábbi 3. pont alatt felsorolt országok 
(rvarmatok) mindegyikénél:

1. töröljék a 2—6. hasábban annak az útirány
nak minden adatát, melynek folyószámát a rendel
tetési ország (gyarmat) neve után álló törtszám 
számlálója mutatja;

2. a nevezőben jelzett útiránynál pedig tö
röljék:

a )  -a 2. hasábban „v. Nalf.“ betűket;
b) a 6. hasábban a © jelt;
c) a 7. hasábban a Németalföldön át küldött 

csomagoknál nyilvánítható érték határára vonat-
kozó esetleges.  megjegyzést. *■

nyok
.  Az 1. és 2. pont szerint megváltozó útirá-

49. oldal, A fg h a n is ta n .............................. i / „
50. 55 Aranvpart.................................... • 2/ 3
51. , , Ascension (Feltámadás)-sziget . • 1 /  2
52. , Ausztráliai Államszövetség, a )  . .  1/a
55. 55 Belga Kongó, b )  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 /
56. 5 5 Bermuda szigetek .  . ' . . V «
56. 55 Bismarck szigetcsoport . .  . V  2
58. ,, Brit-Bechuanaland.................... • 2 /3
59. 5 5 Brit-Észak-Borneo.................... • 2/3
59. 55 Brit H o n d u r a s ......................... .  J / 2
61. 5 5 Brit-Nyugat-India, d) . . .  . • %
61. 55 Brit-Nyugat-India, b )  .  . . . • V 2
62. , , Brit-Nyugat-India, c )  . . .  . .  V *
62. 55 Brit-Nyugat-India, d )  . . .  . V 2
62. , , Brit-Nyugat-India, e)  . . .  . V  2
62. , , Brit-Nyugat-India, f )  . . .  . V 2

63. Brit N yassaland ................................................................... •  V a
64. 5 ? Ceylon, I......................................... .  y 2
67. ,, Délafrikai Unió, 1. . •  2/3
68. , , Délnyugat-Afrika .................... O  1/ 3
76. ,, Ellice és Gilbert sz..................... • X/2
77. ,, Falkland- s z ig e t e k .................... 1 /  2
77. Fanning-szigetek .................... . 1/ i
78. „ Fidji-szigetek............................... . V  2
83. ,, G am bia.........................................
83. 55 G ib r a lta r .................................... •  V *
85. 55 Hongkong, I .......................................... • 2/3
87. 55 ír szabad állam, II ........................... • %
88. I r a k .............................................. ■ 2/3
90. 55 Kamerun, b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91. 5 5 Kanada, I...................................... ■ 3U
95. 5} Kenya és Uganda .................... •  3/ 4

101. oldal, Maláji védállamok, a) . . . .  2/a
102. Maláji védállamok, b) .  2 / 3
103. Marokkó, C) a) . . .  .  .  .  V*
104. Marokkó,' C) b) . . . . . .  V«
104. Marschall szigetek, a) V*
104. Marschall szigetek, b) . . . .  2 / ,

113. N ig e r ia ......................... . . . .  V*
120. 55 Papua ......................... . .  .  '/2
121. 5 5 Peru, b) .................... • V*
121. Peru, c) . . . . V*
124. Pitcairn-szigetek V2
127. Salamon-szigetek .  .  .  .  V*
128. Samoa-szigetek V*
130. ,, Seichelles-szigetek F*
130. 5 5 Sierra Leone . . . .

133. Szt. Hona (sziget) .  . .  .  .  .  V*
133. St. Pierre és Miquelon . . . . .  V*
134. 55 Straits-Settlements .  . . . . .  2/3
137. , , Tanganyika terület, d) .  .  .  .  V«
138. ,, Tanganyika terület, e) V2
139. 5 5 Togo, b ) .................... . . . . V*
139. Tonga-szigetek . . . 2/2
141. Új-Fundland . . . . . . . .  V«
141. Űjguinea .................... . . . . V*
142. Üj Hebridák . . . . . . . . Ví
142. Űj Zeeland . . . .
144. Wei-Hai-Wei . . . . . . . .  V*

Utasítás a kicserélő hivatalok részére:
A kicserélő hivatalok a fenti változásoknak 

megfelelően az 1926. évi Csomagdíjszabást is érte
lemszerűen javítsák.

A Csomagdíjszabásban fenti 1. pont szerint 
törölt útirányoknak megfelelő adatokat a biztosí
tási díj továbbfrankó táblázatban is töröljék, míg 
a fenti 2. a) pont szerint „Belgium v. Nalf.“ helyett 
csak „Belgiuménak megmaradt útirányokat az 
említett táblázat „Útirány“-rovatában az eddigi 
„Nalf.“ jelzés helyett „Belgium“-útirányoknak je
lezzék.

Budapest, 1927. évi .november hó 16-án.

A jótékonycélu m. kir. állam sorsjáték so r s 
jegyeinek áru sítása.

45.685.
A P. R. T. 1922. évi 30. és a folyó évi 1. szá

mában közzétett 13.156., illetve 136.272. számú köz
lemény kapcsán a m. kir. pénzügyminiszter úr 
kérelmére ismételve figyelmeztetem a postahivatalo
kat, hogy ezeknek a sorsjegyeknek az árusítására 
különös gondot fordítsanak, mert a jótékonycélú 
államsorsjáték jövedelmének gyarapítása a kor
mánynak a szociális problémák megoldására irá- 

í nyúld igyekezetét segíti elő. Ez okból a székes- 
fővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság lottó-osztálya 
által közvetlenül a postahivatalokhoz küldött sors- 

| jegyeknek, illetve azok eladási árának kezelése 
körül szigorúan alkalmazkodjanak az elől idézett 
rendeletben foglalt utasításokhoz.

Tájékozódásul megjegyzem, hogy minden nap
tári évben két jótékonycélu államsorsjáték rendez- 
tetik, melyeknek húzásai június és december hó 
végén tartatnak.

Budapest, 1927. évi november hó 21-én.
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V áltozás a Táviró-Díjszabás-ban.
39.050.

A hivatalok a f. évi január hó 1-én életbelépett 
Távíró-Díjszabásban a következő változásokat ve
zessék keresztül:

A 9. oldalon Romániára vonatkozó **** négy- 
csillagos jegyzet szövege törlendő és helyébe a 
következők írandók: „Titkos nyelvű táviratokat 
csak tőzsdeügynökök küldhetnek tőzsdeárfolyamo- 
kat tartalmazó szöveggel; a használt kódex kívá
natra bemutatandó.“

A 13. oldalon a Rendeltetési ország hasábban 
Belga-Kongó összes hivatalai1) után .,3)“ jelzés és 
lent 3) jelzéssel a következő jegyzet Írandó: ..Belga- 
Kongó összes hivatalai

via Radio-Directa L. Marques . . . 3.47
„ „ „ Loanda . . 4.12“.
A 22. oldalön Mexicónál a cenzúrára vonat

kozó jegyzet törlendő.
A 23. oldalon a Rendeltetési ország hasábban 

San Domingo köztársaság sth. alfelosztásai és 
azoknak az Útirány I. hasábban lévő díjtételei a
következőképpen jegyzendők elő:

„San Domingo, Puerto Plata . . 4.73
La Romana .........................................5.18
Többi h iv a t a lo k ........................................ 4.90“

A 28. oldalon Guyana (németalföldi)-nél új 
útirányként a következő Írandó:

„Via Északatlanti kábelek—New-
york-radio ............................................. 4.51“
A 29. oldalon Venezuela 1. Porlamar és 

2. Többi hivatal-nál új útirányként a következő 
Írandó:

..Via Északatlanti kábelek—New-
york-radio .........................................5.35“
A 30. oldalon a Rendeltetési ország hasábban 

Hedjaz után a ** kétcsillagos megjelölés törlendő; 
ugyanígy törlendő lent a ** jesvzet szövege is.

Ugyancsak Hedjaznál a Megjegyzés rovatban 
LCD: angol utáni szó: „olasz“ törlendő.

Ugyanezen az oldalon Brit-India stb. díjtétele 
a „via Eastern“ útirány hasábban +  jellel látandó 
el, lent pedig a következő jegyzet Írandó: „ +
Ugyanezen díjtétellel táviratok „via Empiradio“ 
is küldhetők“.

A 31. oldalon Japánnál a ** jesvzet szövegé
ben „díjtétellel táviratok“ a következő szavak szú- 
randók be: „via Transradio-direct, via Radio-Var- 
sovie-direct, valamint“,

Ugyanezen jegyzet folytatásául Írandó: „via 
Transradio-direct és via Radio-Varsovie-direct 
==P== táviratok nem küldhetők“.

Ugyanezen az oldalon Kínánál a via Eastern 
útirány hasábban levő díjtétel **** jellel látandó 
el, lent pedig **** jelzéssel a következő jegyzet 
Írandó: „Hongkong és Macao-ba táviratok ugyan
ezen díjtétellel „via Transradio-direct“ is küld
hetők.

A 32. oldalon Persia (Perse) díjtételei a „via 
Radio-France“ útirány hasábban törlendők.

A 34. oldalon a +  jegyzet szövege folytatá
sául Írandó: „kivéve «via Radio-Varsovie»“.

A 35. oldalon az * jegyzet folytatásául Írandó: 
„kivéve «via Radio-Varsovie»“.

A 36. oldalon Ponape-sziget díjtétele a „via 
Eastern vagy via Varsovie-Indó“ útirány hasáb
ban *-gal jelölendő.

Ugyanezen az oldalon a * jegyzet szövege 
folytatásául Írandó: „kivéve «via Radio-Varsovie»“.

Ugyanezen az oldalon a +  jegyzet szövegében 
„díjtétel táviratok“ után „via Transradio-direct 
valamint“ szúrandó be.

A 37. oldalon Truk-sziget díjtétele a „via Eas
tern vagy via Varsovie-Indo“ útirány hasábban +  
jellel látandó el, lent pedig a következő jegyzet 
írandó: „ +  Ugyanezen díjtétellel táviratok (= D =  
kivételével) via Radio-Varsovie is küldhetők.“

Budapest, 1927. évi november hó 18-án.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a táviró- 
vezetékeken és  interurbán-távbeszélö áram

körökön.
13.979.

Utasítom az összes távírdával és távbeszélővel 
berendezett hivatalokat, hogy a P. R. T. 1926. 
évi december hó 31-én megjelent 65. számá
ban közzétett 22.003/1926. számú utasítások szi
gorú betartásával az irányok szerinti forgalmi fel
vételeket folyó évi december hó 5., 6. és 7-cn 
vegyék fel és a kitöltött íveket az összesítések 
elvégzése után a forgalom javítására vonatkozó 
esetleges javaslataik kíséretében azonnal terjesszék 
fel előttes igazgatóságukhoz, illetve a vezérigazgató
ság 8. ügyosztályához.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a kimuta
tásokat teljesen a rendelet utasításai szerint állítsák 
össze, mert azt tapasztaltam, hogy dacára a fel
vételek gyakori ismétlődésének, a hivatalok még 
mindig nincsenek tisztában a vezetőfogalmakkal. 
Szigorúan utasítom tehát a hivatalokat, hogy a 
rendelet alább idézeti rendelkezéseinek betartására 
különös figyelmet fordítsanak:

1. A belföldi érkező- és átmenő-forgalmat nem 
kell a kimutatásokban feltüntetni.

2. Azon községekben, ahol több postahivatal 
van, az összes feladott táviratokat és kezdeménye
zett interurbán-beszélgetéseket mindig a távolsági 
vezetékekkel rendelkező hivatal tartozik felvenni.

3. A rendelet 3-ik pontjával kapcsolatban a 
külföldről beérkező táviratoknál és távbeszélgeté
seknél a kezdeményező hivatalok helyett mindig 
azon utolsó külföldi közvetítő hivatal nevét kell 
elől a kimutatásba beírni, amely külföldi közvetítő 
hivatal valamelyik Magyarországon lévő közvetitő- 
gócpontlal közvetlen összeköttetésben áll.

A rendeltetési állomás nevét mindig ez után 
I kell feljegyezni. Pl.: Ha a távirat, vagy távbeszél- 
I getés valamelyik Wien melletti községből irányul
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Debrecenbe, akkor nem a kezdeményező hivatal 
nevét kell a kimutatásban feltüntelni, hanem így: 

Wien Debrecen.
4. A rendelet 7-ik pontja szerint a lebonyo

lításhoz felhasznált vezetékek szárnál a megfelelő 
rovatban fel kell jegyezni.

p. Ha a hivatalok a felvétel ideje alatt üzem
zavar miatt a rendes irányokat nem tudnák be
tartani, akkor is az irányítási rovatokba mindig 
a rendszeresen használt vezetékek és áramkörök 
számait kell feljegyezni

(j. A három napi felvétel adatait nem napon
kint külön-külön, hanem rendeltetési helyenként 
összevonva egy-egy tételben kell kimutatni.

Jelen rendeletemet pontosan be nem tarló hiva
talok ellen szigorúan el fogok járni.

Az igazgatóságok a hozzájuk beérkező íveket 
ellenőrizzék, hogy azok mind beérkeztek-e és hogy 
azokat a hivatalok rendetetem értelmében ponto
san tölLötték-e ki.

Az igazgatóságok az ellenőrzött kimutatásokat 
folyó évi december hó 20-ig küldjék be a posta
vezérigazgatóság 6-ik ügyosztályának.

Budapest, 1927. évi november hó 17-én.

Uj magyar -  csehszlovák  távbeszélő  viszonylatok  
m egnyitása.

43.642.
Budapest és Vodnany, valamint Gödöllő és 

Praha (Prága) közt a távbeszélő-forgalom a folyó 
évi december hó 1-én megnyílik. A beszélgetési díj 
a budapesti viszonylatban 4 P 5 f, a gödöllőiben 
4 P 60 í.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-t az 
új viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi november hó 14-én.

A magyar -  svájci távbeszélöforgalom  időbeli 
korlátozásának m egszüntetése.

43.101.
A magyar—svájci távbeszélő-forgalom időbeli 

korlátozása, amely szerint beszélgetések csak 19—8 
óra közt válthatók, a folyó évi november hó 15-től 
kezdve megszűnik.

A kir. hivatalok ennek megfelelően a Táv
beszélő-Díjszabás« 37. oldalán a *-jegyzet szövegé
nek első mondatát töröljék.

Budapest, 1927. évi november hó 8-án.

Sajtóhibaigazítás.
ad 43.763.

A hivatalok a P. R. T. f. é. 45. számában meg
jelent 43.763. sz. rendelet második bekezdésének 
6. sorában lévő »értéklevél« szót »értéklevélboríték« 
szóra helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi november hó 15-én.

H elyesbítések a Helységnévtár-ban.
I.

44.364.
Az elcsatolt területen lévő Vámosderecske kis

község német elnevezése a Helységnévtárban téve
sen »Drassmarkt«-nak van felvéve.

A hivatalok helyesbítsék »Drassenmarkt -ra.
Budapest, 1927. évi november hó 15-én.

II.
35.331.

Törlendő: Börcspuszta Börcs, Győr—Moson 
—Pozsony k. e. e. vm., tósziget—csilizközi járás, 
u. p. Abda, u. I. Öttevény.

Budapest. 1927. évi november hó 16-án.

Forgalomköri változások.
I.

ad 39.297.
Nemesszalók nk„ Veszprém vm., pápai j., u. 1. 

ezentúl Vinár.
Antalfai major AN Nemesszalók, u. t. ezentúl 

Vinár.
Szergény kk, Vas vm.,- celldömölki j., u. I. 

ezentúl Vinár.
Lovászmajor AN Szergény u. 1. ezentúl Vinár.
Marcalgergelyi kk., Veszprém vm.. pápai j.. 

u. t. ezentúl Vinár.
Bagolyvárpuszta AN Kemeneshőgyész, Vas vm., 

celldömölki j., u. t. ezentúl Vinár.
Csögimajor f~\ Mihályháza, Veszprém vm,, 

pápai j., u. t. ezentúl Vinár.
Bánhalma A \ Külsővat, Veszprém vm.. pápai 

j ,  u. t. ezentúl Külsővat.
Füztópuszta A \ Külsővat, Veszprém vm.. pápai 

j., u. t. ezentúl Külsővat.
Nagyszilvamajor f~\ Külsővat, Veszprém vm, 

pápai j , u. t. ezentúl Külsővat.
Mersevát kk., Vas vm., celldömölki j., u. 1. 

ezentúl Külsővat.
Dénesmajor A  Mersevát u. t. ezentúl Külsővat.
Nellimajor AN Mersevát u. t. ezentúl Külsővat.
Adorjánháza kk., Veszprém vm, devecseri j., 

u. t. ezentúl Külsővat.
Egeralja kk., Veszprém vm, devecseri j., u. I. 

ezentúl Külsővat.
Budapest, 1927. évi november hó 9-én.

II.
39.840.

Ujhuta kk., Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. 
vm, miskolci j., ezentúl ©£3 is.

Hollóstető ZA Ujhuta u. t. ezentúl Ujhuta.
Óhuta kk., Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. 

vm., miskolci j., u. t. ezentúl Ujhuta.
Répáshuta kk., Borsod, Gömör és Kishont k. 

e. e. vm., miskolci j., u. t. ezentúl Ujhuta.
Gyertyánvölgy AN Répáshula, u. p. és u. t. 

ezentúl Ujhuta.
Pénzpatak AN Répáshuta, u. p. és u. t. ezentúl 

Ujhuta.
Tebevadőrlak AN Répáshuta, u. p. és u. t. ezen

túl Ujhuta.
Budapest, 1927. évi november hó 9-én.
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III.
44.512.

Veszprém vin, pápai járásában Béb kk., Gyer- 
tyámospuszta Csőt, Járóháza /'"'v Csőt u. t. ezen
túl Csőt, Bakonkoppány kk., Rókapuszta Szűcs
и. t. ezentúl Szűcs.

Budapest, 1927. évi november hó 12-én.
IV.

43.192.
Iharosberény nk., Somogy vni, csurgói j., ezen

túl ( § ö  is.
Inke kk., Somogy vm., csurgói j., ezentúl ©Ü> 

is.
Budapest, 1927. évi november hó 10-én.

V.
42.991.

Vaszar nk., Veszprém vm., pápai j., ezentúl 
©23 is.

Budapest, 1927. évi november hó 10-én.
VI.

44.981.
Gyúró kk., Fejér vm., váli j., u. t. ezentúl 

Martonvásár.
Gyúrói puszta Gyúró u. t. ezentúl Marton

vásár.
Mogyoróspuszta Gyúró u. t. ezentúl Marton

vásár.
Budapest, 1927. évi november hó 16-án.

VII.
44.982.

Kiskelecsénymajor Becske, Nógrád és Ilont
к. e. e. vm., sziráki j., u. t. ezentúl Kétbodony.

Szanda Kk., Nógrád és Ilont k. e. e. vm., 
balassagyarmati j., u. t. ezentúl Cserhátsurány.

Szandaváralja / “\  Szanda u. t. ezen túl Cserhát
surány.

Cservölgypuszta Szanda u. t. ezentúl Becske. 
Tógátpuszta Szanda u. t. ezentúl Becske. 
Budapest, 1927. évi november hó 16-án.

Hivatalvezetői m egbízás.
35.739.

Miklós János postafelügyelő (260) megbizatott 
a Nagykanizsa 2. számú postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1927. évi november hó 16-án.

H ivatalvezetői felm entés é s  m egbízás.
45.000.

Buday Tádé postafőfelügyelő (101) a Budapest 
112. számú postahivatal vezetése alól felmentetett, 
Lovaghy Oszkár postafőfelügyelő (249) pedig ezen 
hivatal vezetésével megbizatott.

Budapest. 1927. évi november hó 18-án.

V isszavétel.
ad 40.801.

Pados Béla nyugalmazott I. osztályú posta
tiszt a tényleges szolgálatba visszavétetett.

Budapest, 1927. évi november hó 11-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
45.453.

A jászberényi postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás megüresedett

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való igényjogosultsággal szolgálati 
úton jelentkezhetnek postafőfelügyelők, felügyelők 
és 15 évnél hosszabb szolgálati idővel bíró posta
főtisztek.

A jelentkezéseket az igazgatóságok, műszaki 
felügyelőségek és központi hivatalok közvetlenül a 
javaslattételre hivatott debreceni postaigazgatóság
hoz továbbítsák.

A postavezérigazgatóságnak közvetlenül aláren
delt hivatalok , a pályázók írásbeli jelentkezéseit a 
szolgálati táblázatról és az utolsó alkalmaztatási 
kimutatásról készített másolattal együtt a vezér
igazgatósághoz terjesszék fel.

A szóbanforgó hivatalvezetői állással termé
szetbeni lakás jár.

Budapest, 1927. évi november hó 16-án.

Kinevezések.
44.442.

I. A  k e r e s k e d e l e m ü g y i  m .  k i r .  m i n i s z t e r  k i 

n e v e z t e :  a )  postafőellenőrökké: Engi Károly, Heim- 
ler Henrik, Homokay Géza, Stubenvoll Rezső, 
Tuzson István és Eogarassy Kálmán postaellenőrö
ket; b) postaellenőrökké: Bállá József, Iloszáng 
Géza, Bede Lajos, Dövényi János, Tóth Gyula 
kolozsvári, Váradi Ernő és Molnár József posta- 
segédellenőröket; c )  postafőellenőrnővé: Perényi
Janka postaellenőrnőt.

II. A  m .  k i r .  p o s t a  v e z é r i g a z g a t ó j a  k i n e v e z t e :

a )  postafogalmazóvá: dr. Szikszay Kálmán és 
Weiszer Sándor II. osztályú postatiszteket;

b )  ideiglenes minőségű postaszámtisztté: Szász 
Jenő ideiglenes minőségű II. osztályú postatisztet;

c) I. osztályú postatisztekké: Pötlschacher Vik
tor, Stiaszny Lajos, Szőke László és Szigethi Gyula 
II. osztályú postatiszteket;

d )  ideiglenes minőségű II. osztályú posta
tisztekké: Amberg Ernő, Balló István Antal, Balogh 
László, Baróti Lajos, Berzeviczy Aladár, Bohrandt 
Zoltán, Botár Zoltán, Csömör Béla, dr. Csorba 
Ferenc, Duchon Imre, Forrai György, Gordos Lajos, 
Gorka Antal, Götz Rezső, Gyulai László, Gyur- 
sánszky Ferenc, Hegedűs Ferenc, Heim László, 
Hofhauser Tamás, Holló Gyula, Horváth Lajos, 
Kappel Gyula, Katona Ágoston, Kecskés János, 
Kisék József, Kövesdi József, Kövér Tódor, Kreisz 
István, Lampért Miklós, Lázár Szilveszter, Lohr 
János, Márkus Tibor, Mojzer Ignác, Nagy István, 
Németh Béla keszthelyi, Nyitrai József, Ollexik 
Mátyás, Pálfi József, Petrekovics István, Polgár 
István, Popity József, Prokk Dániel, Rosta Lajos, 
Szalai János kecskeméti, Székely Andor, Szőke 
Lajos, Tóth István, Török Lajos, Vargha Ferenc, 
Vályi Zoltán, Vetter Gyula, Wessetzky József,
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Zombor Béla, Barta Bertalan Gyula, Kajdi Károly, 
Medgyesy József, Sebestény István Gáspár és Sulyok 
Antal Rezső postaforgalmi díjnokokat;

e )  postasegédtisztekké: Sánta Ferenc, Riba 
Sándor, Kollár János, Niedermann László, Tóth 
Miklós Mihály, Juhász János, Fillér Ferenc, Novoth 
István és Lévai János postakezelőket;

f )  postasegédtisztnőkké: Kovács Irén nagy
kőrösi és báró Gcramb József né postakezelőnőket;

g )  ideiglenes minőségű postakezelőnőkké: 
Weber A. Györgyné, P. Nagy Erzsébet, Szabó j 
Ferencné, Szabó Julianna I, Gold Berta, özv. Höchst 
Ferencné, Jochs Ilona, Odenvald Anna, Sárközi | 
Józsa, Schillinger Katalin, Kaszala Józsefné és j 
Major Teréz napidíjás távbeszélő kezelőnőket, illetve 
díjnokokat;

h) ideiglenes minőségű posta műszaki segéd
tisztté: Kaltenecker Ferenc órabéres műszerészt;

i )  I. osztályú posta szakallisztté: Varga Imre 
enyingi II. oszt. szaka)tisztet;

j )  II. osztályú posta szakaltisztckkc: Gondi 
László, Elek István, Pomsár Imre, Fekete János 
monori és Sándor József pusztapáthi I. oszt. posta
altiszteket;

k) I. osztályú postaaltisztekké: Hóra Beke
István, Csáki István, Juhász János nagyszénási, 
Strassncr Károly, Ilaidzsán Tódor, Bán Imre, 
Török László, Rovnan Ferenc, Kocsi János temes
vári, Székely Lajos beregböszörményi, Surugli 
Márk, Zwitzkó János, Németh Ernő, Lág'.cr Mátyás, 
Csőri János, Petrovits István, Molnár István bikácsi, 
Kelemen István kishárságyi, Goda István és Kovács 
István hódmezővásárhelyi II. osztályú poslaaltisz- 
teket;

l) ideiglenes minőségű II. osztályú posta
altisztekké: Balogh Gábor, Földesi Mihály, Oláh 
József, Minich Jenő, Botyánszky György, Farkas 
János, Mészáros László, Krekuska Sándor, Takács 
János, Huszár Lajos, Szűcs Péter, Dinnyéi József, 
ifj. Gyurák Károly, Márkus József, Somogyi István, 
Kelemen János, Kovács Károly csákberényi, Kiss 
Sándor, Takács István, Falusi János, Kovács 
György, Mészáros József, Perecz Imre, Imre József, 
Moóri József, Kovács József baltavári, Kunya 
Sándor, Szabó Kálmán, Vellai János, Bélán Ferenc, 
Wagner János, Sötét Lajos, Szabó Sándor, Bogdán 
István, Horváth Antal kenyéri, Németh József nagy
sápi, Takács Károly, Búzás Bálint, Szabó István, 
Pánczél Rudolf, Hunyadi István, Tóth György, 
Bognár Gyula, Kovács Mihály, Kardos Gábor, Oláh 
Antal, Králer Sándor, Miketa Sándor, Dacsur 
Sándor, Somogyi Sándor, Erbeszkorn György,
Piringer Ferenc, Kiss József, Sebestény János, Boros 
István, Bolgár Balázs, Lajtos József, Alexa Gáspár, 
Laczkó Pál, Molnár Kálmán, Adlovits István, Végh 
Imre, Szabó Károly, Dombi Áron, Jakkel János, 
Gell Lajos, Hajdú György és Tóth Pál havibéres 
kisegítő szolgákat, illetőleg napibéres kocsisokat;

m) II. osztályú posta garagemesterré: Kalmár 
Sándor gépkocsivezetőt;

n) I. osztályú vonalfelvigyázóvá: Juhász József 
és Romhányi Mihály II. oszt. vonalfelvigyázókat;

o)  ideiglenes minőségű kocsikezelővé: Lőrincz 
Ernő, Vadász Pál, Surján János, Rathgeber István,

Sáfrány Ferenc, Horváth Mátyás, Fegyverneki 
Sándor és Bozoki János órabéreseket.

Budapest, 1927. évi november hó 15-én.

