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Jelen évfolyam a 49. számmal végződik.

TÁRGYMUTATÓ.

A tárgym utató  összeállítása vezérszavak u tjá n  tö rté n t, ugyanaz a rende le t vagy közlem ény esetleg más vezérszó 
a la tt is m egtalálható. A so rok  végén levő szám ok a P. R. T. o ldalszám át jelzik.

Adatgyűjtés beszüntetése az átalányozott hiva
talos levelezésre vonatkozólag 56.

Adó- és illetékintések kezelése 28.
Adóintések kezelése 470.
Ajándékkérés eltiltása 32.
Ajánlási zsák (külön ajánlási zsák) készítése 

esetén vörös csomagolópapír használata 322.
Ajánlott küldeményeknek mozgó- (kalauz-) 

postáknál feladott ajánlott küldemények
nek ajánlási rágj eggyel való felszerelése 322.

Ajánlott rágj egyek és csomagragszámok meg
rendelése 136.

Alaouiták államával való forgalomban utalvá
nyok legmagasabb összege 232.

Algírral való forgalomban az utánvételes cso
magok utánvételének legmagasabb össze
ge 150.

Alkalmi postahivatalok 113, 312.
Állami és törvényhatósági tisztviselők részére 

vámmentesség 313.
Amerikai Egyesült-Államokból eredő távirányí

tóit csomagok utánküldése Ausztriával, il
letve Svájccal való forgalomban 357.

— eredő tévesen Magyarországba küldött cso
magok utánküldése 143.

Amerikai Egyesült-Államokkal postacsomag- 
szerződés 417.

Andorra köztársaság postájának újjászerve
zése 56.

Anyagraktárnál rendelhető anyagok rendelésé
nek módja és a vételár elszámolása 78.

Arany- és ezüsttárgyak kivitele 112.
Árumintaküldemények, amelyek a súlymaxi

mumot meghaladják 367.
Árumintaként való kezelése dr. Wander R.-T. 

súlymaximumot meghaladó mintaküldemé
nyeinek 5, 321.

— való kezelése a Gróf Csáky László „Ajax ‘
Acélművek R.-T. súlymaximumot megha
ladó küldeményeinek 480.

Átadóvevények (Budapestre szóló express- 
ajánlott küldemények átadó vevényeinek) 
kiállítása 14.

Átalányozás 1, 174, 225, 310, 430.
Átalányozott hivatalos levelekre vonatkozó 

adatgyűjtés beszüntetése 56.
Átlátszó (ablakos) levélborítékok használati 

idejének meghosszabbítása 135. 
Átminősítések 4, 58, 268, 281, 369, 478.
Átutalása utánvétek és megbízási összegeknek 

Danziggal való forgalomban 243.
— Dán- és Olaszországgal való forgalomban 284.
— Németalfölddel való forgalomban 335.
— Németországgal való forgalomban 35.
— Szerb-Horvát-Szlovén királysággal való

forgalomban 319.
— egyéb országokkal való forgalomban 167. 
Átutalásért (utánvétek összegek átutalásáért) a

német posta által szedett díjak 68.
Átvételi elismervény-nyomtatványok a posta

pénzforgalomba bekapcsolt pénzintézetek 
részére 50.

Átvevőkönyvek (postai átvevőkönyvek) tár
gyában figyelmeztetés 392.

Ausztria levélpostai díjszabása 30.
Ausztriába szóló légipostacsomagok súlyhatá

rának kiterjesztése 328.
Ausztriával való forgalomban utánvétek és 

megbízási összegeknek átutalása a rendel
tetési országban nyitott postai folyószám
lára 167.

— való forgalomban tévirányított amerikai cso
magok utánküldése 357.



IV

Ausztriával való viszonylatban csomagdíjak 
emelése 61.

Autóbuszjáratok jegyzéke 176. 
Autóbuszjáratokról összeállított kimutatás he

lyesbítése 435.

Baleset (üzemi baleset) esetén postamesterek 
és postamesteri alkalmazottak ellátása 451. 

Befizetési lapok szabályszerű kitöltése 271. 
Bejegyzések nyomtatványküldeményeknél 285. 
Bélyegek 1. postabélyegek és pénzügyi bélyegek 

alatt.
— (Szent István bélyegek) forgalombahozatala

270.
— (Szent István bélyegek) beszolgáltatása 321.
— (Szent István bélyegek) forgalomból való ki

vonása 479.
Bélyegértékesítő-iroda árüsítóhelyén szedett 

felár megszüntetése, illetve módosítása 156. 
Bérmentesítőgépek ' használatának engedélye

zése 115.
Beszolgáltatások készítése fémpénzeknél 173. 
Betegség esetében járó illetmények 195. 
Betegségi biztosító intézet elnökének kinevezése 

167.
— közleménye, alapszabályok módosítása tár

gyában 171.
— közgyűlése 399.
— közlemény, dr. Moll Károly orvos hévizi

megbízatásáról 205.
„Betéti takaréküzleti napi aljegyzék“ című nyom

tatvány rendszeresítése 97.
Betöltendő kiadói állások 26, 60, 109, 153, 165, 

241, 255, 280, 296, 307, 317, 333, 344, 445, 
451, 467.

Bizományi árusításra adható postai értékcikkek 
értékhatára 66.

Biztosi (kerületi biztosi) intézmény újbóli élet- 
beléptetése 481.

Brazília levélpostai díjszabása 30.
Brit-Honduras levélpostai díjszabása 126. 
Brit-Indiával légipostaforgalom felvétele 151. 
Brit-Nyassaland levélpostai díjszabása 126. 
Budapest 65. postahivatal számának megváltoz

tatása 247.
— 114. hiv. részére értékcikkárusítási engedély

98.
— 502. sz. hivatal áthelyezése 169.
Budapesti fiókbérlőktől a fiók kulcsáért szedett

letéti díj megszüntetése 367.
— postai és pénzügyi értékcikk kiosztási kör

zetek megváltoztatása 37.

— postaigazgatási, műszaki és számvevőségi
szervek címére szóló levelek pontos cím
zése 125.

Budapestre szóló csomagoknál fogyasztási adó 
alá eső tartalom tüzetes megjelölése 454.

.— szóló postautalványok feldolgozása 5.
— visszaküldött kézbesíthetetlen távirati utal

ványok helyes irányítása 328.
Bulgáriával légipostacsomag-forgalom felvétele 

366.
— való légiposta-levélforgalomban express-kéz-

besítés 143.

Canadával légipostaforgalom felvétele 151.
Chile levélpostai díjszabása 126.
Címcédula levélzsákoknál 168.
Cím- és jellegadományozás 267.
Családi pótlék igényjogosultság időszaki igazo

lásának újabb szabályozása 363. 
Csehszlovákországban a fillér-összegeknek 5-tel 

osztható számokra való kikerekítése 346.
— ból érkező tiltott sorsjegyeket tartalmazó

küldemények 111.
Csehszlovákországgal postai megbízási forgalom 

felvétele 77.
— utánvételes értékdobozok forgalmának fel

vétele 111.
—• való forgalomban utánvétek és megbízási 

összegeknek átutalása a rendeltetési ország
ban nyitott postai folyószámlára 167.

— való forgalomban csomagdíjak emelése 61. 
Csehszlovákországi postahivatalok elnevezésé

ben változások 136.
Csomagdíjak emelése az Olaszországon átmenő 

viszonylatokban 70.
— emelése a magyar-osztrák és magyar-cseh

szlovák viszonylatban 61. 
Csomagdíjszabásban változások 20, 68, 258, 390, 

420.
Csomagegyezményben (stockholmi csomag

egyezményben) részt nem vevő országok
kal való forgalomban feladó rendelkezése a 
szállítólevél hátoldalán 134.

Csomagforgalom (utánvételes csomagforgalom) 
Görögországgal 365.

Csomagokhoz (belföldre szóló csomagokhoz) 
régi kiadású szállítólevelek használatának 
engedélyezése 12.

— (sürgős csomagforgalom) Olaszországgal 309. 
Csomagoknak (vámcsomagoknak) a vámeljárás

kikerülésével való kézbesítése 269.



V

Csomagoknál fogyasztási adó alá eső tartalom 
tüzetes megjelölése 454.

Csomagok súlyhatára 77, 447.
— (kisalakú csomagok) szállítása levélzsákban 

62.
Csomagolópapír (vörös csomagolópapír) hasz

nálata külön ajánlási zsák készítése esetén
322.

Csomagragszámok megrendelése 136.
Csomagszerződés az Amerikai Egyesült-Álla

mokkal 417.
Gubával légipostaforgalom felvétele 151.
„C. Würtemberger, Bréma“ német szállítócég 

útján továbbított csomagok tb. figyelmez
tetés 260.

Dánországgal való forgalomban utánvételi és 
megbízási összegeknek átutalása 284.

Danzig szabad várossal való forgalomban után
vételi ,és megbízási összegeknek átutalása 
a rendeltetési országban nyitott folyószám
lára 243.

Darabszám feltüntetése levélzsákban szállított 
kisalakú csomagoknál 62.

Dél-Amerikával légipostái forgalom felvétele 
321.

Demény Károly postavezérigazgató nyugalomba 
vonulása 155. •

Díjelőlegként elfogadható legkisebb összeg 197.
Díjjegyzékes küldemények felvétele 366.
Díjjegyzékek elszámolásáról szóló új nyomtat

vány rendszeresítése 412.
Díjszabás külföldről érkező levélpostai külde

ményeknél (1. portózás).
Dörge Frigyes Bank R.-T.-nak a postahivatalok

hoz intézett felhívásainak visszaküldése 
299.

Dr. Wander R.-T. a súlymaximumot meghaladó 
mintaküldeményeinek árumintaküldemény
ként való kezelése 5, 321, 389.

Egyenruha-szabályzat módosítása 150. 
Egyesített egyenleg módosítása 124.
Egy pengős pénzhamisítvány 20, 257, 284, 310, 

336.
Egyiptommal közönséges és távirati postautal

ványforgalom berendezése 409.
Elismerés 115, 231, 267.
„Eíkan et Co. Hamburg“ és „C. Würtemberger,

Bréma“ német szállítók útján továbbított 
csomagok tb. figyelmeztetés 260.

Ellátmány (postabélyeg-ellátmány) újraszabá
lyozása mozgópostáknál 350.

Előfizetési felhívás a 1‘Union Postale című szak
lapra 460.

Eltérés rendezése távirati utalvány és fedezeti
lap adatai között 454.

Elveszett bélyegzők 126, 352, 367, 389, 401.
— igazolójegyek 140, 227, 300, 437.
Eskü (hivatali eskü és fogadalom) szövegének 

megváltoztatása 469.
Észtország levélpostai díjszabása 1. 
Észtországgal való forgalomban pénznem válto

zása 6.
Express-ajánlott levélpostai küldemények át- 

adóvevényének kiállítása 14.
— kézbesítés a Bulgáriával való légiposta levél-

forgalomban 143.
— kézbesítése a Spanyolországba szóló posta-

utalványoknak 243.
— kézbesítés felvétele Oroszországgal való for

galomban 161.
— kézbesítés kikötése Palesztinával való forga

lomban 356.
— levélpostai küldemények Marokkóba (spa

nyol zóna) 336.
Ezer darab fémpénzt tartalmazó beszolgáltatá

sok készítése 173. 
Érdemkereszt-adományozás 167. 
Ércpénzküldemények (Magyar Nemzeti Bank 

ércpénzküldeményeinek) jutazsákban való 
feladása 67, 96.

Érmehamisítványok (1. hamis pénzek).
Értesítő és elismervények kezelése a hivatalban 

kifizetendő, továbbá a külső kerületbe szóló 
utalványokról 231.

Értékcikkek (kezelés közben hasznavehetetlenné 
vált pénzügyi értékcikkek) becserélése 309. 

Értékcikk-körzetek megváltoztatása Budapesten 
37.

Értékcikkek megrendelése 47.
Értékcikk-raktár átköltözése 463.
Értékdoboz (utánvételes értékdoboz) forga

lom felvétele Csehszlovákországgal 111. 
Értékhatár korlátozása bizományi árusításra ad

ható postai értékcikkeknél 66. 
Értéklevélforgalomban résztvevő postahivata

lok Görögországban 55.
Északamerikai Egyesült-Államokba szóló pos

tautalványok után kifizetési értesítés nem 
kérhető 231.



I

Fajbaromfi beszolgáltatás és kiosztás 444.
Feladóvevényszelvényes postautalványürlappal 

feladott összegek elismerése postaügynök
ségeknél 345.

Feladó rendelkezése a szállítólevél hátoldalán a 
stockholmi Csomagegyezményben részt 
nem vevő országokkal való forgalomban 
134.

Felár megszüntetése, illetve módosítása a bé- 
lyegértékesítö iroda elárusító helyén 156.

Felmentés és megbízás 161, 257.
Festékanyagok csomagolása 68.
Fémpénz beszolgáltatásra használt zacskók 

igénylése 358.
Fémpénzt tartalmazó beszolgáltatások 173.
Fillérösszegeknek kikerekítése Csehszlovák-or

szággal való forgalomban 346.
Fiókbérlőktől (budapesti fiókbérlőktől) a fiók 

kulcsáért szedett betéti díj megszüntetése 
367.

Fiókbérlők részére érkezett küldemények cím
zése 96.

Fogyasztási adó alá eső tartalom tüzetes meg
jelölése a Budapestre szóló csomagoknál 
454.

— és italmérési adó alá eső küldeményekről ké
szített jegyzék megküldése a városok, köz
ségek részére 262.

Forgalomköri változások 3, 7, 16, 22, 32, 44, 58, 
63, 72, 91, 103, 113, 127, 139, 144, 157, 164. 
169, 175, 204, 225, 235, 248, 262, 272, 293, 
303, 314, 324, 330, 341, 350, 351, 369, 395, 
435, 461.

Főpostamesteri cím adományozása 389.
Fővámhivatalba beszállítandó csomagok és ér

tékküldemények rovat olására félíves rovat- 
lapok rendszeresítése 440.

Franciaországgal, Monacóval és Algírral való 
forgalomban utalványok, utánvételek és 
megbízások legmagasabb összege 135, 150.

Francia nyelv használata külföldre szóló utal
ványtáviratok kiállításánál 151.

Frankócédulák (hibás nyomású frankócédulák) 
kicserélése 270.

Fuvarlevéliirlapok (új mintájú nemzetközi kincs
tári bélyeges vasúti fuvarlevélürlapok) for- 
galombahozatala 355.

Fürdői kiküldetések 144.

Gleichenberg fürdőbe beutalás 127.
Görögországban értéklevél-forgalomban részt

vevő postahivatalok 55.

VI

---- gal postautalványforgalom berendezése 269.
— utánvételes csomagforgalom berendezése 365. j 
Gyermeknyaraltatás 174. j
Gyógyfürdőzés Hévizén 152.

Hadtörténelmi emlékek kivitelének korlátozása 
430.

Hágai légiposta-konferencia határozatainak 
életbeléptetése 131.

Hamisított postatakarékpénztári betétkönyvvel 
űzött visszaélés megakadályozása 323.

Hamis pénzek (1 pengős) 20, 101, 257, 284, 310, 
336.

Hamis vagy hamisnak látszó postabélyeggel 
bérmentesített küldemények kezelése tár
gyában figyelmeztetés 269.

Hatáskör-kiterjesztés a postaigazgatóságok és 
végrehajtó szolgálati szerveknél 98.

Háznál kifizetése az 1200 pengőt meghaladó 
postatakarékpénztári nyugdíjfizetési utal
ványoknak 470.

H. Brover et Co. amsterdami cég által szétkül
dött hólapdarendszerű nyomtatvány-külde
mények 447.

Helyesbítés a Helységnévtárban, valamint a 
Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban 3, 16, 44, 58, 72, 91, 103, 113, 127, 144, 
169, 175, 313, 325, 350, 396, 412, 461.

Helységnévtárban közigazgatási változások 313.
Hévízi fürdősegély 204.
— gyógyfürdőzés 152.
Hibás nyomású „Frankócédulák" kicserélése 

270.
Hirdető-iroda új elnevezése 72.
Hírlapok és folyóiratok szállítási díjainak utó

lagos lerovása 261.
Hivatal-áthelyezés 407.
Hivatali eskü és fogadalom szövegének megvál

toztatása 469.
Hivatalvezetői felmentés és áthelyezés 247, 268
— megbízások 4, 22, 32, 64, 140, 297, 319, 341

369, 465, 478.
Hólapdarendszerű elárusításra vonatkozó hir 

detmények 56.
— nyomtatványküldemények 447.



VII

Indítójegyzék vezetésének megszüntetése 1. 
Illeték- és adóintések kezelése 28.
Illetmények betegség esetén 195.
Irányítási füzet kiadása 286.
— füzetben változások 348, 358, 368, 396, 402, 

441, 472.

Járműtelep részére szóló levelezés címzése 233.
„Jegyzék a vámközvetítő postahivatalnál elszá

molt díjjegyzékekről“ című új nyomtat
vány rendszeresítése 412.

Jegyzékelőmenet megszüntetése 235.
Jemnitz Albert gyári vezérképviselete a súly

maximumot meghaladó mintaküldeményei
nek árumintaként való kezelése 367.

Jóváírás útján való kiegyenlítése vidéken lakó 
postatakarékpénztári csekkszámlatulajdo
nosok címére érkező utalványösszegeknek 
298.

Jövedéki kihágás díjkedvezményes levélpostai 
küldeményeknél 475.

Juh, kecske és sertésnek a postai szállításból 
való kizárása 1.

Jutazsákban feladása a Magyar Nemzeti Bank 
ércpénzküldeményeinek 67, 96.

Kalauzposta menetrendjének változtatása 271.
Kalauzposták közlekedése a karácsonyi forga

lom alatt 454.
— (mozgó- és kalauzposták) jegyzéke 166.
Kamerun- és Togo-gyarmatokkal való forga

lomban utalványok legmagasabb összege 
480.

Karácsonyi forgalom alatt a kalauzposták köz
lekedése 454.

Kártyaalakú nyomtatványok díja a Németor
szágból Magyarországba irányuló forga
lomban 68.

Kecske, juh és sertés kizárása a postai szállí
tásból 1.

Kerékpárok (használt postai kerékpárok) ár
verése 158.

Kerületi biztosítási intézmény újbóli életbelép
tetése 481.

Kézbesítés az otthon ápolt ragályos betegek
nek 440.

— uradalmaknak 12.
Kézbesíthetlen távirati utalványok (Budapest

re visszaküldött kézbesíthetlen távirati 
utalványok) helyes irányítása 328.

Kézbesítési és kifizetési díj hitelezése az Orsz. 
Munkásbiztosító Intézet csekkfizetési utal
ványainak 97.

Kiadói állást keresők 4, 10, 18, 26, 34, 45, 60, 
76, 94, 109, 114, 130, 142, 145, 153, 158, 165, 
172, 193, 205, 229, 241, 255, 280, 296, 307, 
317, 326, 333, 344, 354, 362, 373, 399̂  407, 
416, 428, 445, 451, 467, 474.

Kiállításra adott kedvezmény 77, 447.
Kifizetési értesítés az Északamerikai Egyesült- 

Államokba szóló postautalványok után 
nem kérhető 231.

Kiképzése a postatiszti tanfolyamra kerülő sze
mélyzetnek 98.

Kínában helynévváltozás 435.
Kinevezések 22, 58, 104, 157, 176, 195, 237, 267, 

281, 297, 341, 395, 406, 412, 449.
Kitiltott sajtótermékek: L. „Lefoglalandó sajtó

termékek“, „Postai szállításból kizárt saj
tótermékek“, „Megjelenésüktől és terjesz
tésüktől eltiltott sajtótermékek“.

Kivándorlókat szállító gőzhajótársaságok en
gedélyének meghosszabbítása 62.

Kivitel korlátozása (hadtörténelmi emlékeknél) 
430.

Kivonatos posta-, táviró-, távbeszélő- és rádió
díjszabásban módosítások 13.

Kolossváry Endre vezérigazgató-helyettes nyu
galomba vonulása 155.

Közigazgatási változások a Helységnévtárban 
313.

Központi anyagraktárnál rendelhető anyagok 
rendelési módja és az anyag vételárának 
elszámolása 78.

Közönséges anyagot tartalmazó zsákok jegy
zékelése 112.

Közvetítőmenet menetrendjének megváltozta
tása 340.

„Kultúra“ könyv- és lapkiadóvállalat Osieki 
cég által szétküldött hólapdarendszerű el- 
árusításra vonatkozó hirdetmények 56.

Külföldi hírlapok és folyóiratok előfizetésére 
megállapított átszámítási kulcsok 286.

Külföldre szóló postautalványok irányításában 
változás 13.

Külföldről érkező levélpostai küldemények díj
szabása (1. portózás).

Lefoglalandó sajtótermékek:
„A szerelem őrültjei. Egy festőművész val
lomásaiból“ 61.



„Die Welt am Morgen“ (1928. Vili. 10-én 
megj. 494. száma.) 309.

„Fejérmegyei Hirlap“ 61.
„Földi Mihály: „A csábító Regény“ 409.
„Hol vannak a halottak“ 284.
„Kokott vagy úrinő“ 27.
„Le rire dans la Steppe“ 66.
„Lesz még Magyar Népköztársaság“ 479. 
„Népszava“ november 16-án megjelent 260. 
száma 439.

„ödenburger Zeitung“ 66.
„Sehogy“ 77.
„Székesfehérvári Friss Újság“ 95.

Lefoglalás alól feloldott sajtótermékek:
Földi Mihály: „A csábító“ 429.

Lefoglalt tértivevénnyel feladott postai külde
mények tértivevényeinek aláíratása "258. 

Lettország levélpostai díjszabása 126. 
Lettországgal távirati utalványforgalom beren

dezése 320.
Levelek és levelezőlapok díja Olaszországgal 

és gyarmataival való forgalomban 67. 
Levélpostai (díjkedvezményes levélpostai) kül

deményekkel elkövetett jövedéki kihágás 
475.

Levélzsákban szállított kisalakú csomagok da
rabszámának feltüntetése a levélzsák címlap
ján 62.

Levélzsákok címcédulája 168.
— jegyzékelése a Németországgal való forga

lomban 162.
Légi levélpostai küldemények Németalföldi 

Indiába 327.
Légipostacsomagforgalom felvétele Spanyol- 

országgal 299.
— felvétele a Szerb-Horvát-Szlovén királyság

gal 285.
felvétele Bulgáriával 366.

Légipostacsomagok (Ausztriába és Svájcba 
szóló légipostacsomagok) súlyhatárának ki- 
terjesztése 328.

Légipostaforgalom felvétele Dél-Amerikával 
321.

— felvétele a Nemzetközi Légiforgalmi R.-T.
útján 111.

---- ban változás 441.
— menetrendjében változás 329, 392.
Légiposta ideiglenes berendezése Budapest és

Szombathely között 346.
Légipostái forgalom felvétele Perzsiával, Brit- 

Indiával, Mexikóval, Canadával és Gubá
val 151.

Vili

— hirlapkötegek Németországból Magyar-
országba 196.

— konferencia (hágai) határozatainak életbe
léptetése 331.

— küldemények express kézbesítése a Bulgá
riával való levélforgalomban 143. 

Légipostára vonatkozó fedőlap kiadása 162. 
Libanonnal való forgalomban utalványok leg

magasabb összege 232.
Létszámba visszavett kiadó 241.
Létszámból törölt kiadók: 10, 25, 34, 45, 60, 75, 

93, 109, 113, 114, 128, 129, 142, 145, 158,
165, 193, 229, 239, 240, 255, 280, 295, 305,
306, 317, 326, 333, 343, 354, 372, 398, 415,
427, 438, 444, 467, 474, 494.

Levélpostai küldemények díjszabása (1. portó
zás).

Luxemburggal való forgalomban utánvételi és 
megbízási összegeknek átutalása a rendel
tetési országban nyitott postai folyószám
lára 167.

Magyar-észt forgalomban pénznem változása 6. 
Magyar Nemzeti Bank ércpénzküldeményeinek 

jutazsákban való feladása -67, 96.
„Magyar Posta“ című hivatalos szaklapnak az 

öszes kincstári és I. osztályú postamesteri 
hivatalok részére való megküldése 14.

Máié község nevének Serényimálra változta
tása 350.

Március 15-ének munkaszünetes nappá nyilvá
nítása 6.

Marhalevél vásárlására igényjogosultak jegy
zékének kiegészítése 20v 

Marokkóba (spanyol zóna) szóló express kül
demények 336.

Marokkóval (spanyol zóna kivételével) posta- 
utalvány, utánvételi és megbízási forgalom 
felvétele 346.

Megbízási (postai megbízási) forgalom felvé
tele Csehszlovákországgal 77.

— forgalom felvétel Marokkóval (spanyol
zóna kivételével) 346.

— (postai megbízási) lapok sommás kezelése a
kincstári és a kincstári módon kézbesítő 
postamesteri hivataloknál 207.

— összegeknek átutalása Ausztriával, Cseh
szlovákországgal, Luxemburggal, Svájccal 
és Svédországgal való forgalomban 167

— összegeknek átutalása Németalfölddel való
forgalomban 335,



IX

Meghatalmazás korlátozása egyes küldemény
fajokra 440.

Megjelenéstől és terjesztéstől eltiltott sajtóter
mék:
„Rendőrségi Lapok“ 269.

Meghívók közgyűlésre 76, 114, 205, 444. 
Mellékletek tankönyveket tartalmazó nyomtat

ványküldeményeknél 68.
Mexikóval légipostaforgalom felvétele 151. 
Miniszteri elismerés 27.
Minősített fűszerpaprikát tartalmazó csomagok 

lezárásának ellenőrzése 97.
Módosítások a „Kivonatos posta-, táviró-, táv

beszélő- és rádió-díjszabásban 13.
Mozgó- és kalauzposták jegyzéke 176.
— (kalauz) posták jegyzékének helyesbítése

235, 412.
— posták postabélyeg-ellátmányának újrasza

bályozása 350.
— (kalauz) postakocsinak útközben bekövet

kezett menetképtelensége esetén követendő 
eljárás módosítása 162.

— posták közlekedésének és elnevezésének
megváltoztatása 461.

— (kalauz) posták közlekedésében beállt vál
tozások 357, 368, 478, 493.

— (kalauz) postáknál feladott ajánlott külde
ményeknek ajánlási rágj eggyel való felsze
relése 322.

Műszaki szervek (budapesti posta műszaki szer
vek) részére szóló levelezések pontos cím
zése 125.

Műszerésztanoncok felvételére pályázati hir
detmény 234.

Napi zárlatkönyv, vagy külön papírlapok hasz
nálatának eltiltása á napi pénztárzárlat ké
szítésénél 27.

Nemzetközi válaszdíj szelvények elszámolása 
56.

— zárlatok jegyzékelése Romániával való for
galomban 96.

— zárlatok jegyzékelési módjában változás 12. 
Németalfölddel való forgalomban utánvételi

összegeknek átutalása 335.
Németalföldi Indiába légi levélpostai küldemé

nyek 327.
Németalföldről érkező levélpostai küldemé

nyek díjszabása 427.
— érkező levélpostai küldemények díjszabásá

ban változás 427.

Németországból érkező kártyaalakú nyomtat
ványküldemények díja 68.

— Magyarországba szóló légipostái hirlapkö-
tegek 196.

Németországgal való forgalomban csak közön
séges anyagot tartalmazó zsákok jegyzé
kelése 162.

— való kölcsönös forgalomban utánvételi és
megbízási összegeknek folyószámlára át
utalása 35.

Németország levélpostai díjszabása 126.
Német posta által szedett díjak utánvételi ösz- 

szegek átutalásáért 68.
Névváltoztatások 204, 325, 350, 368, 461, 493. 
Nyomtatványküldeményekhez (tankönyveket 

tartalmazó nyomtatványküldeményekhez) 
csatolható mellékletek 68. 

Nyomtatványküldeményeknél megengedett be
jegyzések 285.

Nyug- és rokkantellátási utalványok érvényes
ségi ideje 19.

Nyugdíjasok és egyéb alkalmazottak időszaki 
igazolásának újabb szabályozása 363. 

Nyugdíjfizetési postatakarékpénztári utalvá
nyok (1200 pengőt meghaladók) háznál tör
ténő kifizetése 470.

Nyulak (lőtt nyulak) postán való szállítása 429.

Olaszországgal sürgős csomagforgalom 309.
— való forgalomban levelek és levelezőlapok

díja 67.
— való forgalomban mérsékelt díjak levelekre

és levelezőlapokra 95.
— való forgalomban utánvételi és megbízási

összegeknek átutalása 284.
— levélpostai küldemények express-kézbesíté-

sének felvétele 161.
Olaszországon átmenő viszonylatokban cso

magdíjak emelése 70.
Olaszország postahivatalainak névjegyzéke, 

ahova nemzetközi postacsomagok 10 kg. 
súlyig küldhetők 156.

ötpengős (új ötpengős) bankjegyek kibocsáj- 
tása 476.

özvegyek és árvák időszaki igazolásának újabb 
szabályozása 363.

Palesztinával fennálló forgalomban levélpostai 
küldemények és csomagok express kézbe
sítésének kikötése 356.



X

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra 17, 
24, 33, 64, 92, 141, 228, 279, 305, 316, 325, 
414, 438.

-— több ideiglenes minőségű II. osztályú posta
altiszti, II. osztályú kocsikezelői és II. osz
tályú vonalfelvigyázói állásra 277.

— ek hivatalvezetői állásra 248, 277, 369.
— postamesteri állásokra 9, 24, 33, 74, 105,

129, 141, 153, 171, 238, 239, 254, 264, 278, 
294, 295, 304, 315, 316, 332, 343, 353, 371, 
398, 414, 466, 473, 474, 494.

Pályázatot tartalmazó csomagok szállítóleve
lein a feladó nevének elhagyása 97. 

Perzsiával légipostaforgalom felvétele 151. 
Pénzeszárlatoknál a vörös csomagolópapír hasz

nálatának korlátozása 19.
Pénznem változása a magyar-eszt postautal

vány-, utánvételes levélpostai-, értéklevél-, 
értékdoboz- és csomagforgalomban 6. 

Pénztárzárlat készítésénél napi zárlatkönyv 
vagy külön papírlapok használatának el
tiltása 27.

Pénzügyi értékcikkek megrendelése 47.
— (kezelés közben hasznavehetetlenné vált

pénzügyi értékcikkek) becserélésénél kö
vetendő eljárás 309.

Portózás (egyes külföldi postaigazgatások le
vélpostai díjszabása):
Afganisztán 310.
Antigoa 311.
Ausztria 30.
Bolívia 310.
Brazília 30.

■ Brit Honduras 126.
Brit Nyassaland 127.
Chile 126.
Dominica 311.
Észtország 1.
Guatemoba 310.
Honduras 311.
Hong-Kong 311.
Lengyelország 480.
Lettország 126.
Montserrat 311.
Németalföld 427.
Németalföldi India 480.
Németország 127.
Nervis 311.
Salamon-szigetek 127.
Spanyolország 311.
St. Christophe (St. Kitts) 311. 
Virginiai-szigetek 311.
Uj-Fundland 311.

P. K. U. első, pótlékának szétosztása 137.
—• második pótlékának szétosztása 260. 
Postabélyeg ellátmány újraszabályozása moz

gópostáknál 350.
---- ek előállítási eljárásában változás 2.
— (10, 25 és 30 filléres postabélyegek) gyártá

sainak beszüntetése 345.
— színében változás 2.
Postabéyeg (50 filléres postabélyeg) színének 

és rajzának megváltoztatása 112. 
Postacsomag-szerződés Magyarország és az 

Amerikai Egyesült-Államok között 417. 
Postahivatali kirendeltség 329. 
Postaigazgatóságok és végrehajtó szolgálati 

szervek hatáskörének kiterjesztése 98. 
Postadíjnoki, illetőleg postaforgalmi díjnoki ál

lásra pályázat 233.
Postai-átvevőkönyvek tárgyában figyelmeztetés 

392.
— bérmentesítőgépek használatának engedé

lyezése 115.
— és pénzügyi értékcikk kiosztási körzetek

megváltoztatása Budapesten 37.
— és pénzügyi értékcikkek megrendelésének

szabályozása 47.
— értékcikkárusítási engedély a Bpest 114. hiv

részére 98.
— megbízási forgalom felvétele Csehszlovák

országgal 77.
— megbízási lapok sommás kezelése a kincs

tári és a kincstári módon kézbesítő posta- 
mesteri hivataloknál 207.

Postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
ellátása üzemi baleset esetén 451.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek:
„A fehérvérű asszony“ 439.
„A kapu előtt“ 439.
„A magyarság az utódállamokban és Ma
gyarországon 1918—1928.“ 207.

„Ami (1‘) du peuple“ 356.
„Az angol lordok és magyar mágnások újabb 
rohamra indultak a magyar nép ellen“ 77. 

„Bitte recht freundlich“ című rajz 335. 
„Cement“ 309.
„Der Krieg“ 207.
„Die Welt am Morgen“ 389.
„Das Jahr“ 268.
„Egy színésznő emlékiratai“ 439.
„Ein bischen gut Zureden“ című rajz 335. 
„Extrablatt, Bolschewizmus in Ungarn“ 356. 
„Franz Josef: Eine Persönlichkeits-Studie“ 
345.



XI

—- (Budapestre szóló postautalványok) feldol
gozása 5.

— (külföldre szólók) kiállításánál használható
nyelvek és az idegen nyelvű tőszámnevek 

jegyzékének bővített kiadása 28.
Postautalványösszegeknek (vidéken lakó posta

takarékpénztár, csekkszámlatulajdonosok 
címére érkező postautalványösszegeknek) 
jóváírás útján való kiegyenlítése 298.

Postaügynökségeknél feladóvevény-szelvényes 
postautalványürlappal feladott összegek 
elismerése 345.

P. Ü. Sz. 8. számú pótlékának szétosztása 137.
— 9. számú pótlékának szétosztása 244.

------------- »»««-------------

„Gúdok“ 243.
„Hamu alatt“ 439.

„Hulia, Huranito“ 309.
„Internationaler Bauern-Korrespondent“ 173. 

„Játék a tűzzel“ 439.
„Jeán vallomásai“ 439.
„Konarmia L.“ 309.
„Nyedjela“ 309.
„Petróleum“ 335.
„Proletár“ 243.
„Segítsetek“ című plakát 335.
„Seid Untertan der Obrigkeit“ című rajz 
335.

„Tíz szűz leány vallomása“ 439.
„Virinelja“ 309.
„Vissza a tömeghez“ 356.

Postai szállítási tilalom hatályon kívül helye
zése:

„Jüdische Presszentrale, Zürich“ 268. 
Postamesterek és postamesteri alkalmazottak 

nyugdíjainak újabb megállapítása 443.
— szolgálati szabályzata 208, 209.
Postamesteri tiszti (szerződés felmondásáról

szóló) fegyelmi büntetés módosítása 471. 
Postapénzforgalomba bekapcsolt pénzintézetek 

részére új átvételi elismer vény-nyomtatvá
nyok rendszeresítése 50. 

Postatakarékpénztár havi forgalma 8, 59, 104.
128, 164, 228, 279, 302, 331, 361, 415, 465. 

Postatakarékpénztári betétkönyvvel (hamisí
tott postatakarékpénztári betétkönyvvel) 
űzött visszaélés megakadályozása 323.

— napi számadásokban észlelt rendellenessé
gek megszüntetése 455.

— .takarékforgalomban rövid úton teljesíthető
visszafizetések 392.

Postatakaréklapok megrendelése 405. 
Postatakarékpénztárnak szóló levelezések pon

tos címzése 125.
Postatisztképző tanfolyamra kerülő személyzet 

gyakorlati kiképzése 98.
Postautalványforgalom berendezése Görög

országgal 269.
— (közönséges és távirati postautalványforga

lom) berendezése Egyiptommal 409.
— felvétele Marokkóval (spanyol zóna kivéte

lével) 346.
Postautalványok (Spanyolországba szóló posta- 

utalványok) express kézbesítése 243.
— (külföldre szóló postautalványok) irányítá

sában változás 13,

R á d ió

Engedélynélküli rádióberendezések feljelenté
séért járó jutalom felemelése 367.

Használati díjak rádióvevő berendezések 
után 43.

Nyilvános helyiségek rádióvevő berendezései 
után fizetendő használati díjak 43.

Nyilvános rádióvevő berendezései után fize
tendő használati díjak újabb szabályozása 
261.

Rádióelőfizetők gyűjtéséért jutalmazás 460.
Rádiólevelek — NLT — rendszeresítése Ma

gyarország és Északamerika közötti forga
lomban „via Radio Varsovie“ 203.

Rádió propaganda füzet kiadása 448.
Via Italo Radio átjelzéssel feladott rádióleve

lek díjának leszállítása 329.

———- - -»»««-------------

Ragályos betegeknek (otthon ápolt ragályos 
betegeknek) kézbesítés 440.

Ragszámos és feladószelvényes szállítólevelek, 
valamint a szállítójegyzékek új kiadása és 
az ezzel kapcsolatos rendelkezések 257.

Régi kiadású Szállítólevelek a belföldi forga
lomban 136.

— szállítólevelek használatának engedélyezése 
belföldre szóló csomagokhoz 12, 285.

Rendellenességek megszüntetése postatakarék
pénztári napi számadásokban 455.

Rokkantelíátási (nyug- és rokkantellátási) utal
ványok érvényességi ideje 19.
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Romániával való forgalomban nemzetközi zár
latok jegyzékelése 96.

Rovatlapok (félíves rovatlapok) a fővámhiva- 
talba beszállítandó csomagok és értékkül
demények rovatolására 440.

Rövid úton teljesíthető egyes visszafizetések 
között megkívánt határidő leszállítása a 
postatakarékpénztári takarékforgalomban 
392.

Sajtóhibaigazítások, helyesbítések, 3, 16, 44, 59, 
64, 113, 127, 164, 237, 248, 293, 325, 332, 368, 
397, 473.

Salamon-szigetek levélpostai díjszabása 126.
San-Domingo köztársaságba tudakozványok 

irányítása 173.
Sertés, juh és kecske kizárása a postai szállí

tásból 1.
Sommázat a „bárcalajsíromhoz“ című nyom

tatvány megváltoztatása 429.
Spanyolországba küldött tudakozványok irá

nyítása 56.
— szóló postautalványok express kézbesítése

243.
Spanyolországgal légipostacsomagforgalom fel

vétele 299.
— utalványforgalom kiterjesztése 124.
— utalványforgalom berendezése 11.
Statisztikai adatgyűjtés a levélpostai küldemé

nyekről, a csomagokról, értéklevelekről és 
értékdobozokról a bel- és külföldi forga
lomban 375.

— adatgyűjtés a bel- és külföldi hírlapokról és
folyóiratokról 385.

Stockholmi csomagegyezményben részt nem 
vevő országokkal való forgalomban feladó 
rendelkezése a szállítólevél hátoldalán 134.

Súlymaximumot meghaladó mintaküldemények 
árúmintaként való kezelése 367, 389, 480.

Sürgős csomagforgalom Olaszországgal 309.
Svájcba való légipostacsomagok súlyhatárának 

kiterjesztése 328.
— húsárukat tartalmazó küldemények 62, 96.
— 20 kg. súlyú csomagok egységes díja 19.
Svájccal való forgalomban utánvételi és meg

bízási összegeknek átutalása a rendeltetési 
országban nyitott postai folyószámlára 167.

—  való forgalomban tévirányított amerikai 
csomagok utánküldése 357.

— való forgalomban általános forgalom és új
díjszabás életbeléptetése 232.