21. Kimutatás e lveszett igazolójegyekről.
L. a P. R. T. 1924. évi 75. szunaban a 31.040. sz. rendeletet.)

Kiállító hivatal Az igazolójegy Az ig-azolójesrv
(és országi száma Kiállításának kelte tulajdonosa

Wien 34, Ausztria 5 1927. X. 18 Egon W eiss

Caire, Egyiptom 48 1927. II. 1. Abdel Khalek 
Hassan Suleiman

Bologna,
Olaszország

44,640 1927. VII. í. Morelli Anna di 
. Nicola

Genova,
Olaszország

32,318 1927. IV. 11. Sviletta Umbeito fu 
Massimo

Messina
Olaszország

17,339 1926. X. 30 Longo Pietro di 
Silvio

Milano
Olaszország

8507 1926. 11. 18. F ra Giovanni di 
Giacomo

Alicante,
Spanyolország

B, 19,620 L926. X. 23. Antonio Martinez 
Font

Barcelona,
Spanyolország

B, 30,549 1927. III. 11. Manuel Raspall 
Arola

Barcelona,
Spanyolország

B, 30,588 192 7. n i. 22. Antonio Martinez 
Novella

Barcelona. B, 33,285 1927. IV. 21 Juan Deu Sitges
Spanyolország

Barcelona, B, 33,610 1927. VI. 21 Miguel Arus Coudero
Spanyolország

Castellón,
Spanyolország

B, 29,327 1927. IX. 10. Francisco Sánchez 
Jiménez

Ciesa,
Spanyolország

B. 25,874 1927. I. 17. Manuel Segura 
Rodriguez

Cie=a,
Spanyolország

B. 30,862 1927. IV. 21. Diego Morente 
Quintana

Córdoba
Spanyolország

B, 23.788 1926. XI. 8 Joaquin Mir de las 
Her s

Córdoba,
Spanyolország

B, 32,544 :927. VI. 20. Luis Barros 
Orellana

Gerona, B, 29,631 1927. V ili. 6. Rafael Fina 011er
Spanyolország
Hinoiosa del 

Duque
B, 23,811 1927. III. 11. Maria del Prado 

Muriel
Spanyolország

La Palma, 
Spanyolország

B, 26.551 1927. VII. 8. Alejandro Alfaro 
Ramos

Madrid,
Spanyolország

B, 10,091 1826. I. 9. Antonio Riquelme 
lglesia

Madrid,
Spanyolország

B, 18,503 1926. Vili. 31. Anionio Sastre 
San Román

Madrid, B, 22,693 1926. IX. 21. Jesás Ruiz Saenz
Spanyoloiszág

Oviedo
Spanyolország

B, 19,101 1926. VII. 21. Arturo Martinez 
Canal

Segovia, B, 27,622 1927.V ili. 27. Clinio Rico Delgado
Spam o ország

Toledo, B, 17,630 1927. VII. 17. Jósé Labado Moreno
Spanyolország

Valencia,
Spanyolország

B, 21,085 1927. VI. 8 Amadeo Carbonell 
Amorós

Valencia
Spanyolország

A. 36,503 1925. III. 31. Ernesto Mira 
Amorós
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K I M U T A T Á S
a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők 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

Debrecen Mihók Flóra Kiadó A tya 1903 Hajdúnánás Bizalomvesztés —

Sopron Spanraft Erzsébet Kiadó Moson 1897 Környe Nem vállalt alkalmazást —

Sopron Schöberl Paula Kiadó Sopron 1896 Nemesvámos Nemesvámosi 
postam esterié kinevezve —

P osta
vezérig. Balássy Zoltán kiadó Szolnok 1904 Tápiószele Bizalomvesztés 40948/X—927

Betöltendő kiadói állások.
I .

A drávafoki postamester december 1-től, 
egészsége helyreállítása céljából, 1—2 hónapra ön-* 
állóan kezelni tudó helyettest keres.teljes havi já
randóságának átengedése ellenében. Ajánlatokat 
Postamester, Drávátok, Somogy megye címre kér.

II.
Nagyatád, I. oszt. postahivatal gyakorlott 

ügyes kiadót keres. Ajánlatot fizetésmegjelöléssel. 
Postahivatal, Nagyatád címre kér.

Kiadói á llást keresnek.
i .

Kiadónő azonnal, esetleg december 1-re ál
landó alkalmazást vállal. Szíves megkereséseket 
Kiadónő Orosháza, Pesti-út 227. címre kér.

II .

Mindhárom szakban teljesen jártas kiadónő 
állást keres bármikorra. Szíves megkeresést kér: 
Postakiadónő, Szőny (Komárom megye).

III.
Postakezelés és számadásban jártas szerény 

kiadónő állandó alkalmazást keres, de helyettes
nek is elmegy Cím: Szvák Anna, Szarvas.

IV.
Férfikiadó 30 évi gyakorlattal rendelkezésre 

áll. Címe: Molnár Lajos, Lajosmizse-Kliáfoertelep.

V.
Férfikiadó, ki a posta minden ágában teljes 

jártassággal bír, állást keres és helyettesítést is el
vállal. Címe: Szakay Ferenc postakiadó, Kisvárda.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd*utca 4. Felelás nyomdavezetá: Nedeezky 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  t f p l  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1927. NOVEMBER 24. 47. szám

T A R T A L O M

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
A ni. kir. központi illetm ényhivatal által feladott illet

mény, nyug- és rokkantellá tási postautalványok kifizetésé
nél követendő e ljárás szabályozása.

A budapesti nem zetközi barom fikiállításra szánt cso
magok sú lyhatárának  fölemelése.

A hivatalos levelezés áta lányozására  igényjogosultak 
névjegyzékének helyesbítése.

A P. U. Sz. 7. szám ú pótlékának szétosztása.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldem ények 

díjszabásában.

A rádióm űsorra vonatkozóan a M agyar T elefonhír
m ondó és Rádió részvénytársaság által k iadott szavazólapok 
kezelése.

Helyesbítés a „Postahivatalok és Ügynökségek“ név
sorában.

Forgalom köri változás.
Személyzetiek.
Pályázati h irdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ény postaügymöki állásra.
K im utatás a létszám ból törö lt postakiadökról.
Meghívó.
Kiadói állást keresnek.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
45.507.

A Prágában megjelenő »Vasutas« című idő
szaki lap postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt az időszaki lapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1927. évi november hó 20-án.

A m. kir. központi illetm ényhivatal által feladott 
illetmény, nyug- é s  rokkantellátási postautalvá
nyok kifizetésénél követendő eljárás szabályozása

41.733.
Az egyöntetű eljárás biztosítása céljából elren

delem, hogy a kincstári kézbesítő postahivatalok, 
valamint a kincstári módon kézbesítő postamesteri 
hivatalok a m. kir. központi illetményhivatal által 
feladott illetmény-postautalványok közül azokat, 
amelyeknek összege az egyes rendes postautal
vánnyal küldhető legmagasabb összeget (1200 
pengőt) meghaladja, pénz nélkül a háznál kéz
besítsék, az összeget pedig a hivatalban minden 
igazolás nélkül annak fizessék ki, aki a szabály
szerűen aláírt utalványt bemutatja.

A m. kir. központi illetményhivatal állal fel
adóit nyug- és rokkantellátási postautalványokat 
azonban az összeg nagyságára való tekintet nélkül 
háznál kell kifizetni.

Budapest, 1927. évi november hó 24-én.

A budapesti nemzetközi baromfikiállításra szá n t  
csom agok súlyhatárának felem elése.

ad. 38.168.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete« 

1927. évi december hó 8-tól 11-ig terjedő idő alatt 
Budapesten nemzetközi baromfikiállítást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről folyó évi 
december hó 4-től 7-ig bezárólag »Nemzetközi 
baromfikiállítás Budapest címre bármely posta
hivatalnál. úgyszintén az érdekelt kiállítás rendező
sége állal 1927. évi december hó 11-től 14-ig be
zárólag tenyésztők vagy gyárosok részére Budapes
ten feladásra kerülő élő állatokat vagy gépeket tar
talmazó csomagok súlyhatárát kivételesen 50 kg-ra 
emelem fel.

A csomagokért a postai díjszabásban a 20 
kg-tól 50 kg-ig terjedő hivatalos csomagokra meg- 
állapítöll díjak járnak.

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

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a P. Ü. Sz. 
49. §-ának a terjedelmes csomagokra vonatkozó 
szabályai ezekre a csomagokra is fennállanak.

Budapest, 1927. évi november hó 17-én.
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A hivatalos levelezés átalányozására jogosul
tak névjegyzékének helyesb ítése.

45.227.
A Budapesti ni. kir. pénzügyőri újonciskola 

címe a jövőben „pénzügyőri altiszti iskola“. Utasí
tom ennélfogva a hivatalokat, hogy az 1924. évi 
P. R. T. 51. számában közöli 17.516. számú rende
letben foglalt névsor VII. fejezetének 46. és a P. 
Ü. Sz. 1. függeléke VII. fejezetének 43. tétele alatt 
bejegyzett „M. kir. pénzügyőri újonciskola, Buda
pest“ helyébe „M. kir. pénzügyőri altiszti iskola, 
Budapest“-et írják be.

Budapest, 1927. évi november hó 24-én.

A P. Ü. Sz. 7. szám ú pótlékának sz é to sz tá sa .
41.304.

A P. Ü. Sz. helyesbítésére vonatkozó 7. pótlék 
megjelent.

Azok között, akik annak idején a P. Ü. Sz. 
egy-egy példányát hivatalból kapták, a 7. sz. pótlé
kot is díjtalanul, hivatalból oszttatom szét. Azok 
pedig, akik vásároltak példányokat, a pótlékot 
kívánságra — szintén díjmentesen kaphatják meg. I

Felhívom a postahivatalokat és a posta egyéb 
szerveit, hogy a pótlék alapján a P. 0. Sz.-t pon- i 
tosan javítsák és a fedőlapokat az ott megjelölt [ 
helyre ragasszák be.

Budapest, 1927. évi november hó 11-én.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjszabásában.

45.296. ■
A hivatalok a P. R. T. 1926. évi 61. számához 

mellékelt kimutatásban az alábbiakat vezessék 
keresztül:

4. folyószám, Fülöp-szigetek: a 10. hasábban 
16 helyett írják: 20.

A 99. folyószám után írják be új tételként 
az 1—11. hasábba: 99/a, Transjordánia, 15, 10, 10, 
milliémes, 5.3, 3, 2, 20, —.

42. folyószám, Lengyelország és Lengyel Felső- 
Szilézia: a 3., 4., 5., 7., 9., 10. és 11. hasábba az 
eddigi adatok helyébe — a f. é. december hó 1-től 
feladott küldeményekre vonatkozóan írják: 40, 
30, 25, 1.6, 3 kg-ig 5, 50 és 100. Ez utóbbi válto
zásnak megfelelően a ***) jegyzet 4. sorában »40 
grosz« helyett írják: 50 grosz.

Budapest, 1927. évi november hó 21-én.

A rádióm űsorra vonatkozóan a Magyar T elefon
hírmondó é s  Rádió részvén ytársaság  által 

kiadott szavazólapok kezelése.
46.428.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Magyar 
Telefonhírmondó és Rádió r.-l. a rádióműsorra

vonatkozó adatgyűjtés céljaira levelezőlap nagy
ságban szavazólapokat adott ki. E szavazólapokat 
a m. kir. posta központi anyagraktára küldi szét a 
postahivataloknak annyi példányban, ahány rádió- 
engedélyest az egyes postahivatalok nyilvántarta
nak.

Felhívom a hivatalokat, hogy e szavazólapo
kat a folyó évi december havi rádióhasználati 
díjak beszedése alkalmával a rádióengedélyesek
nek díjmentesen kézbesítsék. A kézbesítést követő 
8 nap elteltével pedig a szavazólapokat a rádió- 
engedélyesektől a kézbesítők útján gyiijtessék ösz- 
sze és azokat postaszolgálati küldeményként borí
tékba helyezve, a Budapest 741. számú postahiva
talhoz legkésőbb folyó évi december hó 15-én küld
jék meg.

Utóbb nevezett hivatal az oda megküldött sza
vazólapokat összegyűjti és a részvénytársaság óit 
megjelenő megbízottjának kiszolgáltatja.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a szavazó
lapok összegyűjtésénél kellő tapintattal járjanak el. 
hogy azt a felek zaklatásnak ne tekintsék. Azoktól 
az engedélyesektől tehát, akik a szavazólapot nem 
adják vissza, azt visszakövetelni nem kell.

Amennyiben a szavazólapokból a központi 
anyagraktár nem küldene annyit, hogy minden 
engedélyes részére 1 példány kiszolgáltatható, a 
még szükséges példányokat a hivatalok a központi 
anyagraktártól portómentes levelezőlapon mielőbb 
kérjék.

Budapest, 1927. évi november hó 24-én.

H elyesb íté a „Postahivatalok é s  Ügynökségek', 
névsorában.

42.202.
Értény postahivatal neve mellől a »gy jelzés 

törlendő és helyébe »k« jelzés Írandó.
Budapest, 1927. évi november hó 9-én.

Forgalomköri változás.
44.636.

Baglad kk., Zala vm., alsólendvai j., (a posta
ügynökség működése f. évi november hó 15-ével 
beszüntetve) u. p. ezentúl Résznek.

Budapest, 1927. évi november hó 22-én.

Szem élyzetiek.
46.193.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1927. évi 
október havában előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).
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Áthelyeztettek:
Dr. Fehér István fogalmazó 14/b Békéscsabá- 

tóI Kecskemétre, Horváth József I. oszt. tiszt 132 
Nagykanizsáról Budapestre, Pereki Sándor I. oszt. 
tiszt 135 Debrecenből Budapestre, Kiss Elemér 150 
és Illés József 184 I. oszt. tisztek Nagykanizsáról 
Budapestre, Csonka Ferenc II. oszt. tiszt 268 Pécs
ről Budapestre, Vidos József II. oszt. liszt 90 Nagy
kanizsáról Budapestre, Ribarits József főellenőr 120 
Sopronból Budapestre, Koncsol Ernő segédellenőr 
209 Egerből Miskolcra, Szabó Béla segédellenőr 
164 Nagykanizsáról Budapestre, Knapp Hugó segéd
tiszt 542 Budapestről Pécsre, Kaiser Antal segéd
ellenőr 564 Székesfehérvárról Budapestre, Keszey 
Kálmán segédellenőr 762 Győrből Budapestre, Pál 
Sándor segédtiszt 6 Nagykanizsáról Budapestre, dr. 
Bácz Kálmánná segédellenőrnő 428 Budapestről 
Debrecenbe, Izsó Teréz segédellenőrnő 562 Szolnok
ról Budapestre, Kühn Emilia segédellenőrnő 1423 
Székesfehérvárról Sopronba, Bernáth Olga segéd- 
tísztnő 989 Nyíregyházáról Debrecenbe, Elek István 
1. oszt. altiszt 1052 Nyíregyházáról Kecskemétre, 
Sürü Mihály II. oszt. altiszt 3622 Mohácsról Duna- 
íö'ldvárra, Cs. Kovács László II. oszt. altiszt 4149 
Budapestről Karcagra, Pogány András gépész 4 
Budapestről Győrbe, Fekete Flórián 52 és vitéz 
Kuczko Dezső 62 gépkocsivezetők, valamint Jakab 
Lázár kocsikezelő 12 Nagyvázsonyiról Veszprémbe, 
Kalmár Sándor 88, Nagyobb Sándor 136, Pintér

Pál 150 és ‘Fehérvári András 162 gépkocsivezetők, 
Németh János II. oszt. szakmester 8, Balogh II. 
János 14 és Németh Károly 22 kocsikezelők Buda
pestről Veszprémbe, Dani Ferenc I. oszt. vonal
felvigyázó 129 Bajáról Makóra, Koleszár Mihály II. 
oszt. vonalfelvigyázó Nyíregyházáról Kemecsére. 

Lemondottak:
Turner Gyula II. oszt. tiszt 356 és Kristóf 

Sándor II. oszt. altiszt 4566.
N yugdíjaztattak:
Klenner Károly 131, Stumpf Pál 170 és Kai len - 

bérger Ferenc 275 főellenőrök, Krivánszky Zoltán 
segédellenőr 185, özv. Schneckcndórf Béláné ke
zelőnő 94, Ginál Ödön 313, Szabó József szegedi 
337 és Veress Imre darvasi 491 II. oszt. szak
altisztek, Szőke Péter 137. Gazdag Vendel 151. 
Frenka Pál 1276 és Dreér József 1756 I. oszt. 
altisztek, Zubek László II. oszt. altiszt 3086, Pritz 
József II. oszt. vonalmester 74, Körösi József I. oszt. 
szakmester 4, Szabó Ferenc 43 és Bálint János 144
I. oszt. vonalfelvigyázók.

Meghaltak:
Dr. Gogucz Gyula tanácsos 127, Irliázy Sándor

II. oszt. tiszt 376, Décsi Béla főellenőr 74, Zuna 
Zsófia kezelőnő 99, Felde István I. oszt. szakaltiszt 
24, Gombás Kálmán I. oszt. altiszt 824, Masztrik 
István II. oszt. altiszt 3435, Elunann Péter I. oszt. 
vonalfclvigyázó, Kemecsi Imre kocsikezelő 17.

Budapest, 1927. évi november hó 23-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
ad 44.321.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Bendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett 
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. szá
mában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a m. kir. posta vezérigazgató
sághoz 1927. évi december hó 9-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi november hó 23-án.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
44.635.

postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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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 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi decem ber 
hó 9-ig nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. K. T. 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1927. évi november hó 23-án.

K I M U T A T Á S
a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöllek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Posta-
A 1 é t  s z á m b ó 1 t ö r ö l t  e g y é n

igazgatósági
kerület n e v e állása

születési belye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

A törlés oka Megjegyzés

Debrecen Mezey Józsefné 
szül. Serki Ilona Kiadó Cegléd 1893 Patád Saját kérelmére —

Meghívó
;t m. kir. posta betegségi biztosító-intézetének 1927. 
évi december hó 11-én (vasárnap) délelőtt 10 óra
kor a m. kir. postavezérigazgatóság tanácstermé
ben tartandó rendes évi közgyűlésre.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány jelentése az intézet 1926/27. 

évi működéséről.
3. A főorvosi jelentés.
4. Az intézet 1926/27. évű és a Vöröskereszt

kórház 1925/26. és 1926/27. évi zárszámadásainak 
és vagyonmérlegeinek, valamint a felügyelő-bizott
ság jelentésének tárgyalása és tájékoztatás az 
1927/28. évben várható bevételekről és kiadásokról.

Budapest, 1927, évi november hó 22-én.
Az elnök.

Kiadói á llást keresnek.
Többévi gyakorlattal biró, mindhárom szak

ban, valamint a számadásban is jártas kiadó III. 
osztályú hivatalhoz helyettesnek vagy kiadónak 
ajánlkozik. Szíves megkeresést Kiadónő, Alsóáb- 
rány (Borsod megye) címre kér.

Kezdő, de a szolgálat minden ágát ellátni tudó 
kiadó december 15 vagy január 1-re állást keres 
Jelenleg vidéken van alkalmazásban, leveleket azon
ban kiadónő, Budapest 11 címre kér.

Kiadóm» állandó alkalmazást vállal, azonnali 
belépéssel. Ajánlatokat fizetésmegjelöléssel kér: 
Frauhammer Erzsébet pk., Máriakálnok (Mosont 
megye).

Nyomatott a Budapesti Hirlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelás nyomdavezeté: Nedeczky László.
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BUDAPEST, 1927. DECEMBER 2.

T A R T A L O M

48. szám
_______-______ - -

A feltételesen kifizethető (záradékkal ellátott) fizetési 
utalványok 'kezelése.

Hamis 16 filléres postabélyeg.
A Magyar Nemzeti Bank készpénzt tartalmazó cso

magjainak súlyhatárára vonatkozó kedvezmény érvényessé
gének a meghosszabbítása.

Postai értéklevél-boríték eladási árának emelése.
Személyzetiek. Megbízatás.
A m. kir. posla központi járműtelepének szervezete.

Forgalomköri változások.
Helyesbítés a M. kir. posilalhivatalok és ügynökségek 

névsora és a Díjövmiilató című segédkönyvekben, valamint 
a Helységnévtárban.

Pályázati hirdetmények postamesteri állásra, szerződés 
mellett.

Meghívó.
Kiadói állást keresnek.

A feltéte lesen  kifizethető (záradékkal ellátott) 
fizetési utalványok kezelése.

62.312.

Ismételt és indokolt panaszok, de a közvetítő 
szolgálatot ellátó személyzet érdekei is a rra  kész
letnek, hogy a hivataloknak nyomatékosan figyel
mébe ajánljam  a P. Ü. Sz. 76. §-át, mely a fel
tételesen kifizethető, vagy esedékességhez kötött 
utalványok kifizetése iránt rendelkezik.

Ilyen -  az általános jellegű u. n. kereskedelmi 
csekkfizetési utalványoktól eltérő utalványok 
közül ezúttal különösen az Orsz. Munkásbiztosító 
Pénztárnak járadék és pénzbeli segély kiutalásaira 
vonatkozó csekkfizetési utalványaira hívom fel a 
hivatalok figyelmét.

Ezeken az utalványokon az általában előirt 
adatokon kívül utasítások is vannak oly irányban, 
hogy a hivatalok a fizetési utalványok «összegeit 
csak a feltételek (életbenlét, özvegység, m unkakép
telenség stb.) igazolása után fizethetik ki. Ezeknek 
a feltételeknek előzetes önigazolására vonatkozó ren
delkezések, hogy minél szembeöllöbbek legyenek, 
színes (világossárga, zöld. szürke, narancssárga) 
szelvényekre nyomtatva, a fizetési u talványra ra 
gasztalnak. Mivel pedig a hivatalok ezeknek a fize
tési utalványoknak kifizetése körül elkövetett m u
lasztásokból eredő károkért anyagilag is felelősek, 
az utalványokat csak akkor fizethetik ki, ha azok 
a  c í m z e t t  n y u g t á z á s á n  k í v ü l  m é g  a z  e l ő i r t  h a t ó 

s á g i  i g a z o l á s s a l  i s  e l  v a n n a k  l á t v a .

Ha valamely fizetési utalványon az igazolási 
záradék, a hivatalos pecsét, vagy az aláírás hiányoz

nék, a címzett ennek pótlására hivandó fel. Az 
esetben pedig, ha a községi elöljáróság az igazo
lást megtagadná, a fizetési utalvány jelentés kísé
retében, kifizettetlenül a postatakarékpénztárhoz 
visszaküldendő, annak pontos megjelölésével, hogy 
az igazolás mily okból tagadtatott meg.

Budapest, 1927. évi szeptember hó 27-én.

Hamis 16 filléres postabélyeg.
16.183.

Figyelmeztetem a postahivatalokat arra, hogy 
hamis 16 filléres postabélyegek vannak forgalom
ban.

A bélyeg hamis voltát még a nem szakértő is 
könnyen felismerheti, m ert annak vízjele nincs, 
fogazása jóval sűrűbb, mint a valódié, a Magyar- 
ország szó harm adik »A betűjéről az ékezet 
hiányzik, a pap ír pedig irópapírszerű vékony.

Az állami nyomda által megvizsgált hamis 
bélyeg lényegesen ismertető jelei különben a követ
kezők :

A rajz vonalai durvák, szakadozott szélűek, 
elmosódottak, — a papiros nem nyomtatott he
lyein pedig szennyeződések láthatók. A »MAGYAR- 
ORSZÁG« szó betűinek rajza eltérő az eredeti bélye
gen levő betűk rajzától, ami az »Y«, »R« és »S« 
betűknél a legszembetűnőbb.

Az »Ä« betűről az ékezet hiányzik. A »FILLÉR« 
szóban az »F« betű két vízszintes, párhuzam os 
vonala távolabb van egymástól, m int az eredeti 
bélyegen. Az »E« betű ékezete vékonyabb, m int 
az eredeti bélyegen. Az »R« betű oldala erősen el
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torzult, jobboldalt felső részén erősebben kidombo
rodik, mint az eredeti bélyegnél.

Az értékjelzőszámok közül a jobboldalon az 
1 -es számjegy talpa majdnem hiányzik, a 6-os 

számjegy baloldala vastagabb,' mint a hamisítvány 
baloldali 6-os számjegyé és ugyancsak vastagabb 
az eredeti bélyegen lévő 6 -os számjegyénél is.

Ha ily hamis bélyeggel bérmentesített postai 
küldemény kerül a hivatalnál feladásra, erről a 
707. számú nyomtatványon jegyzőkönyvet kell fel
venni s abban, ha a feladó ismeretes, nevét, fog
lalkozását s lakhelyét is fel kell tüntetni.

A jegyzőkönyvet a kifogásolt borítékkal, leve
lezőlappal stb. az előttes postaigazgatósághoz, illetve 
a postavezérigazgatóság 8. üzemi osztályához kell 
felterjeszteni.

Ha a feladó nincs jelen s annak neve a kül
deményen sem szerepel, a küldeményt átirattal 
kell a rendeltetési hivatalhoz továbbítani s a hiva
tali felhívni, hogy a küldeményt a címzettnek csak 
akkor kézbesítse, ha a címzett a feladó nevét és 
kikását közli s a hamis bélyeggel ellátott borítékot 
stb. visszaadja.

A külföldre szóló postaküldeményeknél a kül
deményt a 708. számú nyomtatványon kiállított 
értesítéssel együtt a rendeltetési hivatalhoz címzett 
borítékban postaszolgálati ajánlott küldeményként 
kell továbbítani és erről az értesítés másolatának 
csatolása mellett a felettes postai hatóságnak jelen
tést kell tenni.

A visszaérkező jegyzőkönyvet és a kifogásolt 
borítékot stb. az előttes igazgatósághoz, illetve a 
postavezérigazgatóság 8. üzemi osztályához kell fel
terjeszteni.

A postahivatalok e rendeletemről azonnal érte
sítsék a hozzájuk beosztott magánértékcikkárusokat 
s figyelmeztessék őket arra a rendelkezésre, amely 
megtiltja azt, hogy bélyegszükségleteiket magán
felektől szerezzék be.

Budapest, 1927. évi november hó 24-én.

A Magyar Nemzeti Bank készpénzt tartalmazó 
csomagjainak súlyhatárára vonatkozó kedvez

mény érvényességének a meghosszabbítása.
43.919.

A Posta Rendeletek Tára múlt évi 43. számá
ban közölt 37.295. számú rendeletre való hivat
kozással közlöm a hivatalokkal, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank budapesti főintézete által a fiókinté
zetei címére feladott, készpénzt tartalmazó csoma
gok súlyhatárára (55 kg) vonatkozó kedvezmény 
érvényességét az 1928. év végéig meghosszabbítom.

A hivatalok a Kivonatos Posta Táv.—Tb. és 
Rádiódíjszabás XXPI. cikkénél a 34. oldal alján 
levő*) jegyzetben 1927 helyett írjanak »1928 -al.

Tévedések elk u-ülése végett közlöm továbbá, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank fiókintézetei az efajta 
csomagokat 50 kg súlyig adhatják fel.

Budapest, 1927. évi november hó 25-én.

Postai értéklevélboriték eladási árának emelése.
45.160.

A postai értéklevélborítékok jövőben a mos
tani bankjegyek alakjának megfelelően, 22x 12.5 
cm. nagyságban készülnek.

Eladási áruk darabonként 5 fillér.
A hivatalok azonban elsősorban a régi alakúakat 

árusítsák az eddigi 4 filléres áron.
Budapest, 1927. évi november hó 28-án.

Személyzetiek.
Megbízatás.

37.650.
Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter úr a m. 

kir. posta központi járműtelepe vezetésével meg
bízta Cimponeriu Dénes posta műszaki főigazgatót 
és helyetteséül Fcrenczy Zsigmond posta műszaki 
igazgatót osztotta be, a központi anyagraktár és 
javítóműhely vezetésével pedig Schiffler Ottmar 
posta műszaki igazgatót bízta meg. Ugyanekkor 
Ferenczy Zsigmond posta műszaki igazgatót a 
posta központi anyagraktár és javítóműhelye, 
Schiffler Oltmár műszaki igazgatót pedig a köz
ponti járműtelep vezetése alól felmentette.

Budapest, 1927. évi november hó 26-án.

A m. kir. posta központi járműtelepének 
szervezete.

37.650.
A m. kir. posta központi járműtelepének 

szervezetét a következőkben állapítom meg:

1- §•

A m. kir. posta központi járműtelepének fel
adata:

a) A m. kir. posta tulajdonában levő összes 
közúti- és gépjárművek, kerékpárok és levélszek
rények nyilvántartása és ezeknek, valamint a posta 
üzemébe utalt egyéb állami gépjárműveknek mű
helyi javítása.
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b) A Budapest területén, valamint Budapestről 
a környékre szolgálatot teljesítő postai gépjárművek 
üzemben tartása, az előirt járati szolgálat lebonyo
lítása, a budapesti garageok gondozása,

c) A Budapest területén kívül levő postai gép
kocsiüzemek és javítóműhelyek műszaki felügyelete, 
ellenőrzése és azoknak üzemanyagokkal, pótalkat
részekkel és szerszámmal való ellátása.

(I) Budapesten a géperejű és lófogatú járművek, 
a kincstári kezelésben álló kerékpárok, kézikocsik, 
úgyszintén a levélszekrények fentartása.

ej) A rábízott egyéb teendők elvégzése.

2- §■

A m. kir. posta központi járműtelepe a m. 
kir. postavezérigazgatóság közvetlen felügyelete alá 
tartozik és mint központi szerv működik.

3. §.

A m. kir. posta központi járműtelepe a posta 
egyéb hatóságaival és hivatalokkal mellérendeltségi 
viszonyban van, a postai autóüzemekkel szemben 
azonban a neki kiosztott teendőkben felügyeleti 
hatásköre van.

4- §•

A számvevőségi és ellenőrzési szolgálat ellátá
sára számvevőségi kirendeltséggel, a pénztári ügyek 
ellátására pedig pénztárral rendelkezik.