Svédországgal való forgalomban utánvételi és 
megbízási összegeknek átutalása a rendel
tetési országban nyitott postai folyószám
lára 167.

Syndical International amsterdami cég által 
szétküldött hólabdarendszerű nyomtat
ványküldemények 447.

Syriával való forgalomban utalványok legma- 
gásabb összege 232.

Szalay Gábor báró postafőigazgatónak a m. kir. 
posta vezérigazgatóvá történt kinevezése 
159.

Szállítási tilalom alól feloldott hírlapok:
„Detroiti Újság (Detroit Hungarian News)“ 
453.

„Magyar Hírlap (Hungarian News)“ (Ame
rikai Egyesült-Államok) 453. 

Szállítójegyzékkel feladott utánvételes csoma
goknál utánvételi díj megállapítása 336. 

Szállítójegyzékek új kiadása 257.
Szállítólevelek (régi kiadású szállítólevelek) a 

belföldi forgalomban 136.
— (régi kiadású szállítólevelek) a belföldre

szóló csomagokhoz 390.
— gyors továbbítása 453 .
— (régi kiadású szállítólevelek) használata 285.
— (régi kiadású szállítólevelek) használata bel

földre szóló csomagokhoz 12.
—- (ragszámos és feladószelvényes szállítóleve

lek) valamint a szállítójegyzék új kiadása 
257.

Számvevőség (budapesti számvevőség) részére 
szóló levelezések pontos címzése 125. 

Származási és húsvizsgálati bizonyítvány csa
tolása a Svájcba szóló húsárukat tartal
mazó küldeményekhez 62, 96.

Személyzetiek 17, 22, 64, 127, 152, 176, 237, 253, 
297, 342, 369, 413, 450.

Szent István bélyegek beszolgáltatása 321.
— forgalomba hozatala 270.
— forgalomból való kivonása 479. 
Szerb-Horvát-Szlovén királyságból érkező le

vélpostai küldemények bérmentesítése 299.
— királysággal légipostacsomagforgalom felvé

tele 285.
— királysággal való forgalomban utánvételi

összegeknek átutalása 319.
Szervezeti változás 161.
„Szolgálati átnézet“ című nyomtatvány meg

változtatása 112.

------------- »m<-------------
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T ávb eszélő .

Általános magyar-németalföldi távbeszélő for
galom 31.

Angol-magyar távbeszélő forgalom megnyi
tása 2.

— távbeszélő központok díjövszámának köz
lése 21.

Átírásnál kedvezmény engedélyezése közös 
háztartásban élő házastársak stb. részére 
139.

Átmenő beszélgetések lebonyolítása az új bu
dapesti interurbán távbeszélő központban
301.

Automata távbeszélőkészülék (pénzbedobásra 
működő automata távbeszélőkészülék) al
kalmazása rendes előfizetői állomásoknál
302.

Barcs—Kotoriba magyar-jugoszláv távbeszélő 
viszonylat megnyitása 58.

Belföldi távolsági hirlapbeszélgetések váltására 
jogosító igazolványokat Budapesten a tu
dakozó iroda állítja ki 63.

Bérelt beszélgetéseknél engedélyezett kedvez
mények az amsterdami olympiai versenyek 
alatt 144.

— (nappali) beszélgetésekre vonatkozó általá
nos rendelkezések módosítása 40.

Budapesti távbeszélő betűrendes és szaknévsor 
1928. évi kiadása 268.

— Kjöbenhawn (Kopenhága) közti távbeszélő
forgalom megnyitása 103.

Budapest—Abbázia közti távbeszélő forgalom 
megnyitása 139.

— Fiume és Trieszt közti beszélgetések díjának
leszállítása 139.

— Páris és Budapest—Strasbourg közti távbe
szélgetések díjváltozása 233.

— Strasbourg távbeszélő viszonylat megnyi
tása 32.

Csehszlovákországgal általános forgalom és új 
díjszabás életbeléptetése 147.

Egységes típusú induktoros távbeszélő készü
lékek rendszerésítése 43.

Előfizetők (távbeszélő előfizetők) száma vagy 
neve után való tudakozódás díjának esedé
kessége a távolsági forgalomban 271. 

Északamerikával távbeszélő forgalom megnyi
tása 431.

Forgalmi felvétel a távíróvezetékeken és inter
urbán távbeszélő áramkörökön 57.

Gyenge forgalmú órák kiterjesztése és megha
tározott időre szóló beszélgetések rendsze
resítése a nemzetközi távbeszélő forgalom
ban 245.

Házonkívüli (telkenkívüli) áthelyezéssel kap
csolatos átirásnál kedvezmények 139.

Helyesbítések és pótlások keresztülvezetése a 
postahivatalokban (postaügynökségeknél) 
berendezett nyilvános állomásoknál hasz
nált budapesti távbeszélő névsorokban 148.

Kedvezmények bérelt beszélgetéseknél az 
amsterdami olympiai versenyek alatt 144.

Közvetlen összeköttetések és a telkenkívüli 
mellékállomások felvétele a névsorba 292.

Kiegészítés a távíró és távbeszélő hivatalok 
névsorához 106, 273.

Légiforgalom biztosítása érdekében feladott 
táviratok és kedvezményezett távbeszélge
tések kezelése 323.

Magyar-angol távbeszélő forgalom megnyi
tása 2.

—• danzigi távbeszélő forgalom megnyitása 78.
—■ francia távbeszélő forgalom kiterjesztése 337.
— lengyel távbeszélő forgalom új díjszabása 15.
— németalföldi távbeszélő forgalom díjválto

zása 493.
Nappali bérelt beszélgetések a magyár-osztrák 

és magyar-német távbeszélő forgalomban
40.

Névsorba való felvétele a közvetlen összeköt
tetéseknek és a telkenkívüli mellékállomá
soknak 292.

Olaszországgal való forgalomban a távbeszélő 
előfizetők után való - tudakozódás felfüg
gesztése 143.

Statisztikai adatgyűjtés a távíró és távbeszélő 
forgalomban 78, 246.

Svájccal való forgalomban általános forgalom 
és új díjszabás életbeléptetése 232.

Távbeszélő alközponti berendezések létesítési 
és fentartási feltételeinek módosítása és 
ezzel kapcsolatban a díjszabás megváltoz
tatása 287.

— biztosítékok legkisebb összegének leszállí
tása 271.

— biztosítékok összegének leszállítása 271.
— díjszabás új kiadása 481.
— díjszabásban változások 71, 102.
— előfizetők után tudakozódás felfüggesztése a

magyar-olasz távbeszélő forgalomban 143.
— meghívások (a rendeltetési távbeszélő hiva

tal külterületére és külső kézb. kerületébe
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címzett meghívások) rendszeresítése a 
nemzetközi forgalomban 245.

— névsorok tárgyában 477.
Távolsági távbeszélő forgalomban újítások 481.
Tb. Ü. Sz. első pótlékának szétosztása 292.
Telkenkívüli mellékállomások díjazásával kap

csolatban felmerült kérdések rendezése 
149.

— mellékállomások áthelyezési díjának meg
állapítása 57.

Tudakozódás távbeszélő előfizetők száma vagy 
neve után a távbeszélő forgalomban 2.

Újítások a távolsági távbeszélő forgalomban 
■ 481.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélő viszonyla
tok megnyitása 7, 14, 21, 31, 40, 58, 72, 139.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása 15, 32, 156, 204, 245, 261, 303, 
471.

Uj magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok 
megnyitása 174, 272, 348, 394.

Uj magyar-svájci távbeszélő viszonylatok 
megnyitása 15.

_________________________„ s .  _ _______________________ _

1 aviro.

Brit—Amerikának hétvégi táviratok rendszere
sítése 199.

Budapest külterületére szóló helyi táviratok 
küldöncdíjának megszüntetése 39.

Északamerikai Egyesült-Államokkal való for
galomban hétvégi táviratok rendszeresí
tése 199.

Hétvégi táviratok Brit—Amerikába via Impe
rial és via Empiradio útján 324.

— táviratok rendszeresítése egyes tengerentúli
államokkal való forgalomban 199.

— táviratok via London — Marconi is küldhe
tők 347.

— táviratok via Transradio 324.
Hitelesített távirati díjtartozások behajtása 137.
Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíróveze

tékeken és interurbán távbeszélő áramkö
rökön 57.

Karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok rend
szeresítése a belföldi és egyes külföldi or
szágokkal való forgalomban 456.

Küldöncdíj megszüntetése a Budapest külterü
letére szóló helyi táviratoknál 39.

Légiforgalom biztosítása érdekében feladott 
táviratok és kedvezményezett távbeszélge
tések kezelése 323.

Német távíróhivatalok névsora 102.
Postával kézbesítő táviratok kezelése 347.
„Repmeteor“ című táviratok a légiforgalom 

biztosítása érdekeben 394.
Riasztócsengőre való kapcsolás a központi 

távíróhivatalban 244.
Saar területtel táviratlevél forgalom felvétele 38..
Statisztikai adatgyűjtés a távíró és tévbeszélő- 

forgalomban 78, 246.
Táviratlevél forgalom felvétele a Saar-terület- 

tel 38 .
Táviratokra vonatkozó visszajelentések szer

kesztése 300.
Táviratok útirányjelzése 301.
Távíró-díjszabás új kiadása 244.
Távíró-díjszabásban változások 6, 30, 39, 71, 

138, 311, 336, 394, 449.
T. Ü. Sz. 1. sz. pótlékának szétosztása 302.
Utirányjelzés táviratoknál 301.
Üdvözlő táviratok 197.
Visszajelentések szerkesztése táviratoknál 300.
ZLT-táviratok rendszeresítése egyes délameri

kai országokkal való forgalomban 202.
— táviratok via Italcable 426.

------------- ma*—----------

Takaréklapok használata a postatakarékpénz
tári takarékforgalomban 392.

Takarékossági nap hirdetményeinek kifüg
gesztése 368.

— propaganda támogatása 401.
Takarmánybeszerzési előleg engedélyezése az

1928—1929. évre 233.
Tankönyveket tartalmazó nyomtatványokhoz 

csatolható mellékletek 68.
Tartalom (fogyasztási adó alá eső tartalom) tü

zetes megjelölése 454.
Távirati postautalvány és a hozzátartozó fede

zeti lap adataiban eltérés rendezése 454.
Távirati utalványforgalom berendezése Lettor

szággal 320.
Távirati utalványok (állami távíróval nem egye

sített postahivatalokhoz szóló utalvány
táviratok) címzése és irányítása 66.

— (Budapestre visszaküldött kézbesíthetlen 
távirati utalványok) helyes irányítása 328.

Térti vevények aláíratása lefoglalt térti vevény- 
nyel. feladott postai küldeményeknél 258.
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Tiltott sorsjegyeket tartalmazó, Csehszlovák
országból érkező küldemények 111.

Tízfiliéres váltóürlapok rendszeresítése 135.
Togó és Kamerun gyarmatokkal való forgalom

ban utalványok legmagasabb összege 480.
Törökországba szóló légipostacsomagok díja

zása 447.
Tőszámnevek (idegen nyelvű tőszámnevek) 

jegyzékének bővített kiadása 28.
Tudakozványok irányítása San-Domingó köz

társaságba 173.
— irányítása (Spanyolországba szóló küldemé

nyekre vonatkozó tudakozványok) 56.

„Újévi“ postakönyvecskék megrendelése 347. 
Ukk—Keszthely 197. számú kalauzpostának 

más vonatban való közlekedtetése 303. 
Union Postale (l‘Union Postale) című szaklapra 

előfizetési felhívás 460.
Uradalmaknak szóló postaküldemények kézbe

sítése 12.
Utalványforgalom (közönséges és távirati 

postautalványforgalom) berendezése Egyip
tommal 409.

— berendezése Görögországgal 269.
— berendezése Spanyolországgal 11.
— kiterjesztése Spanyolországgal 124.
Utalvány kézbesítési, illetve utalvány kifizetési

díj hitelezése az Országos Munkásbizto
sító Intézet számlái terhére kibocsátott 
csekkeknél 97.

Utalványok (nyug- és rokkantellátási utalvá
nyok) érvényességi ideje 19.

— (külföldre szóló postautalványok) irányítá
sában változás 13.

— legmagasabb összege a Togó- és Kamerun-
gyarmatokkal való forgalomban 480.

— legmagasabb összege a Szyriával, Libanon
nal és az Alaoniták államával való forga
lomban 232.

---- ról (a hivatalban kifizetendő, valamint a
külső kerületbe szóló utalványokról) szóló 
értesítő és elismervények kezelése 231.

— utánvételek és megbízások legnagyobb ösz-
szege Franciaországgal, Monacóval és Al
gírral való forgalomban 135. 

Utalványösszegeknek (vidéken lakó postataka
rékpénztári csekkszámlatulajdonosok cí
mére érkező postautalvány összegeknek jó
váírás útján való kiegyenlítése 298.

Utalványtáviratok (állami távíróval nem egye
sített postahivatalokhoz szóló utalvány
táviratok) helyes címzése és irányítása 66.

— (külföldre szóló utalványtáviratok) kiállítá
sánál francia nyelv használata 151. 

Utánvételes csomagforgalom Görögországgal 
365.

— csomagok utánvételének legmagasabb ösz-
szege a Franciaországgal, Monacóval és Al
gírral való forgalomban 150.

— értékdoboz forgalom felvétele Csehszlovák-
országgal^ 111.

Utánvétek díj megállapítása szállítójegyzékkel 
feladott csomagoknál 336.

— és megbízási összegeknek átutalása az Ausz
triával, Csehszlovákországgal, Luxemburg
gal, Svájccal és Svédországgal való forga
lomban 167.

— és megbízási összegeknek átutalása a rendel
tetési országban nyitott postai folyószám
lára a Németországgal való forgalomban
35.

—- és megbízási összegeknek átutalása a rendel
tetési országban nyitott folyószámlára 
Danzig szabad várossal való forgalomban 
243.

— forgalom felvétele Marokkóval (spanyol
zóna kivételével) 346.

— összegek átutalásáért a német posta által
szedett díjak 68.

— összegeknek átutalása a Dán- és Olaszor
szággal való forgalomban 284.

— összegek átutalása a Szerb-Horvát és Szlo
vén királysággal való forgalomban 319.

— összegek átutalása Németalfölddel való for
galomban 335.

— összegek átutalásáért a német posta által
szedett díjak 68.

Útlevél-űrlapok beszállítása a m. kir. posta 
értékcikk raktárába 479.

Utólagos lerovása hírlapok és folyóiratok szál
lítási díjainak 261.

Ünnepi szolgálat módosítása 65.
Üzemi tisztviselői szaktanfolyam új tanterve és 

vizsgarendje 51.
V álaszdí jszelvények (nemzetközi válaszdíj-

szelvények) elszámolása 56.
Váltóürlapok (10 filléres váltóürlapok) rend

szeresítése 135.
Vámárúnyilatkozatok pontos kitöltése 12. 
Vámcsomagoknak a vámeljárás kikerülésével 

való kézbesítése 269.



XVI

Vámmentesség állami és törvényhatósági tiszt
viselők részére 313.

Visszaélés megakadályozása hamisított posta
takarékpénztári betétkönyvvel 323.

„Visszafizetési“ takaréküzleti, napi aljcgyzék 
című nyomtatvány rendszeresítése 97.

Visszavétel 332, 341.
Vizsgálatok a postát és az államvasutakat kö

zösen érdeklő ügyekben 56.
Vörös csomagolópapír használata külön aján

lási levélzsák készítése esetén 322.
— használatának korlátozása pénzeszárlatok

nál 19.

Wagner Richard-féle ösztöndíjalapra pályázat 
353.

Zacskók fémpénzbeszolgáltatásra 358.
Zárlatok (nemzetközi zárlatok) jegyzékelése 

Romániával való forgalomban 96.
— (nemzetközi zárlatok) jegyzékelésének mód

jában változás 12.
Zsákok azonnali visszaküldése az indítási he

lyükre 455.
— (közönséges anyagot tartalmazó zsákok)

jegyzékelése 112.

-»»««-

Alsógöd . . 
Belvárdgyula . 
Borsodszemere 
Csobaj . . . 
Disznóshorvát 
Egerlövő . .

Üj postahivatalok.

. . . . 3 Gyöngyöstar j án . . . 157

. . . .  463 Karancsság . . . . . 436

. . . . 16 Kerta . . . . . . . 341

. . . .  140 Kislöd . . . . . . . 3

. . . .  351 Klotildliget . . . . . 368

. . . . 8 Mucsi . . . . . 294, 324

Parasznya . . .
Piricse . . . . 
Sóstóhegy . . . 
Szakmár . . .
Szentpéterszeg . 
Szólád . . . .

Új posta- és távbeszélőhivatalok.

Balatonmáriafürdő . . 324 Felsőalap
Disznóshorvát . . . .  351 Mőcsény

140
325

Szakmár

Új állami táviróhivatalok.

Fejér-Zichyfalva Madarászpuszta . . . 262
Sárszentmihálv . . . 463 !

175
104
341
351
462
314

351

Új vasúti táviróhivatalok.

Babonymegyer . . . .  463 
B ö r g ö n d ......................330

Erdőkürt
Harkány

176
74

Ikrény . 
Rákoshegy

176
170
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Postahivatalok, amelyek távbeszélővel egyesítettek.

Abaliget . . . . 303, 314 H i r d .................. 304, 315 Rábafüzes . . . 369
Ácsteszér . . 351 Hosszúpereszteg . . 293 Rábapordány 169
Apár . . . 330 Inota . . . . . . 248 Pvábaszovát . . , m 226
Babót . . . 272 Isztimér . . . . . . 144 Rábatamási . . 170
Bakonybél 4 K á ld .................. . . 293 Ráckozás . . . 4
Bakonycsernye 225 Kánya . . . . . . 252 Rácmecske . . . , 252
Bakonysárkány 169 Kapolcs . . . . . 248 Ráctöttös . . . 304, 330
Bakonyszentlászló . 369 Kaposszekcső . . 304 Rátót . . . . 396
Bakonyszentmihály 369 K a r á d .................. . . 32 R é d e .................. 32
Balatonszabadi , , 4 Kelebia . . . . . . 314 Rédics . . . . 73
Bánokszentgyörgy 91 Kerca . . . . . . 464 Répcelak . . . 236
Baranyajenő . 303, 314 Kerkaszentmiklós . . 251 Répceszemere . . 314
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Indítójegyzék vezetésének megszüntetése
Juh, kecske és sertésnek a postai szállításból való 

kizárása.
A  hivatalos levelezés átalányozására jogosultak név 

sorának helyesbítése.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemények 

díjszabásában.
Változás az 1, 2, 3, 4, 6 cs 8 filléres postabélyeg elő

állítási eljárásában s a 6 és 16 filléres postabélyeg színében.
Magyar-angol távbeszélő forgalom megnyitása.

L O M
Tudakozódás t’ívbVízélő előfizetők száma vagy neve 

után a távolsági távbeszélő forgalomban.
SajtóhibaigtizRás.
Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsora és a helységnévtár c. segédkönyvekben. 
Forgalomköri változások.
Átminősítések.
Hivatalvezetőd mebízások.
Kiadói állást keresnek.

Inditójegyzék vezetésének megszüntetése.
44.708.

I

A csomagindító szolgálat egyszerűsítése és 
a csomagok gyors továbbításának biztosítása 
céljából a postahivatalokat a továbbítandó cso
magoknak indítójegyzékbe való foglalása alól 
felmentem.

Egyben felhívom a postahivatalokat, hogy 
a csomagegyenlegek pontos és megbízható ve
zetésére, a felvevőokmányokban az indítási zá
radékok szabályszerű alkalmazására különös 
gonddal ügyeljenek.

Az egyenlegekben mutatkozó eltéréseket 
haladéktalanul vizsgálják meg, az eltérés okát 
tisztázzák és szükség esetén ezt a felettes postai 
hatóságnak jelentsék, az egyenlegekben mutat
kozó eltérésekről pontos érdekeltségi kimuta
tást vezessenek.

E rendelet a megjelenés napján lép életbe 
és azt a hivatalok az 1920. évi P. R. T. 1. szá
mában közzétett 25.466. számú rendeletnél je
gyezzék elő.

Budapest, 1927. évi december hó 16-án.

Juh, kecske és sertésnek a postai szállításból 
való kizárása.

49.393.
Tudomás és miheztartás végett közlöm, 

agy a földművelésügyi miniszter úr megkere- 
'sére, állategészségügyi szempontból, az élő

juhokat, kecskéket és sertéseket a postai szál
lításból kizárom.

Budapest, 1927. évi december hó 29-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 
névsorának helyesbítése.

51.627.
A hivatalos .levelezés átalányozására igény- 

jogosultak sorába 1928. évi január hó 1-től 
kezdve a szolnoki „Magyar Kir. Állami Fa- és 
Fémipari Szakiskolá”-t felveszem.

A hivatalok az 1924. évi P. R. T. 51. szá
mában közölt 17.516. számú rendeletiben, vala
mint a P. Ü. Sz. 1. függelékében a VIII. tétel
nek 15. pontja alatt „Debrecen” után írják be 
„Szolnok”.

Budapest, 1928. évi január hó 2-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjszabásában.

455.
Észtországban folyó évi január hó 1-től új 

pénzegység: a kroon lépett életbe. Ezért a hi
vatalok a P. R. T. 1926. évi 61. számához mel
lékelt kimutatás 23. folyószáma alatt a 6. ha
sábban „észt márka” helyett írják: sent (100 
sent — 1 kroon).

Budapest, 1928. évi január hó 5-én.
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Változás az 1, 2, 3, 4, 6 és 8 filléres postabélyeg 
előállítási eljárásában s a 6 és 16 filléres posta

bélyeg színében.
5.1.147.

»
Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1, 2, 

3, 4, 6 és 8 filléres postabélyegek ezután a P. R.
T. 1927. évf. 49. számában közzétett 46.713. sz. 
rendelettel ismertetett új vízjelű papíron, az 
eddigi Offset-elja-ráív^helyett, könyvnyomdái 
(typográfiai) úton Készüknek. >-J

E bélyegek rajza nen\ változik, csupán a 
számjegyek rajza tér el az" eddigiektől. Ezen
kívül a 6 filléres bélyeg színe élénkebb kékes
zöld, a 16 filléresé pedig világos ibolyaszínű lesz.

Budapest, 1927. évi december hó 30-án.

Magyar-angol távbeszélő forgalom megnyitása.
51.848.

A magyar-angol távbeszéloforgalom 1928 
január hó 1-én megnyílt. A forgalomban az 
összes magyar és az öss/es angol távbeszélő- 
központok részt vesznek. A beszélgetési díjak, 
tekintet nélkül arra, hogy a beszélgetések, 
melyik magyar hivataltól indulnak ki, Magyar- 
ország egész területére egyformák.

Anglia területe 3 díjövre oszlik.
A díjak az egyes angol díjövekbe a követ

kezők:
I. díjövbe 21 P 40 f

II. „ 24 „ 20 „
III. „ 26 „ 45 „
Az első díjövbe tartoznak a következő 

angol grófságok: Bedford, Berkshire, Bucking
ham, Cambridge, Dorset, Essex, Gloucester, 
Hampshire, Hertford, Huntingdon, Kent, Lei
cester, Lincoln, London, Middlesex, Norfolk, 
Northampton, Nottingham, Oxford, Rutland, 
Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwick, 
Wilts, Worcester.

A II. díjövbe tartoznak a következő angol 
grófságok: Anglesey, Brecknock, Carnarvon, 
Cardigan, Carmarthen, Chester, Cornwall, 
Cumberland, Denbigh, Derby, Devon, Durham, 
Flint, Glamorgan, Hereford, Lancaster, Merio
neth, Montgomery, Monmouth, Northumber
land, Pembroke, Radnor, Salop, Stafford, W est
moreland, York.

A III. díjövbe tartoznak: Scotland és
Northern Ireland.

- Sürgős és igen sürgős beszélgetések, to- 
vábbá meghívások és különmeghívások egyelőre 
nem válthatók. A gyengeforgalmú időben a díj - 
mérséklésre az általános szabályok a mérvadók.

Bérelt beszélgetés csak a gyengeforgalmú 
órákban folytatható. A béréit beszélgetés díja 
a díjegység fele.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Díjszabás 34. 
oldalán foglaltak után „3 a Nagybritannia” cím 
alatt a fenti viszonylat adatait jegyezzék elő, 
„Németalföld” számozását pedig „3 a”-róil „3 
b”-re helyesbítsék.

Budapest, 1927. évi december hó 31-én.

Tudakozódás távbeszélő előfizetők száma vagy 
neve után a távolsági távbeszélő forgalomban.

49.092.
Az 1928. évi január hó 1-től kezdve úgy a 

belföldi, mint a nemzetközi távolsági forgalom
ban a távbeszélőt igénybevevő felek felvilágosí
tást kérhetnek saját távbeszélő központjuktól 
arra nézve, hogy

a) pontos nevével és lakáscímével megjelölt 
természetes vagy jogi személy valamely más 
távbeszélőközpontnál távbeszélő-előfizetőbe' s 
állomásának mi a kapcsolási száma?

b) valamely más- távbeszélőközpont kap
csolási számának ki az előfizetője s ennek mi a 
pontos címe?

Az ilyen tudakozódás díja úgy a belföldi, 
mint a nemzetközi forgalomban a díjegységnek 
(az illető viszonylatban az erősforgalmú időben 
váltott közönséges 3 perces beszélgetés díjának) 
1/3 része; díjminimum 60 fillér.

Vasárnap és Szent István király napján a 
belföldi forgalomban a tudakozódásért 40 fiilé/ 
pótdíj jár. ] /

A tudakozódások bejelentésénél, valamint 
azok közvetítésénél és átvételénél a hívó-, köz
vetítő-, valamint a hívott központok a rendes 
távbeszélői egyet az átmenő, illetőleg az érke
zési lapot használják s a kapott választ ugyan
csak az eredeti_tudakozó_dás távbeszélő jegyére 
(átmenő, illetőleg érkezési lapjára) .írják.

A tudakozódások ugyanoly módon jutta- 
tandók el soronkívül a rendeltetési hivatalhoz, 
mint a meghívások és külön meghívások (1. Tb. 
Ü. Sz. 44. §. 12. pontját) közvetítése történik és 
a válasz is hasonlóan adandó meg a kiinduló 
távbeszélőközpontnak az előbbi bekezdésben 
említett eredeti kezelési okmányok alapján. A
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tudakozódó szolgálat a magyar-belga, magyar
svájci és magyar-angol viszonylatokban egy
előre még nem lépett életbe.

A tudakozódások és az azokra adott vála
szok mintái a következők:

A) Tudakozódás: Budapest József 414—75 
kérdi, hogy Nagy József Szeged, Tisza Lajos- 
körút 21. távbeszélő-előfizető-e?

Válasz: Válasz Budapest József-nek. Nagy 
József Szeged 13—26,

vagy Nagy József nem előfizető.
Ersuchen: Budapest József 414—75 fragt, 

ob Klein Ferdinand Wien, I., Kärtnerring 2. 
Fernsprechteilnehmer?

Antwort: Antwort für Budapest József. 
Klein Ferdinand Wien 52—0—63,

vagy: Klein Ferdinand kein Teilnehmer. 
Demande: Budapest József 414—75 deman- 

de si Pokorny Václav 22 Stépánka ul. Praha est 
abonné en téléphone

Réponse: Réponse pour Budapest József 
Pokorny Václav 83—7»—1 VIII Praha, 

vagy: Pokorny Václav non abonné.
B) Tudakozódás: Budapest József 414—75 

kérdi Szeged 13—26-na'k nevét és címét.
Váilasz: Válasz Budapest József 414—75- 

nek Szeged 13—26 előfizetője Nagy József asz
talosmester, Tisza Lajos-körút 21.

Ersuchen: Budapest József 414—75 fragt 
Name und Adresse von Wien 52—0—63.

Antwort: Antwort für Budapest József 
414—75 Teilnehmer von Wien 52—0—63 Klein 
Ferdinand, I., Kärtnerring 2.

Demande: Budapest József 414—75 deman
de nom et adresse de Praha 83—7 1/VIII.

Réponse: Réponse pour Budapest József 
414—75. Praha 83—7—KVIII est Pokorny Vác
lav 22 Stépanka ul.

Amennyiben a tudakozódás titkos állo
másra (Tb. Ü. Sz. 27. §. 14. és 43. §. 3.) vonatko
zik, a hivatalok adatokat ne szolgáltassanak, 
hanem a következő választ adják:

Szeged 13—26 titkos állomás.
„ „ „ geheime Teilnehmer stelle.
„ „ „ ne figure pas dans la liste

d’abonnés.
Díj térítésnek csak akkor van helye, ha a 

tudakozódást kezelési vagy műszaki hiba miatt 
nem adták tovább.

Az összesítő kimutatásban a* tudakozódá
sokat külön hasábban kell kimutatni.

A helyi forgalomban a tudakozódás to
vábbra is díjmentes.

Budapest, 1928. évi január hó 5-gn.

Sajtóhibaigazítás.
.224.

A hivatalok a P. R, T. 1927. évfolyama 
tárgymutatójának XIV. old. 2. hasábja 8. sorá
ban a „díj és hitelezési díj” helyett írjanak „díj 
után hitelezési díj”-at.

Budapest, 1928. évi január hó 9-én.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsora és a helységnévtár C. segéd- 

könyvekben.
I.

51.228.
Bálatonszabadi neve mellől a „gy”, illetve 

„pd” jelzés törlendő.
Budapest, 1927. évi december hó 27-én.

II.
49.341.

Nagykinics ü. neve mellől a „gy”, illetve a 
„pd” jelzés törlendő.

Budapest, 1927. évi december hó 23-án.

Forgalomköri változások.
I.

50.493.
Alsógöd postaügynökség ezentúl:
Az új hivatal díj négyszög száma továbbra 

is 24, utalványszám jelző száma 400.
A Helységnévtár és a Postahivatalok és 

Ügynökségek Névsora megfelelően javítandó. 
Budapest, 1927. évi december hó 23-án.

II.
51.288.

Tarnócapuszta—Pusztaegres, sárbogárdi j. 
ut. és up. Cece Tarnócmajorra helyesbítendő. 

Budapest, 1928. évi január hó 3-án.
III.

50.899.
Kislöd 1928. évi január hó 1-től kezdve 

^  IJtalványszámjelző száma 6319.
Budapest, 1927. évi december hó 29-én.
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IV.
49.004.

1. szá  m .

III.
47.296.

Bakonyibél nk., Veszprém vm., zirci j,, 
ezentúl (§£3 is.

Budapest, 1927. évi december hó 27-én.

V.
50.296.

Balatonszabadi kk., Veszprém vm., enyingi
j., ezentúl <§0 is.

Budapest, 1927. évi december hó 27-én.

VI.
50.607.

Ráckozás kk., Baranya vm., hegyháti j., 
ezentúl is.

Budapest, 1927. évi december hó 27-én.

VII.
50.606.

Bikái kk., Baranya vm., hegyháti j., ezentúl 
<§£3 is.

Budapest, 1927. évi december hó 27-én. *

*

Hivatalvezetői megbízások.
I.

47.522.
Dr. Entele Ferenc postatanácsosi címmel 

felruházott postafőfelügyelő megbizatott a Bu
dapest 72. számú postahivatal vezetésével.

Budapest, 1928. évi január hó 2-án.

II.
47.523.

Rádi Győző postahivatali igazgató megbí
zatott a Budapest 2., Gál Ernő postafőfelügyelő 
a Budapest 5. számú postahivatal vezetésével.

Budapest, 1928. évi január hó 2-án.

Schweitzer Béla postafőfelügyelő (259) meg
bízatott a Budapest 8. számú postahivatal veze
tésével.

Budapest, 1928. évi január hó 2-án.

Átminősítések.
51.460.

Nagy Péter és dr. Wilim István ideiglenes 
minőségű postaszámtisztek végleges minőségű
II. osztályú postatisztekké minősíttettek át.

Nagy Péter rangsorhelye 128/a, dr. Wilim 
Istváné 128/b.

Czirbusz Imre II. osztályú postatiszt (81) 
és Sághv István ideiglenes minőségű II. osztályú 
postatiszt (a postatisztképző tanfolyam hallga
tója) ideiglenes minőségű postaszámtisztekké 
minősíttettek át. Rangsorhelyük később fog 
megállapíttatni.

Budapest, 1927. évi december hó 30-án.

Kiadói állást keresnek.
Mindhárom szakban teljesen gyakorlott 

kiadónő azonnali belépés mellett is, állást keres. 
Szíves megkeresést kér „Kiadónő” Nagykanizsa, 
Attila-u. 22. címre.

Mindhárom szakban jártas, nyolc gimná
ziumot végzett, 22 éves, férfi kiadói állást ke
res. Szíves megkereséseket Huszár Vilmos Diós
győr címre kér.

Mindhárom szakban jártas férfi kiadó, 
azonnali, esetleg február elsejei belépésre állást 
keres. Címe: Kiadó Alexandra pta Erdőcso- 
konya.

Tíz évi gyakorlattal biró kiadó mielőbbi 
belépésre alkalmazást vállal. Szíves megkeresé
seket kér „Kiadónő” Pocsáj, Bihar vm. címre.

Kilenc évi gyakorlattal biró kiadónő január 
15-re állást keres. Helyettesítést is vállal. Szíves 
megkeresést kér „Kiadónő” Mosonszolnok.

„Perfekt önálló kiadónő 5 évi gyakorlattal 
alkalmazást vállal. Csillag pta Inota, Fejér m.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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DÉLETEK TÁRA
MAGYAR KIR.

fi)JA A MAGYAR K I R Á L Y I
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.
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Dr. W ander R.»T. a súlym axim um ot m eghaladó 
m intaküldeményeinek árum intaküldem ényként való kezes 
lése.

A  Budapestre szóló postautalványok feldolgozása.
Pénznem változása a m agyar»eszt postautalvány*, 

utánvételes levélpostai*, értéklevél», értékdoboz» és cső» 
magforgalomban.

Március 15»ének m unkaszünetes nappá nyilvánítása.
Változás a Távíró Díjszabásban.

Uj m agyar—csehszlovák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

Forgalomköri változások.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi november 

havi forgalma.
Pályázati hirdetmény.
K im utatás létszámból törölt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

Dr. Wander R.-T. a súlymaximumot meghaladó 
mintaküldeményeinek árumintaküldeményként 

való kezelése.
1.042.

Dr. Wander R.-T.-nak (Budapest, X., Ke- 
•resztúri-út 30/32.) kivételesen megengedtem, 
hogy folyó évi január hó 31-én nagyobb meny- 
nyiségű belföldre szóló propaganda gyógyszer- 
mintaküldemény csomagjait, amelyek egyen- 
kint 900 g súlyúak, bár az árúmintaküldemé- 
nyekre a PÜSz-ben meghatározott 500 g 
súlymaximumot meghaladják, árumintakülde
ményként kezelhessék.

E küldemények bérmentesítési díja a cso
magdíjszabásnak megfelelő (az I—II. díjövbe 
szólóké 30 f, a többi díjövbe szólóké pedig 50 f) 
azonban kivételesen szállítólevél nélkül kerül
nek feladásra és a bérmentesítési díjat a fel
adás alkalmával készpénzben róják le. A to- 
■viábbiakban mint árumintaküldeményeket kell 
ezeket kezelni, bár lezárt állapotban adattak 
fel.

E küldemények feladására a Budapest 72. 
számú postahivatalt jelöltem ki. A felvétel és 
a díjak elszámolása a tömegesen feladott és 
készpénzben bérmentesített levélpostai külde
mények módjára történik.

A feladót egyben felkértem, hogy e külde
ményeket félreértések elkerülése végett „a m. 
kir. postavezérigazgatóság 1.042/1928. számú en

gedélye alapján” szövegű, vörös színű jelző
cédulával lássa el.

Budapest, 1928. évi január hó 10-én.

A Budapestre szóló postautalványok fel
dolgozása.

50.719.
Tapasztaltam, hogy a vidéki stabil posta- 

hivatalok és mozgó- (kalauz) posták a székes- í 
fővárosba szóló postautalványokat a Budapest 
felé közlekedő mozgó- (kalauz) postákhoz az 
útközi szállítólevelekkel és utalványokkal össze
keverve, feldolgozatlanul továbbítják és ezáltal 
a mozgóposták munkáját, különösen az utalvá
nyok pontos feldolgozását megnehezítik.

A Budapestre szóló postautalványok feldol
gozásának és pontos továbbításának biztosí
tása érdekében elrendelem, hogy a vidéki kincs
tári és I. oszt. postamesteri hivatalok, továbbá 
a mozgó- (kalauz) posták a székesfővárosba 
szóló postautalványokat az utalványok összegé
nek háznál kifizetésére berendezett postahiva
talok, vagyis Budapest 2, 3, 10. és 70. sz. hiva
talok szerint feldolgozva és külön kötegekbe 
foglalva továbbítsák.

Budapest 2. sz. hivatalhoz iránvítandók az
I. és Il.-ik, Budapest 3. sz. hivatalhoz a Ill.-ik, 
Budapest 10. sz. hivatalhoz a X.-ik, Budapest 70. 
sz. hivatalhoz a többi közigazgatási kerületbe
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szóló postautalványok. (Részletesen 1. a Buda
pest székesfőváros területének postakézbesí
tési beosztása című segédkönyvet.)

Abban az esetben, ha az utalványok cse
kély száma miatt Budapest 2, 3, és 10. sz. hiva
talok részére külön köteget nem lehetne készí
teni, az ide irányítandó postautalványokat »»Bit— 
dapest vegyes utalványok” feliratú kötegjelző 
alatt kell elhelyezni.

A Budapest felé közlekedő mozgó- (kalauz) 
posták az utalványokat tartalmazó, hozzájuk 
beérkező kötegeket a rovatolási kimutatásban 
kapott részletes irányítási utasításnak megfele
lően továbbítsák.

Azok a vidéki stabil hivatalok és mozgó- 
kalauz) posták, melyek Budapest 62., illetve 
72/741. sz. hivatalok részére vasúti kalauz útján 
közvetlen levélzárlatokat indítanak, a fővárosba 
szóló utalványokat a fentiek szerint feldolgozva 
a Budapest 62., illetve 741. sz. hivatal részére 
készített zárlatban tartoznak továbbítani.

Félreértések elkerülése végett hangsúlyo
zom, hogy a Budapestre szóló közönséges le
vélpostai küldemények feldolgozása tárgyában 
a P. R. T. 1925. évi 38. számában közzétett 13.099. 
sz. rendeletben foglalt határozmányok továbbra 
js változatlanul érvényben maradnak.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet az 
imént említett rendeletnél.
. Budapest, 1928. évi január hó 6-án.

Pénznem változása
a magyar-eszt postautalvány-, utánvételes le
vélpostai-, értéklevél-, értékdoboz- és csomag

forgalomban.
446

Eszt-országban a külföldi viszonylatban az 
észt-márka helyett a Kroon pénznem lépett 
életbe.

Egy „kroon” egyenértékű 100 észt márká
val, a kroon századrésze egy „sent”. Észt
országba szóló utalvány- és az onnan érkező 
utánvételes levélpostai-, értéklevél-, értékdoboz- 
és csomagforgalomban tehát az észt márka he
lyett a kroon pénznem alkalmazandó.

Eszerint Észt-országba egy utalvánnyal 
küldhető maximális összeg és az onnan érkező 
utánvételes levélpostai és csomag küldemények 
maximális utánvételi összege 800 kroon, az ér

tékdobozok és értéklevelek nyilvánított érték- : 
maximumának egyenértéke 8.000 kroon. i

A kivonatos posta-, táviró-, távbeszélő- és j 
rádió-díjszabás 24-ik oldalán Észtországnál a j 
2-ik hasábban „80.000 észt márka”-t „800 kroon”- j j 
ra, a 29-ik oldalon ugyanott az „észrevétel” harf < 
sábban „700.000 észt márka”-t 8.000 kroon-ra, 
az 59-ik oldalon a 2-ik rész 4-ik hasábjában 
Észtországnál a „80.000 észt márka”-t 800 kron^'' 
ra kell helyesbíteni.

Budapest, 1928. évi január hó 10-én.

Március 15-ének munkaszünetes nappá 
nyilvánítása.

1.402.
Az 1927. évi XXXI. t.-c. március 15-ét nem

zeti ünneppé nyilvánította. Ugyanez a törvény 
az 1898. évi V. t.-c.-nek április 11-ikét nemzeti 
ünneppé nyilvánító rendelkezését hatályon kí
vül helyezte.

Ennek folytán április 11-ét a munkaszüne
tes napok közül törölni kell, március 15-ét pe
dig a munkaszünetes napok közé fel kell venni.

A hivatalok rendelkezésemet az 1906. évi ’ 
P. R. T. 26. számában megjelent 33.723. számú' 
rendelet 1. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi január hó 12-én.

Változás a Táviró Díjszabásban.
46.054.

A hivatalok az 1927. évi január hó l én 
életbelépett Távíró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 9. oldalon Romániára vonatkozó ****
jegyzet a következőképen egészítendő ki: / s

„Titkos nyelvű magántáviratok nem kiilcl- 
hetők, kivéve a Rador-irodát, amelynek címére /  
kivételesen tőzsdei árfolyamokat tartalmazó^ J 
titkos nyelvű magántáviratok is küldhetők.”

A 11. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Lettország (Lettonie) után ,,8)”, lent pedig 
a következő jegyzet írandó!"

,,8) Lettországba vasúti távíróhivatal (F), 
vagy csak távbeszélő hivatalokhoz (T), — az 
=  R P =  kivételével — különleges táviratok 
nem küldhetők; ugyancsak nem küldhetők 
ezekhez a hivatalokhoz összebeszélt vagy röyi-, 
dített című táviratok sem.”
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Ugyanezen az oldalon Törökországnál a 
rendeltetési ország és szódíj hasábokban az 
eddigi adatok után a következők írandók: /

„via Italie—Eastern............79 f.” ^
A 16. oldalon Rhodesiára (II. Észak és 

Északnyugat-Rhodésiára) vonatkozó 2) jegyzej/ 
folytatásául a következő írandó: \ y

„Abercorn és Kasama hivatalokhoz szóló 
táviratok késnek.” (_/

A 18., 19., 20. és 21. oldalon a Szolgálati 
korlátozások hasábban törlendő a Brit—Ame 
rika, illetőleg Egyesült-Államok-ra vonatkozni 
— F S =  kitétel.

A 22. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban St. Adrews Island-nál az eddigi kitétel után 
a következő írandó: „via Északatlanti-kábelek 

New-Orleans—Radio /vagy Cartagena-Radio 
. . .  ”. Szódíja az Útirány I. hasábban „5.01”.

A 28. oldalon Guyana (francia)-nál 1. Re
gina, St. Georges de l’Oyapoc után folytatólag 
„S. Laurent du Maroni” hivatal neve írandó.^

A 29. oldalon Venezuelánál 2. Többi hiva
talnál Trinitad radio utáni f f  megjelölés és a 
megjegyzések közül a t f  jelű jegyzet törlendő; 
az f  jelű jegyzet folytatásául a következő íran
dó: „Többi hivatalokhoz via Trinitad—Radio és/
via Newyork—Radio küldhetők.”

A 33. oldalon az Ausztráliai államszövet
ségre vonatkozó * jegyzetben via Empiradio 
(közvetlen) szódíja 3.15-ről 3.16-ra helyesbí
tendő; ugyanennek folytatásául a következő 
írandó: „Via Imperial—Vancouver, a szódíj a 
via Eastern díjtételével azonos.”

A 35. oldalon a via Eastern vagy via Var- 
so'vie—Indo útirány hasábban Pápua terület. . .  
Oriomo hivatalának szódíja 4 P 21 fillérrel/
1 n rt\TT n  rí

írandó: „*** Via Imperial1—Vancouver, a szódíj
a via Eastern díjtételével azonos.”

Budapest, 1927. évi december hó 31-én.

jegyzendő elő.
A 37. oldalon a Rendeltetési ország hasáb

ban Uj-Guinea területnél az eddigi felsorolás 
után új sorban a következő rádió-hivatal 
írandó: „Sepik River”; szódíja a via Eastern 
vagy via Varsovie—Indo útirány hasábban 5 P 
15 f, a via Északatlanti kábelek, via Italcable és 
via Empiradio—Vancouver útirány hasábban 
6 P 49 fillérrel, a via Transradio—Vancouver ' 
útirány hasábban 6 P 18 fillérrel jegyzendő elő/

Ugyanezen az oldalon Uj-Zéland díjtétele 
a via Északatlanti kábelek via Italcable és via 
Empiradio—Vancouver útirány hasábban *** 
jellel látandó el és lent a következő jegyzet

Uj magyar—csehszlovák távbeszél 
viszonylatok megnyitása.

49.810.
A folyó évi január hó 15-én a következő új 

magyar—csehszlovák távbeszélő viszonylatok
éban nyílik meg a forgalom:

A magyar távbeszélő 
központ neve

A
Csehszlovák
távbeszélő
központ

neve

Beszélgetési
dij

P f

Baja Pohár 3 50
Barcs » 4 05
Berettyóújfalu 2 95
Békéscsaba 2 95
Debrecen 2 95
Eger 2 50
Gyöngyös 2 50
Hatvan ■» 2 50
Pécs » 3 50
Sátoraljaújhely » 2 95
Szekszárd » 3 50
Szentes » 2 95
Szerencs » 2 95
Székesfehérvár » 2 95
Szikszó » 2 50
Szolnok » 2 95
Vác 2 50

/ Vásárosnamény » 0 95
Veszprém » 2 95

'

A kir. hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
kiadott „Távbeszélő Díjszabásit az új viszony
latok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi január hó 7-én.

Forgalomköri változások.

I.
222.

Magyarujfalu kk., Somogy vm., szigetvári 
j., u. p. helyesen Teklafalu.

Teklafalu kk., Somogy vm., szigetvári j., u. 
t. ezentúl Gyöngyösmellék.

Budapest, 1928. évi január hó 9-én.
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VIII.

42.51.501.
Csajág kk., Veszprém vm. ezentúl <§)£3 is.
Budapest, 1928. évi január hó 5-én.

III.
50.890.

Egerlövő nk., Borsod vm., ,,^ E h . Mező
kövesd” helyett W  írandó, mert az ügynökség 
hivatallá alakíttatott át. Az új hivatal utalvány- 
jelzőszáma 2121.

Prónay-tanya, Egerlövő, u. p. és u. t. ezen
túl Egerlövő.

Budapest, 1928. évi január hó 4-én.

IV.
71.

Klárafalva kk., Torontál vm., ezentúl 
© ö  is.

Budapest, 1928. évi január hó 5-én.

V.
497.

Hegyes O  Paks, Tolna vm., dunaföldvári
j., u. t. helyesen Dunaszentgyörgy.

Törlendő: „Plegyespuszta ^  Dunaszent
györgy, Tolna vm., dunaföldvári j., u. p. Paks, 
u. t. Dunaszentgyörgy.”

Budapest, 1928. évi január hó 11-én.

VI.
285.

„Pusztalánc Káld, Vas vm., sárvári j.”- 
nál az „u. t. Jánosháza” jelzés törlendő s ahe
lyett „TL” veendő fel.

Budapest, 1928. évi január hó 9-én.

VII.
76.

Középbogárd, Paulamajor, Szunyogpuszta, 
C jbogárdpuszta és Ujhódospuszta, valamennyi 
^  Lajoskomárom, Veszprém vm., enyingi j„ 
u. t. ezentúl valamennyinél Lajoskomárom.

Budapest, 1928. január hó 9-én.

Kajászószentpéter neve mellől a „gy” jel
zés törlendő s helyette „k”, illetve „pd” jelzés 
írandó be.

Budapest, 1928. évi január hó 9-én.

IX.

50.477.

Csajág kk., Veszprém vm., enyingi j., ezen
túl ®£3 is.

Ujpuszta, Csajág, Veszprém vm., enyingi j., 
u. t. ezentúl Csajág.

Küngös kk., Veszprém vm., enyingi j., u. t. 
ezentúl Csajág.

Áirpádmajor, Küngös, Veszprém vm., 
enyingi j., u. t. ezentúl Csajág.

Budapest, 1928 január hó 7-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi novem
ber havi forgalma.

8.742.

A takaréküzletben az állami betétszámlá
kon előállott csökkenéseket figyelmen kívül
hagyva a rendes betétek egymillió pengőt meg
haladó gyarapodást mutatnak. A betétek állo
mánya ezzel 1927. évi november hó végén
27,064.873 P 22 fillért tett ki. A különleges ta
karékbetétek álladéka a *íenti álladókban
3,955.404 P 91 fillérrel szerepel. A betevők 
jszáma e hóban 3.752-vel gyarapodott s összes 
számuk e hó végén 1,295.625 volt.

A csekk- és kliring-üzletben a betétek ösz- 
szege 11,151.994 P 66. fillérrel múlta felül a 
visszafizetések összegét. A csekkbetétek állo
mánya ezzel 1927. évi november hó végén
248,918.332 P 27 fillért tett ki s a fennálló csekk
számlák száma a hivatalból történt törlések be
tudásával e hó végén 49.647 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 1,898.370 tétel s
1.442,483.138 P 99 fillér, összes betéteinek állo
mánya pedig e hó végén 275,983.205 P 49 fillér 
volt.
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Az értékpapír-üzletágban 1927. évi novem
ber hó végéig kiállíttatott 271.555 drb járadék
könyvecske, forgalomban volt e hó végén 92.332 
drb. Az intézet értékpapír-állománya különféle 
értékpapírokban és záloglevelekben 1927. évi 
november hó végén 34,845.142 P 35 fillér név
értéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 127.957 drb új zálogfel
vétel 2,700.720 P 40 fillér kölcsönnel és 125.449 
dib zálogkiváltás 2,437.578 P 59 fillér kölcsön-
visszafizetéssel.

A zálogálladék 1927. évi november hó vé
gén 547.635 drb volt, a zálogkölcsöntőke álla- 
déka 12,144.414 P 98 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkén

tes árverésre 3.959 drb, kényszerárverésre pedig 
4.142 drb különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 6.945 drb, a befolyt vé
telár 92.765 P 20 fillér volt.

Budapest, 1928. évi január hó 4-én.

Pályázati hirdetmény.
48.762.

Postamesteri állásra tiszti szerződés köté
sének és a m. kir. postamesterek és postames
teri alkalmazottak országos nyugdíj egyesüle
tébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a 
kötelezettsége mellett:
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'VSco'O A posta- 

hivatal 
neve és 
osztálya !

fentartási költség . >

as
ta

ig
az

ga
t

ce
rü

le
t

u
jp

<uI«*-'
s?
Bu

egyéb 
foglalko
zás nélkül

más fog
lalkozás 
mellett sz

ál
lít

ás
i

át
al

án
y

eg
yé

b
át

al
án

y

O-ri
>O tá

vo
ls

ág

milyen
járattal

na
po

nt
a

há
ny

sz
or

Ji C -M
£ 3  i
«•o-
" ■ p

J e g y z e t

a, > P f P f P P X Km. < -  =

fiVu<u
<u

a G
yö

ng
yö

st
ar

já
n

JD>
£ H

ev
es

 v
m

.

1;
VOOsOS

’>

1

év
i 

94
8.

—

1 1 1

G
yö

ng
yö

s

1
\ ó G

ya
lo

g

eg
ys

ze
r 1

A szállításról és 
a kézbesítés ellá
tásáról Gyöngyös

tarján község 
gondoskodik

Az egyéb foglalkozású pályázókra vonatko
zóan a Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. szá
mában közzétett 17.661. sz. rendeletben foglal
tak az irányadók, az általános feltételek pedig 
a P. R. X- 1926. évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1928. évi január hó 29-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi január hó 10-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt posta kiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Po
sta

ig
az

ga
tó


sá

gi
 k

er
ül

et
- A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka és a ren

delet száma„ n e v e állása

*

születési helye 
és éve

állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Sz
eg

ed Boldog Károly kiadó (nyug. 
segédtiszt)

Kétegyháza
1890 Kétegyháza Félévig nem vállalt 

alkalmazást

Kiadói állást keresnek:
10 évi gyakorlattal biró, önálló kezelésre 

és számadás tételre képes férfi kiadó alkalma
zást keres. Cím: Kispest, Fő ucca 67. Gamzel 
Rezsőnél.

Kiadó azonnali belépéssel állást vállal. 
Szíves megkeresést kér Vojtek Róza, Cegléd.

Gyakorlott kiadó állást keres bármely ke
rületben. Címe: „Postatávirda kiadónő” Szeged, 
főposta restante.

Mindhárom szakban teljes jártassággal, 13 
évi gyakorlattal bíró kiadónő február 1-re ál
landó alkalmazást keres, esetleg helyettesítést 
is vállal. Szíves megkereséseket Posta öreg
csertő, Pest megye címre kér.

Szerény igényű, mindhárom szakban nagy 
gyakorlattal bíró, vizsgázott postakiadó alkal
mazást vállalna február elsejére. Cím: Posta
kiadó, Sa jóvámos.
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Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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A közönséges postautalványforgalom  berendezése 
Spanyolországgal.

A  belföldre szóló csomaghoz régi kiadású szállító
levelek használatának engedélyezése.

Az uradalmaknak szóló postai küldem ények kézbe
sítése.

V ám árunyilatkozatok pontos kitöltése.
V áltozás a nem zetközi zárlatok jegyzékelésének 

m ódjában.
V áltozás a külföldre szóló postautalványok irányí

tásában.
M ódosítások a „Kivonatos posta-, távíró-, tá v b e s z é l

és rádió-díjszabás”-ban.
Figyelm eztetés a Budapestre szóló expressz ajánlott 

levélpostai küldem ények átadóvevényének felvevő posta- 
hivatalnál való kiállítása tárgyában.

A  „M agyar P osta” című hivatalos szaklapnak az 
összes kincstári és I. osztályú postam esteri hivatalok ré 
szére való megküldése.

Uj magyar—csehszlovák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

U j m agyar—jugoszláv távbeszélő viszonylatok m eg
nyitása.

U j magyar—svájci távbeszélő viszonylatok meg
nyitása.

A  magyar—lengyel távbeszélő forgalom új díjszabása.
H elyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsora és a H elységnévtár című segédkönyvekben..
Sajtóhibaigazítás.
Forgalomközi változások.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetm ény.
Kiadói állást keresnek.

A közönséges postautalványforgalom 
berendezése Spanyolországgal.

1.901.

Spanyolországgal a folyó évi január hó 
15-ével a mindkét irányú közönséges postautal
ványforgalom az alábbi feltételek mellett beren- 
deztetett.

Egy utalvánnyal küldhető legmagasabb 
összeg mindkét irányban 1000 peseta.

A Spanyolországból Magyarországba cím
zett közönséges postautalványok átszámítását 
pengőre az utalványkicserélő-hivatal végzi. 
Evégiből a spanyol igazgatás a Magyarországba 
szóló közönséges postautalványokat az utal- 
ványkicserélő-hivatalhoz irányítja. Az említett 
hivatal az utalványozott peseta összeget a Bu
dapesti Áru- és Értéktőzsde által az átszámítást 
megelőző napon (legutolsó árfolyam) megállapí
tott hivatalos deviza árfolyamtáblázat pénz
rovatában közölt árfolyamon átszámítja pen
gőre s az átszámított összeget piros tintával a 
postautalvány fejlécére írja. A rendeltetési hi
vatal címzettnek ezt az összeget fizeti ki.

Ha valamely Spanyolországból Magyar- 
országba küldött közönséges postautalvány az 
utalványkicserélő-hivatal kikerülésévéi közvet
lenül érkezne a rendeltetési postahivatalhoz, 
úgy ez a hivatal az utalványt haladéktalanul 
küldje el az átszámítás eszközlése végett borí
tékban a m. kir. posta utalványkicserélő-hivata- 
lához.

Távirati utalványok utánvétel es küldemé
nyek és megbízások nem küldhetők. Expressz 
kézbesítés nem kérhető.

Spanyolországba, úgy mint általában a kül
földre szóló postautalványokat is, csupán ' a 
kincstári és azok a postamesteri hivatalok ve
hetnek fel, amelyek távírdával vagy távbeszélő
vel vannak egyesítve, illetőleg az átszámítási 
kulcsokat megkapják.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet a 
Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és 
Rádió-Díjszabás 24. oldalán „Utalványforgalom 
a következő országokkal van” című kimutatás
ban.

Budapest, 1928. évi január hó 19-én.
--------- . u i n ö ' i í h q l
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A belföldre szóló csomaghoz régi kiadású 
szállítólevelek használatának engedélyezése.

1.073.
Az 1927. évi P. R. T. 50. számában megje

lent 11.809. számú rendelettel rendszeresített 
ragszámos és feladóvevényszelvényes szállító- 
levelek nyomdai előállításánál mutatkozó ne
hézségekre való tekintettel megengedem, hogy 
a feladók 1928. évi március hó végéig a bel
földre szóló csomaghoz régi mintájú szállító- 
levelet is használhassanak.

E rendeletet a hivatalok az idézett rendelet 
14. pontjánál megfelelően jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi január hó 18-án.

Az uradalmaknak szóló postai küldemények 
kézbesítése.

45.140.
Tudomás és miheztartás végett felhívom a 

hivatalok figyelmét arra, hogy az egyes nagy- 
birtokosok különböző községben fekvő uradal
mainak szóló postaküldemények átvételére 
elsősorban a tulajdonos jogosult. A tulajdonos 
azonban ezt a jogosultságát az állandó tartóz
kodási helyére nézve illetékes kézbesítő posta- 
hivatalnál benyújtott szabályszerű postai meg
hatalmazás útján az egyes uradalmak vezetőire 
(intéző, felügyelő, stb.) átruházhatja.

Ha valamely nagybirtokos uradalmainak 
ügyeit jószágigazgató vezeti, a tulajdonos a jó
szágigazgató részére az összes uradalmai cí
mére érkező postai küldemények átvételére is 
adhat meghatalmazást azzal a kifejezett felha
talmazással, hogy a meghatalmazott jószág- 
igazgató a meghatalmazáson alapuló jogosult
ságát az egyes uradalmak vezetőire is átruház
hatja. (PÜSz. 72. §. 4. pont.) A jószágigazgató 
ez alapon azután saját aláírásával a tartózko
dási helyére illetékes kézbesítőhivatal útján az 
egyes uradalmak vezetői részére szóló (intéző, 
felügyelő, stb.) meghatalmazást is adhat.

Budapest, 1928. évi január hó 18.

Vámárunyilatkozatok pontos kitöltése.
49.455.

Utasítom a felvevő postahivatalokat, hogy 
a vámárunyilatkozatoknak a nyomtatvány hát
oldalán levő „Tudnivalók” értelmében való he
lyes és pontos kitöltését minden alkalommal el

lenőrizzék s a hiányos vámárunyilatkozatokat
kiegészítés végett adják vissza a feladóknak.

Különösen az S. H. S. királyságba szóló cso
magoknál legyenek figyelemmel arra, hogy a 
vámárunyilatkozaton a küldött tárgyak tüzetes 
megnevezése, nyers és tiszta súly mindig fel le
gyen tüntetve.

Budapest, 1928. évi január hó 17-én.

Változás a nemzetközi zárlatok jegyzékelésének 
módjában.

831.
Hivatkozással a P. R. T. 1927. évi 51. szá

mában közzétett 46.376. számú rendeletemre, 
értesítem a hivatalokat a következőkről:

Az osztrák, német, csehszlovák, francia, 
olasz, észt és szerb-horvát-szlovén postaigazga
tásokkal történt megállapodás értelmében 1928. 
február 15-től kezdve a fenti államokkal való 
kölcsönös viszonylatunkban a levélpostai át
adójegyzékben csak a vörös zsákfüggvénnyel 
ellátott zsákokat kell egyenkint jegyzékelni, 
míg a nem vörös zsákfüggvénnyel ellátott zsá
kokat csak darabszám szerint kell beírni az át
adójegyzék végére, feltüntetve azonban azt, 
hogy a zsákok melyik országból erednek és 
hova szólnak, pl.:

Sacs de Hongrie pour l’Allemagne =  5
S. H. S. T 2

Nyomatékosan figyelmeztetem a kicserélő 
hivatalokat, hogy csak a fentemlített viszonyla
tokban kell e jegyzékelési módot alkalmazni. 
Tehát pl. a csehszlovák hivataloknak történő 
áladásnál a magyar és szerb-horvát-szlovén ere
detű és cseh-szlovák, német és észt postahiva
taloknak szóló zárlatokat, az osztrák hivatalok
nak történő átadásnál hasonlóképpen, a ma
gyar és szerb-horvát-szlovén eredetű és az 
osztrák, német, francia és olasz zárlatokat, a 
szerb-horvát-szlovén hivataloknál történő át
adásnál pedig a magyar, osztrák, német, cseh
szlovák, észt és francia eredetű és a szerb- 
horvát-szlovén és az olasz hivatalokhoz szól' 
zárlatokat kell ilyen módon jegyzékelni.

Magától értetődően a külföldről eredő és 
külföldre menő ilyen zsákokat csak akkor lehet 
sommásan jegyzékelni, ha azokat a belépés al
kalmával a külföldi kicserélő hivatal is sommá
san rovatolta.
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Az ellenkező viszonylatban 1928 február 
15-től kezdve az osztrák, cseh-szlovák és szerb- 
horvát-szlovén kicserélő hivatalok szintén e 
jegyzékelési módot alkalmazzák a fent említett 
igazgatások hivatalaitól eredő és oda szóló zár
latokra vonatkozóan.

Az új jegyzékelési módnak az a célja, hogy 
a kicserélő hivatalok munkáját egyszerűsítse. 
A fenti forgalomban ugyanis a hivataloknak a 
nem vörös zsákfüggvénnyel ellátott zsákokat 
nem kell egyenkint, a részletes adatokkal, jegy
zékeim. A kicserélő hivatalok a többi zsákokat, 
amelyekben tehát rovatolt anyag van, átvétel
kor igen alaposan és körültekintően vizsgálják 
meg.

Budapest, 1928. évi január hó 17-én.

Változás a külföldre szóló postautalványok 
irányításában.

1.930.
A P. R. T. 1925. évi 72. számában megjelent 

36.552. sz. rendeletem 5. pontjának első bekez
dését folyó év január 25-ével hatályon kívül he
lyezem.

Ennélfogva ezentúl a külföldre szóló posta- 
utalványokat nem kell kivétel nélkül Budapest 
72. sz. postahivatalhoz továbbítani. Az ily utal 
ványok továbbítása az ugyanazon rendeltetési 
helyre szóló levélpostai küldemények irányítá
sára vonatkozó utasítások szerint történik.

Továbbra is a Budapest 72. sz. postahivatal
hoz kell irányítani a Lettországba, Albániába, 
Finnországba, Bulgáriába, a Syria-Lybanon és 
Alaouiták államában, Belga-Kongóba, a volt 
Togo, Kamerun francia birtokaira, valamint Uj 
Caledonia és francia Oceania, Papeete (Tahiti 
szigeten), Niahaten, Raiatea és Titurod (Sous le 
Vent szigeteken) városaiba szóló utalványokat. 
Ezekbe az államokba szóló utalványokat 
ugvanis külön egyezményeink értelmében bo
ríték alatt gyűjtve kell az érdekelt államok ál
tal megállapított közvetítő hivatalokhoz küldeni.

A P. R. T. 1924. évi 61. számában megje
lent 22.426. sz. rendeletnek a külföldre menő 
utalványok jegyzékelésére s 10 naponkint való 
jelentésére vonatkozó kötelezettség a Budapest 
72. sz. postahivatalra nézve teljesen hatályát 
veszti.

Budapest, 1928. évi január hó 21-én.

Módosítások a „Kivonatos posta-, táviró-, 
távbeszélő- és rádió-díjszabás“-ban.

' /  41.901.

A hivatalok a folyó évi P. R. T. 31. számá
val lezárt és legutóbb kiadott „Kivonatos posta-, 
távíró-, távbeszélő- és rádió-díj szabászban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

A 13—14. oldalon a XIV. cikkben a „Vám
köteles áruk levelekben továbbíthatók a követ
kező országokba:” című bekezdést és e cím 
alatti felsorolást a jegyzetekkel együtt töröljék 
és helyébe ragasszák be a csatolt fedőlapot.

A 14. oldalon XIV. cikk 2. b) pontjának 
első sorában „A” betű után „hatóságoktól 
eredő” szavakat írják;

a 14. oldalon a XIV. cikk 3. pont Levonat 
című bekezdésében a mondat végén folytatólag 
írják be: „Ugyanily módon feladhatók azok > 
levélgyüj tőszekrény útján is.”;

a 15. oldalon a XIV. cikk 5. d) pont 2. be
kezdés első sorában „a karácsonyi, húsvéti, 
pünkösdi és újévi számok” szavakat töröljék és 
ehelyett írják be: „az előfizetőknek az előfize
tési feltételek szerint járó ajándékok szétkül
désére szolgáló példányok.”;

a 15. lapon a XIV. cikk 6. c) pont első sorá
ban „és irodalmi társaságok” szavakat töröljék 
és helyébe írják” intézetek” szót;

a 23. lapon a XVII. cikk 2. d) pont második 
bekezdésében az utolsó és utolsó előtti sorban 
„postautalványok kitöltése céljából szükséges” 
szavakat töröljék és helyette írják a követke
zőket: „postautalványokat magyar vagy francia 
nyelven kell — Ausztriába és Németországba 
szólókat német nyelven is lehet — kitölteni. A’ ;

a 23. oldalon a 2. d) pont után 2. d'a) új 
pontként írják a következőket: „A postautalvá
nyok érvényességi ideje a befizetést követő hó
nap végéig tart. Kivételt képez az Északamerikai 
Egyesült Államok és Nagybritannia, mely or
szágoknál az utalványok a feladásukat követő 
hónaptól számított 12 hónapig érvényesek.”;

■ a 32. oldalon a XXII. cikk 12. pontjának 
első sorában „díjátalány” szót töröljék és he
lyette „díjelőleg” szót írjanak;

a 61. oldalon a XXVII. cikk 2. pont utolsó 
bekezdését töröljék és helyette a következőket 
írják: „Hatóságoktól eredő nem postai úton, 
hanem valamely más hatóság vagy hivatal út
ján kézbesített tértivevények, ha azokat nyitva
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adják postára — tekintet nélkül a méretekre • - 
a levelezőlap díjazása alá esnek. (L. III. cikket.)” 

A 63. oldalon a XXVII. cikk 10. b) pont 5— 
6 sorában a zárjelben foglaltakat töröljék. 

Budapest, 1928. évi január hó 13-án.

Figyelmeztetés a Budapestre szóló expressz 
ajánlott levélpostai küldemények 

átadóvevényének felvevő postahivatalnál való 
kiállítása tárgyában.

1.808.
A P. R. T. 1916. évi 92. számában megjelent

10.831. számú rendelet értelmében a Budapestre 
szóló expressz ajánlott levélpostai küldemények 
átadóvevényeit a felvevőpostahivatalok tar
toznak kiállítani. Megállapítottam, hogy a posta- 

! hivatalok ezt a rendelkezést teljesen figyelmen 
kívül hagyják és a jelzett küldeményeket átadó- 
vevény kiállítása nélkül továbbítják.

A postahivatalok eme mulasztása következ
tében a Budapestre szóló expressz ajánlott le
vélpostai küldemények átadóvevényeit a buda
pesti kézbesítő postahivatalok állítják ki, e kül
demények gyors kézbesítését nagymérvben 
késlelteti.

Figyelmeztetem tehát a postahivatalokat, 
hogy a Budapestre szóló expressz ajánlott le
vélpostai küldemények átadóvevényeinek kiál
lításánál a fenthivatkozott és a P. K. U. 12. §. 1.
VIII. pontjában továbbra is érvényben tartott 
rendelkezéshez szigorúan alkalmazkodjanak.

A budapesti kézbesítő postahivatalokat pe
dig felhívom, hogy ha jövőben hasonló rend
ellenességet észlelnek, ezt elsősorban az érde
kelt felvevőpostahivatalnak jelentsék vissza, 
ismétlődés esetén pedig további megfelelő eljá
rás végett az érdekelt postahivatal felettes 
postai hatóságának jelentsék.

Budapest, 1928. évi január hó 14-én.

A „Magyar Posta“ című hivatalos szaklapnak 
az összes kincstári és I. osztályú postamesteri 

hivatalok részére való megküldése.
48.898.

A személyzet szakismereteinek fejlesztése 
céljából hivatalos szaklappá átminősített 
„Magyar Postá”-t 1—1 példányban valamennyi

kincstári és I. osztályú postamesteri hivatal díj
mentesen megkapja.

A hivatalvezetők és postamesterek gondos
kodjanak arról, hogy személyzetük a lap tar
talmát megismerhesse.

Budapest, 1927. évi december hó 17-én.

Uj magyar—csehszlovák távbeszélő 
viszonylatok megnyitása.

50.353.
A folyó évi február hó 1-én a következő új 

magyar—csehszlovák távbeszélő viszonylatok
ban nyílik meg a forgalom:

A magyar távbeszélő 
központ neve

A külföldi távbeszélő 
központ neve

Beszélge
tési dij

P f

Budapest M ostovaKert’ (Hidaskert) 2 50
Budapest Velke Lévary (Nagylévanú) 2 95
Gáva Bratislava (Pozsony) 3 95

» Cop (Csap) 2 50
» Luíenec (Losonc) 2 95
» Presov (Eperjes) 2 50
» SI. N. Mesto (S. A. Uj- 1 70

»
hely cseh része) 

Strabecovo Goronda 2 50

»
(Mezőterebes) 

Teresva (Taracköz) 2 95
» Trebisov (JLőketerebes) 2 50
» Vulok (Tiszaujlak) 2 50
» J anka (Zányka) 2 50

Mór Komarno (Komárom) 1 70
Nagykőrös Moravska Ostrava 3 95
Putnok Banska Bystrica (Besz- 2 50

»
tercebánya) 

Bardiov (Bártfa) 2 50
y> Bratislava (Pozsony) 3 40
» Cervena Skala (Vereskő) 2 50
» Feled 1 70
» Kremnica(Körmöcbánya) 3 40
» Lipiany (Héthárs) 2 50
» Murán (Murányalja) 2 50
» Nőve Mesto nad Vahom 3 40

»
(Vágujhely) 

Orlov (Őrlő) 2 50
» Poprad (Poprád) 2 50
» Povázská Bystrica (Vág- 

besztercze) 3 40
» Presov (Eperjes) 2 50
» Stubnianska Teplice 3 40

»
(Stubnyafürdő) 

Vrutki (Ruttka) 3 40
» Zilina (Zsolna) 3 40

Soltvadkert Komarno (Komárom) 2 95

A kir. hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
kiadott „Távbeszélő Díjszabásit az új vi

szonylatok adataival egészítsék ki.
Budapest, 1928. évi január hó 17-én.
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Uj magyar jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

2.604.
Folyó évi január hó 23-tól kezdve a táv

beszélő forgalom egyrészről Budapest és Sze
ged, másrészről Sarca, valamint Budapest és 
Ilok között megnyílott.

Az egyszerű három perces beszélgetés díja 
a Budapest—Sarca viszonylatban 2 P 90 f, a 
Szeged—Sarca viszonylatban 2 P 40 f és a Bu
dapest-—Ilok viszonylatban 3 P 40 f.

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

Budapest, 1928. évi január hó 20-án. •

Uj magyar—svájci távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

1.035.

Egyrészről Szombathely, másrészről Bálé 
(Basel), Au (St. Gallen) és St. Margarethen 
svájci központok közt a távbeszélő forgalom 
megnyílott.

A közönséges három perces beszélgetés 
díja mindhárom viszonylatban 7 P 70 f.

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

Budapest, 1928. évi január hó 17-én.

15

A magyar—lengyel távbeszélő forgalom 
új díjszabása.

133.

A magyar—lengyel távbeszélő forgalomban 
az 1928. évi február hó 1-én a következő új díj
szabás lép életbe:

A magyar távbeszélő 
központ neve

A lengyel távbeszélő 
központ neve

Beszél 
tési c

P

ge-
Mj

T
Budapest Bielsko 6 15

» Katowice (Kattowitz) 6 15
» Krakow (Krakó) 6 15
» Krolevska (Huta) 6 15
» Lódz 6 15
» Lwów (Lemberg) 6 15

_ -1.  » Miechov 6 15
» Nowy Sacz 6 15
» Przmysl 6 15
» Skole 5 45
» Tarnów 6 15
» Warszawa (Varsó) 6 15

Debrecen Bielsko • 6 15
» Katowice (Kattowitz) 6 15
» Krakow 1 Krakó) 6 15

Lwów (Lemberg) 6 15
» Nowy Sacz 6 15
» PrzmyO 6 15
» Tarnów 6 15

Miskolc Bielsko 6 15
» Katowice (Kattowitz) 6 15
» Krakow (Krakó) 6 15
>> Lódz 6 15
» Lwow (Lemberg) 6 15
» Nowy Sacz 6 15
»: Przmysl 6 15
» Tarnów 6 15
» Warszawa (Varsó) 6 15

Sárospatak Katowice (Kattowitz) 6 15
» Lwów (Lemberg) 6 15

Sátoraljaújhely Skole 5 45
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A kir. hivatalok a folyó évi január hó 31-én 
a hivatalos órák befejeztével a Távbeszélő Díj
szabás 34. oldalán „3 Lengyelország” cím alatt 
közölteket húzzák át s azok fölé a csatolt fedő
lapot ragasszák.

Budapest, 1928. évi január hó 11-én.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsora és a Helységnévtár című 

segédkönyvekben.
51.140.

Gamás neve mellé a „K”, illetve a „pd” jel
zés felveendő.

Budapest, 1928. évi január hó 12-én.

Sajtóhibaigazítás.
ad. 46.995.

Az 1927. évi P. R. T. 50. számában közzé
tett 46.995. sz. rendelet második sora helyesen: 
„esztergomi j.,| ahelyett ezentúl (§>£3 

Budapest, 1928. évi január hó 17-én.

Forgalomközi változások.
I.

50.898.
Vanyola Ü. 1927. december hó 16-án újból 

megnyílt.
Budapest, 1928. évi január hó 7-én.

II.

51.225.
Murga nk. ezentúl Eh. Kétv. Budapest 

■ ■ b Uídombóvár. Szakály-Hőgyész. Díjnégy
szög száma 569.

A helységnévtár és a hivatalok névsora 
ennek megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1928. évi január hó 7-én.

III.
50.480.

Vajdácska szünetelő ügynökség 1927. évi 
december hó 16-án újból megnyílt. A helység

névtárban és a hivatalok névsorában a ,,pd’ 
illetve a „gy” jelzés törlendő.

Ehhez képest a Vajdácska községhez tar
tozó Ágóctanya, Nyergestanya és Tenketanya 
u. p. ezentúl Vajdácska.

Budapest, 1928. évi január hó 10-én.

IV.
50.312.

Borsodszemere ü. ezentúl Utalvány
jelzőszáma: 2.383.

Budapest, 1928. évi január hó 7-én.

V.
1.341.

Velence ezentúl „L” szolgálatú ( i ö  is.
Budapest, 1928. évi január hó 11-én.

VI.
947.

Páka kk. Zala vm., ezentúl 023 is.
Budapest, 1928. évi január hó 12-én.

VII.
747.

Veszprémvarsány kk., Veszprém vm., ezen
túl ®£3 is.

Budapest, 1928. évi január hó 12-én.

VIII.
2.262.

Ujkincsem Gl Tiszaföldvár és Ujvirághegy 
szőlő Gi Tiszaföldvár u. p. és u. t. helyesen '1 i 
szaföldvár—Ószőlő.

Kendetanya Nyírj ákó és Matostanya G| 
Nyirjákó u. p. és u. t. helyesen Nyirbakta.

Gégény vasúti távírdájának „K” jellegi 
megszűnt, ehhez képest u. t.-ként kijelölt De| 
mecser törlendő.

Nagyszentjános O  Gönyü és Ólegyen ^  
Bácsbokod vasúti távirdája „K” jellegű.

Budapest, 1928. évi január hó 18-án,
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IX.
1.850.

Pusztahencse kk., Tolna vm., dunaföldvári 
j., u. p. és u. t. ezentúl Györköny.

Budapest, 1928. évi január hó 21-én.

Személyzetiek.
2.703.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1927. évi 
december havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Dr. Fehér István fogalmazó 
14 Kecskemétről Budapestre, Szőke Béla szám
tiszt 37 Tapolcáról Budapestre, dr. Röschentha- 
ler Ede főtiszt 420 Szigetvárról Budapestre, 
Voit László II. oszt. tiszt 88 Győrből Buda-

pestre, Dávid János II. oszt. altiszt 3.674 Békés
csabáról Gyulára.

A létszámból töröltetett: Dr. Dépold Zol
tán titkár 34.

Lemondott: Forrai György II. oszt. tiszt 
486.

Nyugdíjaztattak: Kremniczky Károly fel
ügyelő 389, Földes Győző főtiszt 141, Keller 
Sándor főellenőr 21, Medveczky Dezső segéd
ellenőr 111, Szövérfy Bálint I. oszt. szakaltiszt 
29, Palánki János II. oszt. szakaltiszt 334, Farkas 
Géza 543, Schwéger Fülöp 566, Szépkuthy Lajos 
1.522 és Polgár Sándor bakonyszentlászlói 1.595 
I. oszt. altisztek, Serdült Gyula 1.125, Varga 
Imre kókai 1553, Schekulin Ferenc 3.244 és So- 
dorits János 3.351 "II. oszt. altisztek.

Meghaltak: Szabó Kristóf felügyelő 448 és 
Perlaky Béla II. oszt. tiszt 465.

Budapest, 1928. évi január hó 21-én.A
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Pályázati hirdetmény.
1.094.

Postaügynöki állásra, szerződés mellett:
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P Vas ;276.~ 288.— — Szentgotthárd
postahival 6.95 Gyalogküldönc
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást) illetve nyugdíjas álapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1928. évi február hó 9-ig nyújtandók be. Az általános 
feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1928. évi január hó 17-én.
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Kiadói állást keresnek.
Több évi gyakorlattal bíró kiadónő, azon

nal vagy február 1-től állandó alkalmazást vál
lal, esetleg postamesteri helyettesítést is. Szabó 
Mária postakiadónő, Gyula.

Mindhárom szakban és számadás tételben 
jártas kiadó, alkalmazást vállal azonnali belé
péssel. Cím: Rostaházy Iván ptkiadó, Székes- 
fehérvár, Kégl György ucca 8.

Gyakorlott postakiadó, állandó alkalma
zást, illetve helyettesítést vállal, lehetőleg Bu
dapesten. Címe: Spach Béla postakiadó, Buda
pest, 92. posta, Soroksári út 46.

Mindhárom szakban jártas kiadónő, már
cius 1-re állandó alkalmazást keres, lehetőleg

nagyobb hivatalhoz. Szíves megkeresést Rafaisz 
Magda ptkiadó, Németboly címre kér.