A járműtelep azokat a kiadásokat, melyeket az 
eddigi rendelkezések' szerint is teljesített, a jövő
ben is teljesíti. Ezen kiadásokról ellátmányszám- 
adást kell vezetni, amire nézve a posta új 
szervezetet szabályozó 1547 192(5. számú rendelet 
17801926. szám alatt kiadott végrehajtási utasítás 
idevonatkozó határozatai mérvadók.

5. §.

A telep teendőit az 1. §-ban körülirt feladatából 
kifolyólag képezik:

a) A szolgálat személyi és dologi kiadásait — 
továbbá a forgalom fentartásával és a szállítási 
eszközök karbantartásával járó üzemi kiadáso
kat, valamint a bevételeket felölelő rendes évi 
költségvetési előirányzat elkészítése, indokolása és a 
m. kir. postavezérigazgatósághoz való előterjesztése, 
végül az engedélyezett hitelek nyilvántartása.

b) A forgalmi és műhelyüzem fejlesztése érde
kében a beszerzésekre vonatkozólag megfelelő javas

latok elkészítése, indokolása és a szükségelt hitel 
kimutatása.

c) Az engedélyezett hiteleknek a célnak meg
felelő gazdaságos felhasználása érdekében szüksé
ges összes intézkedések megtétele.

d) A végrehajtó szolgálat érdekében hatóságok
kal és magánosokkal való tárgyalások.

e )  A forgalmi és műhelyüzemhez szükségelt 
alkatrészek, üzemi anyagok és szerszámok pótlás
szerű beszerzése a fennálló szabályok szerint, eset
leg házi elkészítése, az engedélyezett hitel kere
tében.

A benzin és gummiabroncsok és új járművek 
beszerzése ezután is központilag történik.

f) Az a) alatti beszerzések átvétele és azok, 
valamint a saját készítmények raktározása, illetve 
a hozzátartozó raktári szolgálat ellátása.

g) Az engedélyezett hitelen belül azoknak a 
kiadásoknak a teljesitése, melyek az ellátmány
számadás keretébe vannak utalva, az egyéb kiadá
sokat illetően pedig előterjesztés tétele.

h) A posta egyes ágazatait, az idegen feleket, 
valamint az egyes miniszteri tárcákat, a postameste
reket stb. terhelő költségekről szóló számlák kiállí
tása, megküldése és az összegek behajtása.

i) Üj vidéki postai gépkocsiforgalom létesítése 
esetén az üzem előkészítése az illetékes postai és 
egyéb hatóságokkal egyetértőleg. A vidéki és a 
fővárosi gépkocsiüzemek vezetésében az egyöntetű
ség biztosítása érdekében szükséges ellenőrzés.

j) Gépkocsirongálások esetén ezeknek tárgya
lása a személyi, a tárgyi károk behajtása, vala
mint a megtorló törvényes lépéseknek megtétele.

k) A vidéki gépkocsiüzemekben rendszeresí
tett személyzet állandó és esetenkinl engedélyezett 
különleges illetményeinek utalványozás végett az 
illetékes postai hatóságokkal való közlése.

l) A körülirt szolgálathoz szükséges nyilvántar
tások és előjegyzések előírása, vezetése, a kívánt 
statisztikai adatok és az üzemi eredmény össze
állítása és bemutatása.

m) A közvetlen alá tartozó vagy felügyelete 
alatt álló szakszemélyzet gyakorlati kiképzése, 
tanoncok továbbképzése, oktatása és vizsgáztatása.

n) A járműtelep által fentarlott és hatáskörébe
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utalt járművek nyilvántartása, különös tekintettel 
a postai vagy egyéb tulajdonjogra az általa fentar- 
tott üzemhez használt eszközök leltározása.

Általában a leltári naplók, számadások és törzs
könyvek vezetése.

o) A géperejű jármű és ipari szolgálatban al
kalmazottaknak járó előírásszerű rendes és külön
leges ruházat kiadása és a viselés ellenőrzése.

p) A használhatatlanná vált eszközök és tár
gyak selejtezése, továbbá a leírás és esetleges érté
kesítése iránt javaslattétel.

r) Szakértői vélemény adása postai szervek 
részére szakbavágó ügyekben.

sj A hatáskörébe utalt összes egyéb ügyek 
ellátása.

6- §•

A vidéki autóüzemek forgalmi szolgálatában 
illetékes postaigazgatósággal, illetve a postavezér
igazgatóság (8. postaüzemi) osztályával egyetértőén, 
műszaki szolgálatát pedig közvetlenül vagy az ille
tékes kerületi felügyelőség utján látja el.

A vidéki géperejű szállítási szolgálatban alkal
mazott gépkocsivezetők és egyéb műszaki alkalma
zottak szolgálati és fegyelmi szempontból az illető 
hivatal vezetője alá tartoznak, de részükre szabad
ságot, ha pótlásra van szükség, csak a járműtelep
pel egyetértőén engedélyezhetnek. Ezen személyze
tet létszámilag a járműtelep tartja nyilván.

7- §•
A személyzet létszámát, a m. kir. postavezér

igazgatóság állapítja meg, mely létszám. szakvég
zettség és munkakör szerinti elosztását a kiadandó 
»Igazgatási ügyrend és szolgálati utasítás« mellék
lete fogja feltüntetni.

A kinevezett és napidíjas személyzet beosztása 
és elvonása iránt a postavezérigazgatóság, a lét
számmegállapítás kapcsán engedélyezett létszámon 
belül alkalmazható órabéres munkások félfogadása 
és elbocsátása iránt pedig a járműtelep intézkedik.

8 .  § .

»A m. kir. posta központi járműtelepe« szer
vezeti tagozódását a postavezérigazgatóság állapítja 
meg.

A telep vezetőjét és annak helyettesét ezen 
teendőkkel a m. kir. posta mérnöki személyzetéből 
k m. kir. posta vezérigazgatója bízza meg.

9. §.
Az intézkedési körébe utalt ügyekben saját 

címe és pecsétje alatt hivatalokkal, hatóságokkal 
— minisztériumokat kivéve — és magánosokkal 
közvetlenül levelez.

Idegen minisztériumokkal csak költségelszámo
lási ügyekben levelezhet.

10. §.

»A m. kir. posta központi járműtelep« szolgá
lata tekintetében az általános gazdasági és szociál
politikai szempontok érvényesítése a m. kir. posta
vezérigazgatóság feladata.

Az érintett közérdekű szempontok kielégíthe- 
tése céljából a m. kir. postavezérigazgatóság elhatá
rozásának van fentartva:

I. A szervezet megállapítása és módosítása.
II. A rendes költségvetés jóváhagyása, a netáni 

túlkiadások, illetve póthilel engedélyezése.
III. Az igazgatási ügyrend és szolgálati utasítás, 

az illetményjulalék és órabérszabályzat jóvá
hagyása.

IV. Az alkalmazottak részére a költségvetésbe 
fel nem vett bárminemű jutalmak, részesedések stb. 
engedélyezése.

V. A beruházási programul megállapítása és 
annak esetleges megváltoztatása.

VI. Az üzem kiterjesztésének új szolgálati ág 
bevezetésének, meglévők hosszabb szüneteltetésé
nek vagy beszüntetésének engedélyezése.

í l -  §■

Ez a szabályzat az Egressy-uti új építkezés 
helyére történő átköltözés után és pedig a műhely 
és adminisztráció áttelepítése és ottani működésé
nek kezdetét követő hó 1-vel lép életbe.

Budapest, 1927. évi november hó 26-án.

Forgalomköri változások.
46.857,

I.

' Mogyorósbánya kk., Komárom és Esztergom
k. e. e. vm., esztergomi j., u. t. ezentúl Tát.

Nyergesújfalusi széntelep Nyergesújfalu,
Komárom és Esztergom k. e. e. vm., esztergomi j., 
u. t. ezentúl Tát,

Szarkáspuszta /'“V Bajót, Komárom és Eszter
gom k. e. e. vm., esztergomi j., u. t. ezentúl Tát,

Budapest, 1927. évi november hó 28-án.
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II.
45.027.

Ószentiván nk., Csanád, Arad és Torontál k. 
e. e. vm., torontáli j., ezentúl l>Cl E h. Szeged 2, 
Szeged ISI»..,Vedresháza, Ószentiván — Üjszenf- 
iván........ , 877. Postáig. Sz.

Vedresházapuszta Ószentiván u. p. ezentúl 
Ószentiván.

A Helységnévtár, valamint a Postahivatalok 
és ügynökségek névsora ennek megfelelően helyes
bítendők.

Budapest, 1927. évi november hó 23-án.
III.

45.683.
Deákvár Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm, 

ezentúl IXl E h. Vác. Díjnégyszögszárn: 47.
Postáig, kér.: Vig. Bpest B a » a  Bpest—Szob.
V á c ...............

A „Helységnévtár“ és ,.A m. kir. postahivata
lok és postai ügynökségek névsora“ című segéd
könyvek megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1927. évi november hó 21-én.
IV.

45.755.
Nagydém kk. ezentúl 1X3 E h. Lovászpatona. 

Díjnégyszögszáma 410.

Ehhez ké]>est Nagydém kk.-hez tartozó Hideg- 
völgymajor, Lámpáspuszta és Répásmajor, vala
mint a közigazgatásilag Lovászpatona nk.-hez 
tartozó Heiter major és Górépuszta lakott helyek 
h. p. ezentúl Nagydém.

Budapest, 1927. évi november hó 28-án.
V.

44.637.
Pusztaecseg Dévaványa, Jász-Nagykunt 

Szolnok vm., tiszai felső j., ezentúl ©S3 is.
Budapest, 1927. évi november hó 23-án.

VI.
46.712.

Tápiósiilynél az „u. t. Tápiósáp“ kitétel tör
lendő.

Budapest, 1927. évi november hó 26-án.

H elyesbítés a M. kir. postahivatalok é s  ügy
nökségek névsora é s  a Díjövmutató című seg éd 

könyvekben, valamint a Helységnévtárban.
46.496.

Nagyrév neve mellől a ,.k“, illetve a ,,pd‘! 
jelzés törlendő.

Budapest, 1927. évi november hó 28-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
32,824.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdij- 
egyesületébe nyugdíj jogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétetlek közzé.

A pályázók sajátkezűlcg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a debreceni m. kir. postaigaz
gatósághoz 1927. évi december hó 15-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1927. évi november hó 27-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
45.865.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A szállítás
ról _és k éz
besítésről 

az érdekelt
ség gondos

kodik.

A pályázók sajátkezűkig írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a debreceni m. kir. postaigaz
gatósághoz 1927. évi december hó 10-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1927. évi november hó 22-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének közleménye.

Meghívó.
Az intézet közgyűlésének és választmányának 

3 év óta működő tagságai megszűnvén, az újonnan 
alakult választmányi az alapszabály 67. §-a alap
ján 1927. évi december hó 12-én délelőtt 9 órára 
a m. kir. postavezérigazgatóság tanácstermében tar
tandó alakuló ülésre ezennel meghívom.

Budapest, 1927. évi november hó 28-án.
A z  e l n ö k .

Kiadói á llást keresnek.
Gyakorlott kiadónő december 1-ére állandó 

alkalmazást vállal, esetleg helyettesíteni is elmegy. 
Postakiadónő, Orosháza, Pesti-út 227. szám.

Tizenegyévi gyakorlattal biró kiadónö állást 
keres Budapesten vagy bármely kerületben. Címe: 

Postakiadónő, Szeged, főposta restante.

Nyomatéit a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Röltk Szilárd-utca 4. Felolás nyemdavezstá: Nedeczky László.
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T A R T

Légipostái ragjegyek új kiadása.
A kisalakú csom agok továbbítása.

A postabélyegek pap írjának  új vízjele.

A postaügynökség postai és pénzügyi értékcikk-, vala
mint por'.ójegy-ellátm ányai értékösszegének nyilvántartása. 

Változás a Csom agdíjszabásban.
S tatisztikai adatgyűjtés a  postai megbízási okm ányok

ról és postai megbízási lapokról.
Távirat levél-forgalom felvétele Ausztriával, Cseli- 

Szlovákországgal és Németországgal.

H ivatalvezetői megbízás.

49. szám

A L O M

Űj m agyar—csehszlovák távbeszélő-viszonylatok meg
nyitása.

Üj m agyar—jugoszláv távbeszélő-viszonylatok meg
nyitása.

Forgalom köri változások.
A m. kir. posta takarékpénztár 1927. évi október havi 

forgalma.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ények postaügynöki állásokra.
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókró1!.
Kiadói állást kere.snek.
Kiadót keres.

Légipostái ragjegyek új kiadása.
ad 36.077.

A Hágában folyó évi szeptember havában 
megtartott nemzetközi légipostái értekezleten tör
tént megállapodás alapján a P. R. T. 1926. évi 18. 
számában közölt ad 8660. számú rendelettel rend
szeresített, sárga alapon fekete nyomással készült 
légipostái ragjegyek helyett kék alapon fehér nyo
mással új ragjegyet adattam ki.

Az új kiadású ragjegyek nagysága és szövege 
nem változott.

Felhívom az érdekelt postahivatalokat, hogy 
az új kiadású légipostái ragjegyekből a szükséges 
legkisebb készletet a központi anyagraktártól ha
ladéktalanul rendeljék meg és jövőben a légipos
tával továbbított küldemények megjelölésére az 
új kiadású ragjegyeket használják.

A régi kiadású légipostái ragjegyeket bizony
latpár mellett a központi anyagraktárba kell be
küldeni.

A központi anyagraktár a régi kiadású légi
postái ragjegyeket selejtpapír módjára kezelje.

Jelen rendelet a hivatalok a P. R. T. hivatko
zott rendeleténél jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi december hó 1-én.

A kisalakú csom agok továbbítása.
47.127.

Az egyöntetű eljárás biztosítása céljából figyel
meztetem a mozgó- és kalauzpóstafőnökségeket, 
valamint a postahivatalokat, hogy a kizárólag 
értéklevél, értékdoboz, kézi és betét csomagokat 
tartalmazó pénzeszsákokban kis alakú csomagokat 
elhelyezni tilos.

Kisalakú csomagokat tehát pénzeszsákban 
elhelyezni csakis egyesített rovatolás esetén szabad.

Pénzeszárlat indításakor a kisalakú csoma
gokat levélzsákban vagy a szükséghez képest külön 
csomagzsákban kell továbbítani.

"""?Efén rendeletemet a hivatalok a P. R. T. 
1926. évi 55. számában közzétett 44.844. számú 
rendelet 3. pontjánál megfelelően jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi november hó 30-án.

A postabélyegek papírjának új vízjele.
46.713.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a posta- 
bélyegek, portójegyek előállításához az állami 
nyomda az alábbi vízjelű papírt fogja használni.
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előreláthatóan 1928. év január havában, a többiek 
viszont csak 1929. év elejével készülnek el ezzel az 
új vízjellel.

Az eddigi vízjellel készült bélyegek haszná
lata sem korlátozva, sem határidőhöz kötve nincsen.

Budapest, 1927. évi december hó 2-án.

A postaügynökség postai é s  pénzügyi értékcikk, 
valamint portójegyellátm ányai értékösszegén ek  

nyilvántartása.
45.520.

Abból a célból, hogy a postaügynökségnél, a 
leszámoló postahivataltól kapott állandó postai és 
pénzügyi értékcikk-, valamint portójegyellátmá- 
nyok értékösszegéről hiteles feljegyzés legyen, el
rendelem, hogy a leszámoló postahivatalok a hozzá
juk ellenőrzésre beosztott postaügynökségeknek ki
adott postai és pénzügyi értékcikk-, valamint portó- 
jegyellátmányok értékösszegét az ügynökség hiva
tali szemle könyvébe az első lapon, a bélyegző
lenyomatok után, jegyezzék be, és ezL a bejegyzést 
a hivatalvezető (postamester) aláírásával és a le
számoló postahivatal hely- és kelti betűzőjének 
alkalmazásával hitelesítsék.

Az ellátmányok értékösszegének felemelése, 
vagy leszállítása esetén az előző bejegyzést az ügy
nökség szemlekönyvében új bejegyzéssel kell he
lyesbíteni. Továbbra is érvényben marad azonban 
az a rendelkezés, hogy az ügynök a kiadott érték
cikk- és portójegyellátmányról a leszámoló hiva
tal részére hivatalos nyugtát kiállítani és azt a 
leszámoló postahivatal a pénztári okmányok közi 
megőrizni tartozik. (Ügynöks. ut. 30. §).

Jelen rendeletet a hivatalok a postaügynöki 
utasítás 30. §-ának megfelelően jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi december hó 2-án.

6. V áltozás a C som agdíjszabásban.
46.619.

Felhívom a hivatalokat, hogy a Csomagdíj
szabást a következők szerint javítsák:

6., illetve 8. oldalon írják be betűrendi he
lyére az országok névmutatójába: „Hedjaz király
ság . . . 85“, illetve: „Nedjed szultánság . . . 85“.

49. oldal, Aden, 1. útirány: a 2. hasábban 
„Német,“ után írják be: „Belgium,“ az 1, 3, 5 és
9 kg súlyú csomag díja 4.60f, 7.40, 9.55 és 16.65 
P; a 6. hasábban „2 f, a“ helyett írják: 3 f, a.

50. oldal, Angola, 2. útirány: a 2. hasábban 
töröljék: „Nalf.“; az 1 és 5 kg súlyú csomag díja 
3.55t1) és 5.451) P.

59. oldal, Brit Guyana, 1. útirány: a 2. hasáb
ban „Német,“ után írják be: „Belgium,“; az 1, 3, 
5 és 10 kg súlyú csomag díja 4.15f, 6.50, 8.20 és 
15.35 P: a 6. hasábban „2 f“ helyett írják: 3 f

60. oldal, Brit India, I. 2. útirány: a 2. hasáb
ban „(Bréma v. Hamburg)“ helyett írják: „Bel
gium“; az 1, 3, 5 és 9 kg súlyú csomag díja 4.60f, 
7.40, 9.55 és 16.65 P: a 6. hasábban ..3 f“ helyett 
írják: 4 f.

63. oldal, Brit Somaliland, 1. útirány: a 2. ha
sábban „Német,“ után írják be: „Belgium,“; az 1, 
3t 5 és 10 kg súlyú csomag díja 4.40f, 6.95, 8.85 és 
15.50 P; a 6. hasábban „2 f“ helyett írják: 3 f.

65. oldal, Chile, 3. útirány: a 2. hasábban 
„Német,“ után írják be: „Belgium,“; az 1, 3 és 5 
kg súlyú csomag díja 6.70f, 8.50 és 9.90 P: a 6. 
hasábban „3 f“ helyett írják: 4 f.

66. oldal, Cyprus, 2. útirány: a 2. hasábban 
„Német,“ után írják be: „Belgium,“; az 1, 3, 5 és
10 kg súlyú csomag díja 5.20f, 7.55, 9.10 és 16.36 
P; a 6. hasábban „2 a, f“ helyeit írják: 3 a, f.

69. oldal, Egyesült-Államok (Amerikai): a 7. 
hasáb 12—26. sprát („A küldeményt. . . lezárva“) 
töröljék és írják helyébe: „Különösen tartós cso
magolás szükséges.“

84. oldal, Guatemala, 2. útirány: a 2. hasáb
ban „Német,“ után írják: „Belgium,“ és töröljék: 
„Brit-Honduras“; az 1, 3, 5 és 10 kg súlyú csomag 
díja 5.90f, 7.65, 9.05 és 14.60 P; a 6. hasábban 
„2 f“ helyett írják: 3 f.

85. oldal, Haiti és Honduras közé ragasszák 
be a mellékelt 1. sz. fedőlapot.

85. oldal, Honduras, a) alatt az 1, 5 és 10 kg 
súlyú csomag díja 2.60f, 4.15 és 7.55 P; a 6. ha
sábban „2 f, n“ helyett írják: 3 f.

89. oldal, Japán, I. alatt a 7. hasábba írják: 
„A csomagokhoz ajánlatos számlamásolatot csa
tolni.“
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90. oldal, Kamerun, a) alatt az első hasábban 
írják belűrendi helyére: Bafoussam.

92. oldal, Kanada, Schenkers E. P. D. útján: 
a súlydíjtáblázatban „Edmonton“ alatt a 6. hasáb
ban „58.25“ helyett írják: 58.05.

93. oldal, Kanada, M. A. S. útján: a súlydíj
táblázat 1. hasábjában cseréljék fel Perth és 
Peterboro város nevét.

96. oldal, Kína, A) d) 2. útirány: a 2. hasáb
ban „Német,“ után írják be: „Belgium,“; az 1, 3, 
5 és 10 kg súlyú csomag díja 4.80f, 6.70, 7.70 és 
14.30 P; a 6. hasábban „2 f“ helyett írják: 3 f.

98. oldal, Korea, a 7. hasábba írják: „A cso
magokhoz ajánlatos számlamásolatot csatolni.“

98. oldal, Kuba, 3. útirány: az 1 és 5 kg súlyú 
csomag díja 3.50 és 5.20 P.

102. oldal, Marokkó: jegyezzék elő, hogy
Nyugat-Marokkóban — az a), b) és c) alatt fel
soroltakon kívül — a csomagforgalomban részt- 
vesz: Si-Allat-Tazi.

103. oldal, Marokkó: jegyezzék elő, hogy
Kelet-Marokkóban — a d), e) és f) alatt felsorol
takon kívül — a csomagforgalomban résztvesz: 
Missour.

105. oldal, M a u r i t i u s ,  2. útirány: a 2. hasáb
ban „Német,“ után írják: „Belgium,“; az 1, 3, 5 
és 10 kg súlyú csomag díja 4.95f, 8.05, 9.70 és 
14.40 P: a 6. hasábban „2 f“ helyett írják: 3 f.

108. oldal, Nagybritannia, III. alatt a 7. ha
sábban írják: „Számla csatolása ajánlatos“, to
vábbá úgy III., mint IV. alatt jegyezzék a 7. ha
sábba: „A nem angol eredetű áruk jelölésére nézve
1. I. alatti jegyzetet.“

109. oldal, Nagybritannia, V. alatt a 7. hasáb 
utolsóelőtti bekezdéséhez írják hozzá: „Díjj. vám. 
esetén ajánlatos a számlamásolatból két példányt 
csatolni.“

113. oldal, Nicaragua, 1 . útirány: az 1 ,  5 és 
10 kg súlyú csomag díja 2.60f, 4.15 és 7.55 P.

119. oldal, Palesztina, I. a) 3. útirány: a 2. 
hasábban „Német,“ után írják: „Belgium,“; az 1. 
3, 5 és 10 kg súlyú csomag díja 5.45+, 7.15, 8.15 
és 15.80 P; a 6. hasábban „3 f“ helyett írják: 4 f. 
— Ugyanott, I. b) 3. útirány: a 2. hasábban „Né
met,“ után írják: „Belgium,“; az 1, 3 és 5 kg súlyú 
csomag díja 6.—f, 7.70 és 8.70 P: a 6. hasábban 
..3 f“ helyett -írják: 4 f.

120. oldal, Panama köztársaság, 2. útirány: a
2. hasábban „Német,“ után írják: „Belgium,“; az 
1, 3, 5 és 10 kg súlyú csomag díja 5.55f, 7.65, 9.30 
és 15.55 P; a 6. hasábban „4 1“ helyett írják: 5 f.

124. oldal, Portugál, II. a) alatt a 4. hasábban 
4.75 és 7.20 mellé tegyenek 1) jelt és a 7. hasábban

a jegyzetet a * jeltől végig helyettesítsék a 2. sz. 
fedőlappal.

125. oldal, Portugál India, 2. útirány: a 2. 
hasábban „(Bréma v. Hamburg)“ helyett írják: 
„Belgium“; az 1, 3 és 5 kg súlyú csomag díja 
5.45f, 8-25 és 10.40 P; a 6. hasábban „2 f“ helyett
írják: 3 f.

128. oldal, Salvador, 2. útirány: a 2. hasábban 
„(Bréma v. Hamburg)“ helyett írják: „Belgium“ : 
az 1, 3, 5 és 10 kg súlyú csomag díja 5.95f, 8.20, 
9.70 és 16.05 P; a 6. hasábban „3 f“ helyett írják: 
4 f.

129. oldal, Sarawak, 2. útirány: a 2. hasábban 
„(Bréma v. Hamburg)“ helyett írják: „Belgium“; 
az 1, 3, 5 és 10 kg súlyú csomag díja 4.50+, 6.85. 
8.55 és 16.— P; a 6. hasábban „2 f“ helyett írják: 
3‘f.

134. oldal, St. I honié és Principe, 1. útirány: 
a 2. hasábban töröljék „Nalf. és" szavakat; az I 
és 5 kg súlyú csomag díja 3.80+ és 5.80 P; 2. út
irány: a 6. hasábban „4 f“ helyett írják: 5 f.

136. oldal, Szerb, Horvát és Szlovén király
ság: az 5. hasábban „1120“ helyett írják: kor
látlan. .

138. oldal, Timor, 1. útirány: az 1 és 5 kg
súlyú csomag díja 3.85 és 6. P; az 5. hasábban 
„560“ helyett írják: 1120; a 6.-ban pedig „4 f“ he
lyett: 3 f.

145—146. oldalon „Algír“ cím alatti névjegy
zékbe írják betürendi helyére: Bechloul, Montes
quieu (M’Daourouch); „M’Daourouch“ után írják 
he: „lásd: Montesquieu“.

A csomagszolgálattal megbízott kínai posta- 
hivatalok névsorába írják betürendi helyükré:

Hely: Tartomány:
154. old.: Hinglungchen, Hei, S.+)Heilungkiang (Ki-Hei) 
158. old.: Siaohaotze f) Heilungkiang (Ki-Hei)

170—178. oldal, Olaszország azon postahiva
talainak jegyzékében, ahová postacsomagok 10 kg 
súlyig küldhetők. írják betürendi helyükre a kö
vetkezőket:

A hivatal neve:
Bovisa
Cologne Bresciano 
Cornigliano Ligure 
Crespano sül Grappa 
Gusano Milanino 
Fiera di Primiero 
Giannotti 
Grugliasco
Grumello deli Monte 
Lumezzane S. Apollonio 
Masnago 
Monte Ürano 
Ponticino

Tartomány:
Milano
Brescia
Genova
Treviso
Milano
Trento

Lucca
Torino
Bergamo

Brescia
Varese
Ascoli Piceno 
Arezzo
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A hivatal neve:

Popoli
Rogoredo
S. Elpidio a Maré
S. Giovanni Lupatoto
Siusi
Spiazzo Rendena
Tiarno
Vezzano
213. oldal, ,,b) Libanon“ 

névsorból: Rachaja.
Budapest, 1927. évi

T a r t o m á n y :

Pescara 
Milano
Ascoli Piceno 
Verona 
Bolzano 
Trento 
Trento 
Trento

cím alatt töröljék a 

december hó 5-én.

Ha valamely postahivatalhoz postai megbízási 
okmány, vagy lap egész éven át nem érkezik, a 
nyomtatványt üresen is be kell küldeni annak a 
felemlítésével, hogy megbízási forgalom egész éven 
át nem volt.

Végül figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy 
az egyenleg készítésnél a megbízási okmányokat és 
lapokat vegyék számításba, ne pedig a megbízáso
kat tartalmazó ajánlott levelek darabszámát.

Budapest, 1927. évi november hó 28-án.

Statisztikai adatgyűjtés a postai m egbízási 
okmányokról é s  postai m egbízási lapokról..

45.525.
A postai megbízási okmányokról és postai meg

bízási lapokról ezentúl naptári évenkint statiszti
kát kell készíteni.

Erre a célra az 1094. számú »Statisztikai 
gyűjtőív« című nyomtatványt rendszeresítem, ame
lyet az összes postahivatalok jelen alkalommal úgy 
a folyó, mint a jövő évre, december hó elején meg 
fognak kapni. Jövőre nézve pedig ezen nyomtat
ványt a levél és Csomagpostai statisztikai nyom
tatvánnyal egyidőben fogják megkapni.

Ügy a kincstári, mint a postamesteri hivata
lok a hozzájuk beérkezett, kiváltott, után-, vagy 
visszaküldött postai megbízási okmányok és lapok 
darabszámúról a »Postai megbízások érkezési 
naplójábób; egyenleget készítenek és az eredményt 
havonta az 1094. számú nyomtatványba bevezetik. 
Év végével a 12 hónapot összegezik és az összeg 
alá az elmúlt év eredményét is bevezetik.

Az év december havában érkezett megbízási 
okmányokat és lapokat abban az esetben is decem
ber havában kell kimutatni, ha azok a következő 
év januuár havában váltattak ki, vagy küldettek 
vissza.

Ezen statisztikát az 1927. évről is el kell készí
teni, de a végösszeg alá, az 1926. évi eredményt 
— ez alkalommal — beírni nem kell.