Volt postaellenőr, 38 éves, kiadói igazolvány
nyal, bárhol alkalmazást vállal minden szak
ban, valamint a helyettesítésben is gyakorlattal 
bir. Szíves ajánlatokat kér: Ignáth Géza ny. pt. 
ellenőr, Budapest, I., Márvány ucca, 50., IV. 7.

Mindhárom szakban jártas férfi kiadó
jelölt alkalmazást vállal. Jó távirász. Cím: ifj. 
Tóth József, postahivatal Somogyszentlászló.

Férfi kiadó azonnali belépéssel, szerény fel
tételek mellett állást vállal. Többízben helyettes 
is volt. Szíves megkeresések „Postakiadó” cí
men Zalaszántó küldendők.

1

Fővárosi nyom da rí., Budapest, VI., Lovag u. IS. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1038 JAMJÁR 31. I . szám.

T A R T A L O M
A m. kir. központi illetm ényhivatal által feladott 

nyug- és rokkantcllátási utalványok érvényességi ideje.

A  vörös csomagolópapír használatának korlátozása 
pénzeszárlatoknál.

A  Svájcba szóló 20 kg. súlyú csomagok egységes dija.

4b. M arhalevél vásárálására igényjogosultak jegyzékének 
kiegészítése.

Forgalomba került 1 pengős fémpénzhamisítvány is
mertetése.

V áltozás a csomagdíjszabásban.

Az angol távbeszélő központok díjövszám ának köz
lése.

Uj magyar—cseh-szlovák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

Forgalomköri változások.
Kinevezés.
H ivatalvezetői megbízás.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetm ények.
Létszám ból tö rö lt postakiadók.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

A m. kir. központi illetményhivatal által feladott 
nyug- és rokkantellátási utalványok érvényes

ségi ideje.
1.504.

A m. kir. pénzügyminisztériummal egyet
értőén a m. kir. központi illetményhivatal által 
feladott nyug- és rokkantellátási postautalvá
nyok érvényességi idejét — a többi belföldi 
postautalványétól eltérően —- a feladástól szá
mított 1 hóban állapítom meg. Az egyhavi ér
vényességi határidőn belül ki nem fizetett posta- 
utalványokat az 1926. évi Posta Rendeletek 
Tára 28. számában közölt 24.117. számú rende
let 13. pontja értelmében közvetlenül a feladási 
helyre, a posta központi számvevőségének, kell 
boríték alatt megküldeni.

A m. kir. posta központi számvevősége kö
teles ezeknek az utalványoknak az összegét a 
Központi Illetményhivatalnak a postatakarék
pénztárnál vezetett ellátási számlájára napon
ként elszámoltatni.

A nyug- és rokkantellátási postautalványok 
érvényességi idejét a posta nem hosszabíthat- 
ja meg.

E rendeletet a hivatalok a Posta Rendeletek 
Tára idézett rendeleténél megfelelően jegyez
zék elő.

Budapest, 1928. évi január hó 24-én.

A vörös csomagoló-papír használatának korláto
zása pénzeszárlatoknál.

51.564.
Takarékossági szempontból megengedem, 

hogy a kizárólag értéküldeményeket tartalma
zó pénzeszárlatoknál az oly betétcsomagok, 
amelyek csomagolásuk módjánál fogva a sérü
lés és az elpiszkolódás veszélyének kevésbé 
vannak kitéve, valamint a beszolgáltatást tar
talmazó pénzeszacskók, a pénzeszsákba vörös 
csomagolópapírba való burkolás nélkül szaba
don elhelyeztessenek.

Budapest, 1928. évi január hó 24-én.

A Svájcba szóló 20 kg. súlyú csomagok egységes
díja.

50.417.
A Svájcba szóló 20 kg. súlyú csomagok díja 

február 1-től kezdve, tekintet nélkül a svájci 
postahivatalok díjövbeosztására, egységes ösz- 
szegben nyert megállapítást.

A hivatalok azért a Csomagdíjszabás 135. 
oldalán Svájcnál úgy az 1., mint a 2. útiránynál 
a 3. hasábban a 20 kg. súlyfokozat mellett a * 
jelet, a 2. és 4. hasábban az „1—4 távolsági fok“- 
ot és a hozzátartozó díjakat, valamint a 7. ha
sábban a * alatti jegyzetet töröljék. Ugyancsak
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töröljék a svájci postahivatalok névsorát 
Csomagdíjszabás 195—212. oldalain.

Az új egységes díjként pedig írjanak be 
hivatalok a 20 kg. súly adat mellé a 4. hasáig 
az 1. útiránynál 9 P 20 f-t, a 2. útiránynál 
95 f-t.

Budapest, 1928. évi január hó 24-én.

Marhalevél vásárlására igényjogosultak jegyzé
kének kiegészítése.

450.
A földművelésügyi miniszter úr által Békés

csabán és Győrött felállított m. kir. állategész
ségügyi hivatalokat a marhalevél vásárlására 
igényjogosultak sorába pótlólag felveszem.

A hivatalok az 1925. évi P. R. T. 9. szá
mában közölt 1.561. sz. rendelet 4. pontja 2. 
bekezdésének első sorába „nagytétényi” elé ír
ják be „békéscsabai, győri” szavakat.

Budapest, 1928. évi január hó 13-án.

Forgalomba került 1 pengős fémpénzhamisít
vány ismertetése,

2.959.
A m. kir. állami pénzverő közlése szerint, 

újabban 1 pengős fémpénz hamisítványok ke
rültek forgalomba.

A hamisítvány öntés útján ón-ólom ötvö
zetből készült és galvanikus úton ónnal van be
vonva. Legfeltűnőbb a hamisítványnál az, hogy 
széldíszítése! kézi szerszámmal Van a (megté
vesztésig utándolgozva, ami a hamisításoknál a 
legritkább eset.

A hamisítvány leginkább arról ismerhető 
fel, hogy színe szürkés, kézzel1 hajlítható és 
késsel könnyen faragható.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az eset
leg hozzájuk kerülő ilyen pénzhamisítványok
kal a P. R. T. 1927. évi 8. számában közölt 22.182. 
sz. rendeletben foglaltak szerint járjanak el.

Budapest, 1928. január hó 23-án.

7. Változás a Csomagdíjszabásban.
3.474.

Felhívom a hivatalokat, hogy a Csomagdíj
szabást a következők szerint javítsák:

7. oldalon a névmutatóba írják betűrendi

btlyére: Leewards-szigetek (Brit-Nyug^j/lndia)
.. 61 (oldal).

47. oldalon a „Címv.“, „Közi.“, „Tértiv.“ és 
„Visszav.“ rövidítéseket magyarázó sorok vé
gére írjanak *) jelt és írják a lap aljára jegyzei 
ként: „*) A stockholmi csomagegyezményhez 
hozzájárult országokkal, gyarmatokkal, /stb. 
(ezeket a III. A.) rész I. hasábjában „(St)’Tvagy 
„(Stk)” jelöli) való forgalomban általábí/n cím- 
változtatás és visszavétel lehetséges, a/szállító- 
levél szelvényére a küldeményre vonatkozó köz
lemény írható és tértivevény kérhető/ha a jegy
zet hasáb a vonatkozó Címv., \fjsszav., Közi. 
és Tértiv. rövidítéseket nem is tartalmazza. Ki
vétel csak Brit-India, mely címváltoztatást és 
visszavételt nem enged meg”.

49. oldal, Abessinia: az 1. útirányon Jüen- 
túl 10 kg. súlyú csomag is küldhető, ihelynek 
díja 10.65 P.

56. oldal, Bolivia: a 2. hasábban „Chile” 
lyett írják: Peru; az 1, 5 és 10 kg. súlyú csomfag 
díja 4.80 f, 6.60 és 10.25 P. J

60. oldal, Brit-India, írják a 7. hasábba: 
„Címv. és Visszav. nem lehetséges“. r

66. oldal, Cyprus, 2. útirány: a 10 kg. súlyú 
csomag díja 16.40 P. ^

79. oldal, Franciaország, II. alatt töröljék 
a 7. hasáb 5. és 6. sorát s írják helyébe: „Ha az 
áruküldemény vámdíjkedvezményre tart igényt 
származási bizonyítványt kell csatolni vagy a 
címzettnek levélben megküldeni”. r

85. oldal, Hedjaz királyság és Nedjed/szul- 
tánság: az 5. hasábban „2.2402)” helyett/írják:
1.120-).

93. oldal, Kanada, IV. A „Messageries 
Anglo-Suisses útján” ezentúl minden külde
ményhez három számlát kell csatolni, a^ért ír
ják a 7. hasáb 10. sorában „két” helyett: há 
rom.

96. oldal, Kína A) b) alatt az 1. hasáb sz fi 
vege helyett írják: ,,b) Yiinnan tartományban 
fekvő helyekre ***”; c) alatt az 1. hasábban 
„Kwangtung“ után írják be: és Kweichow.

105. oldal, Mozambique, 1. útirány: az 1 
5 kg. súlyú csomag díja 4.75 és 6.45 P.

121. oldal, Perzsia, a) alatt az 5. hasábbal 
tegyenek „1120” mellé 2) jelt és írják a 7. ha
sábba: ,,2) A Khoragan tartomáfty helyeire cím
zett csomagok értékhatára 3.360 P, de a bizto
sítás csak Bombay-ig érvényes”. /

127. oldal, Saar-vidék: írják a 7. has^j/ba: 
Utánv. 240 P.
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Tudomásomra jutott, hogy a hivatalok 
gyakran nem veszik figyelembe a Csomagdíj
szabásban foglaltakat; így például felvesznek 
értéknyilvánítással ellátott csomagot az Egye
sült Államokba az. amerikai állami posta útján 
vagy elfogadnak 10 kg.-nál súlyosabb csomagot 
EIzász-Lotharingián kívül Franciaország egyéb 
helyeire is.

Ilyen tévedések kiküszöbölése és a felvevő 
alkalmazottak figyelmének felhívása végett a 
hivatalok vezessék még keresztül a Csomagdíj
szabásban az alábbiakat: Z '

68. oldal, Egyesült Államok, I. alatt/az 5. 
hasábban „—” helyett írják: „Értékefc/nyilvá- 
nítani nem lehet”.

78. oldal, Franciaország, I. 2. útiránynál a 3. 
és 4. hasábban a 15 kg. súlyú csomagra vonat
kozó adatokat és a 7. hasábban/az 1 jegyzetet, 
kerítsék körül színes irónnal( /

Budapest, 1928. évi január hó 28-án.

Az angol távbeszélő központok díjövszámának 
közlése.
51.848.

Az angol magyar általános távbeszélő for
galomnak a P. R. T. 1928. évi 1. számában köz
zétett Í3Í.848. számú rendelettel történt meg
nyitásával kapcsolatban, mivel a Nomenclatu
re ben az angol hivatalok nevénél az illető gróf
ság neve feltüntetve nincsen, a fontosabb angol 
távbeszélő központok angol díjövszámait tar
talmazó kimutatással mindazokat a magyar táv
beszélő központokat elláttam, melyek annak ide
jén a P. R. T. 1927. évi 38. számában közzétett 
34.309. és 34.800. számú rendelet értelmében az 
osztrák távbeszélő névsorokat, illetve a német- 
országi távíró hivatalok névsorát is meg
kapták. A többi magyar hivatalok tehát szükség 
esetén felvilágosításért ezekhez a hivatalokhoz 
forduljanak.

A legfontosabb angol városok díjövszámait 
az alábbiakban külön is közlöm:

Angol díjövszám
Belfast .............................................................. 3
Birmingham (Smetwick és West Bromvich

városrészek kivételével) ...........................1
Birmingham (Smetwick és West Bromvich

városrészek) ......................................... 2
Bradford .......................   2
Bristol .............................................................. 1
Cambridge ....................................................... 1
Cardiff .............................................................. 2

Dover .............................................................. j
Edinburgh .......................................................3
Epsom .............................................................. 1
Folkestone ....................................................... 1
Glasgow ....................................................... 3
Leeds ................   2
Liverpool ....................................................... 2
London ........................................................... 1
Manchester .......................................................2
Newcastle ..   2
Oxford .............................................................. 1
Plymouth .......................................................2
Portsmouth . .  1
Richmond ....................................................... 1
Sheffield .......................................................2
Southampton ............................ . .. .. 1

Budapest, 1928. évi január hó 24-én,

Uj magyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

615.
A folyó évi február hó 1-én a következő új 

magyar—csehszlovák távbeszélő viszonylatok
ban nyílik meg a forgalom:

A  m a g y a r  t á v b e s z é lő  
k ö z p o n t  n e v e

A  c s e h s z l o v á k  tá v b e s z é lő  
k ö z p o n t  n e v e

B e s z é
té s i

P

Ifié
ü l  i

T

B u d a p e s t H é r m a n u v  M e s te c 4 05

B u d a p e s t j l a t r a n s k á  K o t l i n a  
( B a r la n g l ig e t ) 3 40

D e b r e c e n » 3 40
E g e r » 2 95
E s z te r g o m » 3 95
F e h é r g y a r m a t » 3 40
G y ő r s z e n tm á r to n » 3 95
H a j d ú b ö s z ö r m é n y » 2 95
H ó d m e z ő v á s á r h e l y » 3 95
K e c s k e m é t » 3 95
K is v á r d a » 2 95
K o m á r o m » 3 95
M a k ó » 3 95
M á té s z a lk a » 3 40
M is k o lc » 2 95
N y í r e g y h á z a » 2 95
Ó f e h é r t ó » 2 95
S á r o s p a t a k » 2 95
S á t o r a l j a ú j h e l y » 2 95
S o p r o n » 4 50
S z e g e d » 3 95
S z e r e n c s » 2 9 5
S z o l n o k » 3 4 0
T o k a j » 2 95
V á s á r o s n a m é n y » 2 95
V e s z p r é m » 3 95
M á g o c s C u z  ( C s u z ) 2 95
V á c z S v á ty  A n t o l  f S z e n ta n ta l ) 2 50
V á c z Z a r n o v i c e  ( Z s a rn ó c a ) 2 50
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A kir. hivatalok a múlt évi január hó 1-én 
kiadott „Távbeszélő Díjszabás”-t az új vi
szonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi január hó 17-én.

Forgalomköri változások.
I.

1.666.

Bolyok kk., Borsod vm., ezentúl W  Utalvány
jelzőszáma: 2380. (£3 és „Eh. Ózd“, valamint „u.
t. Ózd” törlendő) Vasvárpuszta Bolyok u. p. és
u. t. ezentúl Bolyok.

Budapest, 1928. évi január hó 18-án.

II.
3.020.

Rcmetekertváros Gi Pesthidcgkút ut. Buda
pest.

Budapest, 1928. évi január hó 24-én.

III.
50.091.

Alsórigóc csárda G  Somogytarnóca, Somogy 
vm., barcsi j., u. t. ezentúl Barcs 2.

Középrigóc vasúti állomás G  Somogytar
nóca, Somogy vm., barcsi j., u. t. ezentúl Barcs 2

Felsőrigóc csárda Gi Somogytarnóca, So
mogy vm., barcsi j., u. t. ezentúl Barcs 2.

Ócsárd kk., Baranya vm., pécsi j., u. t. ezen
túl Görcsöny.

Ócsárd vasúti állomás G» ócsárd, Baranya 
vm., pécsi j., u. t. ezentúl Görcsöny.

Ócsárd puszta G> Ócsárd, Baranya vm., pé
csi j., u. t. ezentúl Görcsöny.

Vaskapupuszta G  Szava, Baranya vm., pé
csi j., u. t. ezentúl Görcsöny.

Budapest, 1928. évi január hó 7-én.

IV.
49.543.

Pápagönyér kk., Veszprém vm., pápai já
rás u. p. ezentúl Vanyola.

Alsószalmavár puszta G> Vanyola, Vesz
prém m., pápai járás, u. p. ezentúl Vanyola.

Cuhamajor G» Vanyola, Veszprém m., pá
pai járás, u. p. ezentúl Vanyola.

Budapest, 1928. évi január hó 14-én.

Kinevezés.
2.128.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére Buday Tádé postafőfelügyelőt 
postahivatali igazgatóvá kinevezem.

Kelt Budapesten, 1928. január hó 12. napján.
Horthy s. k., 

Herrmann Miksa s. k.

Hivatalvezetői megbízás.
1.703.

Vargha Kálmán postafelügyelő (203) meg- 
bizatott a jászberényi postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1928. évi január hó 18-án.

Személyzetiek.
671.

a) Kineveztettek postamesterekké:
A vezérig, kerületében: Balázs Mária men.

pm. Lábatlanra; báró Bánffy Klára kiadónő a 
budapesti 508. sz. postahivatalhoz; Bohus Mária 
kiadónő Cserhátsurányba; Dobrovitz Ilona Má- 
riabesnyőre; Eberhardt Irén hiv. kis. a kispesti
3. sz. postahivatalhoz; dr. Ernyey Edéné szül. 
Soóky Gizella kiadónő Gombára; Hódossy Er
zsébet kiadónő Nagysápra; özv. Koch Imréné 
szül. zemplényi Szabó Mártha kiadónő Gödre; 
Magyar Irén kiadónő Lapujtőre; Noge Jolán 
kiadónő Alsógödre; Olajos Nándorné szül. 
Bekő Zsuzsanna kiadónő Perbálra; özv. Paral 
Ernőné szül. Klausnitz Irén kiadónő a buda
pesti 103. sz. postahivatalhoz; Páldy Lászlóné 
szül. Herz Gizella volt pm. Vácszentlászlóra; 
Szabados Lászlóné szül1. Delényi Erzsébet men. 
pm. Csillaghegyre; Vörös Zsigmondné szül. 
Vörös Ilona volt postasegédtisztnő Domonyra.

A debreceni ig. kerületében: Kovács József 
men. pm. a sarkadi cukorgyári postahivatalhoz; 
Latzkovits Dezsőné szül. Zambelli Márta hiv. 
kisegítő Besenyszögre; Papp Krisztina volt pos
taügynök Mezőladányba; Soós László volt pos
tasegédtiszt Kenderesre; Sramkó Ilona kiadónő 
Mezőzomborra; Tornyay Gusztáv volt posta- 
segédtiszt Gagybátorra; Varrók Lajos máv. in
téző Királd pu.-ra.

A pécsi ig. kerületében: Ambrózy Ilona
kiadónő Resznekre; Benkő István Zoltán kiadó 
Kurdra; özv. Gébéi Antalné szül. Schwarbauer
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Paula volt pin. Rédicsre; Gotthard Adél kiadó
nő Buzsákra; Horváth Zsófia kiadónő Nagy- 
kapornakra; Kádár Lajosné szül. Kramaszta 
Emilia volt postaügynök Magyarszentivánra; 
Kiss Dezső volt postasegédtiszt Letenyére; Kó
nya Károly Lajosné szül. Beéry Xénia h. pm. 
Miszlára (véglegesítés); Medvéssy Teréz kiadó- 
nő Inkére; Natta Vilma kíadónő 'Felsőőrsre; 
Pék Vidorné szül. Bozóky Teréz kiadónő Ké
mesre; Preininger Róza volt pm. Görösgál- 
pusztára; Reidler Teréz h. pm. Balatonendréd- 
re (véglegesítés); Revilák Ádámné szül. Molnár 
Emilia kiadónő Tabra; özv. Szijjártó Gézáné 
szül. Stein Irén men. pm. Kisdorogra; Tikos 
Józsefné szül. Szabó Elvira hiv. kisegítő Her- 
cegszabarra.

A soproni ig. kerületében: Baranyi Meny- 
hértné szül. Bereczky Julianna hiv. kis. Csajág
ra; Eszes Lajosné szül. Taschner Stefánia ki
adónő Kopházára; György Karola nyug. posta - 
segédellenőrnő Vátra; Horváth Irén kiadónő 
Magyarszombatfára; Janda Irén kiadónő Mező- 
szentgyörgyre; Majorovics Ignác volt postase- 
gédellenőr Bakonyszentkirályra; Novak József 
meri. pm. Veszprémvarsányba; Ökrös Ilona ki
adónő Tótvázsonyba; Rakonczay Anna volt 
postasegédellenőrnő Naszályra; Schöberl Paula 
kiadónő Nemcsvámosra; Somogyi Gábor men. 
pm. Szentgálra; Stach Györgyné szül. Fuchs 
Marianna volt pm. Vasvárra; Szűkíts Józsefné 
szül. Embcrsits Ilona h. pm. Felsőszölnökrc; 
özv. Tóth Mihályné szül. Kövecs Romána volt 
pm. Kajárra.

A  szegedi ig. kerületében: Alberty Irma h. 
pm. Dusnokra (véglegesítés); Ocskó Lajos ki
adó Kistemplomtanyára; Pető Sándorné szül. 
Schwitd Ilona kiadónő Szalkszentmártonba; 
özv. Reichner Ottóné szül. Horváth Aranka 
volt pm. Alpárra; Rozmanics Pálné men. pm. 
Soltszentimrére.
b) Áthelyeztettek a következő postamesterek, 

illetve postamesternők:
Bereczky Zsuzsanna Csajágról -— Hosszú- 

pcresztegrc; Blatnyák György Buzsákról — 
Göncre; Bóka István Foktőről — Kecelre; Cson
tos Gyula Apostagról — Villányba; Érti Oli- 
vérné szül. Jaczkovits Anna Szentgálról — An- 
docsra; Gyöpös Imréné szül. Vajda Margit Me- 
zőzomborról — Aldebrőre; Karkovány Kálmán 
Berettyóújfaluról — Mernyére; Kiss Jenő Mer- 
nyéről — Berettyóújfalura; Kozáry Karolin Tót- 
vázsonvból — Nemesgulácsra; Krausz László

Göncről - Enyingre; Sárközy Gyula a sarkadi 
cukorgyári postahivataltól — Nyírbátorra; Si
mon György Besenyszögről — Jászkisérre; S. 
Vadnay Béláné szül. Deutsch Gizella Magyar- 
szombatfáról — Tiszakürtre.

c) Lemondottak:
Adamecz István gödi, özv. báró Bánffy 

Albertné szül. Geréb Ilka budapesti 508. sz., 
özv. Benkő Antalné kurdi, Borsos Borbála nagy
sápi, Csikesz Ferencné szül. Vinczy Etelka kő- 
vágószőllősi, Czeczey Károly mezőszentgyörgyi, 
Eberhardt Jánosné szül. Brise Etel kispesti 3. 
sz., Erődi Béláné szül. Kemény Margit buda
pesti 103. sz., Habán Gyula terényi, Hazay Sán
dorné szül. Horváth Julianna berzéki, Kiss 
Ilona diósviszlói, Koncz János kállói, Major Já
nos Röszke pu.-i, Nagy Mária bői, Nebenma- 
yer Józsefné szül. Szabó Mária csillaghegyi, 
Oszlányi Gabriella vörsi, özv. Pataky Gyuláné 
szül. Mátz Ida öreglaki, Revilák Ádám tabi, 
Szegő Emilné szül. Rivészy Margit nagykozári, 
Taschner Mátyás kópházai és Tóth Györgyi 
kajári postamesterek, illetve postamesternők.

d) Szerződése felmondatott:
Özv. Fülep Istvánná szül. Budai Anna ál- 

mosdi, Iványi Jánosné szül. Papp Róza hosszú- 
peresztegi, Kocsis Károlyné szül. Jábik Mária 
biharnagybajomi, Papp Ilona szalkszentmárto- 
ni, Szűcs Kálmánná szül. Gálffy Erzsébet öreg
csertői és Tretter Mária vasvári postamester- 
nőknek.

e) Elbocsáttattak:
Barta Antalné szül. Marczy Berta mária- 

besnyői, Brukker Jakab szemrai, Farkas Lszló- 
né szül. Naményi Viktória somogysámsoni, 
Molnár Gézáné szül. Neuhauszer Erzsébet vér 
tesacsai és Nagy Istvánná szül. Czimmermann 
Mária andocsi postamester, illetve postamester- 
nők.

f) Meghaltak:
Embersits Ferenc felsőszölnöki, özv. Fodor 

Károlyné felsőpatyi, Gramantik Teréz lapujtői, 
Kocziha Endre szentgotthárdi, Kollacsek Jó
zsefné szül. Késői Paula tatárszentgyörgyi, Oláh 
Benedek kenderesi, P ál fi Gizella hosszúhetényi, 
Sándor Irma szalatnaki, Schumacker Károlyné 
szül. Bérsy Erzsébet balatongyöröki és Zsóka 
Ella acsádi postamesterek, illetve postamester- 
nők.

Budapest, 1928. évi január hó 23-án.
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Pályázati hirdetmény.
3.696.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. postamesterek és postames
teri alkalmazottak országos nyugdíj egyesületé be nyugdíj jogos tagként való belépésnek a kö
telezettsége mellett.

Az egyéb fogalkozásúakra vonakozóan 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. postavezérigaz
gatósághoz 1928. évi február hó 14-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1928. évi január hó 25-én.

Pályázati hirdetmény.
1.487.

postaügynöki állásra, szerződés mellett

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1928.

évi február hó 14-ig nyújtandók be. Az általá
nos feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest, 1928. évi január hó 23-án.
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Kimutatás
a létszámból törölt posta kiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Po
st

ai
ga

zg
at

ó
sá

gi
 k

er
ül

et A létszámból törölt egyén
A létszámból való 
törlés oka és a ren

delet száma

í

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb

re
ce

n

Kravecz Mária kiadó Miskolc
1889 Zemplénagárd Borsodszemerén

postamester

D
eb

re
ce

n

Oláh Vilma
«

kiadó Nagyiéta
1895 Pallagpuszta Mezőpeterden

postamester

Sz
eg

ed

Dudás Elvira kiadó Nagylak
1905 Tótkomlós Saját kérelmére

Sz
eg

ed Dusmath László kiadó
I

Kunszentmiklós
1901 Kunszentmiklós

Fél évig nem vállalt 
alkalmazást

t

Sz
eg

ed Pirisi Irén kiadó Kalocsa
1900 Öregcsertó Saját kérelmére

bTj
ín

Eberhardt Irén hiv.
kisegítő

Budapest
1898 Kispest 3

A Kispesti 3. sz. postahi
vatal postamesterévé ne

veztetett ki

'

b ß
N

b ß

Noge Jolán kiadó Igló
1899 Göd Alsógödi postamesterré 

neveztetett ki

u

'V

N
<L>

>
ns

özv. Koch Imréné kiadó Budapest
1894 Szada Gödi postamesterré 

neveztetett ki

oo
O

özv. Paral Ernőné kiadó Babocsa A Bp, 103. sz. postahiva-p-i 1889 Bpest 76 tál postamesterévé nevez
tetett ki
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Betöltendő kiadói állás.
A szobi postahivatal állandó alkalmazásra 

mielőbbi belépéssel kellő gyakorlattal bíró ki
adót keres, aki helyettesíteni, valamint száma
dást készíteni is önállóan tud. Megkereséseket 
postahivatal Szob, Hont megye címre kér.

Kiadói állást keresnek.
Mindhárom szakban teljesen jártas pénztár- 

kezelésben is gyakorlott kiadónő állást keres 
azonnali belépéssel is. Szíves megkeresést kér 
Kollmann Julia Nagykanizsa, Attila ucca 22.

Gyakorlott kiadónő február elsejére állást 
keres. Szives megkereséseket a fizetési feltéte
lek megjelölése mellett. Horváth Anna Lovász- 
patona, postahiv. címre kér.

Mindenben gyakorlott kiadó alkalmazást 
keres Budapesten vagy bármely kerületben. 
Szives megkeresést kér Rácz Erzsébet posta
kiadónő Szeged, főposta restante címre.

önálló kezelésre képes 12 éves gyakorlattal 
bíró kiadó azonnalra állást keres; helyettesítést 
rövid időre is vállal. Cím: Zádori Józsefné
Kápolnásnvék, Fejér megye.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag u. 18. — Felelős v.: Uuehon J.
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TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

BUDAPEST 1928 FEBRUÁR 7 .

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

............ . . . . .  .......  ....................

5. szám.

Miniszteri elismerés.
Lefoglalandó sajtóterm ék.
Napi zárlatkönyv, vagy külön papírlapok használatá

nak eltiltása a napi pénztárzárlat készítésénél.
A külföldre szóló postautalványok kiállításánál hasz

nálható nyelvek és az idegen nyelvű tőszámnevek jegy
zékének bővített kiadása.

Az adó- és illetékintések kezelése.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemények 

díjszabásában.
Változás a Távíró-D íjszabásban.
Általános magyar—ném etalföldi távbeszélő forgalem.

Uj magyar—csehszlovák távbeszélő viszonylatok meg
nyitása.

Uj magyar—jugoszláv távbeszélő viszonylatok meg
nyitása.

Budapest—Strasbourg távbeszélő viszonylat m egnyi
tása.

A jándékkérés eltiltása.
Postahivatal megnyitása.
Forgalomközi változások.
Hivatalvezetői megbízás.
Pályázati hirdetmény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból tö rö lt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

T A R T A E O M

Miniszteri elismerés.
2.156.

' A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 
Hollós József postaigazgatónak az új Posta- 
kezelési Utasítás szerkesztése körül buzgalom
mal teljesített kiváló szolgálatáért elismerését 
fejezte ki.

Budapest, 1928. évi január hó 26-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
4.300. *

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója folyó évi január hó 27-én kelt B.— 
L428Ö2—1928. számú végzésével Karcagon a 
Kertész József nyomdájában előállított Garami 

. Árpád „Kokott vagy úrinő” cím alatt, a Heros 
könyvkiadó cég kiadásában Budapesten meg
jelent és forgalomba hozott könyvnek lefogla
lását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
budapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi február hó 1-én.

Napi zárlatkönyv, vagy külön papírlapok 
használatának eltiltása a napi pénztárzárlat 

készítésénél.
ad. 45.140.

Tudomásomra jutott, hogy egyes posta- 
mesteri hivatalok az 1925. évi P. R. T. 11. szá
mában közzétett 5.666. sz. rendelet 1. §-a elle
nére a napi pénztárzárlatot még mindig nem 
magán az eredeti pénztárszámadáson készítik 
el, hanem vagy külön papírlapon, vagy házi fü
zetben, esetleg a Welliseh, szentgotthárdi nyom
dában készült napi zárlatkönyvben.

Újból figyelmeztetem a kir. hivatalokat, 
hogy a pénztárszámadás hitelességét lerontó 
ezen eljárástól tartózkodjanak, a napi pénztár
zárlatot minden körülmények között magán a 
pénztárszámadáson készítsék el és mindig ezt 
az eredeti pénztárszámadást terjesszék fel, még 
akkor is, ha abban több javítás történt volna, 
önként értetődik, hogy a javításokat szabály
szerűen kell eszközölni, számokat egymásfölébe 
való javítással átírni, vagy kivakarni tilos, ellen
ben a helytelen számot át kell húzni és föléje 
írni a helyes számot. A pénztárszámadásról má
solatot megtartani nem szabad, csak a vég
összegeket kell a „Rovancs” megfelelő hasáb
jaiba beírni.

Ez a rendeletem nem érinti az I. o- posta-
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mesteri hivatalok azon kötelezettségét, hogy az 
1925. évi P. R. T. 11. számában közzétett 4.735. 
sz. rendelet 11. pontja szerinti főpénztári elő
jegyzést vezessék, míg a többi postahivatal a 
H. P. U. 8. §. 29. pontjának 2-ik bekezdése ér
telmében a pénzmaradvány részletezésére elő
írt havi füzetet köteles használni.

Budapest, 1928. évi január hó 31 én.

A külföldre szóló postautalványok kiállításánál 
használható nyelvek és az idegen nyelvű 

tőszámnevek jegyzékének bővített kiadása.
3.487.

Értesítem a hivatalokat, hogy a külföldre 
szóló postautalványokat általában a felvevő or
szág nyelvén és francia nyelven lehet kiállítani. 
A Magyarországon feladott külföldre szóló 
postautalványokat tehát magyar vagy francia 
nyelven, az Ausztriába és Németországba szóló 
postautalványokat pedig német nyelven is ki 
lehet állítani.

Viszont külföldről olyan postautalványok 
is érkezhetnek a magyar hivatalokhoz, melyek 
a legkülönbözőbb idegen nyelven vannak ki
állítva.

Avégből, hogy a postahivatalok megálla
píthassák, vájjon az utalványokon a számje
gyekben és betűkben kifejezett összeg egye
zik-e, a P. R. T. 1913. évi 35. számában megje
lent ad. 9.931. v. sz. rendelettel kiadott jegyzék
hez, pótívet készíttettem, amely magában fog
lalja a cseh, észt, finn és lett nyelven a tőszám 
neveket.

A jegyzéket és a pótívet a külföldi hírlap
osztály fogja a postahivataloknak megküldeni 
és pedig egyelőre a rendelkezésre álló korlátolt 
példányszámra való tekintettel a kincstári hi
vataloknak általában 2—2, az I., II. és III. osz
tályú postamesteri hivataloknak pedig 1—1 da
rabot.

A bővített jegyzék a tőszámneveket, az al
bánt és litvánt kivéve, mindazoknak az orszá
goknak nyelvén magában foglalja, 'melyekkel 
jelenleg utalványforgalmunk van. A jövőben 
tehát csak az albán és litván nyelven kiállított 
postautalványokat lehet szükség esetén a P. R. 
T. 1927. évi 50. számában megjelent 44.666 sz. 
rendelet 4. pontja értelmében a postavezér
igazgatóság 4. ügyosztályához lefordítás végett 
felterjeszteni. A IV. osztályú postamesteri hi

vatalok ellenben egyelőre más nyelven kiállí
tott utalványt is felterjeszthetnek, ha az ide 
gén ijyelv miatt az összeg tekintetében kétsé
gük merülne fel.

A hivatalok a külön készített pótívet meg
felelő módon erősítsék be a P. R. T. egyik leg
közelebbi számával odaérkező 1923. évben ké
szült jegyzék 28. oldala után.

Budapest, 1928. évi február hó 1-én.

Az adó- és illetékintések kezelése.
3.586.

A P. Ü. Sz. 33. §. 11. pont 2. bekezdése ér
telmében az adóintésekre szolgáló levelező
lapokat csakis a kincstári postahivatalok szék
helyén levő kézbesítés céljából lehet feladni. 
Ezt a rendelkezést ezennel hatályon kívül he
lyezem és az adó- és illetékintések kezelését a 
P. T. R. T. 1913. évi 16. számában közölt 9.949 
ein.- 1912. számú rendelet III. pontjában fog
laltaknak megfelelően az alábbiakban szabá
lyozom.

Adóintések.
1. Az adók és illetékek befizetésére vonat

kozó intésekre a budapesti központi díj- és ille
tékkiszabási hivatal és a közadókat kezelő ha
tóságok és hivatalok külön levelezőlapokat 
használnak. (P. Ü. Sz. 33. §. 11. p.)

Az adóintések feladása.
2. E levelezőlapokat az L pontban jelzett 

szervek községek szerint csoportosítva egy kö
zös feladójegyzék kíséretében a székhelyén 
levő postahivatalnál előzetesen megállapított 
oly időpontban adják postára, amidőn a posta- 
hivatal azoknak átvizsgálására és átvételére leg
inkább ráér.

Adóintések kezelése.
3. A felvevő postahivatal az intéseket sza

bályszerűen átveszi, keletbélyegzővel ellátja s 
azután a helybe szólókat a legközelebbi kézbe
sítői körút alkalmával kézbesítteti, a tovább- 
menőket pedig a legközelebbi indítással köte
gelve, — boríték nélkül — közönséges levél
postai küldeményként a rendeltetési postahiva
talhoz továbbítja.
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4. A postahivatalok az intéseket csak a 
belső kézbesítő kerületben, valamint a külső 
kézbesítő kerülethez tartozó oly községekben 
kézbesítik, amelyekben faluzó levélhordói járat 
van berendezve.

A kézbesítésre odaérkezett többi intéseket 
pedig kézbesítés végett az illetékes községi elöl
járóságnak adják át, illetve küldik el. Ily eset
ben a tértivevényeket, illetve a nem kézbesít- 

*hető intéseket a községi elöljáróság az illető 
postahivatalhoz 5 nap alatt köteles visszajut
tatni.

Nyilvántartás.
3. A kézbesítendő adóintéseket a kincstári, 

valamint a nagyobb forgalmú I. osztályú posta- 
mesteri hivatalok az e célra nyitott érkezési 
(kiosztó) egyenlegben, a többi postamesteri hi
vatal (postaügynökség) pedig az ugyancsak e 
célra nyitott posta-átadókönyvben tartják nyil-

Szétosztás, átvétel.
6. Az adóintéseket ezután a kézbesítő, il

letve faluzó-levéíhordói járások szerint szét 
kell osztani. A kézbesítők, illetve a faluzó-levél- 
hordók a nekik kézbesítésre kiosztott adóinté
sek átvételét az előbb jelzett nyilvántartásban 
sommásan ismerik el.

Községi kézbesítés.

7. A  hivatal székhelyén levő községi elöl
járóság az általa kézbesítendő adóintéseket a 
postahivataltól átadókönyv alapján aláírás elle
nében sommásan veszi át.

A külső kézbesítő kerülethez tartozó köz
ségekhez szóló intéseket a postaküldönc - 
könyvbe való sommás bejegyzésre átVéíéTreT 
ismeaxi-^idl^Bében záros- táskában kell az illető 
községi elöljáróságnak megküldeni.

Kézbesítés.
8. A kézbesítésnél a kézbesítő a vétbizo- 

nyítványt (térti vevényt) a címzett által keltez
te ti, aláíratja, a vétbizonyítványt azután elvá- 
laszja az intéstől, ez utóbbit a címzettnél hagyja 
s a vétbizonyítványt a hivatalba visszahozza. 
Ennek, valamint a kézbesíthetetlen intéseknek 
visszavételét — kézbesítőkönyv használata ese
tén -— a leadó a kézbesítőnek sommásan nyug
tázza.

9. Az intést rendszerint a címzettnek magá
nak kell kézbesíteni, azonban a címzett otthon 
nemlétében az az üzlet, iroda, gazdaság, válla
lat vezetőjének vagy első alkalmazottjának, a 
címzett 14 évet meghaladó családtagjának vagy 
háznépének Ts 'kézbesíthető, illetve kézbesí
tendő.

Ha a címzett vagy háznépe a tértivevénv 
aláírását megtagadja, a kézbesítő az intést ott
hagyja, de a tértivevényre feljegyzi, hogy az 
intést kinél hagyta és hogy ez az aláírást meg
tagadta.

10. Ha az intés kézbesítése nem magának a 
címzettnek történt, a tértivevényen fel kell tün
tetni azt, hogy az átvevő címzettel minő vi
szonyban van (pl.: helyette felesége N. N.).

11. Ha az intés kézbesítése nem abban a la
kásban történt, melyet az intőhivatal az intésre 
feljegyzett, a kézbesítő azt, hogy az adóintést 
mely utcában és mely számú házban kézbesí
tette, vagy hagyta vissza, a vétbizonyítványra 
(tértivevényre) feljegyezni tartozik.

Az intések kézbesíthetetlennek csak akkor 
tekinthetők, ha a címzett meghalt, ha lakása 
nem található, vagy ha a címzett egy hétnél 
hosszabb időre elutazott. A kézbesíthetetlenség 
okát az intésre fel kell jegyezni.

Eljárás a kézbesítés után.
12. A rendeltetési postahivatalok a kézbesí

tés végett más postahivataltól hozzájuk köteg- 
ben érkező és általuk kézbesített intések vég
bizonyítványait (tértivevénveit), illetve a nem 
kézbesíthető intéseket haladéktalanul, a község
től visszaérkezett tértivevényeket, illetve a nem 
kézbesíthető intéseket pedig azok visszaérke
zése után nyomban közönséges postaszolgálati 
levélben visszaküldeni kötelesek a felvevő pos
tahivatalnak.

13. A felvevő postahivatal a vissza érke
zett tértivevényeket és a kézbesíthetlenül visz- 
szaérkezett intéseket gyűjti és azokat az ere
deti feladójegyzékkel együtt a kir. adóhivatal
nak (a díj- és illetékkiszabási hivatalnak) a 
posta átadókönyvben való elismerés mellett, 
legfeljebb 10 nap alatt visszaszolgáltatni kö
teles.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy az 
adó- és illeték-intések kézbesítésére és a térti 
vevények, valamint a nem kézbesíthető intések 
visszaküldésére kellő gonddal ügyeljenek annál 
is inkább, mert ilyenek, de különösen a közúti
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gépjármű adó fizetésére vonatkozó intések a 
közeljövőben előreláthatóan nagyobb számban 
kerülnek feladásra.

Tájékoztatásul egyben közlöm, hogy 
a közúti gépjármű-adó befizetésére vo
natkozó adóintő-levelezőlapokat a m. kir. 
pénzügyminisztérium a rendes válaszos leve
lezőlap alakjában az állami nyomda útján 'állít
tatja elő és azok mindkét részét (az adóintést 
és a tértivevényt) a bérmentesítési díjnak meg
felelően 4—4 filléres, illetve 8—8 filléres posta- 
bélyegbenyomattal láttatja el. Ezeket az adó
intéseket a hivatalok a fentiek értelmében aka
dály nélkül kezeljék.

Budapest, 1928. évi január hó 28-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjszabásában.

4.850.
A hivatalok a P. R. T. 1926. évi 61. számá- 

hjoz mellékelt kimutatásban az alábbiakat ve
zessék keresztül:
i 7. folyószám, Ausztria: a 10. hasábban „40” 

helyett írják: 60 3Ö); a kimutatás alján jegyzet
ként írják: ,,3G) Tértivevénv díja 50 Groschen; 
utólag kérve 1 Schilling.”

11. folyószám, Brazília: a 10. és 11. hasáb
ban a régi adat helyébe írják: 600 és 1000.

Budapest, 1928. évi február hó 4-én.

Változás a Távíró-Díjszabásban.
48.283.

A hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díj szabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 11. oldalon Törökországnál via Italic 
Eastern díjtétele 79 fillérről 71 fillérre helyes
bítendő.

A 15. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Madagascár-sziget, utáni három szó: „Reu 
nion szigettel és” valamint a kitétel további 
részében „de Reunion” szavak törlendők.

Madagascar-sziget stb. díjtételei a via 
France T. S. F. útirányhasábban 2'72-ről 2'83-ra, 
a via Eastern hasábban 3-39-ről 3'50-re és a via 
Brest-Dakar vagy via Teneriffe-Dakar hasáb
ban szintén 3'39-ről 3-50-re helyesbítendők.

Ugyanezen az oldalon az 1. jegyzet szö
vegében „Reunion sziget” szavak törlendők.

A 16. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Portugál—Kelet-Af rikán ál f) Buzi (via 
Beira radio) után a „1.” jel, lent pedig az 1. jel 
zésű jegyzet törlendő.

Ugyanezen az oldalon és ugyancsak Por
tugál—Kelet-Afrikánál g) Mambone (via Beira 
radio) után „7.” jel, lent pedig a következő jegy
zet írandó: „7. Mambone hivatalhoz táviratok 
mindazokon az utakon küldhetők, melyeken 
Délafrikai Unióba; a szódíj ezeken az utakon: 
délafrikai unió díja +  68 fillér. Az útjelzés 
ilyen esetekben „Union de l’Afrique du Sud” 
kitétellel megtoldandó.

Ugyanezen az oldalon Portugál- Nyugat- 
Afrika a) Angolá nál Benguela, Loanda, Mossa- 
mades díjtétele a via Brest-Dakar vagy via 
Teneriffe-Dakar- útirányhasábban és a via Lis
sabon—Madére hasábban 5'60-ra helyesbítendő. 
„Többi hivatal díjtételei ugyanezekben a út
irányhasábokban 5'72-re helyesbítendők.

Ugyanitt b) Guinea-nál Bolama és Bissao 
díjtétele a via Eastern és a via Lissabon—Ma
dére hasábban 5'25-re helyesbítendő. „Többi 
hivatal” díjtétele a via Lissabon—Madére ha
sábban 5'36-ra helyesbítendő.

Ugyanitt a Rendeltetési ország hasábban 
„Bolama és Bissao” és „Többi hivatal” kitéte
lek közé külön sorban ..Bubaque” hivatal neve 
szúrandó be; ennek díjtételeként a via Eastern 
és a via Lissabon—Madére hasábban „6-32” a 
via Brest—Dakar vagy Teneriffe—Dakar ha
sábban pedig „6-27” jegyzendő elő.

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban Portugál—Nyugat-Afrika és 
Rhodésia közé a következő szúrandó be: „R'eu- 
nion-sziget °)”. Szódíja a via Eastern útirány- 
hasábban a következőképpen jegyzendő elő: 
„via Aden 3.39; a via Brest—Dakar vagy via 
Teneriffe—Dakar hasábban „3-39”. A Megjegy
zés hasábba a következő írandó: „LCD: mal- 
gache”. Ugyanezen az oldalon lent a következő 
jegyzet írandó: ,,n) Reunion-sziget szódíja via 
France T. S. F. =  2-83; ezen az úton =  LC =  
és távirati utalvány nem küldhető”.

A 18. oldalon b) Kábel utak: stb. bekezdés
ben via P. Q. után az „és via Italcáble” kitétel 
törlendő és helyébe írandó „valamint via Rat
eable és via Trieste-Eastern”.

Ugyanezen az oldalon a = PU =  távira
tokra vonatkozó b) pont a következőképpen he
lyesbítendő: ,,b) via London—Cial, via WU, via 
Anglo, via Imperial, via Empiradio, via London 
Marconi 1 P 87 f”. A d) pont pedig a követke-
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bőképpen helyesbítendő: d) via Paris—Cial, via 
P. Q. és via Radio France 1 P 28 f.

IV. Délamerikánál Argentina, Bolivia. 
Brazília, Chili (kivéve 1. Punta Arenas), Dél- 
Georgia, Falkland szigetek, Paraguay, Peru és 
Uruguay államainál a „Via Empiradio” út díj
tételei ugyanazok lesznek, mint a „Via Észak
atlanti kábelek — All America” út. Az Empi- 
rodo díjtételek tehát megfelelően helyesbíten
dők.

A 28. oldalon Guyana (francia)-nál az út
irányok felsorolása után a következő jegyzet 
írandó: LG =  táviratok via WU — Barba
dos rádió küldhetők”.

Ugyanezen az oldalon Guyana (német- 
alföldiénél az első útiránycsoportban „Via 
Trieste—Eastern—Barbados radio 5:52” új út
irány jegyzendő elő.

Délamerika összes országainak (kivéve 
Venezuelát) útirányai közül a „vagy Eastern”, 
illetőleg „vagy Eastern—Madére—Valparaiso” 
kitételek törlendők. Ugyanezeken a helyeken, 
— most már Venezuelánál is és Guyana (né
metalföldi) második útiránycsoportjában is, — 
„Via Trieste—Eastern” új útirány jegyzendő 
elő; díjtételei á „Via Északatlanti kábelek —All 
America” útirány megfelelő díjtételeivel azo
nosak.

A 30. oldalon Francia Indokína díjtételei 
elé a via Eastern hasábban f f  jel, lent pedig a 
következő jegyzet írandó „ff Ugyanezen díjté
tellel táviratok „via Transradio” is küldhetők”.

Ugyanezen az oldalon az l) jegyzet szöve
gében Wejh utáni rész a következőképpen he
lyesbítendő: . . .  Wejh, Madiné és Gézán hiva
talokhoz . . .  stb.

A 31. oldalon Malacca-félsziget 3:92 díjté
tele mellé a via Eastern útirányhasábban f f  jel, 
lent pedig a következő jegyzet írandó: „ff 
Ugyanezen díjtétellel táviratok „via Trans- 
radio” is küldhetők”.

A 32. oldalon Sziam díjtétele mellé a via 
Eastern hasábban f f f  jel, lent pedig a követ
kező jegyzet írandó: „ fff  Ugyanezen díjtétellel 
táviratok „via Trans-radio” is küldhetők.”

A 34. oldalon a via Eastern vagy via Var- 
sovic—Indo útirány hasábban a Fiji szigetek
nél Levuka díja 4'40-ről 4'17-re; Ba, Nausori, 
Navua Lautoka díja 4'51-ről 4'28-ra, Labasa Ta- 
viuni és Savusavu díja 4'62-ről 4:39-re, Nada- 
rivatu és Vunidava díja 4'52-ről 4'28-ra, Gil
bert szigetek nél pedig Ocean Island (via Suva)

díja 5'69-ről 5'4ó-ra, Tarawa (via Suva) díja 
6'38-ról 6T6-ra helyesbítendő.

A 35. oldalon Pápua terület Oriomo díja a 
via Eastern vagy via Varsovie—Indo hasábban 
4'09-rőI 4'21-re helyesbítendő.

A 37. oldalon Timor-sziget díjtétele mellé 
f f  jel, lent pedig a következő jegyzet Írandó: 
„ff Ugyanezen díjtétellel táviratok „via Trans- 
radio” is küldhetők”.

Ugyanezen az oldalon a via Eastern vagy 
via Varsovia—Indo útirányhasábban Tonga- 
vagy Barátság-szigeteknél Nukualofa és Vavau 
díja 5:69-ről 5:46-ra, helyesbítendő.

Budapest, 1928. évi január hó 13-án.

Általános magyar—németalföldi távbeszélő 
forgalom.
ad. 2.744.

Értesítem a hivatalokat, hogy a magyar— 
németalföldi távbeszélőforgalomban folyó évi 
február hó 15-étől kezdve az összes magyar és 
az összes németalföldi távbeszélő központok 
résztvesznek.

A beszélgetési díj valamennyi viszonylat- 
11 P 80 f.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás
ban a Németalföldre előjegyzett adatokat tö
röljék és azok helyébe a csatolt fedőlapot ra
gasszák be.

Budapest, 1928. évi január hó 29-én.

Uj magyar csehszlovák távbeszélő 
viszonylatok megnyitása.

3.411.
Folyó évi február hó 11-én a forgalom a kö

vetkező új magyar—csehszolvák távbeszélő vi
szonylatokban megnyílik:

Beszélge-
A magyar távbeszélő A külföldi távbeszélő tési dij

központ neve központ neve

P 1 f

Barcs Hérm anuv Mestec
I

5 05

Budapest Darmoty nad Zitavou 
(Zsitvagyarmat) 2 50

Debrecen Surany (Nagysurány) 3 1 50
Győr » 2 50
Hatvan » 2 50

Székesfehérvár » 2 501
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A hivatalok a Távbeszélő* Díjszabást az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi január hó 29-én.

Uj magyar—jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

3.750.
Folyó évi február hó 11-én a forgalom a 

következő új magyar—jugoszláv távbeszélő vi
szonylatokban megnyílik.

A magyar távbeszélő 
központ neve

A külfö ld i távbeszélő 
központ neve

Beszélge
tési díj

P f

Barcs Donja Dubrava 
(Alsó Dom boruj 2 40

Madaras Bajmok 1 35
» Novisad (Újvidék) 2 90
» Senta (Zenta) 2 40

Sombor Zombor 1 70
Subotica (Szabadka) 1 70

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabást új vi
szonylatokkal egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi februér hó 1-én.

Budapest—Strasbourg távbeszélő viszonylat 
megnyitása.

2. 886.

Budapest és Strasbourg közt a távbeszélő
forgalom megnyílott. A közönséges három per
ces beszélgetés díja 11 P.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás
ban a 38. oldalon a ,,8. Franciaország” cím alatt 
közélteket az új viszonylat adataival egészít
sék ki.

Budapest, 1928. évi január hó 28-án.

Ajándékkérés eltiltása.
2.908.

Tudomásomra jutott, hogy egyes posta 
altisztek a postát sűrűbben igénybevevő keres
kedőket, vállalatokat, gyárakat újévi üdvözlés 
ürügye alatt lakásaikon, sőt gyűjtőívvel helyi
ségeikben felkeresték vagy a bérelt levélfiók
jaikban üdvözlő lapokat helyeztek el és így hol 
burkoltan, hol nyíltan újévi ajándékot kértek.

Figyelmeztetem a hivatalvezetőket, hogy 
az ajándékkérést minden rendelkezésre álló 
eszközzel akadályozzák meg és szükség esetén 
a tilalom ellen vétők ellen a fegyelmi eljárás 
megindítása végett tegyenek előterjesztést.

Ez a tilalom nem vonatkozik a kézbesítők
nek az újévi könyvecskék szokásos kiosztására.

Budapest, 1928. évi február hó 1-én.

Postahivatal megnyitása.
2.788.

Dénesháza ii. változatlan forgalmi körrel 
e z e n t ú l A z  új hivatal díjnégyszögszáma vál
tozatlan, utalványjelzőszámá 5.163. A hivatalok 
a helységnévtárt, valamint a postahivatalok név
sora című segédkönyvet ennek megfelelően he
lyesbítsék.

Budapest, 1928. évi február hó 1-én.

Forgalomközi változások.
I.

2.989.
Réde nk., Veszprém vm., zirci j., ezentúl 

®£3 is.
Budapest, 1928. évi január hó 25-én.

II.
3.343.

Karád nk., Somogy vm., ezentúl (§>£3 is. 
Budapest, 1928. évi január hó 28-án.

III.
3.252.

Felsősáp kk., Nógrád és Hont k. e. e. vm., 
nógrádi j., ezentúl #£3 is.

Budapest, 1928. évi január hó 25-én.

Hivatalvezetői megbízás.
1.990.

Dr. Komlós Balázs postafőtiszt (402) az 
1928. évi május hó l étől kincstári kezelésbe 
veendő kiskunhalasi postahivatal vezetésével 
megbizatott.

Budapest, 1928. évi január hó 25-én.
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Pályázati hirdetmény.
28.842.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésének és a m. kir. postamesterek és postames
teri alkalmazottak országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a kö
telezettsége mellett.

Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel-
a Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában szerelt kérvényüket a debreceni m. kir. posta-
közzétett 17.661. sz. rendeletben foglaltak az igazgatósághoz 1928. évi február hó 22-ig nyujt-
irányadók, az általános feltételek pedig a P. R. sák be.
T. 1926. évi 2. számában tétettek közzé. Budapest, 1928. évi január hó 30-án.

Pályázati hirdetmény.
3.138.

postaügynöki állásra, szerződés mellett

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

A
postaügynökség

neve

! J
el

le
ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság S z á l l í t

m
un

ka
ju


ta

lé
k

sz
ál

lít
 ás

i 
át

al
án

y

ta
lu

zó
 le

vé
l

ho
rd

ói
 

át
al

án
y

hova

tá
vo

ls
ág

milyen járattal

na
po

nk
in

t
há

ny
sz

or

Pengő Km

So
pr

on

Köveskút P Vas 204 .-

A
 s

zá
llí

tá
s 

és
 k

éz


be
sí

té
sr

ől
 a

 k
öz


sé

g 
go

nd
os

ko
di

k

Vassurány 
Salfa pu. 1.49 Gyalogküldönc

eg
ys

ze
r

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 
1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az

1928. évi február hó 22-ig nyújtandók be. Az ál 
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest, 1928. évi január hó 26-án.
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Kimutatás
a létszámból törölt posta kiadókról.

Po
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et A létszámból törölt egyén
A . . .

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

P
é

c
s

Potyondy Mária • kiadó 1899 IX. 8. 
Aszófő Nagykónyi Aszófői postames

terévé neveztetett ki

Kiss Julia kiadó 1895. XII. 1. 
Búcsú Nagyatád Mőzsi postamesterévé 

neveztetett ki

lást keres. Szives megkereséseket kér Orovits 
Zsuzsa, Mosonszolnok.

Fiatal kiadó, jó távirász, azonnal állást vál
lal. Pálma Gyula postakiadó, Felsőgalla.

Nagyobb pestkörnyéki hivatalnál pénztári 
kezelői állást vállal, március elsejétől. Faragó 
Jolán, postakiadónő, Jobbágyi Nógrád megye.

Teljesen önállóan kezelni tudó kiadónő, aki 
a pénztárkezelést is vállalja, azonnali belépésre 
állást keres. Szives megkeresést kér Kollmann 
Julia kiadónő, Nagykanizsa, Attila ucca 22. sz.

Szerényigényű, szakképzett kiadónő feb 
ruár 15-től állandó alkalmazást vállal. Szives 
megkereséseket Vercbély Róza kiadónő, Uj- 
kécske, Pest megye címre kér.

Kiadói állást keresnek
Mindhárom szakban jártas, 22 éves, kétévi 

gyakorlattal bíró s nyolc gimnáziumot végzett, 
kiadó állást keres. Cím: Huszár Vilmos, Diós
győr.

Tíz évi gyakorlattal biró kiadónő, mielőbb 
alkalmazást keres. Szives megkereséseket „Ter- 
ner postakiadónő (Poesaj, Bihar vm.)” címre 
kér.

Tíz évi gyakorlattal biró férfi kiadó, már
cius l ére állást keres. Szíves megkeresést a 
feltételek közlésével kér. Bechtler Antal, Csor- 
vás.

Több évi szolgálattal bíró, gyakorlott 
postakiadó, február 15-re, de azonnalra is, ál

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., I.ovag-u. 18. — Felelős v.: Duehon J.



3. b. Németalföld.

A magyar—németalföldi távbeszélő forgalomban az összes magyar és az összes német- 
alföldi távbeszélő központok résztvesznek. A beszélgetési díj valamennyi viszonylatban 11 P 
80 f.

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 szá
mítandók: «

1 II. III.

Ha a díjegység a rendes forgalmú 
időben percenként 

számítandó

a gyenge forgalmú 
időben az első három 

percért számítandó

a gyenge forgalmú 
időben percenként 

számítandó

P , P f P f P f

1 1 8 0 3 9 5 7 1 0 ■ 2 4 0





RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1038 FEBRUAR 1 E. <». szám.

T A R !
U tánvételi és megbízási összegeknek átu talása a ren« 

Ueltetési országban ny ito tt postai folyószámlára a Né« 
m etországgal való kölcsönös forgalomban.

A budapesti postai és pénzügyi értékcikk kiosztási 
körzetek megváltoztatása.

Táviratlevélsforgalom felvétele Saar« területtel.
Budapest székesfőváros külterületére szóló helyi táv* 

ira tok  küldöncdíjának megszüntetése.
V áltozás a TávírósDíjszabásban.
Uj magyarscsehszlovák távbeszélő viszonylatok megs 

nyitása.
N appali bérelt beszélgetések engedélyezése a magyar« 

osztrák és magyar«némct távbeszélő«forgalomban és a

Utánvételi és megbízási összegeknek átuta
lása a rendeltetési országban nyitott postai fo
lyószámlára a Németországgal való kölcsönös 

forgalomban.
4.578.

A folyó évi február hó 15-től kezdve a Né
metországgal való kölcsönös forgalomban az 
utánvételi és megbízási összegek az utánvéte- 
les küldemények és megbízások feladója által 
a rendeltetési országban nyitott postai folyó
számla javára is átutalhatók az alábbi fel
tételek mellett:

I. Eljárás a feladásnál.
1. A z utánvételes ajánlott levélpostai külde
ményekre és utánvételes csomagokra nézve.

a) Feladó az ajánlott levélpostai külde
mény vagy csomag címoldalán a cím felett 
szembeötlően feljegyzi a rendes utánvételi el
járástól eltérően nem a felvevő ország, hanem 
a rendeltetési ország pénznemében, azaz német 
birodalmf márkában, az utánvételi összeget s 
alatta a telepítési záradékot német nyelven a 
következő módon: „Nachnahme 100 Einhun
dert Reichsmark.
Zur Gutschrift auf Postscheckkonto....... .
.........  (a német csekkhivatal helye) N r..........
(a számla száma) d e s .... (a számlatulajdonos

A L O M
nappali bérelt beszélgetésekre vonatkozó általános rendel« 
kezések részleges módosítása.

Egységes típusú falon és asztalon egyaránt használható 
induktoros távbeszélő készülékek rendszeresítése.

Nyilvános helyiségek rádióvevőberendezései után fi« 
zetendő használati dijak.

V áltozás a „H elységnévtár“«ban, valam int a „Posta« 
hivatalok és Posta«ügynökségek N évsoráéban . 

Forgalom kód változások.
Sajtóhiba igazítás.
K im utatás a létszámból törölt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

neve) in ............  (a számlatulajdonos lak
helye)“.

. Ugyancsak feljegyzi feladó az utánvételi 
összeget a rendeltetési ország pénznemében az 

: e célra használandó külföldi utánvételes szál
lítólevél „Utánvétel — Montant du rembourse- 
ment“ rovatába s közvetlenül alatta pedig a fent- 
közölt telepítési záradékot. Ez utóbbit színes 
irónnal vagy színes tintával aláhúzza. A zára
dék alatt vagy folytatólagosan következik a 
csomag címzettjének pontos címe.

Az utánvételes szállítólevél utánvételi lapja 
a feladó által elválasztandó és megsemmisít
hető.

b) Feladó tartozik úgy az utánvételes aján
lott levélpostai küldeményekhez, mint az után
vételes csomagok szállítóleveleihez Német
ország belföldi forgalmában az átutaláshoz 
használt bef^etésilapat..ÁZahlkarte) csatolni, 
amelyet az osszeg-roväLök kitöltetlenül hagyása 
mellett ő maga pontosan kiállít.

A befizetési lapot (Zahlkarte) feladó attól a 
német csekkhivataltól szerezheti be, amelynél 
számlát nyitott.

A befizetési lap (Zahlkarte) az esetleges 
többi szállítási okmányokkal együtt gombostű
vel a szállítólevélhez illetőleg ajánlott levélhez 
erősítendő.

c) A felvevő alkalmazott gondosan megvizs-
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gálja a küldeményt abból a szempontból, hogy 
az a) és b) alatti követelményeknek megfelel-e, 
s amennyiben hiányokat vesz észre, azok pót
lására feladót felhívja.

d) Díjazás a feladásnál. A küldeménye
kért járó rendes szállítási díjakon felül 25 fil
lér utánvételi díj fizetendő, tekintet nélkül 
arra, hogy mennyi az utánvételi összeg s ez a 
többi díjakkal együtt bélyegekben rovandó le 
az ajánlott levélen, illetőleg a szállítólevélen.

Felvilágosítás adhatása végett megjegy
zem, hogy Németországban az utánvételi ösz- 
szeg telepítéséért a német posta még a követ
kező díjakat vonja le az utánvételi összegből:

25 R. M.-ig . . . .  30 pfennig
25— 100 „ „ ' . . . 35

100— 250 „ „ . . . 40
250— 500 „ „ . . 50 „
500— 750 „ „ . . 60
750—1000 „ . . . 70

2. A postai megbízásokra nézve.
A megbízási jegyzék első részének alján 

alkalmazott záradék üresen hagyott rovataiba 
feladó az 1. a) pont alatti telepítési záradékot 
beírja.

Azonkívül feladó tartozik a beszedett meg
bízási összegnek a feladó által a rendeltetési 
országban nyitott postai folyószámla javára 
való átutalása céljából ugyanolyan és ugyanúgy 
kitöltött befizetési lapot (Zahlkarte) csatolni, 
mint amilyen az utánvételes ajánlott levélpostai 
küldeményekre és csomagokra nézve az 1. b) 
pont alatt elő van írva.

Egyébként a felvétel szempontjából a fel
adott postai megbízásokra nézve előírt eljárás 
változatlan.

II. Eljárás az érkezésnél.

1. Az utánvételes ajánlott levélpostai
küldeményekre és utánvételes csoma

gokra nézve.
a) A Németországban feladott Magyar- 

országba szóló ilyen utánvételes küldemények 
feladói tartoznak e. küldeményeken, valamint 
a csomagok szállítólevelein a feladó által a m. 
kir. postatakarékpénztárnál nyitott folyószám
lára átutalandó utánvételi összeget a rendelte
tési ország pénznemében - tehát pengőben és 
fillérben — valamint a telepítési záradékot 
ugyanúgy feltüntetni, mint az a Magyarország

ból Németországba szóló küldeményekre nézve 
elő van írva.

Azonkívül tartoznak a feladók úgy az 
ajánlott levélpostai küldeményekhez, mint a 
csomagok szállítóleveleihez a magyar posta bel
földi forgalmában használt csekkbefizetési la
pot csatolni, amely az összegrovatok kitöltetle
nül hagyása mellett a feladó által állítandó ki.

Az érkezésnél a leadó (leszámoló) tisztvi
selő a szóbanlevő küldeményeket a fenti ren
delkezések szempontjából gondosan megvizs
gálja.

Ha az előírt magyar csekkbefizetési lap 
csatolva van, úgy azt az ajánlott levélpostai 
küldeményről, illetőleg szállítólevélről szétvá
lasztja s az „Elismervény“ rész szelvényének 
üres helyére feljegyzi az ajánlott levélpostai 
küldeményen, illetőleg szállítólevélen feltüntetett 
átutalandó összeget s azután a küldeményt ille
tőleg a szállítólevelet kézbesítésre kiadja.

A kézbesítés alkalmával a telepítendő után
vételi összeg a csomagot terhelő egyéb díjak
kal (vámdíj, házhozkézbesítési díj stb.) együtt 
szedendő be.

Ha a magyar csekkbefizetési lap a külde
ményhez illetve a szállítólevélhez nincs csa
tolva, úgy az ajánlott levélen illetve a szál
lítólevélen feljegyzett adatok (utánvételi ösz- 
szeg és telepítési záradék) alapján a leadó 
(leszámoló) tisztviselő biancó befizetési lapot 
állít ki, amelyen az „Elismervény“ rész szel
vényének üres helyére az utánvételi összeget 
feljegyzi s azután a küldeményt illetve szállító- 
levelet kézbesítésre kiadja.

A biancó befizetési lapok ára a levonóívben 
számolandó el.

Amennyiben az érkezésnél a szállítólevél 
is hiányzik, úgy a küldeményre feljegyzett 
adatok (cím, utánvételi összeg és telepítési zá
radék) alapján pótszállítólevél s ehhez biancó 
befizetési lap állítandó ki.

Egyébként a leadó (leszámoló) tisztviselő 
a szállítólevél valamint a csekkbefizetési lap 
kitöltetlen vagy hiányosan kitöltött rovatait a 
küldeményre feljegyzett adatok alapján pó
tolni tartozik.

A kézbesítés után a leadó (leszámoló) tiszt
viselő a kézbesített küldemények csekkbefize
tési lapjának szelvényére jegyzett utánvételi 
összegből levonja az alábbi díjszabás szerinti 
díjakat s a fennmaradt összeget írja be a csekk
befizetési lap üresen hagyott összegrovataiba
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telepítendő összegként. Pl. Ha az utánvételezett 
összeg 100 P, úgy 100 P—50 fillér =  99 P 50 f a 
telepítendő összeg.

> A csekkbefizetési lap kitöltése után annak 
összege rendes úton elszámolandó.

b) Díjazás az érkezésnél.
A szedendő díjak a következők:

40 P-ig 35 f 700 P-jg 2 P — f
100 „ 50 „ 800 „ 2 25
200 „• 75 „ 900 . 2 I 50
300 „ l P — „ 1000 „ 2 „ 75 „
400 „ l „ 25 „ 1100 „ 3 „ — „
500 „ 1 „ 50 „ 1200 „ 3 „ 25 „
600 „ 1 „ 75 „

A díjakat a csekküzleti napi aljegyzék be-
fizetési oldalának jobb szélén fel kell jegyezni, 
a napi összeget pedig a pénztárszámadásban 
„A beszedett portó- és kézbesítési díjak“ rova
ton kell bevételezni.

A csekkbefizetési lapnak „Elismervény“ 
része a csomagoknál a szállítólevélhez csato
landó, ajánlott leveleknél pedig a kézbesítő
könyv mellékletét képezi.

2. A postai megbízásoknál.
Az érkezett megbízásokra nézve előírt el

járás nem változik. A beszedett megbízási ösz- 
szeg átutalásáért a belföldi postautalványdíjak 
szedendők, amelyek a többi díjakkal együtt a 
megbízási jegyzéknek a hivatalnál visszamaradó 
részén bélyegekben rovandók le.

Az átutalás céljaira feladónak éppen úgy, 
mint az ajánlott levélpostai küldeményekhez 
vagy csomagokhoz, magyar csekkbefizetési la- 
pott kell csatolnia. Amennyiben feladó ennek 
csatolását elmulasztotta, úgy helyette biancó 
befizetési lap állítandó ki, az ajánlott levelekre 
és csomagokra nézve fent elrendelt módon.

A csekkbefizetési lap „Elismervény“ része 
a megbízási jegyzéknek a hivatalnál vissza
maradó részéhez tűzendő.

A megbízási jegyzéknek a feladó posta- 
hivatalhoz visszaküldendő részén alul a „A fel
adó tiszta követelése“ szavak után következő 
„amelyet az idemellékelt. . .  számú utalvány 
képvisel“ szavakat torolni kell s helyébe folyta
tólag az összeg rovat után következő üres he
lyen németül „Auf Scheckkonto N r.. . .  der kgl. 
ung. Postsparkasse in Budapest eingezahlt“ sza
vak írandók.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet a 
Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás

26. oldalán „Postai megbízások“ és 60. oldalán 
„Utánvétel“ címeknél az utolsó fejezet után, 
valamint az 59. oldalon az 1. pont alatt közölt 
díjszabásnál.

Budapest, 1928. február 11-én.

A budapesti postai és pénzügyi értékcikk 
kiosztási körzetek megváltoztatása tárgyában.

31.151.
Az 1925. évi P. R. T. 50. számában közzé

tett 20.072. sz. rendeletnek azt a részét, amely 
a pénzügyi értékcikk kiosztási körzeteket Bu
dapesten szabályozza, 1928. évi február hó 29-én 
hatályon kívül helyezem és egyúttal a postai 
értékcikkárusítási körzeteket is újra szabályo
zom.

1928. évi február hó 1-től kezdve a postai 
és pénzügyi értékcikk kiosztási körzeteket Bu
dapesten egyesítem és a mindkét fajta érték
cikknek a magánárusítók részére történő kiadá
sára a következő körzeteket állapítom meg:

a Várban üzlethelyiséggel bíró magánáru
sok részére a Budapest 1. sz. postahivatalt (I., 
Dísz tér 16.);

az 1. kerületnek a Ferenc József-hídtól a 
Gellérthegy déli oldalára eső lágymányosi ré
szében és a Kelenföldön üzlethelyiséggel bírók 
részére a Budapest 112. sz. postahivatalt (I„ 
Horthy Miklós út 34—36. sz.);

s Svábhegyen, a Farkasréten, Zugligetben, 
a krisztinavárosi részben, valamint a II. kerü
letből a Hűvösvölgyben, továbbá a Várfok 
ucca, Linzi lépcső, Kapás ucca, Szász Károly 
ucca, Marcibányi tér és Felvinczi út által körül
határolt részben üzlethelyiséggel bírók részére 
a Budapest 114. sz. postahivatalt (L, Krisztina 
körút 12. sz.);

az I. kerület tabáni részében, valamint a II. 
kerület Linzi lépcső, Kapás ucca, Margit körút, 
Királyhegy ucca, Pálffy tér és Dunapart által 
körülhatárolt részében üzlethelyiséggel bírók 
részére a Budapest 2. sz. postahivatalt (II., Fő 
ucca 6. sz.);

a II. kerület Pálffy-tér, Királyhegy-utca, 
Szász Károly-utca, Felvinci út által körülhatá
rolt részében, valamint a III. kerületnek a Zsig- 
mond-tértől délre eső részében üzlethelyiséggel 
bírók részére a Budapest 23. sz. postahivatalt (II, 
Margit-körút 8. sz.);

a III. kerületnek a Zsigmond-tértől északra 
eső részében (ideértve a Gázgyár telepet és a 
Római-fürdőt is) üzlethelyiséggel birók részére
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a Budapest 3. sz. postahivatalt (III. Tavasz-u.
14. sz.);

a IV. kerületben üzlethelyiséggel birók ré
szére a Budapest 4. sz. postahivatalt (IV. Város- 
ház-u. 18. sz. Főposta.);

az V. kerületnek a Deák Ferenc-tértől Deák 
Ferenc-utcától az Arany János-utcáig terjedő 
részében üzlethelyiséggel birók részére a Buda
pest 51. sz. postahivatalt (V. Mária Valéria-u.
15. sz.);

az V. kerületnek az Arany János-utcától a 
Wahrmann utcáig terjedő részében üzlethelyi
séggel birók részére a Budapest 5. sz. postahiva
talt (V. Szabadság-tér 10.);

az V. kerületnek a Wahrmann-utcától Új
pest felé eső egész részében, valamint a VI. 
kerületből a Váci-út és a Lehel-utca, Figyelő- 
út és Béke-út közé eső részben üzlethelyiség
gel birók részére a Budapest 56. sz. postahiva
talt (V. Váci-út 108.)

a VI. kerület Andrássy út, Király ucca és 
Vilma királyné út közé eső részében üzlethelyi
séggel birók részére a Budapest 61. sz. posta- 
hivatalt (VI., Király u. 54.);

a VI. kerület többi részében üzlethelyiség
gel birók részére a Budapest 62. sz. postahiva
talt (VI., Teréz körút 45. sz.);

a VII. kerületnek a Károly körúttól az Er
zsébet körútig terjedő részében üzlethelyiséggel 
birók részére a Budapest 705. sz. postahivatalt 
(VII., Dohány ucca 5. sz.);

a VII. kerület többi részében üzlethelyiség
gel birók részére a Nagyzuglónak kivételével a 
Budapest 72. sz. postahivatal (VII., Keleti p. u. 
indulási oldala);

a VIII. kerület Rákóczi út, Múzeum körút, 
Baross ucca, József körút, Futó ucca, Erdélyi 
ucca és Fiumei út által körülhatárolt részében 
üzletihelyiséggel birók részére a Budapest 8. sz. 
postahivatal (VIII., Rökk Szilárd ucca 2. sz.);

a VIII. kerület Erdélyi ucca, Futó ucca, 
József körút, Üllői út (ennek kizárólag VIII. 
kerületi oldala) Orczy út és Fiúméi út között 
fekvő részében, valamint a X. kerület Tisztvi
selőtelep részében üzlethelyiséggel birók ré
szére a Budapest 82. sz. postahivatalt (VIII., 
Mária Terézia tér 17. sz.);

a IX. kerület Kálvin tér, Vámház körút, 
Dunapart, Mátyás ucca, Köztelek ucca, Üllői 
út között fekvő részében üzlethelyiséggel birók 
részére a Budapesti 90. sz. postahivatalt (IX., 
Gönczy Pál u. 2. sz.);

a IX. kerület többi részében üzlethelyiség
gel birók részére a Budapest 9. sz. postahiva
talt (IX., Ferenc körút 39. sz.);

a X. kerület kőbányai részében üzlethelyi
séggel birók részére a Budapest 10. sz. posta- 
hivatalt (X., Füzér ucca 11. sz.);

a X. kerület rákosfalvai és a VII. kerület 
Nagyzuglói részében üzlethelyiséggel birók ré
szére a Budapest 100. sz. postahivatalt (X., 
Zalán ucca 58/a. sz.).

A postai vagy pénzügyi, avagy mindkét 
fajta értékcikk kiosztásával jelenleg foglalkozó 
és a fenti névsorban fel nem sorolt postahiva
talok magánárusítók részére, a rendelet életbe
lépte után, többé nem adhatnak ki semminemű 
értékcikket. Viszont a kijelölt postahivatalok 
a körzetükbe tartozó összes magánárusítóknak 
mindkét fajta értékcikket kötelesek az erre vo
natkozó érvényben álló szabályok keretein be
lül kiszolgáltatni.

Ezen az új beosztáson a felmerült szük
ség vagy előadott kérelem esetén, változtatá
sokat, figyelemmel az árusok érdekeire, csak a 
postavezérigazgatóság 8. (postaüzemi) osztályá
nak engedélyével lehet tenni. A postahivatalok 
tehát többé nem intézhetik el egymás között 
a körzeti beosztás megváltoztatására vonatkozó 
ügyeket, hanem azokat döntés végett fel kell 
terjeszteniök.

Egyebekben az előlhivatkozott rendelet to
vább is érvényben marad.

Budapest, 1928 február 8-án.

Táviratlevél forgalom felvétele Saar területtel.
3.716.

Folyó évi február hó 1-től kezdve távirat
levelek a P. R. T. 1927. évi 49. számában közzé
tett 46.371. sz. rendeletben közölt feltételek 
mellett. Magyarország és a Saar-terület közt is 
válthatók.

A betűkkel vagy számjegyekkel írt szá
mok, kereskedelmi jelzések vagy rövidített ki
fejezések tekintetében Ausztriával és Cseh- 
Szlovákországgal való forgalomban fennálló 
korlátozást egyidejűleg megszüntetem.

A kir. hivatalok a fentiek értelmében a 
„Táviró Díjszabás” 5. oldalán a g) 2. pont alatt 
foglaltakat megfelelően módosítsák és a 11. 
oldalon Saar területénél „9” jegyzetként a kö
vetkezőket írják: „Táviratlevelek küldhetők.
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Díjuk a rendes szódíj fele, díjminimum 20 szó 
díja".

A fenti változások a „Kivonatos Posta-, 
Táviró-, Távbeszélő-; és Rádió-Díjszabás” 71. 
és 75. oldalain is előjegyzendők.

A T. Ü. Sz. 96. oldalán az 59. §. 1. pontjá
ban „Cseh-Szlovákországba” után az „és” 
szócska törlendő és helyébe teendő, „Né
metországba” után pedig „és a Saar területre” 
szavak szúrandók be. A 2. pont 1. bekezdés 
szövegének 2. és 3. mondata pedig törlendő.

Budapest, 1928. évi február hó 4-én.

Budapest székesfőváros külterületére szóló 
helyi táviratok küldöncdíjának megszüntetése.

Tekintettel arra, hogy Budapest székesfő
város egész területe postai kézbesítés szem
pontjából belső kézbesítési terület, a Budapest 
székesfőváros külterületére (fogyasztási vám
vonalon kívül eső helyekre) szóló helyi távira
tok kézbesítésénél is megszüntetem a küldönc
díj szedését.

Felhívom a kir. hivatalokat, hogy ezt a ren- 
deletemet a T. U. Sz. 48. §-ának I. részében je
gyezzék elő, illetőleg a 48. §. J. rész 2. pontjá
ból: „Budapest székesfőváros külterületére
szóló helyi táviratok kézbesítéséért a küldönc- 
díj — akár a feladó, akár a címzett fizeti — 
mindig a rendes küldöncdíj” — szavakat, to
vábbá az 5. pont szövegét töröljék és ez utóbbi 
helyett 5-ik pontként írják be a következőket: 
„Budapest székesfőváros külterületén a kéz
besítés úgy a helyi, mint egyéb táviratoknál 
díjmentes; a küldönckézbesítést tehát külön ki
kötni és az =  XP =  jelzést alkalmazni nem 
kell. Budapest külső kézbesítési kerületébe (66. 
§. 1. pont) szóló táviratok feladására és kézbe
sítésére az általános szabályok az irányadók’1.