A kész statisztika tisztázati példányát évente 
legkésőbb január hó 20-ig közvetlenül a posta- 
vezérigazgatóság 2-ik ügyosztályához kell bekül
deni.

Táviratlevélforgalom  felvétele  A usztriával,C seh- 
Szlovákországgal é s  Ném etországgal.

46.371.

Folyó évi december hó 1-től kezdve egyrész
ről Magyarország, másrészről Ausztria, Cseh- 
Szlovákország, Németország közt táviratlevelek is 
válthatók. A feltételek a következők:

1. A szódíj az ugyanazon viszonylatban vál
tott teljes díjú távirat szódíjának fele; díjmini
mum 20 szó díja.

2. Táviratlevelek az összes állami táviróhiva 
tuloknál és magántáviróknál a hivatalos órák alatt 
bármely napon feladhatók. (Vasúti táviróhivatalok- 
nál nem adhatók fel.)

3. Díjköteles jelzésük — L T —, melyet a cím 
elé kell írni. Külön megjelölésként csak =  Rp x = ,  
=  Poste restante = ,  =  Télégraphe restant = ,  
=  GP =  és =  TR  =  alkalmazható.

4. Rövidített vagy összebeszélt távirati cím 
használható.

5. A táviratleveleket kizárólag a táviratozásra 
elfogadott közértelmű nyelvek valamelyikén kell 
szerkeszteni. A betűkkel, vagy számjegyekkel írt 
számok, kereskedelmi jelzések vagy rövidített ki
fejezések száma az Ausztriával és Cseh-Szlovák - 
országgal való forgalomban nem haladhatja meg 
a szöveg díjazás alá eső szószámámaki egyhar.mad- 
részéf; Németországgal való forgalomban e tekin 
leiben korlátozás nem áll fenn.

6. A táviratleveleket a felvevőhivatal a rendes 
táviratok után, mint táviratokat vezetéken, vagy 
drótnélküli távíróval továbbítja.
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7. Az utolsó táviróhivatal a táviratlevelet, mint 
közönséges levelet postára adja s a rendeltetési 
helyen azt a címzettnek, mint közönséges levelet 
kézbesítik.

8. Táviratlevelek után a feladónak vagy a 
címzettnek díjtérítésre igénye nincs.

A belföldi forgalomban váltott táviratlevelekre 
eddig érvényes szabályok a folyó évi december hó 
1 töl kezdve a külföldi forgalomban váltott táv
iratlevelekével azonos módon állapíttatnak meg s 
így azokban a következő változások lépnek életbe:

Jelzésük ezentúl szintén =  L T  = .
Azok az összes állami táviróhivataloknál, to

vábbá magántáviróhivataloknál feladhatók, vasúti 
távíróknál azonban nem.

Külön megjelölésként csak =  Rp x = ,  
=  Poste restante = , =  Télégraphe restant =  
= = G P t = é s  =  T R  — alkalmazható. Rövidített 
vagy összebeszélt címre is szólhatnak és bármely 
közértelmű, a táviratozásra elfogadott nyelven 
szerkeszthetők.

A belföldi forgalomban a táviratlevelek eddigi 
díja és a díjminimum változatlan marad, ezentúl 
azonban táviratlevelek a belföldi forgalomban 
vasárnap és Szent István király napján is feladha
tók a rendes 40 fillér pótdíj fizetése mellett.

A kir. hivatalok a fentiek értelmében a „Táv
iró Díjszabás“ 5. oldalán a g) 2. pont alatt foglal
takat megfelelően módosítsák, a 8. oldalon az „I. 
Belföld“ díjcsoportban a „Megjegyzés“ rovatban a 
„Táviratlevelet vasárnap és Szent István napján 
feladni nem lehet.“ kitételt töröljék, a 9. oldalon a 
„II. Szomszédos forgalom“ díjcsoportban pedig a 
rendeltetési ország hasábban Ausztria, Cseh-Szlo- 
vákország és Németország neve mellé +  jelet tegye
nek s a jegyzetben ugyanezen jel alatt a követke
zőket írják: „Táviratlevelek küldhetők. Díjuk a 
rendes szódíj fele, díjminimum 20 szó díja.“

A fenti változások a „Kivonatos Posta- Táv
iró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás“ 69. és 75. 
oldalain is előjegyzendők.

A T. Ü. Sz. 96. és 97. oldalán az 59. §-ban fog
laltakat húzzák keresztül s ennek helyébe a csatolt 
fedőlapot ragasszák.

Budapest, 1927. évi november hó 30-án.

Hivatalvezetői m egbízás.
17.079.

Dr. Fraknói Tibor postafelügyelő (438) meg- 
bizalolt a kisvárdai postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1927. évi december hó 1-én.

Új magyar— csehszlovák  távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

46.199.
A forgalom folyó évi december hó 15-én a

következő új magyar—csehszlovák távbeszélő-
viszonylatokban megnyílik:

A magyar 
távbeszélő központ 

neve

A c-ehs/lovák 
távbeszélő központ 

• neve

Beszélgetési díj 

Pengő fill.

Budapest Honlianske Tesáry
(Teszér) 2 50

Felsőgalla Honlianske Tesáry
(Teszér) 2 50

Salgótarján Hontianske Tesáry
(Teszér) 2 50

Budapest Farkasd (Vágfarkasd 2 50
Győr 1 70
Kecskemét „ 2 95
Makó 3 50
Nyíregyháza 3 50
Budapesl Zabokreky (nad Nitru0

(Nyílra Zsámbékrét) 2 50
Győr Hlohovec (Galgócz) 2 50
Orosháza Zilina (Zsolna) 3 40

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
kiadott »Távbeszélő-Díjszabás -I az új viszonylatok 
adataival egészítsék ki.

Budapesl. 1927. évi december hó 2-án.

Új m agyar— jugoszláv távbeszélő-viszonylatok  
m egnyitása.

47.085.
A folyó évi december hó 1-én a következő új 

magyar—jugoszláv távbeszélő-viszonylatokban nyí-
lik meg a forgalom:

A magyar A külföldi táv K özvetítő 
hivatalok

Beszélgetési
távbeszé.ő központ beszélő központ díj

neve neve P fill.

Balatonfiired Cakovec Bpest-Nagy-
kanizsa-
Zagreb 2 90

Balatonfüred Novisad Budapest-
Subotica 3 40
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A magyar 
lávbeszóő központ 

nevi

A külföldi táv 
beszélő központ 

neve

Balatonfüred Sombor

Balatonfüred Subotica
Balatonfüred Zagreb

Közvetítő
hivatalon

Budapest-
Subotica

Beszélgetési díj 

Pengő fill.

2 90
Budapest 2 90
Budapest-
Nagykanizsa 2 90

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
kiadott Távbeszélő-Díjszabás -t az új viszonyla
tok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi december hó 2-án.

Forgalomköri változások.
I.

*

45.852.
Tát kk.. Komárom és Esztergom k. e. e. vm..

esztergomi j., ezentúl (§)ö is.
Budapest, 1927. évi november hó 23-án.

II.
45.853.

Keszeg kk., Nógrád és Hont k. e. e. vm, 
nógrádi j., ezentúl (f§)£3 is.

Budapest, 1927. évi november hó 23-án.

III.
35.588.

Siklósnagyfalu kk., Baranya vm.. siklósi j.. 
u. [). helyesen Kistapolca.

Budapest, 1927. évi december hó 3-án.

IV.
46.279.

Szemereymajor Kemenespálfa, Vas vm . eell- 
dömölki j., u. p. ezentúl Boba.

Budapest. 1927. évi november hó 30-án.

V.
' 46.652.

Csala Császártöltés, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm.. kiskőrösi j., u. t. ezentúl Császártöltés. 

Budapest, 1927. évi december hó 3-án.

VI.
46.834.

Takácsi nk.. Veszprém vm., pápai j., ezentúl

Eörymajor Takácsi u. t. ezentúl Takácsi. 
Gyulamajor /'A Takácsi u. t. ezentúl Takácsi.

Károlyháza ^  Takácsi u. t. ezentúl Takácsi.
Zsigmondházapuszta Marcaltő, Veszprém 

vm., pápai j.. u. t. ezenlúl Takácsi.
Budapest, 1927. évi december hó 3-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi 
október havi forgalma.

7.839/eln.
A takaréküzletben a betétek összegét 876.243 

P 28 fillérrel haladta túl a visszafizetések összege. 
A betétek állománya ezzel 1927. évi október hó 
végén 27,763.311 P 87 fillért tett ki. A különleges 
takarékbetétek álladéka a fenti álladókban 4,169.449 
P 21 fillérrel szerepel. A betevők száma e hóban 
2.772-vel gyarapodott s összes számuk e hó végén 
1,291.873 volt.

A csekk- és kliring-üzletben a betétek összege 
32,203.788 P 27 fillérrel múlta felül a visszafize
tések összegét. A csekkbetétek állománya ezzel 
1927. évi október hó végén 237,766.337 P 61 fillért 
telt ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban
I. 234-gyel csökkent s a fennálló csekkszámlák 
száma e hó végén 52.879 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1,873.743 tétel s 1.318,4351.870 
P 13 fill., összes betéteinek állománya pedig a hó 
végén 265,529.649 P 48 fillér volt.

Az értékpapír-üzletágban 1927. évi október hó 
végéig kiállíttatott 271.553 járadékkönyvecske, for
galomban voll e hó végén 92.335 drb. Az intézel 
értékpapír-állománya különféle értékpapírokban 
és záloglevelekben 1927. évi októ1,er hó végén 
34,665.813 P 99 fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti for
galma volt e hóban 121.516 drb új zálogfélvétel 
2,568.576 P 40 f kölcsönnel és 144.178 drb zálog- 
kiváltás 2,602.457 P — fill, kölcsön visszafizet őssel.

A zálogálladék 1927. évi október hó végén 
545.127 drb volt, a zálogkölcsöntőke álladéka
II, 881.273 P 17 fill.-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes ár
verésre 3.370 drb, kényszerárverésre pedig 1.208 
drb különféle zálogtárgy került.

Eladatoli. összesen 6.639 drb, a befolyt vételár 
87.257 P 80 fillér volt.

Budapest, 1927. évi november hó 30-án.
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44.410.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazjttak Országos Nyugdij- 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendelctek T ára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűkig írt és kellően felszereli 
kérvényüket a m. kir. postavezérigazgatósághoz 
1927. évi december hó 22-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi november hó 26-án.

t
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

46.102.

postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezűig írt pályázati kérvények születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), 
illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1 hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi december 
hó 22-ig nyújtandók be. Az általános febételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1, számában.

Budapest, 1927. évi november hó 29-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezűié# írt pályázati kérvények születési, iskolai és erkölcsi bizon\itványokkil, valamint a foglalkozást (állást), 
illetve nyugdiia-i állapotot igazoló okmányokkal te szere ve az 1. hasiböan felvett postaigazgatósághoz az 1927. évi december 
hó 22-ig n'ujtandók be. Az általános teltételeket 1. a P. R T. 1924. évi 1. számában 

Budapest, 1927. évi november hó 29-én.

K I M U T A T Á S
a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Posta-
A 1 é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  e g y é n

igazgatósági
kerület n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási helye

A törlés oka Megjegyzés

Debrecen Sramkó Ilona Kiadó Gyöngyös
1878 Mezőzombor Postamester

Mezözomburon
—

Kiadói á llást keresnek.
i.

Gyakorlott kiadó azonnali belépésre alkalma
zást vállal, első- vagy másodosztályú hivatalnál. 
Címe: Postakiadónő, Kapuvár.

II.
Mindhárom szakban és számadástételre képe

sített kiadó alkalmazást vállal 1928. január 1-től. 
Cime: Rostaházy Iván, Izsák Postahivatal.

I I I .

Minden szakban jártas kiadó alkalmazást vál
lal azonnali belépésre is. Szíves megkeresést fize
tés megjelöléssel Károlyi Árpád, Celldömölk címre 
kér. I ! ’ |

Kiadót keres.
Idősebb, komoly, házias kiadót keresek, ki a 

háztartási dolgokban is segédkezik. Ajánlatokat 
kér „Posta Nagykónyi“, Tolnamegye.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, V ili., Rökk Szilárd-utca 4. Felelés nyomdavezaté: Medeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR K1R. | |§ |  POSTA RÉSZÉRE.

KI A D J A  A  M A G Y A R  K I R Á L Y I  S ^ P  K E R E SK E D E L E M Ü G Y I MINIIS2.TER.

BUDAPEST, 1927. DECEMBER 15. , SO^zám

T A R T A L O M
R a g s z á m o s  é s  f e l a d ó v e v é n y - s z e lv é n y e s  s z á l l í tó le v e le k  

r e n d s z e r e s í t é s e .

A b e l f ö ld i  c s o m a g f o r g a lo m b a n  s z á l l í t ó j e g y z é k  r e n d 
s z e r e s í t é s e .

K ü l f ö ld r ő l  é r k e z e t t  h i á n y o s  f e l s z e r e l é s ű  p o s t a u t a l v á : 

n y o k  k e z e lé s e .

A z 1927 . é v i  n o v e m b e r  h ó  1 5 - ik i k e l e t t e l  k i b o c s á t o l t  

ö t é s  f é l s z á z a l é k o s  m a g y a r  j á r a d é k k ö l c s ö n  (V II . h a d ik ö l -  

c s ö n )  k ö tv é n y e k h e z  t a r t o z ó  1927 . é v i  d e c e m b e r  h ó  1 -é n  

e s e d é k e s  s z e lv é n y e k  b e v á l t á s a  t á r g y á b a n .

Figyelmeztetés az átlátszó ablakos borítékok használata 
tárgyában.

F ig y e lm e z te t é s  a  g a z d a s á g i  t u d ó s í t á s o k a t  t a r t a l m a z ó  

l e v e l e z ő la p o k  k e z e lé s le  t á r g y á b a n .
V á l to z á s  a t T á v í r ó  D í j s z a b á s b a n .
Á lta l lá n o s  m a g y a r - b e lg a  t á v b e s z é lő - f o r g a lo m .

Ű j m a g y a r — j u g o s z lá v  t á v b e s z é lő v i s z o n y la to k  m e g 

n y i t á s a .
F o r g a l io m k ö r i  v á l to z á s ó k ,

22. K i m u t a t á s  e lv e s z e t t  ig a z o ló j e g y e k r ő l .

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y  p o s t a m e s t e r i  á ld á s ra .

Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásra.
K i m u t a t á s  a  l é t s z á m b ó l  tö r ö l t  p o s t a k i a d ó k r ó l .
K ia d ó i  á l l á s t  k e r e s n e k .

Betöltendő kiadói állás

„  , , , *i*6*pí nr/vy
Ragszám os e s  feladovevényszelvényes szállító- a  szállítólevélkézbesítő kincstári postahivatal 
. / l evel ek ren d szeresítése . , lok ezentúl nem hagyják a szállítólevelet a cím-

' Ci i i ? j* ■ Íá / Í  i n /  hanem csak a szállítólevél hal szelvényét.
( f  ly a csomag átvételi jogosultságának igazolá-

A asomagielvéleli és kézbesítési szolgálat egy- sara szolgál, 
szerű sí lése és gyorsítása céljából a belföldi förga- Az újítást 1928. évi január hó 1-ével léptetem
lomban vállolt sommás-, betét- és kézicsomagokhoz életbe s végrehajtását illetően a következőket ren

delem el:ragszámos és feladóvevényes szállítóleveleket rend
szeresítek.

A ragszám és a feladóvevény-szelvény a szál
lítólevél alsó részét foglalja el és azzal perforáltan 
függ össze.

A szállítólevelek az egész országra kiterjedőleg 
nyomdai utón egy betűvel és 1—100.000-ig menő 
sorszámmal láttattak el. Az ABC minden egyes 
betűjéből tehát sorszámozás útján 100.000—100.000 
darab egyszerű és utánvételes szállítólevél készüli.

Ez a betűjegyes sorszám képezi a szállítólevél, 
illetve az azzal feladott csomag ragszámát. A rag
számból tehát a felvevő-hivatal neve elmarad.

Ugyanazon benyomott ragszámmal nemcsak a 
ragszámszelvény van ellátva, hanem a szállítólevél 
bal szelvénye, a törzsszállítólevél, a feladóvevény- 
szelvény, valamint az utánvételes szállítóleveleknél 
az utánvételi lap és annak szelvénye is.

A ragszámszelvényen a benyomott ragszám 
nagyobb, a többi részeken kisebb alakú.

Az egyszerű szállítólevél szalmasárga, az után
vételes halványzöld alapon fekete nyomással készült.

1. Csomagfeladás alkalmával a mérlegelő posta- 
alkalmazott megvizsgálás és a csomag adatainak 
a szállítólevél adataival való egyeztetése után a 
szállítólevélről a ragszámot a perforálás mentén 
elválasztani és azt a hivatal hely- és kelti bélyegző 
lenyomatával való ellátás után — mint ragszámot 
a csomagra, illetőleg a burkolatra felragasztani 
tartozik. A csomaghoz tartozó szállítólevelet nem 
szabad a félnek visszaadni, hanem azt a mérlegelő 
közvetlenül tartozik a felvételi munkahely kezelő
jének átadni, aki tehát a felektől közvetlenül 
szállítólevelet felvétel céljából nem fogadhat el. A 
betűző lenyomat tisztaságára különös gondot kell 
fordítani.

E csomagokra és szállítólevelekre tehát az 
eddig használt, a felvevő-hivatal nevével ellátott 
ragszámot felragasztani a jövőben nem kell.

2. Azoknál a kincstári hivataloknál, melyek
nél csomagfelvevő egyenleget kell vezetni, a raktá
ros a felvett csomagokról vezetett csomagegyen
legnek csak a felmentési részét állítja be és íratja 
alá minden átadás alkalmával az indítóval, a meg-
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terhelési részt a jelen rendelettel rendszeresített 
felvevő-jegyzék alapján a napi felvétel befejezése 
után a felvevő tisztviselő állapítja meg és jegyzi be.

3. A feladóvevény-szelvényen a címzett nevét, a 
rendeltetési helyet, az érték- és utánvéted összeget 
is a feladó tartozik kiírni. Azok a feladók, akik a 
csomagokat ragszámmal maguk szerelik fel, kötele
sek a ragszámon a felvevő-hivatal nevét és a fel
adás keltét feltüntetni. Az ily feladók kérelmére 
azonban az érdekeit felvevő-hivatalok tartoznak a 
szállítólevelek ragszámát a hivatal névbetűzőjénck 
lenyomatával már előzetesen is ellátni.

A felvevő postaalkalmazott a feladóvevényre a 
bérmentesítési díj megállapítása, beszedése és le
rovása után a súlyt és a bérmentesítési díjat be
jegyzi, illetve bérmentetlen feladás esetén a bér- 
mentesítési díjrovatot, valamint a netán üresen ma
radt értéknyilvánítási rovatot vízszintes vonással 
áthúzza, azután a feladóvevény-szelvényt a perforá
lás mentén elválasztja és azl a hely- és kelti betűző 
lenyomatával és aláírásával ellátva feladónak ki
adja.

4. A belföldi forgalomban váltott sommás cso
magok szállítólevelét a jövőben nem kell a csomag- 
felvevő-könyvbe beírni. E helyett a felvevő tiszt
viselő csak csomagfelvevő-jegyzéket vezet, amelybe 
a felveti szállítólevelek ragszámát jegyzi be 
annak feltüntetése mellett, hogy a csomag bérmen
tesítve, vagy bérmentetlenül adatott-e fel. Az újon
nan rendszeresített Felvevő-jegyzék a sommás cso
magokról című nyomtatvány száma 311.

A feladóvevény-szelvény kiadása előli a fel
vevőjegyzék ragszám rovatába a szállítólevél be
nyomott ragszámát, a jegyzet rovatba pedig, ha a 
csomag bérmentesítve adatott fel, F:, az esetben 
pedig, ha bérmentetlenül, P betűt kell bejegyezni

5. Csoportos feladás esetén a felvevő-jegyzékbe 
és pedig a ragszám rovatba a feladójegyzék sor
számát és a feladó nevét, a jegyzet rovatba a darab
számot kell beírni. A feladó-jegyzék egyik példánya 
a felvevőjegyzék mellékletét képezi, a másik pél
dányt az átvétel nyugtázásául a feladónak kell 
kiadni. Feladójegyzék használata esetén tehát a 
feladó a feladóvevény-szelvényt nem tartozik ki
állítani, mert a szállítólevelek átvételének az el
ismerése nem a szelvényen, hanem a feladójegy
zéken történik.

Az üresen maradó feladóvevény-szelvényeket 
a fél előzőleg a szállítólevélről elválasztja és meg
semmisíti.

6. A rovatoló a felvett szállítólevelek átvételét 
a felvevőjegyzéken ismeri el. A felvevőjegyzék indí
tási záradékában a rovatoló tartozik az indítás

számát, idejét, az átvett szállítólevelek darabszá
mát (ideértve a most rendszeresített szállítójegyzé
kek (ad 15.693.) darabszámát is) számmal feltün
tetni és ott aláírását alkalmazni.

7. Az egyenleget vezető hivataloknál felvevő- 
jegyzék alapján kell ellenőrizni, vájjon a felvevő- 
jegyzékbe irt szállítólevelekhez tartozó csomagok 
darabszáma a csomagfelvevő, illetőleg csomagindító
egyenlegben helyesen szerepel-e és a csomagok 
rendben további11attak-e.

8. A felvevőjegyzéket a szolgálat kezdetekor a 
hely és kelti bélyegző lenyomatával és a napifel
vevőszolgálat befejezése alkalmával a felvevőtiszt
viselő aláírásával kell ellátni.

9. A felvevőjegyzékíveket a nagyobb kincstári 
postahivatalok naponta és munkahelyenkint, a többi 
hivatalok pedig havonta eggyel kezdődő sorszám
mal kötelesek ellátni. A felvevőjegyzékek meg
őrzése a felvevőkönyvek módjára történik.

10. Minthogy a felvevőjegyzékben a csomag 
címadatai nem szerepelnek, elveszett feladóvevény 
pótlása, vagy adatszolgáltatás eseteiben a közölt 
adatok alapján a pontos felvételi- és címadatokat 
a rendeltetési hivatal utján, az ott őrzött kézbesí
tési okmány alapján kell megállapítani.

Díjhiány visszajelentéshez a szállítóleveleket is 
csatolni kell, hogy a visszajelentés helyességét a fel
vevő-hivatal is ellenőrizhesse.

11. A belföldre szóló kézi- és I H i t e l c s o m a g o k  

könyvelése, valamint a külföldre szóló sommás-, 
betét- és kézicsomagok felvétele továbbra is az 
eddigi módon történik, azzal a változással, hogy a 
belföldre szóló kézi- és betétcsomagoknál a felvevő
ívről a feladóvevényt elválasztani nem kell, mert 
az átvétel elismerése a szállítólevélről leválasztandó 
feladóvevény alapj án történik.

A jelenleg használt ragszám és a feladóvevény- 
nélküli szállítólevelek a külföldre szóló küldemé
nyek céljaira továbbra is forgalomban maradnak.

12. A belföldi forgalomban egy szállítólevéllel 
csak egy csomag adható fel.

Ezzel szemben feladójegyzéket használó cégek 
ugyanazon címzett részére egyidőben feladott som
más csomagokat szállítólevél nélkül az egyidejűleg 
megjelent 15.693. számú rendelettel rendszeresített 
szállítójegyzék kíséretében adhatják fel és pedig 
korlátlan számban.

13. A betűjegyes ragszámmal felszerelt, sommás 
csomagok átvételénél és továbbításánál az átvevő
könyvbe, illetve indítójegyzékbe csak a ragszám 
betűjét és számát kell beírni. A felvevő-hivatal 
nevének bejegyzése elmarad.
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14. Átmenetileg 1928. évi január hó végéig a 
belföldre szóló csomaghoz már kiállított szelvény
nélküli szállítóleveleket is el kell fogadni, az ily 
szállítólevelekkel feladott csomagokat pedig az 
eddigi módon kell kezelni, vagyis ragszámmal el
látni és az eddig használt felvevőkönyvbe beírni.

A szállítólevél és csomaghiányok rendezésénél 
a P. R. T. 1926. évi 55. számában megjelent 19.428. 
sz. rendelet értelmében kell eljárni, azzal a vál
toztatással, hogy a Bpest 70. sz. postahivatal cso
magnyomozó osztálya a kézbesítő hivatalok által 
oda beküldött pótszállítóleveleket és csomagnélküli 
szállítóleveleket a ragszám betű- és szám-sorrend
jében tartja nyilván.

Az új szállítólevelekből, valamint a jelen ren
delettel rendszeresített »Felvevőjegyzék a sommás 
csomagokhoz című nyomtatványból a szükséges 
első készletet a hivatalok sürgősen pótrendeléssel 
az értékcikkraktártól, illetve a központi anyagrak
tártól kérjék.

A hivatalok az értékcikkárusokat és a tömeges 
feladókat e változásról haladéktalanul értesítsék, a 
követendő eljárásra oktassák ki és e rendelet életbe
lépése napján a náluk levő szállítólevél-készletet 
cseréljék ki, hogy a közönségnek a belföldi forga
lomra szánt új szállítóleveleket árusítsák.

Budapest, 1927. évi december hó 5-én.

A belföldi csom agforgalom ban szállítójegyzék  
ren d szeresítése.

15.693.
1. Feladójegyzéket használó feladók a belföldi 

forgalomban ugyanazon címzett részére a jelen ren
delettel rendszeresített és értékcikket képező szállító- 
jegyzék kíséretében szállítólevél nélkül korlátlan 
számú sommás csomagot adhatnak fel. A szállító
jegyzékkel feladott egy-egy csomag ulánvételi ösz- 
szege a belföldre feladott postautalványok leg
nagyobb összegét nem haladhatja meg.

A szállítójegyzékek közönségesek és utánvéte- 
lesek.

A szállítójegyzék 3, illetve az utánvételes 4 rész
ből áll:

1. a tulajdonképpeni szállítójegyzékből, amely
nek jobb felső részén 1 fillér értékű benyomott 
pénzügyi bélyeg van;

2. feladójegyzék;

3. feladójegyzék másolata és utánvételes cso
magoknál .

4. az utánvételi lap.
A szállítójegyzék 1-től 100.000-ig menő benyo

mott sorszámmal készült; ugyanazon benyomott 
sorszám van a szállítójegyzéknek mindhárom, 
illetve négy részén.

A szállítójegyzéket az 1 és 2, valamint a 2 és 
3 rész közé helyezendő másolópapírral, tehát át- 
nyomás útján kell kiállítani.

A feladó tartozik a szállítójegyzéken a feladó 
nevét és lakását, címzett nevét és a rendeltetési 
helyet feltüntetni, továbbá az azzal feladott csoma
gokat a rovatoknak megfelelően tételesen bevezetni.

Az azonos súlyú, azonos értéknyilvánítással 
ellátott, azonos utánvétellel terhelt és így azonos 
díjú csomagokat azonban a szállítójegyzékbe egy 
sorba is lehet beírni. Ily esetben a folyószám
rovatba az első és az utolsó folyószámot, az érték- 
és a súlyrovatba egy-egy csomag értékét és súlyát, 
az utánvétel és bérmentesítési díj, valamint a portó 
és az egyéb díjak rovatba azonban az egy sorba 
beírt csomagoknak nem az egyenkinti, hanem az 
összutánvételi összegét, bérmentesítési díját és az 
esetleges portódíjat kell beírni.

(Pl.: 3—8-ig 200 P érték, 5 kgr. súly, 1200 P 
utánvétel, 13 P 20 f bérmentesítési díj.)

Bérmentesítve történő feladás esetén a feladó 
tartozik a bérmentesítési díjat megfelelő értékű 
postabélyegekben a szállítójegyzéknek e célra 
szolgáló szelvényein leróni.

Bérmentetlen feladás esetén feladó a szállító- 
jegyzék bérmentesítési díj hasábjában »P« jelet 
alkalmaz.

Az esetben, ha egy szállítójegyzékhez tartozó 
csomagok bérmentesítési díja az 50 pengőt meg
haladja, a bérmentesítés készpénzben is történ
hetik.

A feladó köteles a szállítójegyzéken az utolsó 
tételt aláhúzva, az utánvétel és a bérmentesítési 
díj hasábokat összegezni.

Az utánvételi lapot szintén a feladó állítja ki, 
abba az utánvételi összeg gyanánt számmal és



364 So. szám.
(S ff / i

betűvel a szállítójegyzék utánvétel hasábjának vég
összegét tünteti fel.

Az ulánvételes szállítójegyzékkel- feladhatók 
vegyesen nem utánvételes és utánvétellel terhelt 
csomagok is.

Az egy szállílójegyzékhez tartozó összes cso
magokat vagy bérmentesítve, vagy bérmentcsítetle- 
nül kell feladni.

Egy szállítójegyzékkel feladott valamennyi cso
magra nézve tértivevény és expresskézbesítés is 
kiköthető. Ez esetben a feladó a tértivevény díját 
csak egyszer, de az expressdíjat minden csomag 
után megfizetni köteles.

Feladó az egy szállítójegyzékkel feladott vala
mennyi csomagra nézve a kézbesíthetlenség esetére 
is rendelkezhetik. Egyes csomagokra nézve azonban 
eltérő rendelkezést nem tehet.

Visszavétel és címváltozás is csak az egy-egy 
szállítójegyzékhez tartozó összes csomagokra kér
hető.

A szállítójegyzékkel feladott csomagokat nem 
kell ragszámmal felszerelni. Feladó köteles azon
ban az egyes csomagokon, illetve a burkolaton a 
címirat fölé »Szj« jelzéssel a szállítójegyzék sor
számát és a jegyzék folyószámát tört alakban fel
tüntetni és pedig a számlálóban a sorszámot, neve
zőben a jegyzék folyószámát (pl.: Szj 14.625/5).

2. A szállítójegyzékkel feladott csomagok fel
vétele alkalmával felvevő alkalmazott a tömeges 
feladókra előirt módon a csomagokat a szállító
jegyzékkel összehasonlítja, a díjazást s a díjlero
vást, valamint a feladó által eszközölt súly és egyéb 
bejegyzések helyességét, továbbá az utánvételi és 
a bérmentesítési díj hasábok helyes összegezését 
ellenőrzi; ha a csomagok bérmentetlenül adattak 
fel és a feladó azt nem tette volna, a szállítójegy
zék 1., 2. és 3. részén áthyomás útján a csomagok 
egyenkénti portódíját a megfelelő rovatba bejegyzi 
és a hasábot összegezi. Ennek megtörténte után a 
szállítójegyzéket a kezdő és az utolsó folyószám 
és a darabszám kiírásával lezárja, azt aláírja és 
a szállítójegyzék 1., 2. és 3. részét a hivatal hely- 
és kelti betüzőlenyomatával ellátja.

Ezután a szállítójegyzékkel feladott csomago
kat a szállítójegyzék benyomott sorszámának s a
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darabszám feltüntetésével a feladójegyzékbe be
vezeti, a feladójegyzéket és a feladójegyzék másola
tát a szállítójegyzéktől a perforálás mentén szét
választja, a feladójegyzékei az átvétel elismeréséül 
a feladónak kiadja, a feladójegyzék-másolatot a 
felvevőjegyzék mellékleteként megőrzi, a tulajdon
képpeni szállítójegyzéket (utánvételesnél az után
vételi lappal együtt) a többi szállítólevelek közt 
rendeltetési helyére továbbítja.

Az esetben, ha a feladó az 50 pengőt meg
haladó bérmentesítési díjat készpénzzel fizeti be, 
a felvevő-hivatal a készpénzben befizetett bérmente
sítési díjat a bárcalajsíromban számolja el és a 
szállítójegyzéknek a postabélyegek felragasztására 
szánt részén a kincstári postahivatalok »A kész
pénzben beszedett«, a postamesteri hivatalok pedig 
az utalványszámjelző bélyegzőnek lenyomatát al
kalmazzák.

A bárcanyugta a bárcalaj) mellett marad, azt 
a feladónak kiadni nem kell, mert a befizetett 
összeg átvételének elismerése a feladójegyzéken 
történik.

A postamesteri hivatalok tartóznak ez esetben a 
feladójegyzék másolatát a bárcalaj sírom mellék
leteként havi pénztárszámadással a számvevőség
hez felterjeszteni.

• E csomagok indításánál és átvételénél az in
dítójegyzékbe, illetve az átvevő könyvbe a szállító
jegyzék sorszámát és folyószámál kell tört alakban 
beírni.

Úgy a felvevő, mint a szállításban érdekelt 
többi postahivatalok kötelesek az egy szállítójegy
zékhez tartozó csomagokat együtt kezelni és to
vábbítani, hogy azok a rendeltetési postahivatal
hoz egyidőben és rendben beérkezzenek.

3. A rendeltetési postahivatal a szállítójegyzé
ket szállítólevél módjára kezeli és tartja nyilván.

A postamesteri, valamint a szállítólevél-kézbe
sítő kincstári hivatalok az egy-egy szállítójegyzék
hez tartozó csomagokat a raktárkönyvbe, illetve a 
raklárkézbesítő könyvbe a szállítójegyzék záradéka 
alapján egy sorba vezetik be, de folytatólagos folyó 
számokkal.

A csomag házhozkézbesítő postahivatalok a
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szállítójegyzéket épp úgy kezelik, mint a többi 
sommás csomaghoz tartozó szállítóleveleket.

A szállílójegyzékhez tartozó utánvételi utal
ványt az utalványokat háznál kifizető postahivata
lok — az összeg nagyságára való tekintet nélkül — 
a háznál fizetik ki.

Szállítójegyzék és az ahhoz tartozó csomag,- 
hiányok rendezése az 192G. évi P. R. T. 55. számá
ban közölt 19.728. sz. rendeletben foglaltak értel
mében történik, azzal a változtatással, hogy szál
lítójegyzék hiánya esetén a leadó postahivatal »pót
szállítólevél « című nyomtatványt használ. Az eset
ben pedig, ha valamely csomag nem érkezik be, 
arról is pótszállítólevelet kell kiállítani és azt »Cso
mag nem érkezett«, jelzéssel kell a Budapest 70. sz. 
postahivatal csomagnyomozó osztályának megkül
deni.

Csomaghiány esetén ezt a tételt a szállítójegy
zékből áthúzással törölni kell és ennek leszámítá
sával a beérkezett csomagokat terhelő díjakat újból 
megállapítani.

Ha utánvételes csomag hiányzik és ennek kö
vetkeztében a szállítójegyzékhez tartozó csomago
kat terhelő utánvételi összeget is le kell szállítani, 
a rendeltetési hivatal a szállítójegyzék eredeti után
vételi lapját erős tollvonással megsemmisíti és a 
megfelelően leszállított utánvételi összegről levél
postai utánvételi lapon új utalványt állít ki. Az o 
célra felhasznált utánvételi lap árát a hivatal le
vonó ívében számolja el.

Az esetben, ha az elmaradt csomag a rendel
tetési hivatalhoz utólag beérkezik, azt a hivatal 
pótszállítólevéllel kézbesíti.

A pótszállítólevélen a ragszám rovatba »Szj.« 
jelzéssel fel kell tüntetni a szállítójegyzék sorszá
mát és az esetleges utánvételt szintén postautal
vánnyal kell elszámolni.

Az egy szállítójegyzékhez tartozó összes csoma
gokat egy időben kell kézbesíteni. Címzett a rész
leges kézbesítést nem kérheti. A címzett egyes 
csomagok átvételét nem tagadhatja meg. Ez eset
ben úgy kell tekinteni, mintha a címzett az összes 
csomagok átvételét megtagadta volna. Kivételt csak 
a sérült csomagok képeznek, amelyeket az átvétel 
megtagadása esetén a jegyzékből való törlés mel
ted pótszállítólevéllel kell kezelni.

A csomagok átvételét címzett a szállítójegyzók 
hátoldalán ismeri el.

A rendeltetési postahivatalok tartoznak a posta
mesteri postahivataloknál bérmentesítve feladott oly 
szállítójegyzékeket, melyeken a bérmentesítő díj 
postabélyegben nem rovatott le, hanem azok a fel
vevő postamesteri hivatal utalvány számjelző lenyo
matával vannak ellátva, a beérkezést követő hó 10-ig 
a számvevőségnek címzett borítékban jelentés és 
jegyzék mellőzésével beküldeni. A borítékon az 
abban elhelyezett szállítójcgyzékek darabszámát je
lezni kell (pl.: 8 drb szállítójegyzék).

A számvevőség köteles a beküldött szállító- 
jegyzékeket a felvevő postamesteri hivatalok által 
a havi számadással felterjesztett feladójegyzékmáso
lat adataival összehasonlítani és ennek alapján 
megállapítani és ellenőrizni, vájjon a készpénzben 
beszedett bérmentesítési díjat a felvevő-hivatal a 
bárcalajstromban elszámolta-e. Az ellenőrzés után a 
szállítójegyzéket a kézbesítő okmányok közé való 
besorozás végett a kézbesítőhivatalnak vissza kell 
küldeni.

Kincstári hivataloknál a beküldés elmarad, 
mert a díjelszámolás ellenőrzése a helyi ellenőrzés 
dolga.

4. A szállítójegyzék ára az 1 fillér értékű be
nyomott pénzügyi bélyeggel együtt és pedig a kö
zönségesé 2 fillér, az utánvételesé pedig 3 fillér.

Első készletüket azok a hivatalok, amelyeknél 
ennek szüksége felmerül, pótrendeléssel a m. kir. 
posta központi értékcikkraktáránál azonnal ren
deljék meg. |

Jelen rendelet 1928. évi január hó 1-ével lép 
életbe.

Budapest, 1927. évi december hó 5-én.

Külföldről érkezett hiányos fe lszere lésű  posta- 
utalványok kezelése.

44.666.
A szabályellenes külföldi postautalványok 

kifizetéséinek gyorsítása és a kezelés egyöntetűsége 
céljából a következőket Rendelem:

1. A külföldről érkezett, hiányosan felszerelt 
postautalványokat a rendeltetési postahivatalok 
kézbesítés illetve kifizetés előtt — éppúgy, mint a 
belföldről eredő ily postautalványokat ,— a hiány
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pótlása végett ne küldjék az utalványkicserélő hiva
talhoz, hanem közvetlenül küldjék vissza a felvevő 
postahivatalhoz.

2. A szabálytalanság közlése céljából a 
„Visszajelentés szabálytalan postautalványról“ 
című, 182. számú, magyar-francia szövegű nyom
tatványt rendszeresítettem, amely a szabálytalan 
postautalványoknál előfordulható összes eseteket 
felölelheti. E nyomtatványból az első készlettel az 
anyagraktár hivatalból látja el a hivatalokat.

3. A hivatalok a visszajelentésen a megállapí
tott szabálytalanságnak megfelelő szöveget feltű
nően húzzák alá, a visszajelentést címezzék meg, 
betűzzék le, s az utalványhoz tűzve — azzal együtt 
— boríték alatt továbbítsák. Célszerű a hiányt vagy 
szabálytalanságot magán az utalványon is színes 
irónnal (kérdőjellel) megjelölni.

4. Ha valamely utalvány olyan nyelven van 
címezve, illetve kitöltve, amelyen a postahivatal 
nem ért, azt a legelső postaindítással, külön jelen
tés nélkül, borítékban a „Postavezérigazgatóság 4. 
ügyosztálya, Budapest 114.“ címre be kell küldeni. 
Az utalványhoz tűzött papírlapra rá kell jegyezni: 
„Lefordítás végett“. Az ilyen utalványt abból az 
okból, mert a rendeltetési postahivatal a nyelvet 
nem érti, a feladás helyére visszaküldeni szigorúan 
tilos.

. 5. Oly esetben, amikor a hivatalok a hiányos 
felszerelés következtében a felvevő hivatalt nem 
tudják megállapítani, az utalványt a hiány pótlása 
végett haladéktalanul, külön jelentés nélkül, ugyan
csak a „Postavezérigazgatóság 4. ügyosztálya, 
Budapest 114“ címre küldik be, az utalványhoz 
tűzött papírlapra pedig ráírják a beküldés okát.

6. A P. R. T. 1924. évi 59. számában közölt 
20.541. sz. rendelet értelmében a kifizetési felhatal
mazások kiállítása és az utalványok érvényességé
nek meghosszabbítása, valamint a külföldi forga
lomban a leszámolással össze nem függő különféle 
felszólalások elintézése nem az utalványkicserélő 
hivatal, hanem az érdekelt postaigazgatóság, illetve 
a postavezérigazgatóság 8. üzemi osztályának a 
teendője. Ezért a külföldi igazgatásoktól, hivata
loktól vagy egyéb postai szervektől netalán beér
kező ilyirányú megkereséseket — késedelem: nél

kül —• nem az utalványkicserélő hivatalhoz, hanem 
a fentemlített illetékes szervhez kell továbbítani.

7. Az utalványkicserélő hivatal az ilyen tárgyú 
hozzáérkezett megkereséseket iktatás nélkül, de a 
külföldi szerv nevének, az átírat stb. számának 
és keltjenek nyilvántartása mellett továbbítja az 
illetékes szervhez. A külföldi utalványokra vonat 
kozóan bárhonnan érkező, bármiféle sürgetése
ket és az előző 6. pontban fel nem sorolt esetekre 
vonatkozó egyéb átiratokat kizárólag a postavezér 
igazgatóság 4. ügyosztályához továbbítja.

8. A külfölddel való viszonylatban a felszóla 
lásokat, kifizetési felhatalmazásokat, utalvány 
másolatokat és érvényességi idő meghosszabbító 
sokat lehetőleg a beérkezés napján, de legkésőbb 
három napon belül okvetlenül el kell intézni, áka 
dály esetén pedig erről a külföldi szervet három 
napon belül értesíteni kell.

9. A szabálytalan utalvány beérkezéséről és 
arról, hogy a kifizetést milyen körülmény gátolja, 
a postahivatalok a címzettet — úgy, mint eddig -  
a 172. számú nyomtatványon értesítik.

E rendelkezést jegyezzék elő a hivatalok a 
P. R. T. 1924. évi 59. számában közölt 20.541 
számú rendeletnél.

Budapest, 1927. évi december hó 7-én.

Az 1917. évi november hó 15-iki kelettel ki
bocsátott 5 ]i2°lo-os magyar járadékkölcsön  
(VII. hadikölcsön) kötvényekhez tartozó 1927, 
évi decem ber hó l én esed ék es szelvények be

váltása  tárgyában.
47.476.

A magyar államadóssági kötvények szelve 
nyeinek beváltása tárgyában az 1924. évi P. R. T. 
49. számában megjelent 16.845. sz. rendelet 2 
pontja értelmében az abban közölt kimutatásban 
felsorolt magyar államadóssági cimleteknek. 
ugyanabban a költségvetési évben esedékessé vált 
két félévi szelvényeit az első szelvény esedékesség« 
alkalmával egyszerre kell beváltani.

Minthogy az 1917. évi november hó 15-iki ke
lettel kibocsátott 5 és fél százalékos magyar jára
dékkölcsön (VII. hadikölcsön) kötvényekhez ki 
adott szelvényíveken az 1927. évi december hó 1 í 
szelvény az utolsó szelvény és új szelvények a szó 
banforgó címletekhez még nem adattak ki, az 
1917. évi november hó 15-én kibocsátott 5 és fél
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százalékos magyar járadékkölcsön (VII. hadiköl- 
csön) kötvényekhez tartozó 1927. évi december hó 
1-én esedékes szelvényeket — az 1928. évi junius 
hó 1-én esedékes szelvények hiányában -— cél
szerűségi szempontból a szelvényeken írt érték 
kétszeres összegében kell beváltani.

Az 1917. évi november hó 15-én kibocsátott 
5 és fél százalékos magyar járadékkölcsön (VII. 
hadikölcsön) kötvények 1927. évi december hó 
1-én esedékes szóbanlevő szelvényei a szelvények 
bal felső szélén 1917. évi november hó 15-iki kel
tezéssel vannak ellátva, fenti rendelkezés tehát 
csak az ilyen 5 és fél százalékos szelvényekre vo
natkozik.

E rendeletet a hivatalok a fent hivatkozott 
rendeletnél megfelelően jegyezzék elő.

Budapest, 1927. évi december hó 7-én.

Figyelm eztetés az á tlátszó  ablakos borítékok 
használata  tárgyában.

49.360.
A Postaüzeti Szabályzat 28. §. 19. pontja elő

írja, hogy az átlátszó ablakos borítéknál a címirat 
a boríték hosszirányába essék.

Ezzel szemben több bank, cég, vállalat oly ab
lakos borítékokat'használ, amelyek címirata a borí
tékon keresztirányba esik.

Tekintettel arra a körülményre, hogy egyes 
bankoknak, cégeknek, vállalatoknak az ilyen sza
bályellenes levélborítékokból jóhiszemű tévedés 
alapján nagyobb készletük van, méltányosságból 
megengedem, hogy azokat kizárólag a belföldi for
galomban 1928. évi «táré««» hó 31-éig bezárólag 
felhasználhassák. -ft

A hivatalok tehát az említett időpontig a pos
tára adott eme levélborítékokat ne kifogásolják.

Budapest, 1927. évi december hó 14-én.

Figyelm eztetés a gazdasági tudósításokat 
tartalm azó levelezőlapok k ezelése tárgyában.

47.770.
Félreértések megelőzése céljából felmerült 

esetek kapcsán figyelmeztetem a postahivatalokat, 
hogy a gazdasági tudósításokat tartalmazó leve
lezőlapokat a Postaüzleti Szabályzat 33. §. 10.
pont 2. bekezdése értelmében a feladók a posta
díj lerovása nélkül adhatják fel. Az ily küldemé
nyek után járó díjat, mely a távolsági forgalom
ban küldött belföldi levelezőlap egyszeres díjával 
egyenlő, a kézbesítés alkalmával szedi be a posta. 
A hivatalok tehát a szóbanlévő küldemények fel
adása alkalmával azok bérmentesítését ne kíván

ják, a kézbesítéskor pedig azok után külön pót
díjat ne szedjenek.

Budapest, 1927. évi december hó 6-án.

V áltozás a Táviró-Díjszabásban.
41.345.

A hivatalok a f. évi január hó 1-én életbelépett 
Távíró-Díjszabásban a következő változásokat ve
zessék keresztül:

A 9. oldalon Romániára vonatkozó **** jegyzet 
szövege törlendő és helyébe a következő írandó: 
,,Titkos nyelvű magántávirat nem küldhető.“

A 13. oldalon via Empiradiora vonatkozó 4) 
jegyzet folytatásául a következők írandók: „ = D  =  
táviratok ezen az úton nem küldhetők.“

A 14. oldalon a 3) jegyzet folytatásául a követ
kezők írandók: .,=  D =  táviratok ezen az úton nem 
küldhetők.“

A 15. oldalon az *) jegyzet szövegében „Mada- 
gascar-sziget“ után „Reunion-sziget“ szavak szúran- 
dők be. Az 4) jegyzetnek kizárólag Reunion szi
getre vonatkozó második mondata törlendő.

A 16. oldalon a 3) jegyzet szövegében „távira
tok'' után D =  táviratok kivételével“ szavak 
szúrandók be.

A 17. oldalon az 5) jegyzet folytatásául írandó: 
„Ezen az úton =  I) =  táviratok nem küldhetők.“

Ugyanezen az oldalon a 6) jegyzet szövegében 
„táviratok“ után ,,=  D =  táviratok kivételével“ 
szavak szúrandók be.

A 18. oldalon Bermudes-szigetek díjtétele a II. 
Útirány hasábban 3.67-ről 4.09-re helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Brit-Amerikára vonat
kozó 4) jelzés és lent az *) jegyzet törlendő.

A 22. oldalon Costa Ricá nál Colorado bar díj
tétele a II. Útirány hasábban 5 P 31 fillérrel jegy
zendő elő.

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési ország 
hasábban Honduras (brit)2) elé ^  jel, Honduras 
(brit)2) után ,,4)“ jelzés és lent a következő jegyzet 
írandó: ,,4) Honduras (brit)-be =  LC =  távirat csak 
via Északatlanti kábelek—New-Orleans-Radio küld
hető.“

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési ország 
hasábban Mexico ** után ,,5)“ jelzés, lent pedig a r
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következő jegyzet írandó: ,,5) Mexicoban a táviratok 
cenzúra alá esnek, kivéve a mexicoi kormány és a 
diplomáciai képviselők táviratait.“

A 23. oldalon a Rendeltetési ország hasábban 
Haiti köztársaságra vonatkozó eddigi adatok után 
folytatólag a következő területi alfelosztás, a II. Út
irány hasábban pedig a következő díjtételek jegy
zendők elő:

^  Haiti:
1. Cap Haitién, Mólé St-Nicolas és Port-au-

P r in c e ..................................................... 4-44
2. Többi hivatal................................................ 4.73
3. összes hivatalok «via Guantanamo-Radio» 4.15

A 24. oldalon a 11. Útirány hasábban a követ
kező helyesbítések vezetendők keresztül: Maria Ga
lante 4.43-ról 5.55-re, Martinique 4.43-ról 5.55re, 
St. Martin 4.34-ről 4.91-re, Saintes (Les) 4.43-ról 
5.55-re és Turks Island 4.00-ról 4.44-re.

Ugyanezen az oldalon Saintes (Les)-re vonat
kozó s) jelzés és lent a 3) jegyzet törlendő.

A 25. oldalon Bolíviára vonatkozó jegyzetben a 
következő rész törlendő: „Ballivian. Cachuela, Espe- 
ranza, Cobija, Dorbigny, Esteros, Riberalta, Trini
dad és Villa Bellába =  LC — táviratok nem küld
hetők; egyéb“. Az ezután következő ..táviratok“ szó 
„Táviratokéra javítandó.

A 26. oldalon ,,3. District de l’Acre“ elé jel 
írandó.

Ugyanezen az oldalon Columbia 2. Bogota szó
díja via Radio-Varsovie 4.15-ről 3.98-ra helyesbí
tendő.

A 28. oldalon Guyana (angol) megjegyzéseknél 
„ =  LC =  táviratok via északatlanti kábelek csak 
Pickersgill-ba küldhetők.“ kitétel törlendő.

Ugyanezen az oldalon Guyana (francia) 1. Re
gina stb., Via Radio Varsovie díjtétele **-gal jelö
lendő; ugyanitt 2. Többi hivatal díjtétele Via Radio 
Varsovie 7.87-ről 7.40-re helyesbítendő és **-gal 
jelölendő. Ugyanitt a Via Radio Varsovie-re vonat
kozó jegyzet: „*Cayenne díja via Radio Varsovie 
7.40“ törlendő és helyébe a következő jegyzet 
írandó: „**Összes hivatalok «via Radio Varsovie— 
Barbados-Radio . . .  5.84 (ez útirányt jelezni kell.)“

A 29. oldalon Guyana (németalföldi) Via Radio

Varsovie 7.12 után még a következő kitétel írandó: 
„Via Radio Varsovie—via Barbados-Radio . 5.26

„ —via Ensenada-Radio . 4.27“.
Ugyanezen az oldalon Venezuela 1. Porlamar, 

Via Radio Varsovie útirány kitételben „Colon— 
Cartagena“ szavak törlendők; szódíja 5.37-ről 5.13- 
ra helyesbítendő. Ugyanitt 2. Többi hivatal Via 
Radio Varsovie-nál „Colon—Cartagena“ szavak tör
lendők; szódíja marad.

A 34. oldalon Fiji (Witti) szigetek-nél Suva 
szódíja a „via Eastern vagy via Varsovie—Indo“ 
útirány hasábban 4.29-ről 4.06-ra helyesbítendő.

Budapest, 1927. évi december hó 9-én.

Általános m agyar— belga távbeszélő  forgalom.
47.866.

A folyó évi december hó 15-től kezdve, a 
magyar-belga távbeszélő forgalomban az összes 
magyar és az összes belga távbeszélő központok 
résztvesznek.

A beszélgetési díj valamennyi viszonylatban 
11 P 65 fillér.

Igen sürgős (éclair) beszélgetések nem váltba 
tók. Egyébként a nemzetközi távbeszélő forgalom 
általános szabályai a mérvadók.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban 
a Belgiumra vonatkozólag előjegyzett adatokat 
töröljék és azok helyébe a csatolt fedőlapot ragasz 
szák be.

Budapest, J927. évi december hó 7-én.

Új m agyar— jugoszláv távbeszélöviszonylatok  
m egnyitása.

48.492.
A folyó évi december hó 15-én a forgalmat a 

következő új magyar-jugoszláv távbeszélő viszony-
latokban megnyitom:

A magyar 
távbeszélő központ

Az S H S. 
távbeszélő központ

B e s z é l g e t é s i  díj
neve neve Peng;ő f i l l .

Bonyhád Belgrade 2 90
Djakovo (Diakovár) 2 40
Dolnji Miholjac 2 40

5? Novisad (Újvidék) 2 90
Osijek (Eszék) 2 40

5? Valpovo
Vei. Beckerek (Nagy-

2 40

becskerek) 2 90
>5 Vukovár 2 40
5? Zagreb (Zágráb) 2 90
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A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
kiadott „Távbeszélő Díjszabásit az új viszonyla
tok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi december hó 10-én.

Forgalomköri változások.
i.

46.995.

Bajna nk„ Komárom és Esztergom k. e. e. vm., 
esztergomi j., £  helyett ezentúl <§>£3:

Budapest, 1927. évi november hó 30-án.

II.
48.798.

Huszárvölgypuszta r \  Keszeg, Nógrád és Hont
k. e. e. vm., nógrádi j., u. t. ezentúl Keszeg.

Szálláskapuszta Keszeg u. t. ezentúl Keszeg. 
Téglaházipuszta r \  Keszeg u. t. ezentúl Keszeg. 
Budapest, 1927. évi december hó 10-én.

III.

ad 34.189.

Nyárád nk„ Veszprém vm., pápai j., ezentúl 
©£3 is.

Nyíresmajor /'A Nyárád u. t. ezentúl Nyárád. 
Varjúvölgypuszta r \  Nyárád u. t. Nyárád. 
Budapest, 1927. évi december hó 9-én.

IV.

46.506.

Abaujvár ezentúl 1X1 Eh. Hidasnémeti. Díj- 
négyszögszáma 1094.

Alsókéked ezentúl ©£3. L.
Mindkettőnél a „gy“ illetve „pd“ jelzés tör

lendő.
Budapest, 1927. évi december hó 2-án.

V.

47.399.

Bakonytamási nk., Veszprém vm., pápai j., 
ezentúl (©£3 is.

Budapest, 1927. évi december hó 3-án.

VI.

48.480.

Bárnevolna /'N Horvátlövő, Vas vm., szombat- 
helyi j., u. t. ezentúl Torony.

Budapest, 1927. évi december hó 9-én.

VII.

45.947.

Koháryszentlőrinc pu. postaügynökség (Eh. 
Kecskemét) 1927 november hó 16-án változatlan 
forgalmi körrel újból megnyílt.

Budapest, 1927. évi november hó 29-én.

VIII.

46.489

Lovászpatona nk. Veszprém vm. Pápai j. ezentúl © £3 L,
lg} major Lovászpatona » » Lovászpatona
Giírepii'Zta rs » „ * „ ii. t. fzeutnl V

Heitermajor rv V n V
Hizlalda r \ n » „
Öreghegy rv b » ‘ „ »
Pölöskei tag r \ V »
Szegle-puszta n i » » „ » ■»
Vicsepus/ta r \ n » y> „
Nagydém k.k. v y> n »
Hidegvöigym.ijor r \ Nagydém n y> r> »
Lámpáspiiszti r \ V n » V

Répásmajor o » » » V

Budapest, 1927. évi december hó 5-én.

IX.

46.651.

Aranyhegyi szőllő Tiszaföldvár, Jász-Nagy- 
kún Szolnok vm., tiszai alsó j„ u. t. ezentúl Tisza
földvár—Ószőllő.

Újkincsem /'A Tiszaföldvár u. t. ezentúl Tisza
földvár—Ószőllő.

Újvirághegyi szőllő /'"A Tiszaföldvár u. t. ezen
túl Tiszaföldvár—Ószőllő.

Homok **A Tiszaföldvár, „u. p. és u. t. Tisza-
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Földvár“ helyett helyesen p. u.“ és ,,u. t.
Tiszaföldvár“.

Budapest, 1927. évi december hó 5-én.

X.

46.833.

Gecse nk., Veszprém vm., pápai j., ezentúl 
Í)£3 is.

Gecsei szőllőhegy O  Gecse u. t. ezentúl Gecse.
Szerecseny kk., Győr, Moson és Pozsony k. e. e. 

vm., sokoróaljai j., u. t. ezentúl Gecse.
Juliamajor ^  Szerecseny u. t. ezentúl Gecse.

Budapest, 1927. évi december hó 5-én.

XI.

45.077.

Alsósáp kk., Nógrád és Hont k. e. e. vm., nóg
rádi j. u. p. ezentúl Felsősáp.

Koldusgödörpuszta ^  Felsősáp Nógrád és 
Hont k. e. e. vm., nógrádi j. u. p. ezentúl Felsősáp.

Etelkapuszta Felsősáp Nógrád és Hont k. e. 
e. vm., nógrádi j. u. p. ezentúl Felsősáp.

Budapest, 1927. évi november hó 29-én.

XII.

46.994.