Ez alkalommal külön is figyelmeztetem a 
kir. hivatalokat, hogy azokra a helyekre szóló 
táviratoknál, amelyeknek a Helységnévtár sze
rint Budapest az utolsó távírdája (Hársakalja, 
Kővár, Máriaremete, Remetekertváros, Szőgli- 
get, Várhegy), ha a feladó a küldönckézbesí
tést kívánja, az =  XP =  jelzést alkalmazni és 
a küldöncdíjat beszedni el ne mulasszák.

Budapest, 1928. évi február hó 5-én.

Változás a Táviró Díjszabás-ban.
1.051.

A hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabásban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 11. oldalon Oroszországnál a Megjegy
zés hasábba a következők írandók: „Exprés“ 
nem köthető ki.

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban Törökországnál via Eastern ki
tétel „via Italie-Eaestern“-re helyesbítendő.

A 16. oldalon az Észak-Phodésiára vonat
kozó 8) jegyzet folytatásául a következők íran
dók: „Abercorn és Kasama hivatalokhoz szóló 
táviratok csak a feladó veszélyére fogadha
tók el.”

A 22. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Mexico utániB) és 2) jelek törlendők; ugyan
csak törölni kell az 5) jelű jegyzet szövegét is.

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban Salvador (San után 2) jel írandó.

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban St. Andrews Island-nál b) pont 
alatt a „Cartagena-Radio” kitétel törlendő és 
helyébe „Delicias-Radio“ írandó. Ennek díj
tétele az Útirány I. hasábban 5.01-ről 4.62-rc 
helyesbítendő.

A 28. oldalon Guyana (angol) 3. Pickersgill 
díja via Északatlanti kábelek — All America 
5.29-ről 5.07-re helyesbítendő.'

Ugyanezen az oldalon Guyana (francia) 
után *** jel, lent pedig a következő jegyzet 
írandó: *** Guyana (francia) összes hivatalai
nak szódíja „via Északatlanti kábelek — New- 
york Rádió”__ 6 P 13 f.

Ugyanitt az =  LC =  táviratokra vonat
kozó jegyzetben „Barbados-radio” és „küldhe
tők” szavak közé a következő kitétel szúrandó 
be: „és via Északatlanti kábelek—Newyork- 
Radio”.

A 29. oldalon Venezuela után +  jel írandó; 
ugyanez a jel 1. Porlamar (Margareta sziget) 
után törlendő.

A 30. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban. Francia Indokina eddigi alfelosztása tör
lendő és helyébe a következők írandók:

Francia .Indokina (Indochine Fran?aise) 
[Annám, Tonkin, Quang-Tcheo-Wan, Cambod- 
ge, Cochinchina, Laos, Poulo Condore-sziget 
(Ile Condore)]:.........

Ugyanitt Francia Indokina összes eddigi

30.631.
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díjtételei az összes útirány hasábban törlendők 
és az eddigi háromféle díjtétel helyett a követ
kező egységes díjtételeket kell leírni: a via 
France T. S. F. hasábban 3.44, a via Eastern és 
a via Varsovie—Indo hasábban 4.26.

Ugyanazon az oldalon lent az *) jegyzet szö
vegében „szóló magántáviratok csak közértelmű 
nyelven szerkesztve fogadhatók el“ szavak tör
lendők és helyükbe a következők írandók: 
„számjegyes nyelvű magántáviratok nem küld
hetők.”

Ugyanazon az oldalon lent a 2) jelű jegy
zet törlendő.

A 31. oldalon Malaca-félszigetre vonatkozó 
+  +  jelű jegyzet szövegében „Transradio” és 
„is” szavak közé „és via France T. S. F.” sza
vak szúrandók be és a jegyzet folytatásául „Via 
France T. S. F. távirati utalvány nem küldhető” 
szavak írandók.

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban Malacea-félsziget alfelosztásá- 
nak felsorolásában Kelantan előtti „Malacca” 
kitétel, valamint a hozzátartozó és a via Radio 
France útirányhasábban lévő következő kitétel 
„via France T. S. F.* 4.30” törlendő; ugyancsak 
törlendő lent a * jelű jegyzet teljes egészében.

A 35. oldalon Németalföldi Kelet-Indiára 
vonatkozó ** jelű jegyzet szövegében via 
Transradio után „via France T. S. F.” kitétel 
szúrandó be és a jegyzet folytatásául „Via 
France T. S. F. távirati utalvány nem küld
hető.” szavak írandók.

A 37. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban „Uj-Guynea terület” szavak elé ^  jel 
írandó. Ugyanitt az alfelosztásban Aitape és 
Kawieng szavak közé „Bulolo” hivatal neve 
szúrandó be, továbbá „Morobe” törlendő és 
helyébe „Salamoa” írandó.

Ugyanezen az oldalon Uj-Zéland díjtétele 
a „via Északatlanti kábelek via Italcable és via 
Empirndio—Vancouver” hasábban nem három, 
hanem négy csillaggal jelölendő; ugyanígy 
négy csillaggal jelölendő a «via Imperial— 
Vancouver“ a szódíj a via Eastern díjtételével 
azonos.» szövegű jegyzet is.

Budapest, 1928. évi február 7.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélő 
viszonylatok megnyitása.

3.935.
Folyó évi február hó 15-én a forgalom a 

következő új magyar—csehszlovák távbeszélő 
viszonylatokban megnyílik.

A magyar távbeszélő 
központ neve

A
külföldi

távbeszélő
központ

Beszélgetési
dij

neve P f

Balkány T a f r a n s k a  K o t l in a  
( B a r l a n g l i g e t ) 2 95

Balmazújváros » 3 40
Büdszentmihály » 2 9 5

Congrád » 3 95
Dombrád » 2 95
Forró-Encs » 2 95
Gönc 2 95
Gyom a » 3 40
Gyöngyös » 3 40
Győr » 3 95
Hatvan » 3 40
Kiskőrös » 3 95
Mád » 2 95
Pécs » 4 50

Rákosszentmihály » 3 40

Révfülöp y> 4 50

Szentes » 3 95

Szikszó » 2 95

Tiszabecs » 3 40

Vác » 3 40

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

Budapest, 1928. évi február hó 3-án.

Nappali bérelt beszélgetések engedélyezése a 
magyar-osztrák és magyar-német távbeszélő 
forgalomban és a nappali bérelt beszélgetésekre 
vonatkozó általános rendelkezések részlege# 

módosítása.
50.121

Bérelt beszélgetések az erős forgalmú 
órákban (8—21 óráig) a díjegység háromszoro
sáért ezentúl nemcsak a belföldi, hanem a ma
gyar-osztrák és magyar-német forgalomban is 
folytathatók.
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Ezzel kapcsolatban a nappali bérelt beszél
getésekre vonatkozó, eddigi rendelkezések a 
következőképen módosulnak:

Az erős forgalmú órákra kötött bérletből 
a vasárnapok és az ünnepnapok közül március 
15, áldozó csütörtök, Űrnap, Szent István ki
rály napja és karácsony első napja — ha a bérlő 
azt kívánja — kihagyhatok. Ilyen esetben a 
bérlet díjának kiszámításánál az alapul szol

gáló átlagidő tartama csak 25 nap.
Ha a bérletből a vasár- és ünnepnapok ki

maradtak és a valamely okból elmaradt nappali 
bérelt beszélgetést nem lehet pótolni vagy ki
egészíteni, akkor a havi bérleti összeg huszon- 
ötötdrészének az elveszett időre eső hányadát 
kell visszatéríteni.

A bérletkötésre szolgáló nyomtatvány 
mintája a következőképen módosul:

E lő la p .

(A bérletet kötő hivatal igazgatóságának megnevezése-

Bérlet távbeszélgetésekre.

Alulírott ....................-----........ ........... i lakos (lakik

) a túloldalon felsorolt feltételek mellett bérletet kötök.

A hivó A hivott
Az összeköttetés 

létesítésének ideje*
Az összekötte
tés időtartama 

percekben

Az összekötte- Havi bérlet

állomás központjának neve 
és az állomás hívószáma

tést vasár- és 
ünnepnap is

dij a

kell-e létesíteni?
P f

Kelt

Előttünk:

mint tanú. (Aláirás.)

mint tanú.

* Annak az országnak a zónaideje, ahol a bérletet kötötték.
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Hátlap .

A bérlet feltételei:

1. A bérelt beszélgetések ugyanazon előfizetői állomások között, előre m egállapított ugyanazon időben, 
naponta bonyolíttatnak le.

A bérlet legkisebb időtartam a egy hónap, s azt hónapról-hónapra m egújítottnak kell tekinteni, ha a bérlő
vagy a m. kir. posta a bérle ti idő lejárta elő tt 8 nappal írásben fel nem mondja.

2. A  bérelt beszélgetések kizárólag csak a bérlő személyes vagy üzleti ügyeire vonatkozhatnak.
3. A  bérelt beszélgetések legkisebb időtartam a 3 perc, bérelhető  6 perces beszélgetés is. H at percnél

hosszabb ideig tartó bérle t csak a gyenge forgalmú órákban és csak abban az esetben köthető, ha az igénybevett 
áramkörökön rendes körülm ények között lebonyolított forgalom ezt megengedi.

4. A  bérelt beszélgetések díja a gyenge forgalmú órákban a díjegység fele, az erős forgalmú órákban a d íj
egység háromszorosa alapján állapítandó meg.

A  bérlet díja 30 napi átlaggal van számítva. Az erős forgalmú órákban válto tt, tehát három szoros díjú 
beszélgetések havi bérleti d íjának  kiszám ításánál az alapul szolgáló átlagidő tartam  azonban csak 25 nap, ha az 
előfizető vasárnap, m árcius 15-én, áldozó csütörtökön, Ű rnapján, Szent István király napján és karácsony első 
napján nem kíván bérelt beszélgetéseket folytatni.

A  bérlet havi díja előre, egy összegben esedékes. N
5. A  bérletet bárm ely naptól kezdve meg lehet kötni, de a havi időszak mindig csak a hó elsején kez

dődik. Ha nem 1-én kezdődik  a bérlet, a hivatal a bérlet tényleges megkezdésétől, a havi bérleti időszak kezdő
napjáig eltelt időre arányosan eső bérösszegrészt az első egész havi időszakra járó bérleti összeghez hozzáadja, 
s azzal együtt, de előzetesen szedi be.

6. Az összeköttetést az em lített két állomás között a két központ a m egállapított pontos időben a folya
m atban levő beszélgetés befejezése után létesíti, hacsak a z o n n a l i  (állami, hírlap, vagy magán), illetőleg s ü r 
g ő s  (állami vagy szolgálati) beszélgetés nem vár lebonyolításra. A n e m z e t k ö z i  forgalomban a központok 
a folyam atban levő beszélgetés lebonyolítása után a bérelt beszélgetést feltétlenül kapcsolják, feltéve, hogy s ü r s  
g ő s állami beszélgetés nincsen előjegyezve.

A bérelt beszélgetésekre megállapított idő elteltével a központok az összeköttetést hivatalból bontják, ha- 
- csak a beszélő felek a beszélgetés befejezését már előbb nem jelezték.

A bérlők a beszélgetést csak akkor hosszabbíthatják meg, ha semmiféle más beszélgetés nem vár lebonyolí
tásra. A p ó t l ó l a g  f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s t  különálló beszélgetésnek kell tekinteni, s aszerint, amint 
azt az erős vagy a gyenge forgalmú órákban folytatták, legalább egy 3 perces közönséges beszélgetésnek kell db 
jazni. A  nemzetközi forgalom ban a pótlólag fo ly tato tt 3 percet meghaladó közönséges beszélgetés díjának ki
számítása az általános szabályok értelm ében három perces minimummal percenkint történik.

7. Semmiféle pótlás nem  jár és a posta semmiféle d íjté ríté st nem ad, ha a bérelt beszélgetés a felek hibá
jából nem jö tt létre vagy nem tarto tt a m egállapított időtartam ig.

* Ha a bérelt beszélgetés távbeszélő szolgálati hiba m iatt nem jö tt létre, vagy nem ta rto tt a m egengedett idő
tartamig, — ha lehet, még az ugyanazon díjszabási időszak letelte előtt, — pótolni kell, illetőleg ki kell egyen
líteni olyan beszélgetéssel, m elynek tartam a megfelel a fel nem  használt időnek.

Ha a beszélgetést nem  lehet pótolni, vagy időbeli kiegyenlítést nem lehet adni, a hivatal a megfelelő díjat 
a b é r l ő  k é r e l m é r e  visszatéríti. Ez a visszatérítés a havi bérleti díj 1/30-ad, illetőleg 1/25-öd része, ha a 
beszélgetés nem történt meg. Ha pedig a beszélgetés tartam a kisebb volt, m int a bérelt idő a hivatal ugyanezen 
összegeknek a fel nem használt időre eső részét téríti vissza.

8. Egyébként m inden olyan ügyben, mely egyfelől a m. kir. posta, másfelől a bérlő között a távbeszélő 
ig é n y b e  vételéből kifolyólag felmerül, a kérdés elbírálásánál a Távbeszélő Üzleti Szabályzat rendelkezései irány
adók.

Belföldi hivatalnál bejelentett külföldi bé
relt beszélgetésekre vonatkozó előzetes tár
gyalásokat a kiinduló hivatal kezdeményezé
sére az érdekelt magyar kicserélő hivatal a kül
földi kicserélő hivatallal a gyenge forgalmi idő
ben távbeszélő útján végzi.

A bérlet elfogadásáról a következő szövegű 
mintán kell a belföldi forgalomban a közvetítő 
és rendeltetési — a külföldi forgalomban pedig 
az illetékes magyar kicserélő központot értesí
teni:
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Bérelt beszélgetések engedélyezésének közlése.
C onfirm ation de 1‘accord relatif ä la conversation pour abonnem ent.

Engedélyezve: 192.. év i................................... hó . . . . n.

admise le ................................................... 192...

Az 192.. cvi ..............................  hó . . . .n a p já tó l  kezdve m indennap (vasár« és ünnepnap) kivételével1) . . . . ó r a . ' . . . . .
perckor ( ..............  zónaidő)2) ........... perces összeköttetést kell lé tesíteni a ....................................... hálózat . . . .  számú
távbeszélő állomása és a ............................... hálózat . . . .  számú állomása között.

Une communication de . . . .m in u te s  doit étre établie tous les jours, dimanches et jours fériés exclus1) á ..............
heures ..............  (heures légales d e ..................  2) entre le postc N o............ á ......................  e t le posts N o ............
.......................... á dater du ............................192. . .  Pour confirmation.

Kelt ...................... ........................

Bureau de ..........................  le .......................... 192 . . .

Bélyegző lenyomat. '  aláírás.
Timbre. Signs.

1) A „vasár« és ünnepnap kivételével“ szavak szükség esetén elhagyhatók.
La mention „dimanches et jours fériés exclus“ pou rra  étre supprimée le cas échéant.
2) Az ország neve, ahol a bérle tet kötötték.
Nom du pays oü 1‘abonnem ent a été conclu.

A magyar kicserélő hivatal értesíti azután 
a beszélgetés kapcsolásánál még esetleg érde
kelt külföldi kicserélő, illetve kapcsoló hivatalt 
vagy hivatalokat.

A külföldön elfogadott bérletekről az érde
kelt magyar kicserélő és kapcsoló központok 
hasonló módon nyernek tudomást.

A kir hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 12. 
oldalán a VI. Táblázat. 2. Külföldi távbeszélő

forgalom Általános tudnivalók 3. pontjának 
folytatásaként a következőket jegyezzék elő: 
„A magyar-osztrák és magyar-német távbeszélő 
forgalomban bérelt beszélgetések az erős for
galmú órákban (8—21-ig) is folytathatók a díj
egység háromszorosáért.”

A Tb. U. Sz. módosítása iránt külön fogok 
intézkedni.

Budapest, 1928. évi január hó 7-én.

Egységes typusú falon és asztalon egyaránt 
használható induktoros távbeszélő készülékek 

rendszeresítése.

42.518.

A helyi teleprendszerű induktoros táv
beszélő hálózatokban a távibeszélő előfizetők 
részére egységes typusu, falon és asztalon egy
aránt használható induktoros távbeszélő készü
léket rendszeresítettem.

Az új készülék rovancsszáma 88 j. Az új 
készüléket csak az előfizető kifejezett kérel
mére lehet kiszolgáltatni, illetve bekapcsolni 
akár új állomás berendezése, akár régi állomás 
készülékcseréje alkalmával és a belépési, ille
tőleg típuscsere díján felül (30) harminc pengő 
külön díjat kell fizetni. Ez a különdíj még

abban az esetben is jár, ha áthelyezéssel kap
csolatos, jlletőleg azzal együtt történő típus
csere esetén az előfizető egységes fajtájú in
duktoros távbeszélő készüléket kér.

Ezt a rendeletemet a Tb. Ü. Sz. 13. §. 9. 
pontjánál és a Távbeszélő Díjszabás I. és V. 2. 
táblázatánál jegyezzék elő.

A segédkönyvek helyesbítése iránt külön 
Pótlék-kai fogok intézkedni.

Budapest, 1928. évi február hó 5-én.

Nyilvános helyiségek rádióvevőberendezései 
után fizetendő használati díjak.

1.615.
A nyilvános helyiségek rádióvevőberende

zései után fizetendő használati díjak egységes



44 0 .  szám .

megállapításának biztosítása céljából a követke
zőket rendelem:

1. Szállodák, szanatóriumok, penziók, ven
déglők, kávéházak és más hasonló nyilvános 
helyiségek tulajdonosai, illetve bérlői a náluk 
felszerelt vevőiberendezésért az ily berendezé
sek után megállapított használati díjat (Rádió
rendelet 66. §. B. 1. pont) tartoznak fizetni még 
abban az esetben is, ha a vevőberendezést hall
gatók vagy hangosan beszélőkkel leágaztatják 
ugyanazon házon, illetve telken belül a nyilvá
nos helyiség halijába, éttermébe, olvasótermébe 
és más olyan helyiségekbe, amelyeket a vendé
gek közösen használhatnak és a közös hasz
nálatra szolgáló helyiségek a nyilvános helyi
ség tulajdonosának vagy bérlőjének saját keze
lésében állanak, illetőleg nincsenek másoknak 
bérbeadva.

2. Ha az 1. pont alatti közös használatra 
szolgáló helyiség másoknak bérbe van adva 
(például egy szállodánál a szálloda bérlője a 
szállodához tartozó éttermet vagy kávéházat 
albérletbe adja) és ily helyiségbe ágaztatnék le 
a vevőberendezés, vagy ha a vevőkészülék az 
egyes vendégszobákba is leágaztatnék, az ily 
leágaztatást a Rádiórendelet 26. §-a értelmében 
önálló vevőberendezésnek kell tekinteni és a 
használati díjat annyiszor kell felszámítani és 
annyi engedélyokiratot kell kiállítani, ahány 
bérbeadott helyiségbe, illetőleg vendég vagy 
lakószobába az engedélyes a vevőberendezést 
leágaztatni kívánja.

Felhívom a kir. hivatalokat, hogy a fenti 
rendeletemet a múlt évi Postarendeletek Tára 
20. számában közzétett Rádiórendelet 26. §-ánál 
és a végrehajtási utasítás 14 i) pontjánál je
gyezzék elő. Amennyiben pedig a nyilvános he
lyiségek rádióvevőberendezései után a haszná
lati díjakat nem a fentiek értelmében állapí
tották volna meg, azokat folyó évi február hó 
1-től kezdődőleg újból és a fentiek értelmében 
állapítsák meg.

Budapest, 1928. évi február hó 5-én.

Változás a Helységnévtár-ban valamint a 
Postahivatal és Postaügynökségek Névsorá-ban.

910.
Tápiószele-Halesz (eh. Tápiószele, Pest- 

Pilis-Solt-Kiskun vármegye, nagykátai járás), 
ideiglenes szünetelő ügynökség 1928. évi feb
ruár hó 16-ával ismét megnyílik. Az ügynökség 
díjnégyszögszáma továbbra is 129.

Az ügynökség megnyitásával kapcsolatban 
a következő forgalomköri változások álltak be:

Ceglédi-úti tanyák ^Tápiószele, Pest vm., 
nagykátai j., u. p. ezentúl Tápiószele-Halesz, 
u. t. továbbra is Tápiószele;

Halesz ^  Tápiószele, Pest vm., nagykátai 
j., u. p. ezentúl Tápiószele-Halesz, u. t. továbbra 
is Tápiószele;

Halesz-alja tA Tápiószele, Pest vm., nagy
kátai j., u. p. ezentúl Tápiószele-Halesz, u. t. 
továbbra is Tápiószele;

Káldy-tanyák ^  Tápiószele, Pest vm., 
nagykátai j., u. p. ezentúl Tápiószele-Halesz, 
u. t. továbbra is Tápiószele;

Tápiószele Pest vm., nagykátai j., kézbesítő 
kerületéből Halesz és Káldy tanya hozzátar
tozó részek törlendők.

A helységnévtár és a Postahivatalok és 
Ügynökségek Névsora megfelelően helyesbí
tendők.

Budapest, 1928. évi február hó 7-én.

Forgalomköri változások.
4.242.

Hegyhátmaróc, Tófű kisközségek, Baranya 
vm., hegyháti j., u. t. ezentúl Ráckozár.

Alsómocsolád és Nagyhajmás kk., Bara
nya vm., hegyháti j., u. t. ezentúl Bikái.

Bettelmann puszta 6^ Mekényes, Baranya 
vm., hegyháti j., u. t. ezentúl Bikái.

Budapest, 1928. évi február hó 3-án.

Sajtóhiba-igazítás.
I.

ad 1.666.
A P. R. T. folyó évi 4. számában 1.666. sz. 

a. közzétett forgalomköri változás első sora 
helyesen a következő: „Bolyok kk., Borsod vm., 
ezentúl Utalvány“.

Budapest, 1928. évi február hó 9-én.

II.
ad. 3487.

A hivatalok a P. R. T. f. évi 5. számában a 
külföldre szóló postautalványok kiállításánál 
használható nyelvek tárgyában kiadott 3.487 sz. 
rendelet utolsó előtti sorában 1923 helyett írja
nak 1913-at.

Budapest, 1928. évi február hó 10-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt, vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek, hivatali kisegítők

személyi adatairól.

Po
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ga
tó


sá

gi
 k

er
ül

et A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

i

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

S
o

p
ro

n

Keleti Izabella kiadó Gyerk
1898. Kisbér Lemondott

Szukics Józsefné kiadó Felsőszölnök
1893. Felsőszölnök Postamesterévé

kineveztetett

Pé
cs Benyó Istvánné 

sz. Linter Margit kiadó Zalaapáti
1891. Zalaapáti

Zalakoppányi posta
ügynökké nevez

tetett ki

Kiadói állást keresnek.
Több évi gyakorlattal bíró, számadás

tételre képes szakképzett férfikiadó, állást ke
res és helyettesítést is elvállal. Címe: Szakay 
Ferenc Gulács, Bereg vármegye.

Kiadónő, aki mindhárom szakban teljes 
jártassággal bír, március 1-re helyettesítést, 
vagy kiadói állást keres. Cím: Huka kiadónő, 
Hajdúnánás.

Kiadójelölt ki távirdát, telefont kezelni tud, 
s a postához is ért, bármely hivatalnál, ahol a 
posta vizsgára előkészülhetne, azonnal alkalma
zást vállal. Cím: Kerkovics József kiadó jelölt. 
Nagyláng, Fejér m.

Mindenben jártas kiadónő állást keres bár
mely kerületben. Cím: Rácz Erzsébet ptk. Sze 
ged, Somogyi telep.

Mindenben gyakorlott kiadónő azonnali be
lépésre alkalmazást keres, lehetőleg a Vezér- 
igazgatóság kerületében. Szíves megkeresést 
kér Somogyi Margit kiadónő, Bodajk.

Lehetőleg nagyobb hivatalhoz önálló keze
lésre és számadástételre képek férfikiadó, 10 
évi gyakorlattal, alkalmazást keres. Cím: Ves- 
nicky Vilmos postakiadó, Kispest, Fő ucca 67. 
Ganzl Rezsőnél.

A posta minden ágában jártas kiadónő al
kalmazást keres, lehetőleg oly postahivatalnál, 
hol állandó alkalmazást nyerhet. Esetleg hosz- 
szabb időre helyettesítést is elfogad. Szíves 
megkereséseket Nagy Etelka kiadónő, Vásáros- 

! namény címre kér.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

TARA
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 193S FEBRUÁR 2 4 . 7. szám.

T A R T A T O M
A  postai és pénzügyi értékcikkek megrendelésének 

szabályozása.
A  postapénzforgalomba bekapcsolt pénzintézetek ré* 

szére új átvételi elismervény*nyomtatványok rendszere* 
sítése.

A  m. kir. posta üzemi tisztyiselői szaktanfolyam új 
tanterve és vizsgarendje.

Az értéklevélforgalomban résztvevő postahivatalok 
Görögországban.

A z átalányozott hivatalos levelekre vonatkozó adat* 
gyűjtés beszüntetése.

N em zetközi válaszdíjszelvények elszámolása.
A ndorrá köztársaság postá jának  újjászervezése.
Spanyolországba kü ldö tt tudakozványok irányítása.
E ljárás a m. kir. postá t és a m. kir. állam vasutakat 

közösen érdeklő ügyekben m egtartandó vizsgálatok tár* 
gyában.

Figyelmeztetés a „K ultúra“ könyv* és lapkiadó vállalat 
osijeki (eszéki) cég által szétküldött hólabdarendszerű el* 
árusításra vonatkozó hirdetm ények tárgyában.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a táviróvezetékekeu 
és in terurbán távbeszélő áram körökön.

A  telkenkívüli mellékállomások áthelyezési díjának 
megállapítása.

Üj m agyar csehszlovák távbeszélő viszonylatok meg* 
nyitása.

Barcs*Kotoriba (Kotor) magyar*jugoszláv távbeszélő 
viszonylat megnyitása.

H elyesbítés „a m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában“.

Forgalomköri változások.
Átminősítések.
Kinevezések.
Sajtóhibaigazítás.
A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi decem ber havi 

forgalma.
K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

A postai és pénzügyi értékcikkek megrendelésének szabályozása.
48.444.

ügyi értékes nyomtatványokat az alább közölt 
kimutatások tüntetik fel.

A forgalomban levő és a m. kir. posta ér
tékcikkraktáránál megrendelhető postai és 
pénzügyi bélyegeket, valamint postai és pénz-

I. Rendszeresített postabélyegek és postai értékes nyomtatványok.

A bélyeg

neme
ÉrléKjElzÉSB

P f

1
— 2
— 3
— 4  .
— 6
—; 8
— 10
— 16
— 2 0
— 2 5
— 3 0
— 3 2

Postabélyeg
— 4 0

4 6
— 5 0
— 7 0

í —

2 —

5 —

•

Az értékes nyomtatvány
* Az értékes nyom- 

látványt a posta
hivatalok milyen 

mennyiségben 
rendelhetik ?

megnevezése Egy csomag ára

P 1 f

j nyílt
Levelezőlap ’

1 válaszos

5
9

18
18 i 

t 
1 

1 Rendelhető 
legkisebb . m ennyi
ség 1 csomag, (100 
drb), ennél több  
pedig csak csoma

gonként.

( belföldi egyszerű
Szállítólevél < ■ u tánvétel«  I nemzetk. egyszerű 

'  » utánvételes

2
3
2
3 —

Rendelhető 
legkisebb m ennyi
ség egyszerűből 1 
csomag, ennél több 
csomagonként,után- 
vét.elesből 10 drb, 
vagy 10-zel osztható 

darabszám.

Szállitójcgyzék { 2
3

— Rendelhető 
10 drb, vagy 10-zel 
osztható darabszám.

A bélyeget 
postahivatalok 

milyen mennyiség
ben rendelhetik ?

A 70 f és ennél 
kisebbértéküek csak 
laponként (100 da
rabonként) rendel
hetők, (legkisebb 
mennyiség 1 lap) 
az 1 P és ennél 
nagyobb értékűek 
10, vagy 10-zel oszt
ható darabonként 

rendelhetők.
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A bélyeg A bélyeget 
postahivatalok 

milyen mennyiség- 
ben rendelhetik ?neme

mjelzése
P f

Légi postabélyeg

1 
1 

I 
1 

I 
1 

1 
1

12
16
20
32
40
50
72
80

Rendelhető 
legkisebb mennyi
ség 10 drb, ennél 
több  10-zel oszt
ható darabonként.

1

1 A 40 f és ennél
— 2 kisebb értékűek
— 3 csak laponként (100
— 4 darabonként) ren-
— 5 delhetők, (legkisebb
— 8 mennyiség 1 lap).
— 10 Az 50 és ennél ma-
— 16 gasabb értékűek 10,

Portójegy — 32 vagy 10-zel oszt-
— 40 ható darabonként
— 50 rendelhetők.

80

.

Az értékes nyomtatvány

megnevezese
Egy csontig ára

Utalvány belföldi
nemzetközi

Utánvételi lap 
Fedezeti lap 
Értéklevél boríték 
Vámáru nyilatkozat 
Vámjelző cédula 
Díjjegyzék 
Elszámolási jegyzék 
Postai megbízási jegyzék 
Postai megbízási lap 
Biankó csekklap

Távirattal^ <
közönséges
sürgős
szelvényes
állami

1
1
5
1
1
1
1

10
3 
2 
2
4 
4

f

25

Nemzetközi válaszdij-szelvény 1 darab 
ára

48 fill.

Az értékes nyom
tatványt a posta
hivatalok milyen 

mennyiségben 
rendelhetik ?

Belföldi utalvány csak 
csomagonként (100 dara
bonként) rendelhető (leg
kisebb mennyiség 1 cső* 
mag), ennél több pedig 
csomagonként. Külföldi 
10, vagy 10-zel osztható 
darabonként rendelhető.

4+0

Rendelhető 
legkisebb m ennyi
ség 5 drb, ennél 
több 5-tel osztható 

darabonként.

A m. kir. posta üzemében fenntarto tt automobil járatok személy- 
és podgyászjegyeit a megállapított díjszabásnak megfelelő áron, 
a járatok mentén fekvő s erre kijelölt postahivatalok, külön e 

célra szolgáló bizonylatpárral rendelhetik.

II. Rendszeresített pénzügyi bélyegek és pénzügyi értékes nyomtatványok.

A bélyeg

Forgalmi adó 
bélyeg

f r t t k j i l z é s e

Értékpapír
forgalmiadó

bélyeg

10
40
60

2
3
6

10
30
40
60

A bélyeget mely 
postahivatalok és 
milyen mennyiség
ben rendelhetik ?

Minden postahivatal. A 60 
f és ennél kisebb értékűek 
csak laponként (100 dara
bonként) rendelhetők (leg
kisebb mennyiség 1 lap). 
Az 1 P és ennél nagyobb 
értékűek 10, vagy 10-zel 
osztható darabonként ren

delhetők.

Csak a m. kir. adóhiva
talok székhelyén levő hi
vatalok. (ha több van, 
mindig az 1. sz posta- 
hivatal.) A 30 f és ennél 
kisebb értékűek csak la
ponként (100 darabonként) 

rendelhetők, (legkisebb 
mennyiség 1 lap). A 40 
f. és ennél magasabb érté
kűek 10, vagy 10-el oszt
ható darabonként rendel

hetők.

Az értékes nyomtatvány

n e m e megnevezése
érték -
je lzést

eladási
ára

f f

belföldi gyors darabáruhoz
„ kocsi rakományhoz 
„ áruhoz, bélyegtelein 

teher darabáruhoz 
„ kocsiraikomámyhoz 

„ „ áruhoz, bélyegtelem
nemzetközi gyors darabáruhoz* 

„ „ kocsárako-
mányhoz*

nemzetközi teher darabáruhoz* 
„ „ koc.sirako-

mányhoz*
nem zetközi gyors- _ vagy teher 

m ásodpéldány nélkül 
a hozzátartozó bélyegtelen fu

varlevél m ásodpéldány 
nemzetközi gyors, t e h e r  kocsi- 
rakom ányhoz másodpéldány 
nélkül

a hozzátartozó bélyegtelem fu
varlevél miásodpél dámy

Mely postahivata
lok és milyen 
mennyiségben 
rendelhetik ?

14
20
12
14 
20 
12 
27

33
27

33

15 

12

21

12

Csak azok a posta-" 
hivatalok,am elyek- • 

nek engedélyük 
van. R endelhető  " 

legkisebb m ennyi-1 
ség 1 csomag, en-' 
nél több pedig csak 

csom agonkint.

* A  nem zetközi 
fuvarlevélürlap 

árában a hozzátar
tozó bélyegtelen  .  
fuvarlevél másod- 
példány ára benn- 
foglaltatik .
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A bélyeg A bélyeget mely 
postahivatalok és 

milyen mennyiség
ben rendelhetik ?neme

értíkjelzése

P | £

Okirati illeték 
bélyegek

(okmánybélyegek)

1 
1
2
3
4
5 

10

2
4
5

10
40
50
75
80

50

M inden postahiva
tal. A 80 f  és ennél 
kisebb értékűekcsak 
laponként (100 d a
rabonként) rendel
hetők (legkisebb 
mennyiség 1 lap.) 
Az 1 P és ennél 
magasabb értékűek 
10, vagy 10-zel oszt- 
ható darabonként 

rendelhetők.

Törvénykezési 
illeték bélyeg

1
1
2
5

10
20

10
15
20
40
50
75

50

A bíróságok székhelyén 
levő postahivatalok; eze
ken kívül azok az I. és II. 
o. nem kincstári hivatalok, 
melyeknek székhelyén 
ügyvéd lakik ; végül azok 
a postahivatalok, melye
ket a felettes hatóságuk 
felhatalmaz. A 40 f és 
ennél kisebb értékűek csak 
laponként (10Ü darabon

éként) rendelhetők (leg
kisebb mennyiség 1 lap). 
Az 50 f és ennél maga
sabb értékűek 10, vagy 
10-zel osztható darabon

ként rendelhetők. '

•

A r értékes nyomtatvány

megnevezése
É r t f k j e l z é s e  

P I £

Mely postahivata
lok és milyen 
mennyiségben 
rendelhetik?

Halászjegy
n

40
60

Minden postahiva
tal, amelynek kör
letében halászjegy, 
illetőleg útlevél ki
állítására jogosult 
hatóság van. Ren
delhető 10, vagy 10- 
zel osztható dara
bonként (legkisebb 
mennyiség 10 darab).

Útlevél 16
60

Kincstári bélyeges 
váltóürlapok

1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4

20
40
50
60
80

20
40
50
60
80

Minden postahiva
tal. Az összes váltó
ürlapok 10, vagy 
10-zel osztható da
rabokban rendel

hetők.

50

50

A kimutatásokban feltüntetett bélyegek és 
értékes nyomtatványok megrendelésére és át
vételére nézve a következőket rendelem:

1. A postahivatalok a következő havi pos
tai és pénzügyi értékcikk-szükségletüket legké
sőbben minden hó 20-ig a posta értékcikkrak
tárhoz beküldött bizonylatpárral tartoznak 
megrendelni. A megrendelés összeállításának 
alapjául az egy hónap folyamán eladott külön
féle címletű bélyegek és értékcikkek mennyi
sége szolgál. A rendelés összeállításánál feltét
lenül ügyelni kell arra, hogy az esetleg felmerülő - 
rendkívüli szükséglet kielégítésére, másfél havi 
rendes fogyasztásnak megfelelő mennyiségű bé
lyeg és értékcikk-készlet mindig rendelkezésre 
álljon.

Postabélyeget és egyéb postai értékcikket 
csak az 1206. sz., pénzügyi bélyeget és, a 
marhalevél kivételével, egyéb pénzügyi érték
cikket csak az 1331. sz., marhalevelet pedig

csak az 1335. számú nyomtatványon szabad 
megrendelni.

Nyomtatványok helytelen használata ese
tén az értékcikkraktár a megrendelésnek nem 
tesz eleget és ezen a címen pótmegrendelést 
sem fogadhat el. Különösen is figyelmeztetem a 
hivatalokat, hogy pénzügyi értékcikk megrende
lésére szolgáló bizonylatpáron pénzügyi érték
cikkel együtt marhalevelet megrendelni nem 
szabad. Együttes rendelés esetén az értékcikk
raktár a marhalevelet a megrendelésből törli.

A bizonylatpárokat pontosan kell kitölteni 
s különösen ügyelni kell arra, hogy a hónap 
neve, amelyre a megrendelés vonatkozik, azon 
feltétlenül fel legyen tüntetve.

A megrendelő okmányokon vakarásnak 
vagy helyesbítésnek nem szabad előfordulnia.

2. Az előző pontban megállapított időpontig 
beérkezett rendes havi megrendeléseket az ér
tékcikkraktár az okmányok beérkeztét követő
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hó 15-ig foganatosítja. Eddig az időpontig tehát 
a megrendelést nem szabad megsürgetni. Idő 
előtti sürgetés kapcsán felmerült távbeszélge
tési vagy táviratozási költségeket a sürgető hi
vatal fizeti meg.

Az értékcikkraktárhoz a megállapított ha
táridőn túl beküldött megrendeléseknek ren
des sorbán való foganatosítását a postahivata
lok nem igényelhetik.

3. Sürgős vagy pótrendelést megfelelő indo
kolással közvetlenül az értékcikkraktárhoz kell 
beküldeni. Az indokolásban a megrendelés 
szükségességét előidéző okon kívül fel kell 
tüntetni azt is, hogy a rendes havi rendelését a 
postahivatal mikor kapta meg, valamint esetleg 
azt is, hogy a sürgős vagy pótrendelésben igé
nyelt értékcikkből a hivatal a rendes havi meg
rendeléssel mennyit rendelt meg.

Sürgős vagy pótrendelés bizonylatpárjára 
színes irónnal „Sürgős’“, vagy „Pót” jelzést kell 
felírni.

Kellőképpen nem indokolt sürgős vagy 
pótrendelést az értékcikkraktár soronkívül fo
ganatosítani nem tartozik. Indokolatlan rende
léseket az értékcikkraktár a hivatal felettes ha
tóságával eljárás céljából közli.

4. A hivatalok a megrendelt értékcikket 
tartalmazó értékcikkládát a megérkezés után 
azonnal vegyék ét, bontsák fel és az értékcik
ket számolják meg.

Úgy a rendes, mint a sürgős vágy a pót
rendelés alapján a postaihivatalhoz érkező ér
tékcikket darabonként, laponként vagy csoma
gonként át kell venni és pontos megszámlálás 
útján meg kell győződni arról, hogy tényleg 
a megrendelt és a megrendelő okmányokban fel
tüntetett mennyiség érkezett-e meg. A 100 la
pot tartalmazó bélyegtömböt szintén laponként 
kell megszámlálni.

Az értékcikk szállító láda sérülése vagy 
tartalmának hiánya esetén a P. K. U. 45. §-ában 
foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.

5. Az értékcikkszállító ládát, a sérülés vagy 
tartalomhiány espteát kivéve, forduló postával 
az értékcikkraktárhoz kell visszaküldeni.

6. Jelen rendelet bármely pontjának figyel
men kívül hagyásából eredő minden szabályta
lanságot az értékcikkraktár az illető postahi
vatal felettes hatóságával közöl, amely a sza
bálytalanságot elkövető hivatal ellen szigorúan 
eljárni köteles.