Kesztölc kk., Komárom és Esztergom k. e. e. 

vm., esztergomi j., ezentúl ©03 is.
Káptalani major /'“S Kesztölc u. t. ezentúl 

Kesztölc.
Klastrompuszta ^"\ Kesztölc u. t. ezentúl 

Kesztölc.
Malomtanya Kesztölc u. t. ezentúl Kesztölc.
Pilisszentlélek kk., Komárom és Esztergom k. 

e. e. vm., esztergomi j., u. t. ezentúl Kesztölc.
Mexikói vadászlak /'“N Pilisszentlélek u. t. ezen

túl Kesztölc.

Budapest, 1927. évi november hó 30-án,

46.315.

Gulács ü. ezentúl (§>£3L., utalványszámjelző 
száma: 2411, díjnégyszögszáma változatlanul 2419. 

A hivatalok a segédkönyveket helyesbítsék, 
Budapest, 1927. évi december hó 3-án.

XIII.

2 2 . kimutatás e lveszett igazolójegyekről.
(L.a P. R. T. 1924. évi 75 számában a 31.040. sz. rendeletet.)

K  i á i  I l i  ó  h i v a t a l Az igazolöegy Az lya olóiegy
(és ország) s/áma k iá l l í tá s á n a k  kelte lu ajiloimsa

Sastin, í 1926. X. 7. Antonin Schmid*)
Csek-Szlovákia

Caire, Egyiptom 28 1926. I. 21. Mustapha Effendi 
Mustapha AbdRibbo

Caire, Egyiptom 386 1925. XII. 18. Hamed Eff. Ibrahim

Catania V, 
Olaszország

15,992 1926. X. 30. Giuffrida Salvatore 
fu Angelo

Milano V, 35,871 1927. Vili. 3 Giovanni Signorelli
Olaszoi szág

Milano V, 
Olaszország

60,002 1927. Vili. 9. Angela Colzanived 
Marotta

Roma V, 
0 1 a zország

22,456 1926. X. 30. De Padova Rafiaele 
m Antonio

Roma V, 
Olaszország

28,188 1927. II. 4. Federico Gualtieri 
di Giulio

Cazorla, B 23,221 1927. IV. 12. Ramon Melero Pinar
Spanyolország

Granada,
Spanyolország

B 17,132 1926. VII. 6 . César Dominguez 
Carbajo

Madrid,
Spanyolország

B 14,403 1926. V. 4. Ram n Biázquez 
Ceambermudey

Montilla,
Spanyolország

B 10,525 1927. Ili 4. Cristobal Gomez 
Pino

Teruel,
Spanyolország

B 14,731 1926. VII. 1. Enrique Albalate 
Beieuguer

Valencia, B 21,008 1926. X. 11. Luis Iranzo Garcia
Spanyolország

Valladolid,
Spanyolország

B 7698 1926. VI. 8 . Emilio Álarcos 
Garcia

*) A tulajdonos az elveszett igazolójegyről másodlatot
kapott.

A P. R. T. f. évi 43. számában közölt 20. ki
mutatásban elveszettnek hirdetett 14,516. számú, 
Genova, Olaszországban „Pietro Peroni fu Eutichiano“ 
részére kiállított igazolójegyet jogos tulajdonosa meg
találta, a hivatalok tehát az említett kimutatásból 
töröljék erre az igazolójegyre vonatkozó adatokat.

Budapesten, 1927. évi december hó 9-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

47.704.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdij- 
egyesületébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

Évi járandóság
fenntartási költség
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Az egyéb foglalkozásunkra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. lévi 25. számában 
közzétett 17.661. sz. rendeletben foglaltak az irány
adók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. 
évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően felsze
relt kérvényüket a debreceni m. kir. postaigazga
tósághoz 1927. évi december hó 29-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi december hó 5-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

poslaiigynöki állásra, szerződés mellett.

34.766.
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A sajátkezüleg irt pályázati kérvények születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalkozást (állást), 
illetve nyugdíjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve a nevezett postaigazgatósághoz az 1927. évi december hó 29-ig 
nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1921. évi 1. számában.

Budapest, 1927. évi december hó 10 én
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K I M U T A T Á S

a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők 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 1

A törlés oka
n e v e állása

születési helye 
és -éve

legutóbbi alkal- 
■rnazási helye

Debrecen Horváth Irén Kiadó Battyánd
1898 Heves Magyarszombatfán

postamester

Debrecen Pócz Rozália Kiadó Jászberény
1905 Tiszasüly Meghalt

Pécs Szabó Gizella Kiadó Petrikereszturon
1900 Tab Több mint félév óta 

nem vállalt alkalmazást

Kiadói á llást keresnek.
i.

Gyakorlott, szerény igényű kiadónő január 
1-étől, esetleg ' azonnalra is, állást keres. Címe: 
Kiadónő, Jánosháza.

II.
Gyakorlott kiatlónő alkalmazást vállal. Posta

kiadó, Orosháza, Pesti-út 227. szám.
III.

Kiadói igazolvánnyal rendelkező volt posta- 
ellenőr, postamesteri helyettesítésben és posta-táv- 
irda kezelésben teljes gyakorlattal bír. Helyettesí
tést vállal rövid időre is. Szíves ajánlatokat fizetés 
megjelöléssel kér Ignátli Géza ny. p. ellenőr, 
Budapest, I., Márvány-utca 50., IV. 7.

IV.
Többször helyettesként működött, számadás

ban gyakorlott kiadónő azonnalra állást keres, 
helyettesítést is vállal. Ajánlatokat fizetési feltéte
lekkel kér Postahivatal. Veszprémvarsány címre.

V.
Mindhárom szakban jártas kiadójelölt azon

nalra állást vállal. Postahivatal, Szentlászló.

VI.
Ötévi gyakorlattal, számadás és helyettesítésre 

képes kiadónő alkalmazást vállal. Csillagpuszta, u. 
p. Inota, Fejér m.

VII.
Férfi kiadó a legminimálisabb fizetési feltéte

lekkel, sürgősen állást keres. A postakezelés min
den ágában teljes jártassággal bír, helyettesítési 
elvállal. Címe: Szakay, Kisvárda.

Betöltendő kiadói állás.
Kocsola postahivatal kiadónőt vagy kiadó- 

jelöltet keres. Mosás, ágyneműnélküli ajánlatokat 
kér Posta, Kocsola, Tolna megye.

Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINÜS2TER.

BUDAPEST, 1927. DECEMBER 22. _____

T A R T A L O M

51. szám

Postamesteri kitüntetések.
Lefoglalandó sajtótermék.
Válaszlevelezőlappal ellátott nyomtatványok.
Az 1027. évi július hó 1-i kelettel ellátott 1000 pen

gős bankjegyek kibocsátása és az 1923. évi július 1-i kelet
tel ellátott 500.000 koronás, valamint az 1923. évi szeptem
ber 4-iki kelettel ellátott 1,000.000 koronás címllietű állam
jegyek bevonása.

Vörös zsákfüggvények alkalmazása a nemzetközi 
forgalomban.

A kedvezményes díjszabás díjtételeinél magasabban 
bérmentesített küldeményekkel elkövetett jövedéki áthágás.

A felülbélyegzésre bemutatott váltókon lerótt illetékek 
értékalapjának kikerekítése.

Hamis 8  filléres postabélyeg.
Előfizetési felhívás a l'Union Pos lalle című szaklapra.
A távirati válaszért a nemzetközi forgalomban Auszt

riával legalább 1 fr 08 cts, egyéb külföldi forgalomban leg
alább 1 fr 50 cts-et ajánlatos előre fizetni.

Postam esteri kitüntetések.
46.247.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága Salamon Antal 
csepregi postamesternek közhasznú és buzgó szol
gálatainak elismeréséül a IV. osztályú Magyar 
Érdemkeresztet adományozni és megengedni mél- 
tóztatott, hogy Mezey János békési, Werner Lujza 
bácsalmási és Antoni Mihály turkevei postameste
reknek buzgó szolgálatukért elismerése tud! ti 1 
adassék.

Budapest, 1927. évi december hó 16-án.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
49.935.

A soproni kir. törvényszék folyó évi december 
hó 15-én kelt B 2375/1927. számú végzésével 
Wiener Sonn- und Monntags-Zeitung« (szerkesztő

ség és kiadóhivalal Wien, IX., Berggasse 31.) című 
napilap 1927. évi december hó 12. napján Wien-

Korlátozás részbeni megszüntetése a Felvidékkel való 
távbeszélő forgalomban.

Forgalomköri változások.
Helyesbítés a „M. kir. postahivatalok és postaügynök 

ségek névsora“, valamint a .,Helységnévtár“ című segéd
könyvekben.

Hivatalvezetői megbízás.
Hivatalvezetői felmentés és megbízás.
Pályázati hirdetmény megüresedett hivatalvezetői 

állásra.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
A m. kir. postai jóléti alapítvány kezelési bizottságá

nak közleménye a balatonfüredi üdülőházba váló beutalás 
tárgyában.

Kimutatás a létszámból törölt postakiiadóról.
Kiegészítés a távírda- és távbeszélőhivatalok név

sorához.
Kiadói állást keresnek.

ben megjelent 19-ik számának lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó sajtó
termék netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a soproni kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1927. évi december hó 17-én,

V álaszlevelezölappal ellátott nyomtatványok.
46.791.

Levelezőlap alakú nyomtatványok a válasz 
céljaira a nyomtatvány egyik hossz szélén össze
függő válaszlevelezőlappal ellátva is postára adha
tók. A nyomtatványnak és a válaszlapnak egymásra 
hajlottnak kell lennie, úgy, hogy a válaszlevelezőlap 
címirata az összehajtott lap belső részére essék. 
A válaszlevelezőlapra egyébként a nyomtatványok
hoz csatolható mellékletekre nézve a P. Ü. Sz. 35. §.
4. a) pontjában előírtak az irányadók.

Budapest, 1927, évi december hó 18-án,
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Az ^1927. évi julius hó l-i kelettel ellátott 
1000 pengős bankjegyek k ibocsátása  é s  az 
1923. évi julius l-i kelettel ellátott 5 0 0 .0 0 0  
koronás, valamint az 1923 évi szeptem ber hó 
4-iki kelettel ellátott 1 ,0 00 .00 0  koronás címletű 

államjegyek bevonása.
50.371.

A Magyar Nemzeti Bank az 1927. évi julius 
hó l-i kelettel ellátott 1.000 pengős címletű bank
jegyeinek kibocsátását főintézeténél és fiókintézetei
nél 1927. évi december hó 23-án megkezdi.

A Magyar Nemzeti Bank 1927. évi 1000 pengős 
bankjegyeinek leírása.

A Magyar Nemzeti Bank 1927. évi julius hó 
l-i keletű, 1000 pengőről szóló, vízjeles fehér 
papíron nyomtatott jegyeinek hossza 191 millimé
ter, szélessége 112 milliméter.

A papír vízjele a jegy közepe felé néző Hun
gária fej arcélképe.

A bankjegyek előoldalának alapnyomatát, 
melyben ismétlődőleg reliefszerűen rajzolt »1000«-es 
szám, közép mezejében pedig egy guilloche-rozetta 
van elhelyezve, hossz- és keresztirányba haladó 
zöld-piros-fehér színű hullámvonalas nyomat képezi.

A csipkeszerű guilloche-keretbe foglalt és sötét
kék színben nyomott jegykép három részre oszlik: 
a jobboldali részen ovális guilloche-keretben a 
Hungária fej arcélképe, e keret felett jobb- és bal
oldalt értékjelzésként egy-egy mély sötétkékszínű, 
a keret alatt pedig hosszúkás guilloche-rozettában 
sötét alapból világosan kiemelkedő »1000«-es szám 
látható. A baloldali részen a vízjel nyomtatás nél
küli helyét ovális guillochc-keret övezi, melynek 
belső szegélye hálószerűén van képezve. E keret 
felett jobb- és baloldalt egy-egy sötétebb kék szín
ben nyomott »1000«-es szám, a keret alatt pedig 
hosszúkás guilloche-rozettában, sötét alapból vilá
gosan kiemelkedőleg, a büntetési záradék:

A BANKJEGYEK 
UTÁNZÁSÁÉRT 

TÖRVÉNYSZABTA 
BÜNTETÉS JÁR 

nyert elhelyezést.
A jegy közép mezejében a felső keretléc alatt 

vörös színű hattagú folyószám látható. A folyószám

alatt sötétkék színben nyomott következő szöveg 
olvasható:

E Z E R
P E N G Ő

BUDAPEST. 1927. ÉVI JULIUS HÓ 1-ÉN
MAGYAR 

NEMZETI BANK
Popovics

ELNÖK

Hadik Schober
FŐ TANÁCS OS VEZÉRIGAZGATÓ

Az alsó keretléc közepéből a cser- és babér- 
lombbal övezett koronás magyar címer emelkedik 
ki. A címertől balra a sorozat zöld színben nyomotI 
betűjelzése, jobboldalt pedig az ugyancsak zöld 
színben nyomott háromjegyű sorozatszám nyert 
elhelyezést. $  £.

A bankjegy hátoldalának alapnyomatát az 
egész jegy területére kiterjedő zöld-vöröseslila-zöld 
színű nyomat képezi. A csipkés guilloche-keretbe 
foglalL sötétkék színű jegykép az előoldalhoz ha
sonlóan három részre tagozódik. A baloldali rész 
guilloche-kereléhen a reliefszerűen rajzolt cser- és 
babérlombbal övezett koronás magyar címer nyert 
elhelyezési, míg a jobboldali részben a guilloche- 
kerettel oválisán körülfogott vízjel nyomtatás nél
küli helye mutatkozik. Mindkét ovális keret alalt 
vízszintesen elnyújtott guilloche-rozettában érték
jelzésként sötét alapból világosan kiemelkedőleg az 
»1000«-es szám látható.

A jegy közép mezejében a felső keretléchez 
illeszkedve Benczúr »Vajk megkeresztelése című 
képének metszete látható, ez alatt pedig a keretléc
ben sötét alapon világos betűkkel:

EZER PENGŐ TAUSEND PENGŐ
TISÍC PENGŐ XHHdA/I,A nEHTOBA

TB1CHRA ITEIiriJBOB UNA MIÉ PENGEI 
szöveg nyeri elhelyezést.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ezeket az 
államjegyeket fizetésképpen teljes névértékben fo
gadják el.

Egyben közlöm, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
a forgalomban levő, 1923. évi julius hó t-i kelettel 
ellátott 500.000 koronás, valamint az 1923. évi szep
tember hő 4-i kelettel ellátott 1,000.000 koronás 
címletű államjegyeket 1927. évi december hó 27-től 
kezdődőleg a forgalomból bevonja.

A bevonásra kitűzött időtartam a magyar kir.
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kormány hozzájárulásával 1928. évi junius hó 30-ig
terjed, amely időpontig a behivott jegyeket, ugv 
mint eddig, fizetéskép el kell fogadni.

Ennélfogva a Magyar Nemzeti Bank főinté
zete és fiókintézetei a behivott jegyeket ugyancsak 
1928. évi junius hó 30-ig fizetésképen vagy kicse
rélés végett elfogadják. Ezen időpont után az em
lített jegyeket a Magyar Nemzeti Bank intézetei 
már csak kicserélés végett fogadják el.

1931. évi junius hó 30-ával a Magyar Nemzeti 
Bank beváltási kötelezettsége a fentemlített állam- 
jegyekre vonatkozólag a Bank alapszabályainak 
94. cikke szerint megszűnik.

Ennek megfelelően a postahivatalok az 500.000 
és 1,000.000 koronás címletű államjegyeket fizetés
képen vagy kicserélés végett csak 1928. évi junius 
hó 30-áig bezárólag fogadják el. Ezen időpont után 
ezekel az államjegyeket a postahivatalok sem fize
tésképpen, sem kicserélés végett ne fogadják el, 
hanem a felekkel közöljék, hogy a szóban levő 
ál lám jegyek a Magyar Nemzeti Bank intézeteinél 
cserélhetők be.

Budapest. 1927. évi december hó 20-án.

Vörös zsákfüggvények alkalm azása a nem zet
közi forgalomban,

46.376.
Elrendelem, hogy a postahivatalok 1928. évi 

január hő 15-től kezdődően a külföldre szóló és 
rovatolt anyagot tartalmazó levélzsákokat vörös 
zsákfüggvénnyel lássák el. Ha függvényül papírt 
használnak, azt vörös papírból kell készíteni, zsák
tábla használata esetén pedig vörös papírból készült 
címkét kell a fatáblára ragasztani.

Amennyiben az ajánlási anyagot betétzsákban 
helyezik el, úgy a betétzsák, mint a külső zsák 
függvényét vörös papírból kell készíteni.

Ez a rendelkezés nem érinti azt a fennálló 
szabályt, hogy a roéatlapot tartalmazó zsák függ
vényére F betűt kell írni.

Közlöm egyúttal a hivatalokkal, hogy az osztrák 
igazgatás olyan zsákfűggvényeket rendszeresített, 
amelyek mindkét oldalukon felhasználhatók. A hi
vatalok az ilyen függvényeket — amennyiben azok 
még a hátoldalukon nem voltak használva őriz
zék meg és időközönként küldjék vissza az üres

zsákok módjára. Zsáktáblák használata esetén azo
kat feltétlenül vissza keli küldeni.

Budapest, 1927. évi december hó 15-én.

A kedvezm ényes d íjszabás díjtételeinél m aga
sabban bérm entesített küldeményekkel elkövetett 

jövedéki áthágás.
14.486.

A P. Ür Sz. 130. §. 5. pontja értelmében bér- 
mentetlen, vagy a kedvezményes díjszabás díjtéte
leinél magasabban bérmentesített nyomtatvány-, 
árúminta-, vagy üzletipapír-küldeménnyel az e 
§. 2. pontjában meghatározott jövedéki áthágást 
elkövetni nem lehel.

Ezt a rendelkezést egyes feladók a postajövedék 
csonkítására használják fel és pedig olyképpen, 
hogy az egyébként kedvezményes díjszabás alá eső 
és ennek megfelelő (nyomtatvány, árúminta érték 
nélkül, stb.) megjelöléssel ellátott küldeményekbe 
személyes levelezés jellegével biró közleményt he
lyeznek el és hogy az esetleges jövedéki áthágást 
elkerüljék a küldeményt \a kedvezményes díj
szabás díjtételeinél egy, esetleg néhány fillérrel 
magasabban bérmentesítik.

Az ilv természetű visszaélések megszüntetése\
céljából a P. Ü. Sz. 130. g. 5. pbntját oda módo
sítom, hogy a 130. §. 2. pontjában leírt jövedéki 
áthágást csakis bér ment ellenül feladott küldemény
nyel nem lehet elkövetni. Tehát, ha a kedvezmé
nyes díjszabás díjtételeinél magasabban bérmente
sített küldeménynél a 2. pontban említett jövedéki 
áthágás esete forog fenn, akkor az említett §. 7. 
pontjában körülírt jövedéki áthágási eljárást ebben 
az esetben is meg kell indítani.

Figyelmeztetem tehát a hivatalokat, hogy a 
kedvezményes díjszabás díjtételeinél magasabban 
bérmentesített küldeményeket gondosan vizsgálják 
meg abból a szempontból, vájjon azok személyes 
levelezés jellegével biró közleményt nem tartal
maznak-e.

A P. Ü. Sz. fent hivatkozott rendelkezését a 
legközelebbi pótlékban a fentiek értelmében he
lyesbíteni, illetve módosítani fogom.

Budapest, 1927, évi december hó 16-án,
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A felü lbélyegzésre bem utatott váltókon lerótt 
illetékek értékalapjának kikerekítése.

46.790.
A m. kir. pénzügyminiszter úr 163.600 1926. 

sz. rendeletének 3. §. 2. pontjában a váltók után 
lerovandó illeték kirovása tárgyában úgy intézke
dik. hogy a váltóilleték alapjául szolgáló pengő- 
összeget százzal maradék nélkül osztható pengős 
összegre kell mindig felfelé kikerekíleni.

E rendelkezés alapján figyelmeztetem a kir. 
hivatalokat, hogy a felülbélyegzés végett náluk l>c- 
mutatott váltók után már lerótt illetékek kötelező 
felülvizsgálatánál figyeljenek arra, hogy az illeték 
mindig százzal maradék nélkül osztható pengő
összeg után legyen leróva. Amennyiben a lerótt 
illeték összege hiányos, a pótlásra a bemutató 
figyelmét a hivatalok hívják fel.

A hivatalok e rendeleiemet a folyó évi P. It. T. 
28. számában közzétett 25.809. sz. rendeletnél je
gyezzék elő.

A »Kivonatos posta-, táviró-, távbeszélő- és 
rádió-díjszabás 67. oldalán a IV. Váltók, kötelez
vények, kereskedelmi utalványok című szakasz 1. 
pont 2. sorában a kitett szó után írják lie.: 
azonban mindig százzal maradék nélkül osztható 

pengőösszegre felfelé kikerekített szavakat.
Budapest, 1927. évi december hó 15-én.

Hamis 8  filléres postabélyeg.
19.088.

A P. R. T. f. é. 48. számában 46.183. sz. ren
delettel ismertetett hamis bélyegen kívül 8 filléres 
hamis postabélyeg is van forgalomban. Ez a hamis 
bélyeg is abban különbözik a valóditól, hogy víz
jegye nincsen, fogazása sűrűbb, mint a valódié, 
a bélyeg összképe elmosódott, a rajznak egyes 
részei szakadozottak, másrészt vastag vonalnak.

A Magyarország és a Fillér szavak betűi 
eltorzultak.

Az ily hamis bélyeggel bérmentesített postai 
küldeménnyel a fent idézett rendeletben elrendelt 
módon kell eljárni

Megjegyzem, hogy a felragasztott hamis 8 és 
16 filléres bélyeget a valóditól olyképp lehet a 
legkönnyebben megkülönböztetni, ha egy valódi

bélyeget a hamisnak tartott fölé illesztünk. Ha a 
fogak fedik egymást, a bélyeg valódi: ha nem, úgy 
a bélyeg valószínűleg hamis.

A postahivatalok különösen pedig a Buda
pest IV., V., VI., VII. kerületében működők 
kisérjék éber figyelemmel a tömegesen feladott kül
deményeket s kéthetenként megismételve utasítsák 
a fokozottabb ellenőrzésre az érdekelt személyzetet, 
mert valószínű, hogy időről-időre tesznek majd 
egyesek kísérletet a birtokukban levő hamis bélyeg 
forgalombahozatalára.

A postahivatalok jegyezzék elő e rendeletet a 
fent említett rendeletnél.

Budapest, 1927. évi december hó 13-án.

Előfizetési felh ívás a l’Union P ostale című 
szaklapra.

47.111.
A berni nemzetközi Postairoda előfizetést hirdet 

a kiadásában havonta megjelenő > L’Union Postale 
című hasábosán francia, német, angol és spanyol 
szövegű postai szaklapra.

A szaklap előfizetési díja postai alkalmazottak 
részére 5 svájci frank 40 centime, amennyiben 
pedig az előfizető annak közvetlen a címére való 
megküldését kívánná, 7 ír 80 ct. Az előfizetés az 
általános feltételek mellett a m. kir. posta kül
földi hirlaposztálya útján történhetik. Az érdek
lődők figyelmét ez alkalommal újból felhívom arra. 
hogy a szaklap 1926. évi január 1-je óta a P. 
R. T. 1925. évi 70. számában megjelent 33.347. 
számú rendeletben részletesen leirt bővített tar
talommal jelenik meĝ  és különösen alkalmas arra 
is, hogy a postaalkalmazottak a postai szakkifeje
zéseket a fenti idegen nyelvekben elsajátíthassák.

Rudapest, 1927. évi december hó 14-én.

A távirati vá laszért a nemzetközi forgalomban 
Ausztriával legalább I fr. 0 8  c ts , egyéb kül
földi forgalomban legalább I fr. 5 0  c ts -e t  aján

latos előre fizetni.
36.424.

Minthogy egyes külföldi igazgatások a náluk 
feladásra kerülő táviratokra díjminimumot állapí
tottak meg, ajánlatos, hogy a feladók választávirat 
díjául Ausztriával legalább 1 fr 08 cts, egyéb kül
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földi forgalomban pedig legalább 1 fr 50 cts-et 
fizessenek.

Ha a felek kisebb összegű választ jeleznének, a 
kir. hivatalok őket a fentiekre figyelmeztessék.

A belföldi forgalomban úgy a táviratoknál, 
mint a táviratleveleknél, a választávirat díjául leg
alább a belföldi távirat legkisebb díját kell fizetni.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a folyó évben 
kiadott »T. Ü. Sz.« 42. paragrafusának 3. pontját 
a következőképpen helyesbítsék:

»A válaszért előre fizethető összeg nagysága 
a feladóra van bízva. Ez az összeg azonban a 
belföldi forgalomban nem lehet kevesebb egy egy
szerű belföldi távirat legkisebb díjánál. A nemzet
közi forgalomban Ausztriával legalább 1 fr 08 cts-t, 
egyéb külföldi forgalomban pedig legalább 1 fr 50 
cts-t ajánlatos fizetni.«

Budapest, 1927. évi december hó 19-én.

Korlátozás részbeni m egszü n tetése  a Felvidék
kel való távbeszélöforgalom ban.

46.976.
A Magyarország és a Csehszlovákországhoz 

csatolt régi magyar Felvidék közti távbeszélő-for
galmat eddig a csehszlovák igazgatás oly módon 
korlátozta, hogy a felvidéki előfizetők közül abban 
csak azok vehettek részt, akik erre a csehszlovák 
hatóságtól külön engedélyt kaptak. Ilyen engedélyt 
ezután a Felvidéken az ottani távbeszélő-állomások 
előfizetőitől nem kivannak.

Az ottani nyilvános távbeszélő-állomásokról 
ellenben ezután is csak külön engedéllyel biró 
egyének beszélhetnek Magyarországgal. A beszélge
tési meghívások innen eszerint csak akkor lehet
nek eredményesek, ha a felvidéki meghívott ilyen 
engedéllyel bir.

Annak megállapítása, hogy a felvidéki félnek 
van-e ilyen engedélye vagy sem, nem a kir. hiva
talok, hanem az érdekelt felek dolga.

A kir. hivatalok a hozzájuk felvilágosításért 
fordulókat ilyen értelemben tájékoztassák.

Megjegyzem, hogy ez a korlátozás Csehszlovák
ország egyéb részeivel való forgalomban nem áll 
fenn.

Budapest, 1927. évi december hó 14-én.

Forgalomköri változások.
i.

47.609.
Csolnok nk., Komárom és Esztergom k.'e. e. 

vm., esztergomi j., ezentúl (|)£3 is.
Bányatelep Csolnok u. t. ezentúl Csolnok.
Dág kk., Komárom és Esztergom k. e. e. vm., 

esztergomi j., u. t. ezentúl Csolnok.
Kiscsévpuszta ^  Dág u. t. ezentúl Csolnok.
Budapest, 1927. évi december hó 3-án.

II.
47.858.

Rád ü. ezentúl d)£3 is. Szolgálati jellege: L.
Ehhez képest Rád községhez tartozó Alsó- 

drapkópuszta, Cseke, Felsődrapkópuszta, Körtvé- 
lyestanya és Rádújtelep lakotthelyek u. t. ezentúl 
Rád.

Budapest, 1927. évi december hó 6-án.

III.
43.696.

Röszke p. u. postahivatal neve mellől a „p. u.“ 
jelzés törlendő.

A Helységnévtár és a Postahivatalok- és ügy 
nökségek névsora helyesbítendő.

Budapest, 1927. évi december hó 7-én.

IV.
48.564.

Pári ü. ezentúl 4*®̂ .
Budapest, 1927. évi december hó 15-én,

V.

49.006.
Kenyérmezőpuszta r \  Mezőkomárom meg

szűnt. Törlendő.
Budapest, 1927. évi december hó 15-én.

VI.
48.152.

Lajoskomárom nk., Veszprém vm., enyingi j., 
ezentúl @)Ő3.

Budapest, 1927. évi december hó 10-én.
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VII.
48.563.

Murga nk. Tolna várm., simontornyai j., ezen
túl fXl Eh. Kéty, Budapest ■ ■ 1 ■ ■ Újdombóvár, 
Szakály-Hőgyész........ Díjnégyszögszáma 569. —

Onána ^  Felsőnána, Tolna vra., simontor
nyai j., u. p. ezentúl Murga.

Budapest, 1927. évi december hó 13-án.

VIII.
48.045.

Ipolytölgyes kk., Nógrád és Hont k. e. e. vm„ 
vámosmikolai j., ezentúl (§)£3 is.

Budapest, 1927. évi december hó 10-én.

IX.
47.961.

Dorog ezentúl (§)£3 is.
Szolgálati jellege:, L.
Budapest, 1927. évi december hó 6-án.

H elyesbítés a „M. kir. postahivatalok é s  posta
ügynökségek névsora“, valamint a „Helység- 

névtár“ című segédkönyvekben.
47.062.

Bakonynána postahivatal neve mellől a „gy“, 
Csetény és Dudar postahivatalok neve mellől 

pedig a „k“ jelzés törlendő.
Budapest, 1927. évi december hó 13-án.

Hivatalvezetői m egbízás.
49.017.

Török Miklós postafőtiszt (377) megbizatott a 
szigetvári postahivatal vezetésével.

Budapest, 1927. évi december hó 15-én.

Hivatalvezetői felm entés é s  m egbízás.
47.782.

Lénárt József postafőfelügyelő (127) felmen
tetett a szarvasi postahivatal vezetése alól és meg
bizatott a Szeged 2. számú postahivatal vezeté
sével.

Budapest, 1927. évi december hó 6-án.

Pályázati hirdetmény 
m egüresedett hivatalvezetői á llásra.

47.782.
A szarvast postahivatalnál a hivatalvezetői 

állás megüresedett.
Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 

illetményekre való igényjogosultsággal pályázhat
nak a tényleges szolgálatban álló postahivatali 
igazgatók, főfelügyelők, felügyelők és olyan fő
tisztek, akiknek legalább 15 évi szolgálatuk van.

Jelentkezni lehet ezen közlemény megjelenésé
től számított két héten belül szolgálati úton a sze
gedi m. kir. postaigazgatóságnál.

A társigazgatóságok, a műszaki felügyelősé
gek, a központi hivatalok és a vezérigazgatóság
nak közvetlenül alárendelt postahivatalok a jelent
kezéseket a pályázók szolgálati táblázatának és 
utolsó alkalmaztatási kimutatásának másolatával 
felszerelve illetékes tárgyalás végett a betöltés 
iránt javaslattételre hivatott szegedi postaigazgató
sághoz küldjék.

A hivatalvezetői állással természetbeni lakás
jár.

Budapest, 1927. évi december hó 6-án.

Szem élyzetiek.
48.900.

I. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ki
nevezte a) postafőellenőrré Varga Gyula posta
ellenőrt, b) poslaellenőrré Lokczán J. Pál posta- 
segédellenőrt.

II. A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte: 
a) I. osztályú postatisztté ifj. Hafenscher Lajos II. 
oszt. postatisztet, b) ideiglenes minőségű II. oszt. 
postatisztté Leblanc Ödön postaforgalmi díjnokot,
c) postasegédtisztté Heilmann Gyula postakezelőt,
d) postasegédlisztnőkké Schundtner Irén és Schil- 
linger Mária postakezelőnőket, e) ideiglenes minő
ségű kezelőnőkké Dobos Ilona budapesti, Gróf 
Gizella és özv. Nyárády Lászlóné napidíjas táv
beszélő kezelőnőket, f) II. oszt. postaszakaltisztté 
Ivanics Ferenc I. oszt. postaallisztet, g) I. oszt. 
postaaltisztekké Sztranyovszky András, Gergely 
József dercsikai, Sibau Alajos és Vida Ádám II. 
oszt. postaaltiszteket, h) ideiglenes minőségű II. 
oszt. postaaltisztekké Tóth Ferenc, Nyuli József, 
Tihany Mihály, Matus József, Németh Sándor 
gombai és Sinkó János havibéres postakocsisokat,
i) II. oszt. vonalmesterré: Károly Mihály I. oszt. 
vonalfelvigyázót, j) I. oszt. vonalfelvigyázóvá 
Kakuja Ferenc II. oszt. vonall'elvigyázót, k) I. 
oszt. csoportvezetővé vitéz Ferenc Mihály II. oszt. 
csoportvezetőt, l) ideiglenes minőségű kocsikeze
lőkké Szám Jenő, Imre Antal és Bozoki József 
órabéres munkásokat.

Budapest, 1927. évi december hó 10-én.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
48.939.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel 
szerelt kérvényüket a soproni m. kir. postaigazgató 
Sághoz 1928. évi január hó 4-ig nyújtsák be.

Budapest. 1927. évi december hó 18-án.

A m. kir. postai jóléti alapítvány kezelési 
bizottságának közlem énye a  balatonfüredi 

üdülöházba való beutalásról.
1.983 P.

Értesítem a személyzetet, hogy a m. kir. 
postai jóléti alapítvány kezelési bizottsága oly cél
ból, hogy a világhírű balatonfüredi fürdő termé
szetes szénsavas forrását és gyógyfürdőjét az arra 
reászoruló szerényebb jövedelmű postai alkalma
zottak is igénybe vehessék — megvásárolt a Bala
toni Szövetségnek, Balatonfüreden, a nagy fenyves 
parkkal szemben épült és minden kényelemmel 
ellátott üdülőházában — az épület legszebb részén 
— egy 2 ágyas és két 1 ágyas szobát, olymódon, 
hogy e helyiségek berendezésükkel együtt a m. kir. 
postai jóléti alapítvány örök tulajdonát képezik.

Mivel a balatonfüredi fürdő egész éven át,

tehát télen-nyáron nyitva van, a szóbanforgó he
lyiségek már most is igénybevehetők.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a szobák után 
üzemi költség (személyzet, világítás, takarítás, ki
szolgálás, vízszolgáltatás, lift, stb.) címén, napon
kint és személyenkint az iidiilőház pénztáránál 1 
pengő, az alapítvány pénztáránál pedig a haszná
lati díj fejében, ugyancsak naponkint és szemé
lyenkint 1 pengő, tehát összesen napi 2 pengő fize
tendő. Az üdülőház étterme télen-nyáron nyitva 
van, a napi ellátási díj (reggeli, ebéd, vacsora) 4 
pengő. Az étkezés nem kötelező, az üdülőház 
konyhája azonban a legjobb és aránylag a leg
olcsóbb.

A beutalást a m. kir. postai jóléti alapítvány 
kezelési bizottságánál kell rövid folyamodványban 
kérelmezni. — A beutalást úgy a tényleges, mint 
a nyugdíjas postai alkalmazottak kérhetik.

Budapest, 1927. évi december hó 15-én,

K I M U T A T Á S
a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöllek és hivatali kisegítők 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

Szeged Szabó László György Kiadó Apátfalva
1906 Apátfalva Kincstári pénzeknek saját 

céljaira fordítása



K iegészítés a távirda- é s  távbeszélöhivatalok névsorához.
L. Újonnan nyílt távírdák, távbeszélők és állami, valamint magántáviratok kezelésére felhatalmazott

vasúti távírdák.

380 51. szám.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Bakonyj ákó Veszprém So — — L — — — - - — 4567 Pápa 1927.
V1II/8. —

o Balatonfilred — — - - L* — — — - . —
Balaton-

füred-
fiirdő

1927.
V/18.

* Bal a to n ftire d -fü  rdő  
tá v b . k ö z p o n t n v\ i l  

v á n o s  á llo m á sa

3 Battonya Csanád Sze A. Cs. — : — L - — —
9803,
9804 — — Kiegészítés

4 Bóta (ü) Borsod De - — L* — — —• — 363 Putnok 1927.
1V/22.

*A  p u tn o k i  távb . 
k ö z p o n t n v ilv á n o s  

á llo m á sa

5 Csanádalberti Csanád Sze — - L - — — — — 5072 Mező
hegyes — —

6 Császártöltés
Pest-Pilis 

Solt- 
Kískun

Sze . — L — - — — ■ — - 5073 Hajós - T- . —

7 Csopak Zala Pé ■ — L — — — — — 4560
Bdaton-

füred-
fiirdő

— , —

8 Dájta Veszprém So . — — L — — — — 587 4568 Pápa 1927 
v il i  27. —

9 Fűzfő K Veszprém S
Máv.

Szombat
hely

— —
• .

L Ü — 8358 Tapolca 1927 
VI1/29. :

1 0 Hugyag Nógrád
Ve
zér
ig.

— - L — — - — 2780 B ilassa- 
gyarmat — —

11 Karancsság (ü) Nógrád
Ve
zér
ig.

- — L — —’ — 2811 Szécsény 1927.
VlI/6 . — ■

1 2 Kecel
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun

Sze — L — — - 5074 — 1927 
VI/13. Kiegészítés

13 KUlsővat Veszprém So — L •— — — 4548 Pápa 1927.
1X/9. —

14

15

Mátrafüred Heves De — — L — — 172 3109 Gyöngyös 1927.
Vi/4. —

Nemesgulács- 
Ki .apáti K Zala Pó

Máv.
Szombat

hely
— - L — e — 8358 Tapolca 1927.

VllI/29. —

16 Németmárok Baranya Pé - — L* — — 1283 — Magyar
boly —

* M agJ’a rb o ly  távb . 
k ö z p o n t n y ilv á n o s  

á llo m á sa

17 Pápakovácsi Veszpiém So - — L — — — — 586 4568 Pápa 1927.
IX/2. —

18 Szakály Tolna Pé — — L — — — - — 4073 Hőgyész 1927
IX/12. —

19 Szeged-Somo- 
gyitelep (ü) Csongrád Sze 4- L 5071 Szeged 1. —
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1 2 3 4 5  | 6 7 8  | 9 10 11 1 2 13 1 4

2 0 T apolcafő V eszprém So — — L — — — — — 4 5 6 7 P á p a 1 9 2 7 .
VI1I/8. —

2 1 T engőd T olna P é — — L’ — — — 323 — F clső ireg —
* F e ls ő ire g 1 tá v b . 
közpon t. n y ilv á n o s  

á lló  m ás a

2 2
T iszatö ldvár-

Ó szöllök-

Jász -
N agykun-
S zow ok

Sze — — L — — — — — 5 0 7 5
T isza 
fö ldvár

1 9 2 7 .
V1IÍ/3Ü . — ■

2 3 T olnaném edi — — ' — ■ — L — — — — — 2 5 2 9
B udapest, 

Gy ónk K iegészítés

2 4 Vinár V eszprém So — — L — - — — 4 5 4 8 P á p a
1 9 2 7 .
1X/4. —

25 L etk és (ü) Hont
Ve 
í  ér
ig-

— — L — — — 75 2810 Szob — —

II. Egyéb változások.

i. Bekapcsoltattak levelezésre: Mátészalka a 731 és 736, Nyíregyháza, Nagykálló, Máriapócs, Nyír
bátor és Mátészalka vasúti távírdák a 9457, Sátoraljaújhely a 97 szánni vezetékbe; Bátaszék és Zomba a 
4030, Budapest k. és Kelenvölgy a 2601, Miskolc 1 és Sátoraljaújhely a 2023, Debrecen 1 a 3024, Tárcái 
a 3036, Csobaj a 3044, Hatvan 1 a 2757, Balatonarács és Balatonfüred-fürdő a 4079, 4080 és 4081, Siófok

r a 2218, Fehérgyarmat és Mátészalka a 3052, Vámosmikola a 2810, Gyöngyös, Mátrafüred és Galyatető a 
3109, Endrefalva a 2811, Pitvaros az 5072, Hajós az 5073, Kiskőrös az 5074, Tiszaföldvár 1 az 5075, 
Veszprém 1 a 4566, Pápa a 4566, 4567 és 4568, Mezőlak a 4557 számú áramkörbe.

2. Kikapcsoltattak. Celldöinölk, Ostffyasszonyfa és Szombathely 1 az 1023, Hatvan 1 az 529, 
562, 6545 és 8394, Szatmárököritó a 736, Sátoraljaújhely az 538 számú vezetékből; Bátaszék és Szekszárd 
a 4032, Sátoraljaújhely a 2220, Hajdúszoboszló a 3024, Tiszalök a 3044 és Győrtelek a 3065 számú áram
körből.

3. Szolgálati-jelleg változás: Báta vasúti távírda K jellegűvé minősíttetett át. Tapolca a távírónál és 
távbeszélőnél C/2 helyett C. Gégény vasúti távíró K jellege megszűnt. Budapest 2 a távbeszélőnél C helyett 
N/2. Eger 1 a távbeszélőnél C helyett N/2.

4. Egyéb változások: Balatonarácsnál a 6. hasábban törlendő az L betű mellől a 4 szám és a hozzá
tartozó megjegyzés. Kelenvölgynél a 6. hasábban törlendő az L betű mellől a 2 szám és a hozzátartozó meg 
jegyzés. Szatmárökörirtónál az 5. rovatból az L betű törlendő, a 13. rovatba pedig beírandó Mátészalka. 
Letkésnél a 3 számmal jelölt megjegyzés: „Vámosmikolához csatlakozó nyilvános állomás“ és Galyatetőnél 
a 2 számmal jelölt megjegyzés: „Gyöngyöshöz csatlakozó nyilvános állomás“ törlendő. Ónodnál a 13. hasáb
ban Mezőnyék helyett Sajószöged írandó be.

Budapest üzletvezetőség, Budapest keleti pu-, Budapest-Kelenföld, Budafok, Nagytétény-Diósd, Érd, 
Százhalombatta, Ercsi és Iváncsa-Fereucmajor vasűti távírdáknál a 12. rovatba 8601 helyett 8600 Írandó, 

, a 13. rovatba pedig beírandó: Dombóvár.
Adonypusztaszabolcs, Zichyujfalu, Seregélyes és Börgönd vasúti távírdáknál, valamint Adony- 

t pusztaszabolcs állami távírdánál a 12. rovatba 8601 helyett 8603 írandó.
Ferencmajor vasúti távírda neve: Iváncsa-Ferencmajor. Iváncsánál megjegyzésként beírandó : 2. v. t. 

Iváncsa-Ferencmajor.
Hajduszovátnál a 13. hasábban törlendő Hajdúszoboszló, helyette beírandó Debrecen 1. 
Átkapcsoltattak: Pa'llagpuszta a 736 sz. vezetékből a 714 sz. vezetékbe, Győrtelek a 724 sz. veze

tékből a 736 sz. vezetékbe, továbbá a 3050 sz. áramkörből a 3052 sz. áramkörbe, Tunyog a 3065 sz. 
áramkörből a 3052 sz. áramkörbe.
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Kiadói á llást keresnek.
i.

Több évi postai szolgálattal bíró, mindhárom 
szakban teljesen jártas kiadónő állást vállal 1928 
január 15-re, bármilyen erős forgalmú hivatalnál. 
A háztartás körüli teendőkben is készséggel segéd
kezik. Szíves megkeresést kér Postahivatal, Sáros
patak címre.

II.
Számadástételre is képes férfikiadó azonnali 

belépéssel állást keres. Szíves megkeresést fizetés- 
megjelöléssel Kiss Dezső Baltavár címre kér.

III.
Gyakorlott kiadóiul január 1, esetleg 15-ére 

állandó alkalmazást vállal. Postakiadó, Orosháza, 
Pesti-u. 227.

IV.
Minden szakban jártas kiadónő jan. 15-ére 

állást keres. Szíves megkeresést kér fizetésmegjelö
léssel Kiadónő Budapest 11-re.

V.
Mindhárom szakban jártas és számadástételre 

képes kiadó alkalmazást vállal 1928 jan. 1-től. 
Rostaházv Iván postakiadó, Izsák.

VI.
Minden szakban jártas kiadó alkalmazást vál

lal január 1. vagy 15-iki belépéssel. Ca'm: Szakáts 
Pál postakiadó, Sárvár 2.

VII.
Számadást, kezelést önállóan végző kiadónő 

azonnal is, esetleg jan. 1-től alkalmazást vállal. 
Szíves megkeresést feltételek megjelölésével kér: 
Kiadónő, Űjkécske.

VIII.
Mindhárom szakban teljes jártassággal bíró 

kiadónő állást keres azonnalra is. Szíves megkere
sést kér Kiadónő Nagykanizsa, Attila-utca 22.

Nyomatott a Budapesti H írlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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RENDELETEK TÁRA
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINIS2TER.

A MAGYAR KIR
K I A D J A  A MA G Y A R  KI RÁLYI

BUDáPEST. 1927. DECEMBER 31.

T A R T A L O M
Elismerés.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Utánvételes és díjjegyzékes icsomagforgalom berende

zése Nagybritanniávál az Agence Continenlale et Anglaise 
szállító cég útján.

Értéknyilvánítás nélkül feladott csomagok kártérítési 
összegének megállapítása magyar csehszlovák' forga
lomban.

Postautalvány, utánvéteK, megbízási és díjjegyzéktől-- 
galom felvétele a Saar-vidékkel.

Az Amerikai Egyesült-Államokba szóló csomagok 
számláinak konzulátusi hitelesítése.

A munkaegységkimutatás módosítása.
A Poslakezetlési Utasítás kiadása.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemények 

díjszabásában.

52. szám

Elveszett hely- 'és kelti-bclyögző, peicíiétnyomó- és utal
ványbet űző.

Máv. szabadjegyek érvényének meghosszabbítása.
Uj magyar—csehszlovák távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.
Sátoraljaújhely és ;Skole (Lengyelország) közti láv- 

beszélőforgalom megnyitása.
Forgalomköri változások.
Kinevezés.
Személyzetiek.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Pályázati hirdetmények postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kiadói állást keresnek.

E lism erés.
49.804.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Kenessey 
Lászlóné született Nagy Jolánnak, a Budapest 14. 
számú postahivatalnál szolgálatot teljesítő m. kir. 
postakiadónőnek, a postát igénybevevő közönséggel 
szemben tanúsított kiválóan szolgálatkész, udvarias 
és előzékeny magatartásáért elismerését fejezte ki 
és részére 80 pengő jutalmat engedélyezett.

Budapest, 1927. évi december hó 19-én.

P osta i szá rításb ó l kizárt sajtóterm ék.
50.365.

A Parisban megjelenő »Le Rirc című élclap 
postai szállílásjogát megvontam.

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

Budapest, 1927. évi december hó 20-án.

U átnvéteD s é s  d ijjejyzékes csom agforgilom  
b eien d ezése  Na lybritanniával az A gence Con- 

t in e n tJ e  et Anglaise szállító  cég  útján.
49.236.

A Magyarország és Nagybritannia között az 
Agence Continentale et Anglaise (Continental Ex
press Ltd) szállító cég útján fenntartott csomag

forgalomban — és pedig mindkét irányban — a 
csomagokat 1928. évi január hó 1-től kezdve után
vétel kikötése és díjjegyzék csatolása mellett is fel 
lehet adni.

Az utánvétel legnagyobb összege a Magyar- 
országban feladott csomagoknál 1200 pengő, a 
Nagybritanniában feladott csomagoknál pedig 40 
angol font. A Nagybritanniába szóló csomagok 
utánvéten lapjait a cég a m. (kir. postautalvány 
kicserélő hivatalának küldi meg, amely azok alap
ján — úgy mint az egyéb listarendszerű forgalom
ban — utalványt állít ki az utánvélieli lap címzettje 
nevére. A Nagybritarmiából származó csomagok 
iitánvételi összegét a kézbesítő hivatalok úgy szá
mítják át, mint a Nagybritanniába szóló utalvá
nyok összegeit és a külföldi utalvány (utánvétel!) 
bevételi naplóban elszámolt utánvételi lapokat a 
többi listarendszerű utalvánnyal együtt borítékban 
az utalványkicserélő hivatalhoz küldik. Egyébként 
az eljárás ugyanaz, mint az egyéb utánvételes cso
magoknál.

A díjjegyzék mellett feladott és Nagybritan
niába szóló csomagok különleges kezeléséért a 
szállító cég a következő díjakat számítja fel:

5 kg-ig terjedő csomagoknál 6 pennyt, 
5—10 „ „ „ 9

10—20 „ „ „ 1 shilling 3 „



3S4 52. szám.

E díjat — úgy mint a stockholmi csomag
egyezménnyel szabályozott forgalmakban is — a 
kézbesítő hivatal számítja fel és terheli azzal meg 
a díjjegyzéket.

A Magyarországba szóló díjjegyzékes csoma
gok különleges kezeléséért a magyar posta ugyan
olyan díjat számít fel, mint az egyéb forgalomban 
(25 f =  22 cl.).

Jegyezzék elő ezt a rendeletet a hivatalok a 
Csomagdíjszabás 106. és 107. oldalain.

Budapest, 1927. évi december hó 17én.

Értcknyilvánítás nélkül feladott csom agok kár
térítési ö sszegén ek  ineya.idgicasd iiictg/ ar—

cstdiozuvak Torgdidiiiuan.
46.373.

Értesítem a hivatalokat, hogy a magyar—cseh
szlovák lor galomban 1927. évi oKtóner 31. után 
érléknyiiváiinás neikül imádott csomagokért fizet
hető legmagasabb) kártérítési összege» a követke
zőit: 1 K g súlyig ld aranyíranK, 1—5 kg-ig 25 
aranyíraim, 5—lo kg-ig 40 manylrank, 10—lo kg-ig 
55 aranyirank, 15—2 d kg-ig /0 ai'anyfrank.

Buuapesl, 1927. évi december hó 23-án.

Postautalvány, utánveteli, m egbízási é s  dijjegy- 
zekidigmj.d Teivet.ie a odar-viűekkei.

45.787.
A Saar-vidékkel az 1928. évi január hó 1-től 

kezdve a mindkét irányú közönséges postautal
vány, távirati utalvány, ulánvételes ajamott levél
postai, utánvételes csomag, értéklevél és érték
doboz, valamint a meguízasi és aijjegyzékíürgaiom 
megnyílik.

Az oda szóló utalványok pénzösszegeit francia 
frankban keli kifejezni.

A Magyarországból Saar-vidékre egy utal
vánnyal kuiuüeto legmagasabb összeg 1Ü0U francia 
frank, ellenkező irányban 240 pengő.

Viszont Magyarországból a Saar-vidékre küld
hető utánvételes külaemenyek utánvételének leg
magasabb összege 240 pengő, az ellenkező irány
ban 1000 francia frank.

A Saar-vidékre szóló megbízással beszedhető 
legmagasabb összeg ugyanannyi, mint a Magyar- 
országból egy utalvánnyal odaküldhető legmaga
sabb összeg, vagyis 1000 francia frank. Az ellen
kező irányban 240 pengő.

Express kézbesítés, kifizetési értesítés, vissza
vétel és címváltozás kérhető.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a P. R.
T. folyó évi 29. számában közzétett 25.242. és

! 25.796. számú rendeleteknél, valamint a Kivonatos 
Posta-, Távíró-, Távbeszélő- és Rádiódíjszabás 24. 
oldalán „Utalványforgalom a következő országok
kal van“ s a 27. oldalán „Megbízási forgalom a 
következő országokkal van“ című kimutatásokban. 
Továbbá e díjszabás 54. oldalán Saar-vidéknél a 
„Jegyzet“ rovatban írják be a „Díjj. ill., Díjj. vám“ 
s az 59. oldalon „Utánvéleli forgalom a következő 
országokkal van“ című kimutatás utolsó rovata
ként pedig az 1. hasábba „Saarvidék“, a 2. hasábba 
,,cs„ lvp., él., és éd.“, a 3. hasábba „240“ és végül 
a 4. hasábba „1000 francia frank“ megjegyzéseket. 
A „Díjj. ill., Díjj. vám.“ megjegyzéseket írják be a 
Csomagdíjszabás 127; oldalán is a Saar-vidéknél a 
„Jegyzet“ rovatban.

Budapest, 1927. évi december hó 20-án.

Az Amerikai Egyesült-Államokba szóló csom a
gok szám láinak konzulátusi h itelesítése .

48.007.
A Csomagdíjszabás 69. oldalán foglaltak sze

rint az Amerikai Egyesült-Államokba szóló csoma
gokhoz csatolt számlát csak az esetben kell az 
amerikai konzul által hitelesíttetni, ha az árúérték 
560 pengőnél (100 dollárnál) nagyobb.

Panasz merült fel, hogy a hivatalok a fenti 
értéken alul lévő küldeményeket sem fogadják el, 
ha a számlán konzulátusi hitelesítés nincs. Ez utón 
figyel mez telem azért a hivatalokat a fenlidézett 
rendelkezés pontos betartására.

E rendelkezéssel szemben kivételt képeznek az 
élelmiszereket és gyógyárúkat tartalmazó csoma
gok, melyekhez minden esetben kell az amerikai 
konzulátus által hitelesített számlát csatolni.

Ez utóbbi rendelkezést jegyezzék elő a hivata
lok a Csomagdíjszabás 69. és 73. oldalán.

Budapest, 1927. évi december hó 16-án.

A m unkaegységkim utatás m ódosítása.
46.062.

Hivatkozással a P. R. T. 1927. évi 17. számá
ban közzétett 15.372. sz. rendeletre, közlöm, hogy 
a kezelési szabályok változásával kapcsolatban és 
a szerzett tapasztalatokhoz képest a munkaegység- 
kimutatást módosítottam és ennek megfelelően az 
1081. sz. nyomtatványt újból kinyomattam. A módo
sítások a következők:

A postahivatalban kézbesített betétcsomagok 
feltüntetésére statisztikai célból új rovatot nyitot
tam, ennélfogva ezeknek darabszámát jövőben a 
munkaegységkimutatás I. Posta »Kézbesítés a posta
hivatalban« című részében is külön kell kimutatni. 
A szorzószám nem változik,
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A II. Táviró rész 6. folyószámát az eddigi 
két tétel helyett három tételre osztottam és jövő
ben a hivatalnál kézbesített a) távirat és b) express 
levélpostai küldeményeken kívül c) a hivatalnál 
kézbesített távbeszélő-meghívások darabszáma kü- 
lön-külön tüntetendő fel. Az eddigi szorzószám 
mindhárom tételnél változatlanul »2« marad.

A postahivatal wji'vános állomásáról kezdemé
nyezett távolsági beszélgetés, meghívás és külön 
meghívás a III. Távbeszélő rész 1. b) folyószáma 
alatt; a távbeszélőközpontba kapcsolt (rendes, idő
szakos, nyilvános és nyilvános táblás) állomás
ról kiinduló távolsági (interurbán) beszélgetés, meg
hívás és külön meghívás a távbeszélőközpontnál a
III. Távbeszélő rész 2. folyószám alatt; a távbeszélő- 
központba kapcsolt állomással folytatott érkezett 
távolsági (interurbán) beszélgetés és külön meg
hívás a távbeszélő központnál a III. Távbeszélő 
rész 3. folyószáma alatt; a más távbeszélő közpon
tok közt közvetített távolsági (interurbán) beszélge
tés, meghívás és külön meghívás pedig a távbeszélő 
központnál a III. Távbeszélő rész 4. folyószáma 
alatt veendő fel a munkaegységkimutatásba.

A díjmentesen törölt távbeszélgetések, meg
hívások és külön meghívások után (Távb. Ü. Sz.
51. §. 1., 3. és 6. pontjaiban felsorolt esetekben) 
munkaegység nem számítható fel. Díjköteles tör
lés esetén azonban (Távb Ü. Sz. 51. §. 8. pont) 
a munkaegységek felszámíthatok.

Ha a csak távbeszélővel egyesített hivatalnak 
táviratközvetítő hivatalával nincs közvetlen össze
köttetése, e két hivatal között táviratközvetítés cél
jából kért összeköttetés létesítéséért a kapcsoló köz
pont a Hl. Távbeszélő rész 4. folyószáma alatt szá
míthat fel munkaegységet.

Ha egyes rádióvevőberendezések után járó díja
kat a nyilvántartó hivatal helyett más hivatal szedi 
be, akkor az utóbbi hivatal a beszedéssel járó 
leendők után saját munkaegységkimutatásának I. 
Posta rész »Más hivatalok részére beszedett díj
nyugták« című rovatán a szabályszerű munka
egységeket számítsa fel. Ezzel szemben az illető 
vevőberendezéseket nyilvántartó (díjnyuglál kiállító) 
hivatal, amely eme vevőberendezések után is fel
számíthatja a III. Távbeszélő rész 6. folyószáma 
szerint járó munkaegységeket, a más hivatal által 
beszedett díjnyugták darabszámát saját munka
egységkimutatásának III. Távbeszélő rész »A más 
hivatal által beszedett díjnyuglák« rovatán havon
ként pontosan és a beszedő hivatal adataival egye
zően állítsa be és távbeszélő munkaegységeinek 
számából hozza levonásba.

A téves bejegyzések elkerülése végeit újból

figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a szolgálati 
postaküldemények, szolgálati és közérdekű távira
tok, szolgálati értesítések, szolgálati távbeszélgeté
sek, távbeszélő központnál és alközpontnál a szol
gálati távbeszélőállomások után munkaegységek fel
számíthatok.