A hivatalok az 1923. évi P. R. T. 61. számá
ban megjelent 24.760. sz, rendelet 2. és 3. pont

ját és az 1925. évi P. R. T. 18. számában meg- 
jelent 7.307. sz. rendeletet, jelen rendeletem szá-J
mára való hivatkozás mellett töröljék.

Budapest, 1928. évi február hó 8-án. ff

A postapénzforgalomba bekapcsolt pénzintéze
tek részére új átvételi elismervény-nyomtatvá- 

nyok rendszeresítése.

858.

Értesítem az érdekelt postahivatalokat, 
hogy a posta pénzforgalomba bekapcsolt pénz
intézetek részére kifizethető postapénzek át
vételének elismeréséhez szükséges, ezidőszerint 
használatban lévő elismervény-nyomtatványok 
helyett, új elismervény-nyomtatványokat rend
szeresítettem. Ennek következtében, a haszná
latban lévő, napi jelentésül is szolgáló levelező- 

| lapalakú, valamint a jelenlegi szöveggel ellátott 
rózsaszínű átvételi elismervény-nyomtatványok 
használatát folyó évi február hó 29-ével meg
szüntetem és folyó évi március hó 1-től kezdő
dően az új átvételi elismervény-nyomtatványok 
használatbavételét rendelem el.

Az új elismervény-nyomtatványok 200 da- 
rabonkint összefűzve, sorszámmal ellátva a 
postai pénzforgalomba bevont pénzintézet őri
zetében állanak. Minthogy egy-egy pénzintézet 
által naponkint igénybevehető összeg átvételé
nek elismerése, egyszeri érvénnyel ugyan, de 
két azonos szövegű és ugyanazon sorszámmal 
ellátott elismervényen, vagyis páros elismer
vényen történik, az új elismervény-nyomtatvá
nyok már úgy vannak összefűzve, hogy egy-egy 
összeg elismeréséhez szükséges páros elismer
vény — melynek egyike fehér, másika rózsa
színű —, egymás után következnek.

A fehérszínű elismervény a számadás cél
jaira a postahivatalnál marad, míg a rózsaszínű 
elismervényt, amely napi jelentésül is szolgál, 
a „m. kir. posta központi számvevőségének 
(pénzforgalmi ügyek) Budapest 114.” címre kell 
megküldeni. Amikor a postahivatal egy-egy na
pon csak egy pénzintézet részére fizetett ki 
összeget, vagyis amikor csak egy darab rózsa
színű átvételi elismervényt kell a m. kir. posta 
központi számvevőségének megküldeni, a ró
zsaszínű átvételi elismervényt, minden további 
nélkül a Pénzintézeti Központ által a postahi
vataloknak e célra közvetlenül megküldött bo
rítékba helyezve kell a posta központi számve-
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vőségéhez továbbítani. Ebbe a borítékba he
lyezve kell a pénzintézetek által a Pénzintézeti 
Központ címére feladott fehérszínű utalványo
kat is megküldeni. (L. P. R. T. 1927. évi 16. szá
mában közölt 43.439. számú rendeletet.) Ha 
egy-egy napon egynél több pénzintézet részére 
történt kifizetés, amikor is több rózsaszínű el
ismervényt kell tovább küldeni, a rózsaszínű 
elismervényeket, a Pénzintézeti Központ által 
kizárólag e célra megküldött kékszínű zárt le
velezőlap alakú napi jelentésbe összesítve és 
abba elhelyezve lezártan kell a posta központi 
számvevőségének megküldeni.

A Pénzintézeti Központ, a bekapcsolt pénz
intézetek részére pénzintézetenkint 1—1 össze
fűzött, 200 darab átvételi elismervényt tartal
mazó tömböt fog az érdekelt postahivatalok 
címére megküldeni. A postahivatalok ezeket a 
tömböket — pénzintézetenkint külön-külön —, 
átvételi elismervény ellenében kézbesítsék. Kéz
besítés előtt a tömbök tartalmát meg kell szám
lálni, hogy azokban a 200 darab elismervény 
megvan-e.

A postapénzforgalomba bekapcsolt pénzinté
zetek és az ezek részére kifizetett postapénzek, 
valamint az átvett összegekről szóló elismervé- 
nyek nyilvántartására nyomdai úton előállított 
kimutatást is rendszeresítettem, amivel az ér
dekelt postaihivatalokat szintén a Pénzintézeti 
Központ közvetlenül látja el. Egy-egy kimuta
tás hat pénzintézet nyilvántartására szolgál. Ha 
valamely postahivatal székhelyén hatnál több 
bekapcsolt pénzintézet van, két kimutatást kell 
havonkint használatba venni. Az első ilyen ki
mutatást folyó évi március 1-én kell haszná
latba venni, amikor is a kimutatás fejrovatait 
megfelelően ki kell tölteni. A többek között a 
kimutatás megfelelő külön-külön rovatába be 
kell írni a postapénzforgalomba bekapcsolt 
pénzintézetek neveit és az illető pénzintézet ré
szére kézbesítendő tömbbe fűzött elismervé- 
nyek kezdő és végső sorszámát.

Minden hónap első napján az új kimutatás
ba a fejrovatok kitöltése mellett be kell je
gyezni a pénzintézetek őrizetében még meglevő 
elismervények kezdő és végső sorszámát. A ki
mutatásba be kell továbbá írni az illető hónap
ban előforduló minden kifizetés alkalmával, a 
kifizetés napjának feltüntetése mellett az át
vett összegről szóló elismervény sorszámát és 
a kifizetett, illetve átvett összeget.

Ha valamely pénzintézet más tömbhöz tar
tozó elismervényt mutatna be, vagy az elis

mervény cégszerű aláírásának valódisága iránt 
kételyek támadnának, arra kifizetés nem telje
síthető. Ugyancsak nem teljesíthetők kifizeté
sek, előre keltezett, hibásan kiállított vagy ki
javított elismervényekre sem.

Amennyiben valamely pénzintézet nem a 
sorrendben következő számú elismervényre kí
vánna összeget felvenni, e körülményre az il
lető pénzintézetet a kifizetés előtt figyelmeztet
ni kell.

Az elrontott elismervényeket a pénzintéze
tektől be kell kérni és azok sorszámát a kimu
tatásba a kifizetett összegekről szóló elismer
vények sorszámai közé sorrendbe be kell je
gyezni, az összeg helyére pedig „R” betűt kell 
írni, ami azt jelenti, hogy az elismervény el
rontott darab.

Azokat a fehérszínű elismervényeket, ame
lyekre kifizetések történtek, valamint az el
rontott (fehér, rózsaszínű) elismervényeket 
és ezeken kívül azokat az átvételi elismervé
nyeket is, amelyek ellenében a postahivata
lok az elismervénytömböket a pénzintézeteknek 
kézbesítették, a vonatkozó havi kimutatáshoz 
kell csatolni és azzal együtt kell azokat a havi 
számadáshoz mellékelni.

A postapénzek átvételének elismeréséhez 
szükséges elismervény-nyomtatványok pótlásá
ról a pénzintézetek kötelesek gondoskodni, il
letve ilyeneket közvetlenül a Pénzintézeti Köz
ponttól igényelni.

A kimutatások, zárt levelezőlap alakú napi 
jelentések és borítékok pótlása iránt a posta- 
hivatalok közvetlenül a Pénzintézeti Központ
hoz forduljanak.

Budapest, 1928. évi február hó 20-án.

A m. kir. posta üzemi tisztviselői szaktan- 
folyam új tanterve és vizsgarendje.

5.707.
A m. kir. posta üzemi férfi- és nőtisztvise

lőinek szakképzésére vonatkozó összes rende
letek hatályon kívül helyezése mellett, e sze
mélyzet szakképzését a következőképpen sza
bályozom:

1. Általános határozatok.
1. §. A m. kir. posta tényleges szolgálatá

ban álló férfi- és nő-alkalmazottak közül üzemi 
tisztviselőkké csak azokat lehet kinevezni, akik 
az ily állásokra előírt törvényes kellékeknek
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megfelelnek s az alább közölt vizsgarend sze
rint a m. kir. üzemi postatisztviselői alap- és 
szakvizsgát sikerrel letették.

2. §. A m. kir. posta üzemi tisztviselői szak- 
képesítés megszerzésének könnyítése céljából 
ott,; ahol az szükségesnek látszik, rendszerint 
ltot hónapig tartó üzemi postatisztviselői tan
folyamokat szervezek és pedig esetről esetre 
megállapított időben.

3. §. E tanfolyamok hallgatói csak azok le
hetnek, akiket a tanfolyamok megnyitása előtt 
tartandó felvételi vizsgára kijelölök s akik e fel
vételi vizsgát sikerrel leteszik és hitelesen iga
zolják, hogy legalább valamely középiskola négy 
alsó osztályát, illetve ezzel egyenrangúnak te
kintendő más nyilvános iskola megfelelő osz
tályát sikeresen elvégezték.

4. §. A tanfolyamot megelőző felvételi vizs
gát a m. kir. postavezérigazgatóság kiküldöttjé
nek elnöklete alatt rendszerint a m. kir. posta- 
igazgatóságok, illetve a budapesti kerületben a
m. kir. postavezérigazgatóság székhelyén kell 
tartani. A bizottság két tagját az erre alkalmas 
közigazgatási tisztviselők közül a kerületi posta- 
igazgatóság vezetője, Budapesten pedig a pos
tavezérigazgatóság személyzeti ügyosztályának 
vezetője jelöli ki. E vizsgák nem nyilvánosak, 
de a kerületi igazgatóság vezetőjének, illetve 
Budapesten a m. kir. postavezérigazgatóság 
személyzeti Osztálya vezetőjének engedelmével 
azon a m. kir. posta minden közigazgatási tiszt
viselője megjelenhetik.

A felvételi vizsga célja annak megállapítá
sa, hogy a jelöltben megvannak-e mindazok az 
előfeltételek, amelyeket a m. kir. postánál az 
üzemi tisztviselőktől munkájuk ellátásánál fel
tétlenül meg kell követelni. (Jól olvasható, fo
lyékony és különösen helyes írás, számolási 
készség, emlékező tehetség, figyelem, értelmes 
beszéd, jó modor, bizonyos fokú műveltség, 
megfigyelő készség stb.).

A felvételi vizsga két részből áll: a) írásbeli,
b) szóbeli vizsgából. Menetét a vizsgabizottság 
elnöke kapott utasításai szerint határozza meg.

A bizottság a vizsga eredménye alapján a 
jelölteket három csoportba sorozza s ennek 
megtörténte után az érdekeltek előtt élő szó
val a felvételi vizsga eredményét kihirdeti. Az 
első csoportba sorozottakat az üzemi tisztvise
lői tanfolyam hallgatására „kiválóan alkalmas”̂  
nak, a második csoportba sorozottakat „alkal
masnak”, a harmadik csoportba sorozottakat

pedig e tanfolyam hallgatására „alkalmatlanoké
nak kell nyilvánítani.

A felvételi vizsgáról jegyzőkönyvet kell 
felvenni, melynek a bizottsági tagok által aláírt 
egyik példányát az elnök a m. kir. postavezér
igazgatóság személyzeti osztálya vezetőjének, 
másik példányát pedig az érdekelt kerületi igaz
gatóság vezetőjének adja át.

A tanfolyam hallgatására „alkalmatlan”-nak 
nyilvánított alkalmazott a felvételi vizsgát a 
legközelebbi tanfolyam megnyitása előtt meg
ismételheti.

’II. A m. kiv. üzemi postatisztviselöi tanfolyam 
szervezete.

1. §. A tanfolyam vezetőjét és tanárait 
minden egyes tanfolyam megnyitása alkalmá
val, az érdekelt igazgatóságok javaslata alapján 
a m. kir. posta vezérigazgatója jelöli ki. Meg
bízatásuk azonban bármikor, indokolás nélkül 
visszavonható. Díjazásukról külön rendelet in
tézkedik.

2. §. A tanfolyam vezetője az érdekelt ke
rületi igazgatóság vezetőjének, Budapesten a
m. kir. po-stavezérigazgatóság személyzeti ügy
osztálya vezetőjének utasításai alapján gondos
kodik a tanfolyam helyiségeinek kijelöléséről, 
megfelelő berendezéséről, a taneszközök beszer
zéséről, illetve utóbbira! nézve (előterjesztést 
tesz, megállapítja az órarendet, igazoltatja és 
anyakönyvbe vezeti a hallgatókat, gondoskodik 
a hiányzók nyilvántartásáról és felelősségre vo
násáról, a tanárok esetleges helyettesítéséről s 
valahányszor azt szükségesnek látja, az egyes 
tanárok előadói óráján megjelenik és szerzett 
tapasztalatairól fölöttes hatóságának koron
ként beszámol. Ugyancsak belátása szerint ko
ronként tanári értekezletet hívhat össze.

3. §. A tanárok kötelesek a megállapított 
tanrend szerint, az alábbi tantervhez szorosan 
alka’lmazkodva, a hallgatókat tanítani és gya
kori kérdezés útján meggyőződni arról, hogy 
azok az addig előadott tananyagot megértet
ték-e, megtanulták-e? Órája alatt köteles a tanár 
a hallgatókat fegyelmezni és minden fegyelem- 
sértést, továbbá az órájáról hiányzók névsorát 
a tanfolyam vezetőjének tudomására juttatni. 
Akadályoztatása esetén helyettesítését a tanár 
a tanfolyam vezetőjétől tartozik kérni.

4. §. A tanfolyam hallgatói a tanrend sze
rint meghatározott időben az előadásokon meg
jelenni tartoznak. Távolmaradásukat a tanfo-
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lyam vezetőjénél hitelt érdemlően igazolni tar
toznak. Azt a hallgatót, aki a tanfolyam tar
tama alatt 10 vagy ennél több órát igazolatlanul 
mulaszt, vagy aki feltűnő hanyagságot tanúsít 
a tanári testület javaslatára az igazgatóság (ve
zérigazgatóság) a tanfolyam hallgatásából ki
zárja. Azokat a hallgatókat, akik igazoltan 
ugyan, de két hónapot meghaladó időn át a 
tanfolyam előadását nem látogatták, a hallgatók 
sorából törölni kell. Ily hallgatók, kérelmükre 
a következő tanfolyam hallgatására jelölhetők 
ki. A tanfolyam óráiról a hallgatókat csak a 
tanfolyam vezetője engedheti el, de 3 napnál 
hosszabb időre szabadságot ő sem engedélyez
het.

5. §. A tanfolyam hallgatása alól felmentést 
csak a m. kir. postavezérigazgatóság adhat, de 
csak oly. alkalmazottaknak, akiknek hivatali 
székhelyén tanfolyam nincs és akik igazolják, 
hogy valamelyik tanfolyamon különös méltány
lást érdemlő körülményeik miatt nem vehetnek 
részt, vagy akik székhelyükről súlyos szolgálati 
érdek miatt nem távozhatnak el.

Ezeket a tanfolyam anyakönyvébe fel kell 
venni és vizsgára be kell hívni. Az ily alkal
mazottak elméleti és gyakorlati kiképzéséről a 
hivatal vezetője tartozik megfelelően gondos
kodni és koronként az érdekelt kikérdezésével 
meggyőződni arról, hogy kellő mértékben ha
lad-e a tanfolyam egyes tantárgyaiból.

111. A m. kir. üzemi postatisztviselöi tanfolyam 
tanterve.

1. §. A m. kir. üzemi postatisztviselői tan
folyam célja az, hogy a m. kir. posta szolgála
tára főként gyakorlati szempontból jól hasz
nálható üzemi tisztviselőket képezzen ki. Ezért 
tanáraik elsősorban a gyakorlati (szemléltető) 
módszert kell, hogy alkalmazzák a tanításnál.

2. §. A tanfolyam tananyaga a következő:
a) jogi ismeretek. A magyar közjog és köz- 

igazgatási jog rövid kivonata. A postajogból az 
intézet regaléjoga, kisajátítási joga, kiváltságai, 
büntetőjogi védelme, kártérítési, lefoglalási, 
adatszolgáltatási kötelezettsége, szervezete, 
személyzete, személyzetének jogai és köteles
ségei. Előadására fordítható órák száma: 24.

b) Távírda- és távbeszélőgép és kapcsolás
tan. A villamosság és delejesség elmélete, a 
Morse-rendszerű távírókészülékek alkatrészei, 
működése, az alkatrészek működését gátló és 
zavaró körülmények okainak felderítése és el
hárítása, váltóállások, kapcsolási rajzok készí

tése, a távbeszélőnél használt készülékek is
mertetése, működésének leírása, működését 
akadályozó és zavaró okok ismertetése, azok 
felderítése és megszüntetése. A gépeket a hall
gatók természetben kell, hogy megismerjék s 
feleleteiket kell, hogy a gépeken illusztrálni tud
ják. Előadására fordítható órák száma: 48.

c) Földrajz. A világrészek vízszintes és füg
gőleges tagoltsága, politikai felosztása, az egyes 
államok, gyarmatok fővárosa és Európa álla
mainak nagyobb városai, Magyarország várme
gyéi, azok székhelyei és kincstári hivatalai, 
hegy- és vízrendszere. Postaföldrajzból a moz
góposták fővonalainak nagyobb forgalmú pos
tahivatalai és elágazási pontjai, a külföldre szóló 
postaküldemények irányítása. A tanítás térké
pek használatával történjék, feleltetésnél azon
ban a térképet csak a hallgatók térképismereté
nek beigazolására szabad használni. A posta
földrajz kérdezésénél különböző rendeltetési 
hellyel ellátott levélborítékokat, vagy levelező
lapokat kell használni, melyen a rendeltetési 
hely, annak az országnak hivatalos elnevezése 
szerint legyen feltüntetve, amelyben fekszik. A 
politikai és irányítási földrajzban tanult hely
nevek közelebbi megjelölés nélkül, a többiek 
pedig a területi felosztás megjelölése nélkül sze
repeljenek e címekben. A hallgatóknak e leve
lek, illetve levelezőlapok irányítását meg kell 
mondaniok. Előadására fordítható órák szá
ma: 48.

d) postaüzleti szabályok és postakezelés. 
xVlagábanfoglalja mindazt, amit a tankönyvül 
használandó postaüzleti szabályzat és postake
zelési utasítás, továbbá a postai tarifák tartal
maznak, úgy az üzletszabályzat, mint a kezelés 
kérdezésénél szabályszerű és szabályellenes bel
földre és külföldre szóló küldemény-utánzato
kat, szállítóleveleket kísérő okmányokat, utal
ványokat stb. kell alkalmazni, a hallgatókat ke
zelési nyomtatványokkal kell ellátni s ilymódon 
kell meggyőződni arról, hogy a hallgatók az 
üzletszabályzat rendelkezéseit megértették-e, 
a küldemények díjazását és kezelésének módját 
alaposan ismerik-e? A tanításra fordítható órák 
száma: 72.

e) Távirdaüzletszabályzat és kezelés. Tan
anyaga a tankönyvül használandó távirdaüzlet
szabályzat tartalma, a távirda tarifák ismerete 
és használata, a táviratok felvétele, továbbítá
sa, kézbesítése, a különleges kikötésekkel ellá-' 
tott táviratok kezelési módja, a táviratkézbe
sítés szabályai, visszajelentések, kezelési okmá-



54 7 . szám .

nyok vezetése, megőrzése. A feleltetésnél külön
böző (teiaaásra szánt állami, szolgaian, közér
dekű, magan stb., továbbá ugyanilyen átmenő 
és érkezett) táviratutánzatokat és a különböző 
nyomtatványokat kell használni, hogy a tanár 
meggyőződhessen arról, hogy a hallgató ma
gyarázatait megértette, a díjazás és a kezelés 
módját ismeri. A tanításra fordítható órák 
száma: 24.

f) Gyakorlati távirás. Táviratok adás-vétele 
Morse-rendszerű távirógépeken. Tanítási idő: 
72 óra.

g) Távbeszélő üzletszabályzat, kezelés és a 
rádióval kapcsolatos teendők. Tananyaga a 
távbeszélő üzletszabályzat, a rádióra vonatko
zó rendeletek és távbeszélő kezelési és száma- 
dástételi utasítás tartalma. A feleltetésnél itt is 
használni kell a távbeszélő kezeléshez szüksé
ges nyomtatványokat, melyeket a hallgatók 
szabályszerűen kell, hogy kitölteni tudjanak. 
Meg kell a tanárnak győződnie arról is, hogy 
a hallgatók a díjövmutatót és a tarifákat isme
rik-e? A tanításra fordítható órák száma 48.

h) postaszámvitel. Tananyaga a posta
költségvetésének célja, összeállítása és végre
hajtása, valamint a zárszámadás rövid ismerte
tése, a takarékosság szükségességének kifejtése, 
a postahivatalok napi számadása a posta, táv
írda és távbeszélő, továbbá a rádió bevételeiről, 
illetve a kiadásokról, a havi számadás összeál
lítása, felterjesztése, az ellenőrzés, rovancsollás, 
eltérések kiegyenlítése, téves számadás helyre- 
igazítása, beszolgáltatás, ellátmány kérés, ér
tékcikkek, nyomtatványok, üzemi anyagok be
szerzése, kezelése és a hivatalos levelezések, 
kérvények, jelentések szerkesztésének módja. A 
tanítás itt is a gyakorlati módszert kövesse. A 
tanár a szükséges nyomtatványok felhasználá
sával készíttessen a hallgatókkal előbb az egyes 
kezelési osztályok szerint számadást, kézi pénz
tár rovancsolást, majd napi és havi számadást, 
kerestessen velük számadási eltéréseket és azo
kat azután rendeztesse velük. A tanításra for
dítható órák száma: 48.

i) postatakarékpénztári kezelés. A posta
takarékpénztár célja, viszonya a postához. A 
hivatalok teendői a postatakarékpénztár közve
títő szolgálatával kapcsolatban. A tanár a fe
leltetésnél a postatakarékpénztári nyomtatvá
nyok felhasználásával győződjék meg arról, 
hogy a hallgatók előadását megértették s e szol
gálati ágat önállóan el tudják látni. A tanításra 
fordítható órák száma: 24.

j) A tanfolyam utolsó hetében a tanfolyam 
vezetőjének előterjesztésére a tanárok közül a 
kerületi igazgatóság vezetője, Budapesten a m. 
kir. postavezérigazgatóság személyzeti osztá
lyának vezetője megbíz valakit azzal, hogy a 
hallgatókat négy különböző napon 1—1 órán át 
a posta-, távirda-, távbeszélő- és rádió-tarifák
ból, illetve a tarifák és segédkönyvek használa
tából kérdezze és küldeményutánzatokat díjaz- 
tasson velük.

k) A taneszközök beszerzéséről (melyek a 
kiadók vizsgáltatásánál is felhasználandók) a 
tanfolyamvezető előterjesztésére az igazgató
ság gondoskodik a takarékossági elvek szigorú 
szemimeltartásával. Az e célból elkerülhetetle
nül szükségessé váló kiadások fedezésére az 
igazgatóságok a m. kir. postavezérigazgatóság 
1-ső (személyzeti) ügyosztályától kérjenek meg
felelő hitelt.

IV. A m. kir. üzemi postatisztviselői tanfolyam 
vizsgarendje.

1. §. A m. kir. üzemi postatisztviselői képe
sítő vizsgára csak az bocsátható, aki e rende
letben szabályozott tanfolyamot hallgatta (II. 
4 §.), vagy aki a tanfolyam hallgatása alól e. 
rendelet II. 5. §-a alapján felmentést kapott.

2. §. A vizsga két részből áll: A) alapvizsga 
és B) szakvizsgából.

A) Az alapvizsga részben írásbeli, részben 
szóbeli. Az írásbeli vizsgán a hallgatók vala
mely jelentés, kérvény, vagy jegyzőkönyv meg
szerkesztésére vonatkozó példát kapnak, to
vábbá gép- és kapcsolástanból valamilyen kap
csolási rajzot kell dlkészíteniök. Az írásbeli 
dolgozatokat az érdekelt tanár a tanfolyam ve
zetőjének jelenlétéiben és vele egyetértve adja fel 
és az egy-egy órában megszabott idő után a 
dolgozatokat átvéve, ugyancsak a tanfolyam 
vezetőjével együtt bírálja meg. Osztályzatok:
1 =  jeles, 2 =  jó, 3 = elégséges, 4 = elégtelen. 
Az a hallgató, aki az írásbeli vizsgán elégtelen 
osztályzatot kapott, abból a tárgykörből, mely
ről dolgozata szólt, szigorított szóbeli vizsgát 
tesz.

A szóbeli alapvizsga tantárgyai:
a) jogi ismeretek,
b) távirda- és távbeszélő gép- és kapcsolás

tan,
c) postaüzleti szabályzat,
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d) távirdaüzleti szabályzat,
e) gyakorlati távírás,
f) távbeszélő-üzletszabályzat és rádió-sza

bályzat,
g) politikai földrajz.
B) A szakvizsga csupán szóbeli. Tantárgyai 

a következők:
a) posta-, távírda-, távbeszélő- és rádió

tarifák,
b) postakezelés,
c) távirdakezelés,
d) távbeszélő-kezelés,
e) postaszámvitel,
f) posta (irányítási) földrajz,
g) postatakarékpénztári kezelés.
Az alapvizsgát az érdekeltek nyomban a 

tanfolyam befejezése után, a szakvizsgát pedig 
az alapvizsga sikeres letételétől számított ' há
romhavi gyakorlati szolgálat után tehetik.

3. §. A szóbeli vizsgákat az érdekeltek a
m. kir. postavezérigazgatóság kiküldöttjének 
elnöklete alatt, a kerületi postaigazgatóság (Bu
dapesten a m. kir. postavezérigazgatóság első 
(személyzeti) ügyosztályának) vezetője által 
kiküldött két tag és a megbízott tanárokból 
alakult vizsgabizottság előtt teszik. A vizsgá
zókat a tanárok a tantervben előírt gyakorlati 
módszer felhasználásával is kérdezik, de joga 
van úgy az elnöknek, mint a vizsgabizottság 
bármely tagjának a vizsgázóhoz kérdéseket in
tézni. A vizsgaeredményt az írásbeli és szó
beli vizsga eredményének egybevetésével kell 
megállapítani. Osztályzatok: 1 =  jeles, 2 =  jó, 
3 = elégséges, 4 = elégtelen.

A vizsga eredményét az elnök a vizsga be
fejezése után az érdekeltek előtt kihirdeti. Azo
kat, akik minden tárgyból jeles érdemjegyet 
kaptak, vagy akiknek legfeljebb két tantárgy
ból van „jó”, de a többiből „jeles” osztályzatuk 
„dicsérettel”, akiknek legföljebb két tantárgy
ból van „elégséges” érdemjegyük, de a többi
ből ennél jobb, „jól” képesítettnek, a-kik há
rom, vagy ennél több „elégséges” osztályzatot 
kaptak, de „elégtelent” nem, „képesítettnek” 
nyilvánítja a bizottság. Azok, akik egy tan
tárgyból kaptak elégtelen osztályzatot, két hó 
múlva, akik két tantárgyból, három hó múlva 
tehető pótvizsgára, akik pedig három vagy több 
tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot, hat 
hónap múlva tehető imétlő vizsgára utasítan- 
dók. Akik a pót-, iletve ismétlő vizsgán — ha 
csupán egy tárgyból is — elégtelen osztályza
tot kaptak, újabb vizsgára csupán miniszteri

engedéllyel bocsáthatók. Ily engedély csak ki
vételesen, különös méltánylást érdemlő okok
ból adható.

4. §. A vizsga eredményéről jegyzőkönyvet 
kell felvenni, melyet a vizsgabizottság tagjai 
aláírnak. Ezek egyikét az elnök a ifi. kir. posta
vezérigazgatóság személyzeti osztályának adja 
át, másik példánya pedig az érdekelt igazgató
ságnál marad.

5. §. Ügy az alap-, mint a szakvizsga létété1 
léről az érdekeltek a m." kir. postavezérigazga
tóságnál kiállított bizonyítványt kapnak.

V. Átmeneti intézkedések.

1. §. Azok a budapesti telefonközpontok
ban alkalmazott kezelőnők, akik az alapvizsga 
letétele után is a telefonközpont szolgálatában 
maradnak, minthogy gyakorlati szolgálatra való 
beosztásukat most a szolgálati viszonyok teszik 
lehetetlenné, — postasegédtisztnőkké a szak
vizsga letétele nélkül is kinevezhetők, oly fel
tétellel azonban, hogy postaszolgálatra történt 
beosztásuk eseten a szakvizsgát egy éven belül 
letenni tartoznak, ellenkező esetben további ki
nevezésre nem számíthatnak.

2. §. Az 1929. évi december hó 31-éig üzemi 
tisztviselői tanfolyamra behívottaknál a képe 
sííés megszerzésének idejét úgy kell számítani, 
mintha az érdekeltek egy időben vizsgáztak 
volna.

Budapest, 1928 február 17.
- .-1 . ■■■•> v ö m /

5£

Az értéklevélforgalomban résztvevő posta- 
hivatalok Görögországban.

5.916.
A görög postaigazgatás az értéklevélfor

galmat több postahivatalra kiterjesztette.
Jelen rendeletem mellékleteként kiadott 

névsor az értéklevélforgalomban ezidőszerint 
résztvevő valamennyi görög postahivatalt, fel
sorolja.

Jegyezzétek ezt elő a hivatalok a P. R. T.
1927. évi 22. és 41. számában közölt ad. 15.670. 
és 39.659. sz. rendeletnél s a „Kivonatos posta , - 
távíró, távbeszélő- és rádiódíjszabás” 29. oLda-; 
Ián a **) jegyzetben „1927- 22.“ helyett írják:,1 
1928-7.

Budapest, 1928. évi február hó 14-én.
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Az átalányozott hivatalos levelekre vonatkozó 
adatgyűjtés beszüntetése.

4976.

A díjátalány mellett feladott hivatalos le
velekre vonatkozó adatgyűjtést a folyó hó 
végével ideiglenesen beszüntetem. Az erre vo
natkozó „Előjegyzés“^ ennélfogva további 
intézkedésig nem kell vezetni.

Figyelmeztetem azonban a hivatalokat, 
hogy az adatgyűjtéshez szükséges nyomtat
ványból a később elrendelendő adatgyűjtés 
céljára tartsanak megfelelő készletet.

Budapest, 1928. február hó 11-én.

Nemzetközi válaszdíjszelvények elszámolása.
5662.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1927. 
évben becserélt és még cl nem számolt nemzet
közi válaszdíjszelvényeket folyó évi február 
havi számadásukban számolják el és csatolják.

Az esetleg később beérkező szelvények ér
tékét, amennyiben azt a külföldi igazgatások 
nem fogadnák el, az érdekelt postahivatallal 
fogom megtéríttetni.

Budapest, 1928 február 14-én.

Andorra köztársaság postájának újjászervezése. 

3009.

Értesítem a hivatalokat, hogy Andora köz
társaság postáját a spanyol postaigazgatás új
jászervezte. A köztársaság fővárosában, An
dorra la Vieja-ban egy központi postahivatalt 
állítottak fel, amely 1928 január 1-től levélpos
tai-, értéklevél- és utalványszolgálatot lát el.

A központi hivatal alá tartozó San Julian 
de Loria, Las Escaldas, Encamp, Canillo, La 
Massana és Ördino környéki hivatalokban pe
dig levélpostai szolgálatot rendeztek be.

A Magyarországból eredő, Andorába szóló 
levélpostai küldemények a portbou-barceloríai, 
illetve az irun—madridi útirányon át továbbí- 
tandók.

Budapest, 1928 február 7.

Spanyolországba küldött tudakozványok 
irányítása.

5917.
Felhívom a hivatalokat, hogy a Spanyol- 

országba szóló küldeményekre vonatkozó tu- 
dakozványokat: „Direction Générale des Com
munications ä Madrid" címre továbbítsák. E 
rendelkezést jegyézzék elő a tudakozványok 
jegyzőkönyvében.

Budapest, 1928 február 18.

Eljárás a m. kir. postát és a m. kir. állam
vasutakat közösen érdeklő ügyekben megtar

tandó vizsgálatok tárgyában.
2779.

A m. kir. államvasutak igazgatóságával 
történt megállapodás szerint a m. kir. állam
vasutak az őt és a m. kir. -postát közösen ér
deklő ügyekben amilyenek p. o. a személyeket 
ért baleset, javakban okozott rongálás ügyei 
stb. — közösen megtartandó vizsgálatokra az 

| érdekelt postahivatalokat fogja meghívni.
A postahivatalok a m. kir. államvasutaktól 

ily ügyekben hozzájuk érkezett meghívást ille
tékes felsőbbségükhöz lehetőleg távbeszé,- 
lőn — azonnal jelentsék be, hogy a postaigaz
gatóság (vezérigazgatóság) a m. kir. posta kép
viselete tárgyában haladéktalanul intézked 

: hessék.
Budapest, 1928. évi február hó 15-én.

Figyelmeztetés a „Kultúra“ könyv- és lapkiadó 
vállalat osijeki (eszéki) cég által szétküldött 
hólabdarendszerű elárusítására vonatkozó hir

detmények tárgyában.
4223.

Tudomásomra jutott, hogy a „Kultúra" 
könyv- és lapkiadó vállalat osijeki (eszéki) cég 
„Vasárnap“, „Borzalmas titok“ és más című 
füzeteknek hólabdaszerü árusítására vonatkozó 
nagymennyiségű nyomtatványküldeményt küld 
vzét az országban. Feladóként a nyomtatvány 
címlapján „Vasárnap“ szerkesztősége és kiadó- 
hivatala Osijek 1. szerepel. A hólabdarendszerű 
hirdetményben pedig a „Kultúra” könyv- és lap
kiadó vállalat részére 5 P beküldését kéri aján
lott levélben.
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Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy 
az ilyen nyomtatványküldeményeket, amelyek
ben hólabdarendszerű árusításra vonatkozó hir
detmények is vannak, az 1900. évi P. R. T. 70. 
számban megjelent 82.268/1900. sz. rendelet s a 
P. K. U. 80. §-ának 7. pontja értelmében kezel
jék, vagyis az ilyen nyomtatványküldeménye
ket foglalják le és felettes igazgatóságukhoz 
terjesszék fel, az ajánlottakat pedig „Prohibé“ 
jelzéssel ellátva feladási helyére küldjék vissza.

A nyomtatványokban kilátásba helyezett 
jutalom fejében postára adni kívánt pénzt fel
venni sem postautalványon, sem ajánlott levél
ben nem szabad.

Budapest, 1928. évi február hó 16-án.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a táviróveze- 
tékeken és interurbán távbeszélő áramkörökön.

940.

Értesítem az összes igazgatóságokat, vala
mint a távírdával és távbeszélővel berendezett 
összes hivatalokat, hogy a Rendeletek Tára 
1926. évi december hó 31-én megjelent 65. szá
mában közzétett 22.003/1926. számú, valamint 
az 1927. évi november hó 22-én megjelent 46. 
számában közzétett 43.979/1927. számú rende- 
leteimmel elrendelt irányok szerinti forgalmi 
felvételeket a folyó évben öt esetben kell meg
ejteni. Utasítom tehát a hivatalokat, hogy a 
fennt idézett rendeleteim szigorú betartásával 
az irányok szerinti forgalmi felvételeket az
1928. év folyamán az alábbi napokon vegyék 
fel: március 5, 6, 7; május 1, 2, 3; augusztus 6, 
7, 8; október 8, 9, 10 és december 3, 4, 5-én.

Az összes kincstári és I. oszt. postamesteri 
hivatalok az eddigi nyomtatványokat használ
ják.

Az összes többi hivatalok számára új, ki
sebb méretű, negyedív terjedelmű nyomtat
vány-mintát rendszeresítettem ugyanazokkal a 
rovatokkal és beosztással, mint amelyek az ed
digi 831. sz. és 879. sz. nyomtatványokban sze
repeltek. Kitöltésük tehát a fennálló szabályok 
alapján történik. Abban az esetben, ha a hiva
tal számára egy darab kisméretű felvételi ív 
nem volna elegendő, két felvételi ív is használ
ható. Ezeket az íveket a kitöltés után össze
hajtva és megcímezve .kell előttes igazgatósá
gukhoz felterjeszteni. A nyomtatvány hátolda
lán az esetleges javaslatok megtételére is van 
elegendő hely.

Az új nyomtatványokat, a távíró- és táv
beszélővel berendezett Il-od, III-ad és IV-ed- 
osztályú postamesteri hivatalok, valamint érde
kelt postaügynökségek, előttes igazgatóságuk
tól igényeljék.

A kitöltött íveket a felvétel megejtése 
után 8 napon bélül a forgalom javítására vonat
kozó esetleges javaslataik kíséretében terjesz- 
szék fel előttes igazgatóságukhoz, illetve a ve
zérigazgatóság 8-ik, a Budapest területén elhe
lyezett hivatalok pedig a 9-ik ügyosztályhoz.

Az igazgatóságok a jelen rendeletemet 
pontosan be nem tartó hivatalok ellen saját 
hatáskörükben szigorúan járjanak el.

Az igazgatóságok a hozzájuk beérkező íve
ket gyűjtsék össze, ellenőrizzék, hogy azok 
mind beérkeztek-e, továbbá, hogy azokat a hi
vatalok rendeletem értelmében pontosan töl- 
tötték-e ki.

Az igazgatóságok az összegyűjtött és ellen
őrzött kimutatásokat április 1, május 20, szep
tember 1, november 1 és december 20-ik nap
jáig küldjék be a postavezérigazgatóság 6-ik 
ügyosztályának.

Budapest, 1928. évi február hó 15-én.

A telkenkívüli mellékállomások áthelyezési 
díjának megállapítása.

46.046.
Utalással a P. R. T. 1927. évi 21. számában 

közölt 9615. számú rendeletre, a telkenkívüli 
mellékállomások áthelyezési díját a távbeszélő
állomások (főállomás, fővezeték) után fizetendő 
áthelyezési díjak mindenkori összegében álla
pítom meg.

Ha azonban a telkenkívüli mellékállomás 
házonkívüli áthelyezése esetén az áthelyezés 
költségeit a megállapított áthelyezési díjból fe
dezni nem lehet, akkor az előfizető úgy a buda
pesti, mint a.vidéki hálózatokban kivétel nél
kül mindig a tényleges áthelyezési költséget 
köteles megtéríteni.

A hivatalok e rendeletemet a Tb.’U. Sz. 17. j 
§. 5. p.-nál és a Tbdsz. 1. áthelyezési díjak 1. /|
pontjánál jegyezzék elő.

A változásnak szöveg szerinti helyesbítése 
iránt fedőlapok útján később fogok intézkedni.

Budapest, 1928. évi február hó 14-én,
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Uj magyar csehszlovák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

I.
4726.

Folyó évi február hó 20-án a távbeszélő
forgalom Budapest és Horni Blatná közt meg
nyílt.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 
5 P 20 f.

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

Budapest, 1928. évi február hó 7-én.

II.
4830.

Folyó évi február hó 25-én a forgalom a 
következő új magyar-csehszlovák távbeszélő 
viszonylatokban megnyílik.

A magyar távbeszélő 
központ neve

A kü lfö ld i távbeszélő 
központ neve

Beszélge
tési dij

P | f

A baujszántó Sena (Abaujszina) 1 70
Fehérgyarmat Kiralhaza (Királyháza) 1 70
Forró-Encs Sena (Abaujszina) 1 70
Hidasnémeti 1 15

i f Sm olnik (Ujszomolnok) 1 70
Sátoraljaújhely Sena (Abaujszina) 1 70
Szerencs 1 70
Szikszó >/ . >»

*
1 70

A hivatalok a Távbeszélő-Díj szabás-1 az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi február hó 15-én.