A postaszemélyzet részére a tárgy hónapban 
kifizetett jutalékösszegekről a munkaegységkimuta- 
tás 3. oldalán készítendő »Összcs'tés«-t újból szö- 
vegeztem és annak pontos kitöltésére a hivatalokat 
nyomalékosan felhívom. Megjegyzem, hogy a pénz
ügyi- és forgalmi adóbélyegek után a személyzetnek 
kifizetett egynegyed o/o-os értékcikkárusűási juta
lék összegét az »Összesítés« 1. e) pontjába csak a 
kincstári hivatalok jegyezzék be, míg a nem kincs
tári postai szerveknek ezek után járó 0.4 o/0-os 
jutalék az »Összesítés«-be egyáltalában nem ve
hető fel.

A munkaegységkimutatás 4. oldalán lévő ki
mutatást szintén módosítottam és annak pontos ki
töltésére a postamesteri hivatalokat azzal kölele- 
zem, hogy a valóságnak meg nem felelő adatok 
bevezetése fegyelmi vétséget képez. A bejegyzett 
adatok alapján a postamesteri hivatal egész sze
mélyzete részére megállapított és havi előzetes rész
letekben folyósított üzemi jutalék szabályszerű szét
osztását az igazgatóságok és rovancsoló tisztvise
lők a munkaegységkimutatás felülvizsgálásakor 
gondosan ellenőrizzék.

A hivatalok 1927. évben a forgalmat úgy a 
régebbi, mint a most kiadott munkaegységkimuta
táson is feltüntethetik, 1928 januárjától kezdve 
azonban a forgalmat már kizáróan az új munka
egységkimutatás szerint kell feltüntetni. E célból 
az új kiadású Munkaegységkimutatás című 1081. 
sz. nyomtatványból 5—5 darabot a központi anyag
raktár hivatalból küld. A hivatalok a régi munka- 
egységkimulatásokat ne terjesszék be, hanem azok
ban a módosításokat kézírással vezessék keresz
tül s ezeket elsősorban használják fel.

Budapest, 1927. évi december hó 27-én.

A P ostakezelési U tasítás kiadása.
48.118.

A m. kir. postahivatalok postakezelési teendői
nek ellátására vonatkozó szabályokat felölelő 
»Postakezelési Utasítás (rövidítve P. K. Uö el
készült s a szükséges példányoknak az igazgatósá
gokhoz és a postahivatalokhoz való közvetlen ki
küldése iránt intézkedtem.

Az utasítás hatálybalépésének időpontjául 1928. 
évi március hó 1. napját jelölöm ki.

A poslakezelési utasítás általában az érvényben
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lévő postakezelési szabályokat öleli fel s magában 
foglalja azokat a változásokat, melyek a Posta 
Rendeletek Tárában a folyó évi 33. számig (be
zárólag) megjelentek. Magában foglalja az újonnan 
rendszeresített feladóvevény-szelvényes szállítóleve
lekre, a szállítójegyzékekre és felvevőjegyzékekre 
vonatkozó rendelkezéseket is, melyek a P. R. T. 
50. számában most tétettek közzé.

Azok a rendelkezések, melyeket a P. K. U. 
újonnan szabályoz, a következőkben foglalhatók 
össze: A P. K. U. a hivatalvezető ügykörét kiter
jeszti és felruházza őt az utasításban jelzett esetek
ben azzal a hatáskörrel, hogy a szolgálat ellátását 
szabályozza, a szolgálatban könnyítéseket, egy
szerűsítéseket engedélyezzen (2. §. 2. p.). A hiva
talvezetők kisérjék ennélfogva figyelemmel a szol
gálat menetét s ahol annak helye van, éljenek ezzel 
a jogukkal, azonban mérlegeljék, hogy rendelkezé
sük kedvező lesz-e a szolgálatra s tartsák szem 
előtt, hogy a biztonság szempontját, a kezelés 
könnyítését és gyorsítását szolgáló szempontoknak 
feláldozni nem szabad.

Az utasítás szabályozza az alkalmazottak visel
kedését a hivatalban és a közönséggel szemben 
(2. §■).

A személyzet felelőssége és kártérítési kötele
zettsége újból részletes szabályozást nyert (3. §.) 
s a felelősség megállapításának az itt jelzell ala
pon kell történnie.

A zárlatok, értékes küldemények zár-cllcnzár 
alatt való őrzését (18., 13., 70. §.), a hivatalban, 
pályaudvari átadásoknál s a járatkisérői szolgá
latban szem előtt tartandó biztonsági rendszabályo
kat (32- -34. §.) az utasítás új összeállításban tel
jes részletességgel felöleli. Ezeknek a határozmá- 
nyoknak az elsajátítására és betartására kiváló 
gondot kell fordítani, hogy a kezelés biztonsága 
még inkább fokozódjék. A biztonság kérdését szol
gálja a nagy értékű küldemények és zárlatok indí
tásának távirati jelzése is. (28. §, V.)

Hasonlóképpen nagy a jelentősége a zárlatok, 
küldemények elveszésének, sérülésének eseteiben 
követendő eljárást újonnan szabályozó rendelke
zéseknek (45. §.)-, melyekből kitűnik, hogy a fel
merülő esetekben hova kell írásbeli vagy távirati 
jelentést tenni, visszajelentést intézni, miképp kell 
a tényállási jegyzőkönyveket felvenni s mily irány
ban kell intézkedni.

Megjegyzem, hogy azok a szabálytalanságok, 
mulasztások és hibák, melyekből komoly baj tá
madhat, vagy amelyek kárt okozhatnak, az utasí
tásban súlyos szolgálati vétségnek lettek nyilvá

nítva. Ezek elkövetői ellen a postai hatóságoknak 
fokozott szigorral kell eljárni.

A kezelési szolgálat helyi és általános ellen
őrzésének szempontjait, terjedelmét, az ellenőrzés 
gyakorlásának módját az utasítás részletesen tár
gyalja (19., 44., 71. §.). Az újra szövegezőit ren
delkezéseknek pontos betartása a szolgálat szín
vonalának emeléséhez fog vezetni. A levélgyűjtő- 
szekrényben talált, különleges kezelés alá eső (aján
lott, térlivevény stb.) küldeményekre (5. §. 4. és
8. p., 6. §. 1. ]).) A Lcvélgyüjlőszekrényből* jel
zést (kivéve az 5. §. 8. pontjában jelzett esetet), 
ezentúl nem kell felírni, mert ez a jelzés a fel
vevőkönyvben amúgy is szerepel.

A levélgyiijtőszekrényből kiemelt pénztartalmú 
küldeményeket ezentúl B) ajánlott küldeményként 
kell kezelni. (5. §. 5. p.).

Az egészségügyi anyagokat, gyógyszereket, se
bészeti eszközöket, kötszereket tartalmazó csoma
gokra ezentúl a feladó cég lesz köteles saját költsé
gén előállított figyelmeztető külön ragjegyet (Gyógy
szer , »Kötszer!) alkalmazni. Erre az ily külde
ményeket rendszeresen feladó feleket fel kell hívni. 
Ahol a feladók ily ragjegyeket nem alkalmaznak, 
ott a .felvevőnek kell a küldeményre tenyérnyi 
nagyságú négyszöga’akú, fe'i-at nélküli vörös papírt 
felragasztani. (12. §. VI. p.)..

Olt, ahol a feladójegyzékek száma naponkint 
a 10-et meghaladja, azokat külön felvevőkönyvbe 
kell bejegyezni. (11. §. 11. p. 2. bek ).

Az Express jelző ezentúl csakis az express 
küldeményt vagy táviratot tartalmazó külföldi zár
latokon nyer alkalmazást (28. §. 20. p.) s a bel
földi zárlaton a jelző alkalmazása elesik.

Azokban a viszonylatokban,. ahol az anyag, 
annak nagy mennyisége következtében, több zsák
ban kerül átadásra, az ajánlott anyagot tartal
mazó levélcsomagok burkolatára, az átvevő tájé
koztatása végett, vörös papírdarabot kell ragasz
tani, illetve az ajánlott anyagot tartalmazó levél
zsák címcéduláját (címlapját) vörös papírból kell 
készíteni. (28. §. 32. p.). A csak közönséges levél
anyagot tartalmazó levélzsákok címcédulája fehér 
papírból készül.

A zárlatkészítésre szolgáló zsákokat egyenleg
ben ott kell ezentúl nyilvántartani, ahol a napon
kint kezelt zsákok száma a 10-et meghaladja. (28. 
§■ 13. p.).

Express küldeményeknél, távirati postautalvá
nyoknál felmerülő express pótdíjakat és küldönc
díjakat, címzettől való beszedés esetén, a kézbe
sítőokmányon postabélyegekkel (nem portójegyek
kel kell leróni. (4SL §. 7. p„ 61. §. 6. p.).
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Hasonlóképpen postabélvegekke) kell leróni a 
íekbért is a szállítólevél-kézbesítő kincstári és posta- 
mesteri hivataloknál. (61. §. 15. p.).

Az utalványokra vonatkozó tudakozványok el
intézésénél a tudakozvánvba csak a kézbesítési és 
kifizetési adatokat kell bejegyezni, míg a kifizetett 
utalványok elszámolási adatait oda beírni nem 
kell. (75. §. 4. p., 14. p.).

A küldemények nyomozására rendszeresített 
válaszos levelezőlapok (176. és 491. old.) később 
fognak kiadatni.

A külföldi rovatolás a kicserélő hivatali szol
gálat, a kézbesítők, a mozgó- (kalauz-) posták szol
gálata s a küldemények megvámolásával kapcso
latos tudnivalókba P. K. U.-ban csak általánosság
ban vannak tárgyalva s ezek teljes anyagát a ki
adandó külön utasítások (P. K. U. 1. §.) fogják fel- 

. ölelni.
A P. K. U. életbelépésével kapcsolatban a kir. 

postahivataloknál a szabályrendeletek Gyüjtemé-i
nyének III. része feleslegessé válik, minélfogva azo
kat a kir. hivatalok az anyagraktárba szolgáltas
sák be. Az igazgatóságok a náluk lévő példányokat 
tartsák meg, mert az igazgatósági hatáskörbe tar- | 
lozó abban foglalt egyes rendelkezések, amelyeket 

I a P. Ü. Sz., illetve a P. K. U. nem szabályozott.

I
 illetve meg nem változtatott, egyelőre még érvény
ben vannak. A Szabályrendeletek Gyűjteményének

III. részét akkor fogom majd hatályon kívül he
lyezni, ha az igazgatóságoknak postakezelési ügyek
ben való eljárását tárgyaló rendeletek tervbevett 
összegyűjtése és újabb kiadása megtörténik.

A P. K. U. szövegében a kiadandó rendeletek 
alapján beálló változásokat a kir. hivatalok az idő
szakonként kiadandó pótlékok alapján mindenkor 
gondosan vezessék keresztül.

Az igazgatóságok és a hivatalok az utasítást 
behatóan tanulmányozzák, beosztásával, tartalmá
val tüzetesen ismerkedjenek meg, hogy annak hasz
nálata azután nehézséget ne okozzon. Azokat a ha- 
tározmányokat, melyekre gyakran van szükség, el 
kell sajátítani s könyv nélkül kell tudni, a ritkáb
ban előfordulókat pedig gyorsan kell tudni ki
keresni. A hivatalvezetők, postamesterek kötelesek 
meggyőződni arról, hogy személyzetük az utasítás 
elsajátításában és használatában a kellő jártassá
got megszerezte-e. A hivatalvizsgálatok során erről 
szintén meggyőződést kell szerezni. A P. K. U. ke
zelését s az abban való gyors eligazodást könnyí
tik a P. Ü. Sz.-re s az utasítás összefüggő részeire 
való gyakori hivatkozások s ugyanezt a célt szol
gálja a teljes részletességgel szerkesztett tárgy
mutató is.

Abból a célból, hogy a P. K. U. megszerzé
sét a postaalkalmazottak részére megkönnyítsem, 
a fűzött példányok árát postaalkalmazottak részére 
4 P-ben, a kötöttekét 5 P-ben állapítom meg, ami
hez még a forgalmi adó (2o/o) járul. A rendelést 
a hivatalok bizonylattal és ellenbizonylattal köz
vetítsék a központi anyagraktárhoz.

Budapest, 1927. évi december hó 17-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjszabásában.

51.328.
A hivatalok a P. B. T. 1926. évi 61. számához 

mellékelt kimutatásban az alábbiakat vezessék ke
resztül:

11. folyószám, Brazília: a 3—5. és 7—9. ha
sábba a régi adatok helyébe — az 1928. évi január 
hó lé tő l feladott k ü klemén vekre vonatkozóan — 
írják: 500, 300, 300. 0.16, 100, 100.

14. folyószám, Chile stb.: a 3—8. és 10. ha
sábban a régi adatok helyébe — az 1928. évi ja 
nuár hó l étől feladott küldeményekre megállapí
tott líj díjszabásnak megfelelően — írják: 70, 40,

| 40, centavo (100 centavos =  1 peso), 1.1, 15°)
! és 70.

87. folyószám, Palesztina- és 99/a folyószám, 
Trans jordánia-n&l a 6. hasábban „milliémes“ he
lyett írják: mils.

124. folyószám, Svájc: a 8. hasábban — az 
1928. évi január hó 1 -étől feladott küldeményekre 
vonatkozóan — „10“ helyett írják: 7 V2 .

Budapest, 1927. évi december hó 29-én.

Elveszett hely- és kelti- bélyegző, pecsétnyomó- 
és utalványbetüzö.

50.087.
Az 1925. évben megszűnt bonyhádvarasdi posta

ügynökség hely- és kelti betűzője, utalványbetüzője 
és pecsétnyomója elvesztek.

Felhívom a hivatalokat, hogy abban az eset
ben, ha a nevezett postaügynökség e bélyegzői
nek lenyomatával ellátott bármily küldemény vagy 
okmány kezelésük alá kerül, azt a tényállás be
jelentése mellett előttes igazgatóságukhoz ter
jesszék fel.

Budapest, 1927. évi december hó 29-én.

Máv. szabadjegyek érvényének meghosszabbítása
51.590.

»A m. kir. államvasút a kereskedelemügyi mi
niszter úr 116.761/1927. számú rendelete alapján 
a saját vonalaira, valamint a kezelésében lévő 
helyiérdekű vasutakra és a pécs—barcsi vasútra 
is 1927. évre kiállított éves szabadjegyek érvényét 
1928. évi január hó 31-ig meghosszabbította.

Budapest, 1927. évi december hó 29-én.
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Uj magyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

47.200.
Az 1928. évi január hó 1-én a következő új 

magyar cseh-szlovák távbeszélőviszonylatokban nyílik 
meg a forgalom:

A magyar A kíillöldi 
távbeszélő központ

Beszélgetési díj
távbeszélő központ, 

neve neve Pengő fillér

Aszód Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 50

Baja Velikoje Bereznoje
(Nagyberezna) 4 05

Balassagyarmat Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 50

Barcs Topolcany
(Nagytapolcsány) 3 50

Barcs Velikoje Bereznoje
(Nagyberezna) 4 60

Bán hid a Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 50

Berettyóújfalu Topolcany
(Nagytapolcsány) 3 50

„ Velikoje Bereznoje
(Nagyberezna) 2 95

Békéscsal ia Topolcany
(Nagytapolcsány) 50

» Velikoje Bereznoje
(Nagyberezna) 2 95

Biharkeresztes Topolcany
(Nagytapolcsány) 3 50

Bonyhád Topolcany
(Nagytapolcsány) 2 95

Budapest Nemsova (Nemsó) 2 95
Pruské (Poroszka) 2 95

Bük Topolcany
(Nagytapolcsány) 2 50

Cegléd Topolcany
(Nagytapolcsány) 2 95

Csepreg Topolcany
(N agy tapolcsány) 2 50

Csorna Topolcany
(N agy tapolcsány) 2 50

Debrecen Topolcany
(Nagytapolcsány) 3 50

n Velikoje Bereznoje
(Nagyberezna) 2 50

n Seőovce (Gálszécs) 2 50
Eger „ » oCi 95
- V Topolcany

(Nagytapolcsány) oL i 95
Velikoje Bereznoje
(Nagyberezna) 2 95

Esztergom Topolőany
t (Nagytapolcsány) 2 50

Eszterháza Topolcany
(Nagytapolcsány) 2 50

Gyömöre Topolcany
(Nagytapolcsány) 2 50

Gyöngyös Seőovce (Gálszécs) 9LJ 95
V Velikoje Bereznoje

(Nagyberezna) 2 95
Győrszemere Topolcany

(Nagytapolcsány) 2 50

A magyar 
távbeszélő központ

A külföldi B e s z é lg e té s i díj 
távbeszélő központ

neve neve Pengő fill.
Gyula Topolőany

Nagytapolcsány) 3 50
Hatvan (Seőovce (Gálszécs) 2 95

Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 50

- Velikoje Bereznoje 
(Nagyberezna) 2 95

Hegyeshalom Topolcany
(Nagytapolcsány) 9—j 50

Hódmezővásárhely Topolőany
(Nagytapolcsány) 3 50

Iván Topolcany
(Nagytapolcsány) 2 50

Jánosháza Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 95

Kaposvár Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 95

Kapuvár Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 50

Karcag Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 95

Kecskemét Bánská Bystrica 
(Besztercebánya) 2 95

55 Topolőany
(Nagytapolcsány) 9 95

Kiskunhalas Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 95

Kunszentmárton Topolcany
(Nagytapolcsány) 2 95

Magyaróvár Topolőany 
(N agy tapolcsány) 2 50

Mezőtúr Topolcany
(Nagytapolcsány) 2 95

Miskolc Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 95

Nagykanizsa Topolcany
(Nagytapolcsány) 3 50

Nagymaros Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 50

Nógrád Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 50

Nyíregyháza Velikje Bereznoje 
(Nagvberezna) 2 50

Orosháza Topolcany
(Nagytapolcsány) o 95

Oroszvár Topolcany
(Nagytapocsány) 2 50

Paks Topolőany 
(N agy tapolcsány) 2 95

Pécs Topolőany
(Nagytapolcsány) 3 50

Pécs Velikoje Bereznoje 
(Nagyberezna) 4 05

Püspökladány Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 95

Rakamaz Présov (Eperjes) 2 50
Rakamaz Humenne (Homonna) 2 50

Spisská Nova Vés (Igló) 2 50
„ Kezmarok (Késmárk) 2 50

Liptovsky Sväty Mikulás •
(Liptószentmiklös) 2 95
Margecany (Margitfalva) 2 50
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A magyar A külföldi BeszéUetpsi dij
távbeszélő központ távbeszélő központ

neve neve Pengő fill.
Rakamaz Poprad (Poprád) 2 50

Rimavská Sobota 
(Rimaszombat) 2 95
Ruzomberok (Rózsahegy) 3 40

v Nővé Mesto nad Váhom 
(V águjhely 3 40

5.* Zilina (Zsolna) 3 40
Sárbogárd Topolőany

(Nagy tapolcsány) 2 95
Sárvár ■ Topolőany

(Nagytapolcsány) 2 50
Sátoraljaújhely Seőo'ce (Gálszécs) I 70

Topolcany
(Nagytapolcsány) 3 50

» Velikóje Bereznoje 
(Nagyberezna) 2 50

Sopron Sered (Szered) 2 50
Szarvas Topolcanv

(Nagvtapolcsány) 2 95
Szeged Topolőany

(Nagytapolcsány) 3 50
Szekszárd Velikóje Bereznoje 

(Nagyberezna) 4 05
Szentes Velikóje Bereznoje 

(Nagyberezna) 3 50
M (Topolőany)

(Na gy tapol c sán y) 2 95
Szerencs Velikóje Bereznoje 

(Magyberezna) 2 50
Székesfehérvár Topolőany

(Nagytapo'csánv) 2 50
V Velikóje Bereznoje 

(Nagy berezna) 3 50
» Liptovsky Hväty Mikulás 

(Liptószentmiklós) 2 95
Szikszó Velikóje Bereznoje 

(Nagyberezna) 2 50
Szolnok Velikóje Bereznoje

(Nagyberezna) 2 95
Topolcany
(Nagytapolcsány) 2 95

Tiszafüred Topolőany
(Nagytapo'csány) 2 95

Törökszentmiklós Topolőany
(Nagytapolcsány) 2 95

Újfehértó Secovce (Gálszécs) 2 50
Vác T opolöany 

(Nagytapolcsány) 2 50
» Velikóje Bereznoje 

(Nag\ berezna) 3 50
Vásárosnamény Velikóje Bereznoje 

(Nagyberezna) 2 50
Veszprém Topolcany

(Nagytapolcsány) 2 95
» Velikóje Bereznoje 

(Nagyberezna) 
Topolőany 
(Nagytapolcsány)

4 05
Zalaegerszeg

2 95
A _kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én

kiidott „Távbeszélő Díjszabás“-t az új viszonylatok
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927- évi december hó 17-én.

Sátoraljaújhely és Skole (Lengyelország) közti 
távbeszélő forgalom megnyitása.

50.775.
Sátoraljaújhely és Skole közt a távbeszélő- 

forgalom 1928. évi január hó 1-én megnyílik. A be
szélgetési díj 3 P 50 fillér.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást a 34. 
oldalon az új viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1927. évi december hó 27-én.

Forgalomköri változások.
i.

50.326.
Szeméreymajor ^  Kemenespálfa, Vas vm.. 

eelldömölki j., u. t. ezentúl Boba.
Budapest, 1927. évi december hó 22-én.

II.
48.750.

„Homok Tiszaföldvár“-nál az „u. t. Tisza- 
földvár“ jelzés törlendő s a helyett beírandó: 
|fL , Szolnok n ' -  ■ Szentes, 304, postáig. Sz.“

Budapest, 1927. évi december hó 23-án.

III.

48.550.
Bakonybél ezentúl is.
Bakonytamási ii. ezentúl §ß3  is.
Ehhez képest Bakonybél nk.-hez tartozó Som

hegypuszta, Vánik-tanya, Zergitanya és Ugod köz
séghez tartozó Gerencepuszta lakott helyek u. 1. 
ezentúl Bakonybél.

Budapest, 1927. évi december hó 27-én.

IV.
50.343.

Székelyudvarhely román neve helyesen: 
„Odorhei“; ennélfogva ez a helységnévtár 366. 
oldalán „Odorheiu, R., Széketyudvarhely, Udvar
hely vm.“-nél, valamint a 384. oldalon „Székely- 
udvarhely, Udvarhely vm., R., Odorheiu“-nél 
„Odorheiu“ helyett „Odorhei“ írandó.

Budapest, 1927. évi december hó 27-én.

V.
49.912.

Jászszentlászló nk.. Pest Pilis-Solt-Kiskún vm., 
kiskúnfélegyházi j., ezentúl §)£3 is.

Budapest, 1927. évi december hó 21-én.
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Kinevezés.
50.669.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte 
Modics Elemér II. osztályú m. kir. postatisztet 
ideiglenes minőségű poslafogalmazóvá.

Budapest, 1927. évi december hó 23-án.

Személyzetiek.
51.283.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1927. évi 
november havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek:
Boros Antal II. oszt. tiszt 106 Budapestről 

Kaposvárra, Kotsis Zoltán II. oszt. liszt 108 Buda
pestről Keszthelyre, Hamza Imre II. oszt. tiszt 281 
Salgótarjánból Budapestre, Slolfay László ellenőr 
450 Kecskemétről Hódmezővásárhelyre, Bori Fe
renc segédellenőr 596 Budapestről Kiskunfélegy
házára, Benkő József segédtiszt 596 Hódmezővásár
helyről Szegedre, Lénárth Istvánné segédtisztnő 196 
Budapestről Keszthelyre, Mayer József I. oszt. al
tiszt 1798 Székesfehérvárról Budapestre, Fekete 
János II. oszt. altiszt 3660 Székesfehérvárról Buda
pestre, Kovács Puchár Mátyás II. oszt. altiszt

3748 Békéscsabáról Kecskemétre, Adlovics Nándor 
II. oszt. altiszt 4211 Veszprémből Győrbe, Biró 
Péter II. oszt. altiszt 4512 Székesfehérvárról Buda
pestre.

Felmentettek:
Bútor Ferenc 178 és Schweitzer Nándor 339 

II. oszt. tisztek.
Elbocsáttatott:
Ifj. Pálli Gyula II. oszt. altiszt 3540.
Nyugdíjaztalak:
Folliny Ákos 25 és Árkosi Károly 94 főfel

ügyelők, Fichtacher János felügyelő 58, Skobrák- 
Deppe Géza főellenőr 231, Egyed Andorné ellenőrnő 
227, Szobányi Ferencné segédellenőrnő 806, Kli- 
mits Pál II. oszt. szakaltiszt 33, Dobos István 
adonyi 492 és Kassai Miklós 1593 I. oszt. altisztek.

Meghaltak:
Dr. Szántó Lajos tanácsos 147, Gulácsy Gyula 

felügyelő 165, Szabó Imre segédcllcnőr 390, Zsaj- 
novits Pál segédtiszt 546, Molnár Péter kezelő 58, 
Bátki Imre 707 és Fáy Ferenc 1323 I. oszt. al
tisztek, Morcsics István 3290, Zaszlavik József 3318 
és Matics István 4299 II. oszt. altisztek, Elbert 
Antal II. oszt. csoportvezető.

Budapest, 1927. évi december hó 28-án.

K I M U T A T Á S
a létszámból törölt postakiadók, kiadójelöllek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Postá
ig azsratósági 

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
n e v e állása

születési helye 
és éve

legutóbbi alkal
mazási belye

M kir. 
postave/,ér- 
igazgatóság

Barsi Julia Kiadó Budapest
LKH

Dorog Félév óta nem vállalt 
alkalmazást

a Bránszky Ilona »
Selmecbánya

1891
Budapest 510

» Petrovay Ilona »
Nagyvárad

1905
Rákoskeresztúr » »

w Kajáry Mária *
Sárbogárd

1907
Sárbogárd » »

» Bohus Mária »
Mácsa 

18. 9
Cserhátsurány Cserhátsurányi posta

mesterré neveztetett ki

n özv Szegedy Lászlóné 1
Nagyszeben

1892
Budapest 509

A Bp. 32. sz. P' stah vatal 
pi stam est ré \é  
neveztet, t t  ki
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
38.576.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdij- 
egyesiiletébe nyugdijjogos tagként való belépésnek a kötelezettsége mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendelétek T ára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. sz. rendeletben foglaltak az irány
adók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. 
évi 2. számában téLellek közzé.

A pályázók sajálkezüleg irt és kellően felsze
relt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgatóság
hoz 1928. évi január hó 14-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi december hó 23-án.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

49.274.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
egyesületebe nyugdijjogos tagkent való belépésnek a kötelezettsege mellett.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rcndelelek Tára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglallak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétettek közzé.

A pályázók sajálkezüleg írt és kellően felsze 
relt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazgatóság
hoz 1928. évi január hó 14-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi december hó 23-án.
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50.568.
Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 

egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek, a kötelezettsége mellett.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta 
Rendeletek T ára 1926. évi 25. számában közzétett
17.661. sz. rendeletben foglaltak az irányadók, az 
általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. 
számában tétetlek közzé.

A pályázók sajátkezűkig irt és kellően felsze
relt kérvényüket a szegedi m. kir. postaigazgatóság
hoz 1528. évi január hó 14-ig nyújtsák be.

Budapest, 1927. évi december hó 24-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkeztíleg írt pályázati kérvények születési, iskolai és erkölcsi bizonyitványokk il, valamint a foglalkozást (állást), 
illetve n y u g d íj  állapotot igazoló okmányokkal te szere ve az 1. hasibban f Iveit postaigazgatósághoz az 1928. évi január 
hó 14 ig n-ujtaiidók be. Az általános teltételeket 1. a P. K T. 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1927. évi december hó 19 én.

Kiadói á lla st keresnek.
i.

Számadástételre képes férfikiadó, aki posta
mestert m ár többizben helyettesített, 1928. évi ja 
nuár 15-re vagy február 1-re, szerény feltételek 
mellett, állandó alkalm azást keres. Helyettesítést is 
vállal. Címe: Postakiadó Keszthely. Liget-utca 23.

II.
M indhárom szakban teljes jártassággal, 13 évi 

gyakorlattal bíró kiadónő február 1-re állandó al
kalmazást keres, esetleg helyettesítést is vállal. 
Szíves megkereséseket Posta öregcsertő, Pest
megye címre kér.

III.
Vizsgázott kiadónő állást keres. Csak ellátásra 

és az útiköltség megtérítésére tart igényt. Szíves 
megkeresést kér Tóth Budapest, W ekerle Sándor- 
u. 13, I. 10. címre.

IV.
Gyakorlott férfipostakiadó azonnadra állást 

keres. Szíves megkeresést kér Postakiadó Mezőlak 
címre.

V.
Hat évi gyakorlattal bíró kiadónő alkalmazást, 

esetleg postamesteri helyettesítést is vállal. Posta, 
Oroszlány, Komárom m.

E számmal a P. R. T. 1927. évfolyam a lez rult.
Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. —' Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.
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