Barcs-Kotoriba (Kotor) magyar-jugoszláv táv
beszélő viszonylat megnyitása.

5591.

Barcs és Kotoriba (Kotor) közt a távbe
szélőforgalom megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 
2 P. 40 f.

A hivatalok a Távbeszélő-Díj szabás-t az 
új viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi február hó 11-én.

Helyesbítés „a m. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsorában.“

4.059.
Egerlövő postahivatal-utalvány számjelző 

száma 2.121 helyett ezentúl 2.127.
Budapest, 1928. évi február hó 15-én.

Forgalomköri változások.
I.

5001.
Bedő nk., Bihar vm., távbeszélővel egyesített 

ügynökség február hó 1-én újból megnyílt (a 
helységnévtárban tehát ismét az eredeti nyom
tatott szöveg vált érvényessé).

Budapest, 1928. évi február 13-án.

II.
6415.

Tápiósüly—Tápiósáp vasúti távirdahivatal 
ezentúl „K” jellegű.

Budapest, 1928. évi február hó 15-én.

Átminősítések.
3315.

Tordy Géza ideiglenes minőségű számtiszt 
98/a. rangsorszámmal végleges minőségű II. osz
tályú postatisztté, Fejes József ideiglenes minő
ségű II. osztályú postatiszt pedig később meg
állapítandó rangsorszámmal ideiglenes minő
ségű postaszámtisztté minősíttetett át.

Budapest, 1928. évi február hó 15-én.

Kinevezések.
5450.

I. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
kinevezte:

a) postafőellenőrré: Izsó Lajos postaellen- 
őrt,

b) postaellenőrré: Loch Vencel postasegéd- 
ellenőrt.

II. A m. kir. pQsta vezrigazgatója kine
vezte:

a) I. osztályú postatisztekké: Bornemissza 
Imre, Strobl Antal, Farkas Gyula, Rákos Béla,
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Szabó Gyula, Graf József, Tuza Árpád, Szalai 
Pál, dr. Kosztolányi Pál, Oláh Béla, Tokody 
Sándor, Gedei István és Farkas János II. osz
tályú postatiszteket,

b) ideiglenes minőségű II. osztályú posta
tisztekké: Benkő Ferenc, Fülöp Kálmán, Hor
váth Géza, Jó Ferenc, Juhász Géza Sándor,. 
Kletz Andor, Koncz Dezső, Nagy Ernő, Pallós 
Elemér, Polgár László, Ruber Lajos, Téli Fe
renc, Vargha Pál forgalmi díjnokokat, Kántor 
Géza és Csompora Mátyás díjnokokat,

c) postasegédtisztekké: Bory György volt 
postasegédtisztet és Zsilák Urbán Mihály pos
takezelőt,

d) postasegédtisztnőkké: Salamon Anna és 
Weinberger Aranka kezelőnőket,

e) posta műszaki segédtisztté: Gyalog An
tal posta műszaki kezelőt,

f) ideiglenes minőségű műszaki kezelővé: 
Bermann Zoltán órabéres műszerészt,

g) ideiglenes minőségű kezelőnőkké: Ulics- 
ka Jánosné, Szandi Júlia, Szántai Mária, Ko
vács Mária dunapentelei és Csanády Margit 
díjnokokat,

h) I. osztályú postaszakai tisztté: Vise
grádi József II. osztályú szakaltisztet,

i) II. osztályú postaszakaltisztekké: Jóth
János, Vizi Gyula, Suralik Imre, Boros Jenő 
és Tabi József I. osztályú postaaltiszteket,

j) I. osztályú postaaltisztekke: Benkó Jó
zsef zalaapátii, Gráczer György, Hetesi Imre, 
Keresztes Sándor hódmezővásárhelyi, Rima
szombati Imre, Bartos István berceli, Besze 
György, Nagy Gáspár jászberényi, Barabás Já
nos, Fühl Pál, Pásztor Dénes, Tóth Kincses Fe
renc, Nagy József alattyáni, Molnár József gi- 
gei és Trexler István II. osztályú altiszteket,

k) ideiglenes minőségű II. osztályú posta- 
altisztekké: Deckner Artúr, Horváth János biai, 
Kiszely Páll, Deák Sándor, Lanczendorfer 
László, Tóth Lajos, Csipák Imre, Perecz László, 
Bölcsföldi József, Marits Illés, Székely Sándor, 
Horváth István egyházashetyei, Horváth József 
dukai, Horváth József mee&éri, Tőke Sándor, 
Sepsi Imre, Gyergye Pál, Karlovits Ferenc, Ho
mály István, Vas János, Szelestyei Károly, Ká
dár Péter, Stumfold Imre, Fekete György, Ke
serű János,, Kempf József, László János, Pál 
János, Nagy Béla, Kusai József, Dombi Sámuel, 
Tóth Sándor és Czirák Lajos havibéres posta
kocsisokat, illetőleg kisegítő szolgákat.

Budapest, 1928. évi február hó 13-án.

Sajtóhibaigazítás.
ad. 2.788.

A P. R. T. folyó évi 1. számában közzétett
51.288. számú rendelet második sorában „Tar- 
nócmajorra“ helyett „Tarnócamajorra“ írandó.

A P. R. T. folyó évi 5. számában közzétett 
2.788. számú rendelet első sorában pedig „Dé- 
nesháza” helyett „ . . .  Dencsháza” írandó.

Budapest, 1928. évi február hó 11-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1927. évi decem
ber havi forgalma.

65/eln.

A takarék-üzletben az egyes intézmények 
különleges kamatozású számláin előállott csök
kenéseket figyelmen kívül hagyva, a takarék- 
betétek 292.004 P 05 fill, gyarapodást mutatnak. 
A betétek állománya ezzel 1927. évi december 
hó végén 26,888.566 P 02 fillért tett ki. A kü
lönleges takarékbetétek álladéka a fenti álla
dókban 3,487.093 P 66 fillérrel szerepel. A be
tevők száma e hóban 2.810-zel gyarapodott s 
összes számuk e hó végén 1,298.435 volt.

A csekk- és klíring-üzletben az állami 
csekkszámlák álladékában előállott csökkenések 
leszámításával a csekkbetétek 435.577 P 68 fill, 
emelkedést mutatnak. A csekkbetétek állomá
nya ezzel 1927. évi dec. hó végén 217,200.259 
P 11 fillért tett ki, s a fennálló csekkszámlák 
száma a hivatalból történt törlések betudásá
val e hó végén 45.547 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,047.665 tétel s 
1,376,353.941 P 56 fill, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 244,088.825 P 13 fillér 
volt.

Az értékpapírüzletágban 1927. évi decem
ber hó végéig kiállíttatott 271.555 járadékköny
vecske, forgalomban volt e hó végén 92.327 da
rab. Az intézet értékpapírállománya különféle 
értékpapírokban és záloglevelekben 1927. évi 
december hó végén 35,347.929 P 79 fill, névérté
ket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 130.992 drb. új zálogfel
vétel 2,958.565 P 40 fillér kölcsönnel és 134.843 
drb. zálogkiváltás 2,774.868 P 70 fillér kölcsön- 
visszafizetéssel.
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A zálogálladék 1927. évi december hó vé
gén 543.784 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álla- 
déka pedig 12,328.111 P 68 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.817 drb., kényszerárverésre pedig

3.225 db. külöfnéle zálogtárgy került.
Eladatott összesen 5.184 drb., a befolyt 

vételár 61.897 P 40 fillér volt.
Budapest, 1928. évi február hó 10-én.

Kim utatás
a létszámból törölt postakiadókról.

'ó+■* -+-•rs O A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

■a gp
c2 “

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

<Ti U'<up-l Vincze Karolina * kiadó Esztergom
1897.

Budapest
509.

Pécs 5. sz. posta- 
hivatal postameste
révé neveztetett ki

Betöltendő kiadói állás.
Postahivatal Nagyszénás, mindhárom szak

ban Jártas és I. osztályú hivatal önálló vezeté
sére is képes kiadónő ajánlatát kéri 
március elsejei belépésre. Fizetés pontos meg
jelölését s a kiadói igazolvány elküldését is kéri 
Perragh Zoltán.

Kiadói állást keresnek.
Nagy gyakorlattal bíró vizsgázott kiadónő 

azonnalra, vagy március elsejére állást keres. 
Távirdával egyesített kisebb hivatalnál helyet
tesítést is vállal. Cím: Kohót Irén, Sajóvámos.

Postakiadónő március elsejére, vagy tizen
ötödikére állandó alkalmazást vállal. Szíves 
megkeresést Henye Mária, Kapuvár, Erzsébet 
királyné ucca 22. címre, ajánlva kér.

Önálló kezelésre, számadástételre képes ki
adónő állást keres március 15-ére. Szíves meg
keresést Bohácsi Margit Hajdúböszörmény 
címre kér.

Mindhárom szakban és számadástételre 
önállóan képes férfikiadó alkalmazást keres 
azonnali belépésre, esetleg helyettesítést is vál
lal. Cím: Zsiga Mihály postakiadó, Zalaszent- 
mihály.

Tizenhárom évi gyakorlattal bíró, mind
három szakban teljes jártassággal bíró kiadó 
azonnalra alkalmazást keres, lehetőleg fix fize
tésre, esetleg helyettesítést is vállal. Szíves meg
kereséseket Kéthv Lajosné Nyírmártonfalva 
(posta) Szabolcsmegye címre kér.

Fiatal kiadó, jó távirász, azonnal alkalma
zást vállal. Szíves megkereséseket kér Pálma 
Gyula postakiadó, Felsőgalla.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.



Melléklet a P. R. T. 1928. évi 7. számában közölt 5.916. számú rendelethez.

Az értéklevélforgalomban résztvevő postahivatalok Görögországban.
Achaia Chalandritsa Itea
Achladokampos Chalcis Ithaki
Achouria Chandra-Siti as Janina
Aedipsos Chersonissos Kalamata
Aegina Chio Kalampaka
Aegion Chora (Sphakion) Kalavryta
Aekaterini Chroupista Kallithea (Athinai)
Aetolikon Comotini (Giumuldjina) Kalloni
Aghia Anna Corfou Kalyvae
Aghia Galini Corinthos Kamarakion
Aghia Paraskevi Dhadion Kampos Avias
Aghia Varvara Dhavlia Kardamyla
Aghios Kyrikos Dhelimpali Kardamyli
Aghios Myron Dhelvinakion Karditsa
Aghios Nikolaos (Crete) Dhervenion Karlovassi
Aghios Petros Dhesphina t Karpenission
Agiassos Diavolitsion Karyae
Ágion Deka Dibra Kary'stos
Agoulinitsa Didymotychon Karytaina
Agrinion Dimitsana ® Kastania
Agyia Doliana Kastel,lion Kissamou
Akrata Domokos Kastellion Pediados
Alexandrople (Dédéaghatch) Douka Kastoria
Aliartos Drachmanion Kastrion
Alikianos Drama Katakolon
Aliverion Edessa Kea
Almyros Elásson Kephalovrysson
Amalias Elefsis Keramies
Amaroussion Epanomi (Macédoine) Kcrassvon
Amorgos Episcopi Pediados Kiaton
Amphilochia Eratini Kilkis
Amphissa Eressos . Kiphissia
Andravis Eretria Klissoura
Andritsaina Ermioni Kokkinia
Andros Evdilos Kolymparion
Ano Patrai Exohae (Salonique) Konitsa
Anoghia Filiates Kontovazena
Arachova (Lakedaimonos) Fíliatra Kopanakion
Arachova (Voitias) Galaxidion Koroni
Ardea Garazos Kouneni
Areopolis Gardikion Kozani
Argalasti Gargaliani Kranidion
Argos Gastouni Krestena'
Argostolion Gavrion Kriekoukion
Arhanae (Candie) Genitsa Kritsa
Arta Georgitsion Kylliini
Askyphos (Candie) Gerolakkos Kymi
Aslanaga Ghaios (Paxi) KyparissiaAssos Glossa (Scopelos) KythiraAstakos Gravia KythnosAstros Grevena la CanéeAtalanti Gythion LamiaAthénes la LangadaAthénes—1-re Annexe Ierapetra LangadiaCalamoti (Chios) Ierissos LakkiCandie Ighoumenitsa LarissaCavalla Ios LaurionChalandrion Istiaia Lechainon



Lefkas
Leipsisti
Lemnos
Leonidion
Leontarion
Levadia
Levetsova
Levidion
Levidou (Athénes)
Lidorikion
Ligoudista
Limni
Litochoron
Livadion
Lixourion
Longa
Loutrakion
Makyghianni (Athénes)
Mallae
Mandamados
Mantoudion
Margarition
Masklini
Mavrolitharion
Mazeika
Megaloupolis
Megara
Meligala
Metsovon
Methoni
Mileae
Milos
Missolonghi
Mythimna
Mytiléne
Moira
Molai
Molos
Monemvassia
Moudros
Mouzakion
Mochos
Mykonos
Myrthion
Mytika
Nafpaktos
Naoussa
Nauplie
Naxos
Nea Ionia (Athénes)
Neapolis (Candie)
Neapolis (Voion)
Nefs-Amarion
Nemea
Neochorion
Neon Phaliron
Neveska
Nigrita
Nission
Orestias
Pachias Aimmou (Candie) 
Palaeochora

Paleon Phaliron
Pangration (Athénes)
Panormon
Paralia (Kalamai)
Paramythia
Parga
Paros
Patissia
Patras
Pentaghi
Perama (Candie) 
Peristerion (Athénes) 
Petalidion 
Petra (Mytiléne)
Pharsala
Philippias
Phiscardon
Phlorina
Phourna
Phourna (Kató)
Pirée
Platanos (Nafpaktias)
Plomarion
Polychitos
Polygyros
Poros
Porroion Kató
Pravion
Préveza
Prosotsani
Poussos
Ptolcmais (Kailaria)
Pylos
Pyrgos (Candie)
Pyrgos (Ilia)
Pyrgos (Tinos)
Rapsani
Rethymne
Rodovanion
Roustika
Sagias
Salamis
Salonique
Sami
Samos (Vathy)
Samothraki
Scopelos
Serrai
Servia
Seriphos
Siatista
Sidirokastron (Macédoine)
Siphnos
Sitia
Skiatos
Skyros
Sofades
Sopotos
Sorovitch
Souda
Souflion
Sparti

Spetsai
Spili
Stavrochorion 
Stavros (Ithaki)
Stemnitsa
Stratoniki (Isvoros)
Strezova
Stylis
Syra
Telonia
Thassos
Thira (Santorini)
Thivai (Thébes)
Tinos
Topoloa
Toumpa (Salonique)
Tourloti
Tragaea
Trikala
Tripolis
Tropaea
Tsiotion
Tsotulion
Tylissos
Tympakion
Tyrnavos
Tzermiados
Valtetsinikon
Vámos
Vartholomio
Varympopi .
Vassiliki (Ste-Maure) 
Vatoussa 
Velestinon 
Verria
Viannos (Candie)
Vlaohokeraasia
Vogatsikon
Volissos
Volo
Vonitsa
Vostina
Voukolies (Candie) 
Vrachassion (Candie) 
Vresthaina 
Vrontados (Chios)
Vyron (Athénes)
Vytina
Xanthi
Xylokastron
Ydra
Ypati
Zacharo
Zagora
Zagoritsaina (Macédoine)
Zante
Zaverda
Zitsa
Zoupanion
Zourtsa
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RENDELETEK TÁRA
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938 FEBRUÁR 37. 8. szám.

A MAGYAR KIR.
KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

T A R T
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
A csom agdíjak emelése a magyar«osztrák és a más 

gyar»csehíSzlovák viszonylatban.
A levélzsákban továbbíto tt kisalakú csomagok darab.' 

számának feltüntetése a levélzsák címlapján.
Svájcba szóló hús és húsárúkat tartalm azó küldemé* 

nyékhez származási és húsvizsgálati bizonyítvány csato* 
lása.

Kivándorlókat szállító gőzhajótársaságok engedélyéi 
nek meghosszabbítása.

A L O M
A belföldi távolsági hirlapbeszélgetések váltására jo* 

gosító igazolványokat Budapesten a m. kir. posta tuda* 
kozó irodája  állítja ki.

Forgalomköri változások.
Sajtóhibaigazítás,
H ivatalvezetői megbízás.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmények.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

A székesfehérvári kir. törvényszék folyó 
évi február hó 17-én kelt B. 489/1928. számú 
végzésével a „Fejérmegyei Hírlap“ című napi
lap 1928. évi február hó 18. napján Székes- : 
fehérvárott megjelent IV. évfolyam 40. számá- i 
nak lefoglalását rendelte el.

A m. kir postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kébesítsék, hanem a 
székesfehérvári kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi február hó 21-én.

II.

7.290.

A budapesti kir. büntető törvényszék folyó 
évi február hó 18-án kelt B. 2441/2—1928. számú 
végzésével a Karcagon, Kertész József nyomdá
jában előállított Garami Árpád: A szerelem 
őrültjei. Egy festőművész vallomásaiból cím 
alatt a Heros könyvkiadó cég kiadásában Bu
dapesten megjelent könyvnek és kéziratnak le
foglalását rendelte el.

A m. kir postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá

nyait ne szállítsák és ne kébesítsék, hanem a 
1 budapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi február hó 21-én.
if -■ «W*. j  • X t . . . . • I . . • ’

A ceomagdíjak emelése a magyar-osztrák és a 
magyar-cseh szlovák viszonylatban.

6.992.

Az osztrák igazgatás kezdeményezésére a 
magyar-osztrák és cseh-szlovák kölcsönös vi- 
szonlatban a csomagok díja megváltozik. En
nek folytán a Magyarországból Ausztriába, 
vagy Cseh-Szlovákországba szóló csomagok 
díja a következő lesz: 1 kg-ig 70 fillér, 5 kg-ig 
90 fillér, 10 kg-ig 1 P. 80 fillér, 15 kg-ig 2 P. 70 
fillér, 20 k-ig 3 P. 60 fillér.

E díjváltozás az Ausztriába szóló csórna- 
} goknál március 1-én, a Cseh-Szlovákországokba 

szóló csomagoknál pedig március 15-én lép 
életbe.

Jegyezzék elő a hivatalok a fentieket, mint a 
8. változást a Csomagdíjszabásban és a Kivona
tos díjszabásban.

A kicserélő hivatalok a tovább frankó meg
változásáról külön kapnak rendeletet.

Budapest, 1928. évi február hó 23-án.
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A levélzsákban továbbított kisalakú csomagok 
darabszámának feltüntetése a levélzsák cím- 

’ lapján.
5.190. -

A levélzsákban továbbított kisalakú cső- í 
magok biztonságosabb kezelése, valamint az 
átvétel gyorsítása érdekében elrendelem, hogy 
a hivatalok a levélzsák címlapján az abban el
helyezett kisalakú csomagok darabszámát is I 
írják fel.

Ez a rendelkezés azonban nem érinti a 
postahivataloknak azt a kötelezettségét, hogy a 
levélzsákban továbbított kisalakú csomagok da
rabszámát a rovatlap IV. részébe is be kell írni. |

E rendeletet a hivatalok az 1926. évi P. R. T. I 
55. számában közzétett 44.844. számú rendelet
3. pontjánál megfelelően jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi február hó 23-án.

Svájcba szóló hús és húsárukat tartalmazó kül
deményekhez származási és húsvizsgálati bizo

nyítvány csatolása.
5.649.

Értesítem a hivatalokat, hogy folyó évi feb
ruár hó 15-től kezdve, Svájcba postán küldött 
húst és húsárúkat tartalmazó összes küldemé
nyeket a svájci határon egészségügyi vizsgálat
nak vetik alá. A szemlét állatorvosok végzik.

A svájci szövetségtanács ugyanis hatályon 
kívül helyezte az 1909. évi január 29-én kelt ren
deletének ama részét, mely szerint eddig az 5 
kg. súlyt meg nem haladó, fent érintett tarta
lommal bíró postaküldeményeket nem kellett 
egészségügyi szempontból megvizsgálni.

Ezentúl tehát minden ilyen Svájcba szóló 
küldeményhez „Származási és húsvizsgálati bi
zonyítványt“ kell csatolni.

E bizonyítványt a származási hely állat- 
orvos-húsvizsgálója állítja ki, igazolván, hogy a 
küldeményt megvizsgálta, egészségesnek és éle
lemre alkalmasnak találta és hogy az átragadó 
és fertőző betegségtől mentes állatból szár
mazik.

Megjegyzem, hogy fenti vonatkozásban hús 
alatt általában minden emberi élvezetre alkal
mas állati részt (izomhús, belek, szalonna, zsír), 
húskétszítmény alatt pedig minden húsanyag
ból készült és éíemiszerként szolgáló árút (főtt, 
sózott, füstölt, vagy szárított hús, kolbászfélék, 
konzervek, stb.) kell érteni.

-yr v;- #  v  m
Ló, kutya, vagy macskahús bevitele azoíi- 

ban nincs megengedve.
Szárnyasakból, halakból, vadakból, héjan- 

cokból, puhányokból, békákból és teknősbékák
ból való húshoz és ezekből előállított húskészít
ményekhez, továbbá sózott és levegőn szárított 
belekhez és sajtkészítésre szolgáló borjúgyom
rokhoz bizonyítványt csatolni nem kell.

A hivatalok jelen rendelet tárgyát és szá
mát jegyezzék elő a Csomagdíjszabás 135. olda
lán Svájcnál, a 7. hasábban a hússzállításra vo
natkozó jegyzetnél.

Budapest, 1928. évi február hó 21-én.

Kivándorlókat szállító gőzhajótársaságok enge
délyének meghosszabbítása.

7.334.
A P. R. Tára 1923. évf. 8. és 73. számaiban 

megjelent 40.859/1922. és 31.054/1923. sz. rendele
tek kapcsán, miheztartás végett értesítem a 
postahivatalokat, hogy

a Cunard Steam Ship Company Ltd. liver
pooli,

a The Oceanic Steam Navigation Company 
Ltd. (White Star Line) liverpooli,

a Soeiété Anonyme de Navigation Belge- 
Americaine (Red Star Line) antwerpeni,

a Companie Générale Transatlantique 
havrei,

az United States Lines, newyorki, 
a Nederlandsch amerikansche Stoomwart 

Matschappij (Holland Amerika Linie) rotter
dami,

a Hamburg Amerikanische Packetfahrt 
Aktien-Gesellschaft (Hamburg Amerika Linie) 
hamburgi,

a Norddeutscher Lloyd bremeni, 
a Navigazione Generale Italiana, genuai, 
a Cosulich Societa Triestina di Naviga- 

zione-Cosulich trieszti és
a Canadian Pacific Railway Company 

montreali gőzhajótársaságok magyar kivándor
lók szállítására vonatkozó engedélyei 1928. évi 
december hó 31-ig meghosszabbíttattak.

A The Royal Mail Steam Packet Company 
londoni gőzhajótársaság engedélye 1927. évi 
december hó 31-én megszűnt.
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A postahivatalok a felsorolt gőzhajóstársa- 
ságok engedélyének meghosszabbítását, illetve 
megszűnését a P. R. T. 1909. évf. 44. számában 
közzétett 53.788. sz. rendelet 9. pontja 9. bekez
désénél vezetett nyilvántartásukban jegyezzék 
elő.

Budapest, 1928. évi február hó 23-án.

A belföldi távolsági hírlapbeszélgetések váltá
sára jogosító igazolványokat Budapesten a m. 

kir. posta tudakozó irodája állítja ki.
4.222.

A Budapesten megjelenő hírlapok belföldi 
távolsági hírlapbeszélgetéseinek a Tb. Ü. Sz. 42. 
§-a szerinti engedélyezésével, továbbá e hírla
pok, illetőleg megbízottaik (szerkesztő, tudósí
tó, stb.) részére a hírlapbeszélgetések folytatá
sára jogosító igazolványok kiállítására, vala
mint az 1903. évi P. R. T. 18. számában köz
zétett 14.271. számú rendelet értelmében ezek 
nek a teendőknek ellátásával kapcsolatos intéz
kedések megtételével a m. kir. posta tudakozó 
irodáját bízom meg.

A megszüntetett budapesti távíró- és táv
beszélő igazgatóság, valamint a m. kir. posta- 
vezérigazgatóság 9. ügyosztálya által kiállított 
igazolványok egyelőre tovább is érvényben ma
radnak, valamint változatlan marad a hitelezett 
díjak beszedésének és elszámolásának a 31.293/. 
X—1924. évi rendeletben megállapított eddigi 
módja is.

E. változást a hivatalok rendeletemre való 
hivatkozással a Tb. Ü. Sz. 42. §-ában követke
zőképpen jegyezzék elő: a 9. pont első bekezdés 
negyedik sorában „Budapesten“ után beírandó 
„a m. kir. posta tudakozó irodájánál“, — ugyan
azon bekezdés hatodik sorában az „illetékes“ 
szó törlendő és helyette „8“ szám írandó.

A 10. pont második bekezdés harmadik so
rában „Budapesten“ szó után „a m. kir. tuda
kozó irodája“ szavak írandók és az ötödik sor
ban törlendő „illetékes“ szó helyett „8“ szám 
írandó. *1

Budapest, 1928. évi február hó 19-én. 
t • ■ . ______

Forgalomköri változások.
I.

ad 4.601.
Kartal ü. 1928. évi február hó 20-tól újból 

megnyílik.

Kartal neve mellől a hivatalok névsorában 
a ,,k“ és a helységnévtárban a „pd“ jelzés tör
lendő.

Az ügynökség megnyitása napjától Kartal 
nk.-hez tartozó Emsepuszta, Erzsébetliget, Fá- 
nimajor, Felsőmajor, Horváthtanva, Kistanya és 
Nagymajor lakotthelyek u. p.-ja Aszód helyett 
Kartal.

Budapest, 1928. évi február hó 11-én.

II.
6.155.

Dobozmegyer ü. Eh. ezentúl Békéscsaba 2.
Budapest, 1928. évi február hó 22-én.

III.
6.177.

Püspökszenterzsébet kk. Baranya vm., 
ezentúl ® o  is.

Berkesd kk., u. t. Püspökszenterzsébet.
Kékesd kk. u. t. Püspökszenterzsébet.
Szellő kk., u. t. Püspökszenterzsébet.
Szilágya kk., u. t. Püspökszenterzsébet.
Lajospuszta G> Szilágy, u. t. Püspökszent

erzsébet.
Martonfa kk., u. t. Somogyvasas. 

Hímesháza kk., Baranya vm., ezentúl(DS3 is. 
Hercegszabar kk., u. t. Hímesháza. 
Kisnyárád kk., u. t. Hímesháza.
Liptód kk., u. t. Hímesháza.
Liptódpuszta gv Liptód, u. t. HímesházaJ 
Püspökmárok u. t. Hímesháza.
Szűr kk., u. t. Hímesháza.
Püspöklak kk„ Baranya vm., ezentúl is. 
Geresd kk., u. t. Püspöklak.
Kisgeresd G» Geresd u. t. Püspöklak. 
Maráza kk„ u. t. Püspöklak.
Marázapuszta G* Maráza u. t. Püspöklak. 
Budapest, 1928. évi február hó 21-én.

í - ;
IV.

2.505.
Belmajor, Gamásza, Gamásza-csárda, Klá- 

ra-fürdőtelep, Sóstói-major és Zsófia-gyermek- 
szanatórium, valamennyi G» Balatonszabadi, 
Veszprém vm., enyingi j„ továbbá Siómaros 
kk., Veszprém vm., enyingi j„ Jóremény és 
Kiskustyán, mindkettő. G> Siómaros u. t. ezen
túl valamennyinél Balatonszabadi.

Budapest, 1928. évi február hő 20-án.
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V.
5.943.

Gór kk., Vas vm., sárvári j., u. t. helyesen
Bük.

Miklósmajor ^  Gór u. t. helyesen Bük. 
Budapest, 1928. évi február hó 20-án.

Sajtóhibaigazítás.
7.173.

A f. évi P. R. Tára 5. számában közzétett 
2.788. sz. rendelet első sora helyesen: „Dencs- 
háza ü. változatlan forgalmi körrel“.

Budapest, 1928. évi február hó 22-én.

Hivatalvezetői megbízás.
6.893.

Miron Lajos postafelügyelő (418) megbíza 
tott a szarvasi postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1928. évi február hó 20-án.

Személyzetiek:
7.472.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1928. évi 
január havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek:
Dr. Végh János tanácsos 70 Sopronból— 

Budapestre, Kary Károly II. oszt. tiszt. 103 Bu
dapestről—Pécsre, Dr. Csorba Ferenc II. oszt. 
tiszt 484 Kecskemétről—Budapestre, Lázár 
Szilveszter II. oszt. tiszt 505 Orosházáról 
Szarvasra, Fekete Mórné segédellenőrnő 1334 
Székesfehérvárról—Budapestre, Borbély Júlia 
kezelőnő 22/a Szekszárdról—Székesfehérvárra, 
Laukovits Gyula II. oszt. altiszt 4207 Szekszárd
ról Sopronba.

Nyugdíjazt attak:
Katona József 3, Novák János 21, Brause 

János 24 és Pécsi József 51 hivatali igazgatók, 
Stróbl Antal 54 és Ehrlich József 66 főfelügye
lők, Gacs Ferenc felügyelő 555, özv. Neupaur 
Béláné ellenőrnő 54, Horváth István kemenes- 
mihályfai II. oszt. szakaltiszt 247, Erdélyi Já
nos I. oszt. altiszt 1769, Gácsi Mihály 2561 és 
Török János 3782 II. oszt. altisztek, Szerda 
Antal gépkocsivezető 135.

Meghaltak:
Benkő István műszaki segédtiszt 57, Pro

kop János I. o. altiszt 673, Lőrinczy János 1958 és 
Endrődi József 2376 II. oszt. altisztek.

Budapest, 1928. évi február hó 22-én.

Pályázati hirdetmények.
postaügynöki állásra, szerződés mellett 

6.147. — 7.093.
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A sa já tk ezű ig  írt pályázati kérvények születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, valam int a foglalkozást 
(állást), illetve nyugdíjas állapo to t igazoló okmányokkal felszerelve, az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az 
1928. évi március hó 13»ig nyújtandók be. Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1928. február hó  21»én.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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R FN P ETETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1928 MÁRCIUS 7 . 9. szám.

T A R T

Az ünnepi szolgálat újabbi módosítása.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
A bizományi árusításra adható postai értékcikkek ér* 

tékhatárának korlátozása.
Állami távíróval nem egyesített postahivatalokhoz 

szóló utalványtáviratok helyes címzése és irányítása.
A  M agyar N em zeti Bank ércpénzküldem ényeinek 

jutazsákban való feladása.
Nem zetközi díjak levelekre és levelezőlapokra az 

Olaszországgal és gyarm ataival való forgalomban.
U tánvételi összegek átutalásáért a ném et posta által 

szedett díjak.
Ném etországból eredő M agyarországba szóló kártya» 

alakú nyom tatványküldem ények díja.
Festékanyagok csomagolása.
Tankönyveket tartalm azó nyomtatványküldemények» 

hez csatolható mellékletek.

Az ünnepi szolgálat ujabbi módosítása.
5.605.

1. Az ünnepi szolgálat módosítása tárgyá
gyában, az 1927. évi P. R. T. 14. számában köz
zétett 8.326. számú rendelet kapcsán elrende
lem, hogy a Gergely naptár szerinti ünnepna
pokon — kivéve a vasárnapokat, Áldozócsü
törtököt, Űrnapját, Szent István napját és Ka
rácsony első napját — a Vidéki kincstári posta- 
hivatalok, valamint a távírdával vagy távbeszé
lővel egyesített vidéki postamesteri hivatalok 
8 11 óráig tartó köznapi felvételi szolgálatot
tartsanak és e napokon egyszeri teljes (köz
napi) kézbesítést végezzenek. E napokon a kül
demények kiadása a hivatalban — a szolgálati 
átnézetben megjelölt időben — épúgy történik, 
mint köznap.

2. Jövőben vasárnap és a munkaszünetes 
ünnepnapokon, vagyis, amikor a kézbesítő 
szolgálat szünetel, a szolgálati átnézetben jel
zett időben nemcsak a közönséges levélpostai 
küldeményeket, hanem az ajánlott küldemé
nyeket, valamint a romló tartalmú és a gyógy-

A L O M

9. V áltozás a Csomagdíjszabásban.
Csom agdíjak emelése az Olaszországon átmenő vi

szonylatokban.

V áltozás a Távíró»Díjszabásban.
V áltozás a Távbeszélő»Díjszabásban.
U j m agyar—csehszlovák távbeszélő viszonylatok meg» 

nyitása.
A  m. kir. posta  hirdető irodájának új elnevezése. 
H elyesbítés a H elységnévtárban és a M. kir. posta» 

hivatalok és ügynökségek névsora c. segédkönyvben.
Forgalomköri változások.
Meghívó.
Kiadói állást keresnek.
Pályázati hirdetmény.
Kimutatás.

szert tartalmazó csomagokat is — az eddig
szedett expresszdíj nélkül — kell vidéken a hi
vatalba jelentkező feleknek kiadni. Ellenben a 
többi könyvelt küldeményeket e napokon to-< 
vábbra is csak az expresszdíj és egyéb esedé
kes díjak lefizetése ellenében szabad kiadni.

3. Félreértések elkerülésére hangsúlyozom, 
hogy azok a távírdával vagy távbeszélővel nem 
egyesített vidéki postamesteri hivatalok, ame
lyek a kisebb ünnepnapokon csak egyszeri le
vélkézbesítést végeznek, e napokon — a szol
gálati átnézetben jelzett időben — a közönsé
ges levélpostai küldeményeket és az ajánlott 
küldeményeket, valamint a romlott és a gyógy
szertartalmú csomagokat is — az eddig sze
dett expresszdíj nélkül —, a többi könyvelt 
küldeményeket pedig az expresszdíj és egyéb 
esedékes díjak lefizetése ellenében adják ki.

4. Végül értesítem a hivatalokat, hogy az 
1927. évi XXXI. törvénycikkel nemzeti ünnep
pé nyilvánított március hó 15-én, a Gergely , 
naptár szerinti kisebb (nem munkaszünetes)/ 
ünnepnapokra előírt szolgálatot kell tartani. /

E rendeletet a hivatalok a P. R. T. 1927. évi
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14. számában közzétett 8.326. ísz. rendeletnél 
jegyezzék elő s egyben a folyó évi 2. számban 
1.402. szám alatt közzétett rendeletet megfele
lően helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi március hó 1-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

7.923.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája folyó évi február hó 23-án kelt B. II. 
2.628. számú végzésével Párisban a Baudimiera- 
nvomdában előállított „Le Rire dans la Steppe” 
cím alatt megjelent könyvnek a lefoglalását 
rendelte el.

.A m. kir. postahivatalok a szóbanfogó saj
tótermék netán postán szétküldött példányait 
ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi február hó 24-én.

II.
8.376.

A soproni kir. törvényszék folyó évi feb
ruár hó 27-én kelt B. 501/1928. számú végzésé
vel az „Öedenburgpr Zeitung” című napilap 
1928. évi február hó 26. napján Sopronban meg
jelent 47. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá- 
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
soproni kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi február hó 29-én.

A bizományi árusításra adható postai érték
cikkek értékhatárának korlátozása.

4.547.
A bizományi árusításra adható postai ér

tékcikkek értékhatárát az 1925. évi P. R. T. 9. 
számában közzétett 24.598. sz. rendelet 3. pont
jában foglaltakkal szemben úgy módosítottam, 
hogy a bizományba adható postai értékcikkek 
értéke a heti átlagos vásárláson belül is a 400 
pengőt nem haladhatja meg. Felhívom ennél
fogva a hivatalokat, hogy az 1925. évi P. R. T.

9. számában közölt 24.598. számú rendelet 3. 
bekezdésének 6. sorában a „haladó” szó után ír
ják be „de legfeljebb 400 pengőig terjedő’1 sza
vakat. Minthogy ez a megszorítás a bizomány
ba adott pénzügyi értékcikkekre nem vonatko
zik, félreértések elkerülése végett írják be a hi
vatalok a P. R. T.-nak ugyanabban a számában 
közölt 1561. sz. rendelet 4. pontja 1. bekezdé
sének végére a következő szöveget: „azzal a
megjegyzéssel, hogy az idézett rendeletben 
foglalt 400 pengős korlátozás a pénzügyi érték
cikkek bizományi hitelére nem vonatkozik”.

Budapest, 1928. évi február hó 28-án.

Állami távíróval nem egyesített postahivatalok
hoz szóló utalványtáviratok helyes címzése és 

irányítása.
51.465.

Az állami távíróval nem egyesített posta 
hivatalokhoz szóló utalványtáviratokat a T. Ü. 
Sz. 53. §. 4. pontjának rendelkezései szerint ah
hoz az állami távíróval egyesített postahivatal
hoz kell irányítani, ahonnan azok a postai já
ratok közlekedési remijét figyelembe véve leg
hamarabb jutnak el postai úton a rendeltetési 
(kifizető) postahivatalhoz. Az ily utalványtáv
iratok címében a távíróval nem egyesített kifi
zető postahivatal neve után a vele járati össze
köttetésben álló utolsó állami táviró-hivatal ne
vét is fel kell tüntetni.

Minthogy a fenti rendelkezések be nem 
tartása miatt az utaífványtáviratok gyakran ké 
séssel jutnak a rendeltetési helyre és céljuknak 
nem felelnek meg, utasítom a hivatalokat, hogy 
az állami távíróval nem egyesített (tehát csak 
posta vagy postatávbeszélő) hivatalokhoz szóló 
utalványtáviratok felvételénél, /úgyszintén az 
olyan helyekre szóló utalványtáviratoknál, ahol 
csak vasúti táviróhivatal vagy ügynökség van, 
állapítsák meg azt, hogy az utalványtáviratot, 
— a járati összeköttetést, ügynökségnél pedig 
az ellenőrző hivatalt is, figyelembe véve, 
melyik állami távíróval egyesített postahivatal
hoz kell irányítani és a távirat címében a ren
deltetési hely neve után -az állami táviróval 
egyesített postahivatal nevét is tüntessék fel.

Arra nézve, hogy valamely állami táviróval 
nem egyesített postahivatallal, mely állami táv
iróval egyesített postahivatalnak van kedvező 
járati összeköttetése, „A magyar kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsora”, illetőleg a
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„Postatérkép” szolgáljon útmutatásul az pedig, 
hogy valamely postahivatal állami távíróval 
egyesítve van-e „A magyar kir. távirda és táv
beszélő hivatalok névsoráéiból állapítható meg.

A közvetítő hivatalok az állami távíróval 
nem bíró postahivatalokhoz szóló utalványtáv
iratok címzésének szabályszerűségét ellenőriz
zék s ha az utolsó állami táviró nem helyesen 
volna megállapítva, az utalványtávirat távirati 
úton való helyes irányításáról gondoskodjanak 
és erről a belföldi felvevő postahivatalt levele
zőlapon értesítsék.

A külföldről érkező — állami távíróval nem 
egyesített postahivatalhoz, esetleg vasúti távíró
hivatalhoz vagy ügynökséghez szóló — utal
ványtáviratoknál az utolsó állami távíróhivatal 
megállapítása a táviratot a külföldi távíróhiva- 
taltól átvevő belföldi közvetítő hivatal feladata.

A jelen rendelet életbeléptetésével a P. R. 
1'. 1927. évi 32. számában közölt 25.892. sz. ren
deletet hatályon kívül helyezem. ,

Budapest, 1928. évi február hó 29-én.

A Magyar Nemzeti Bank ércpénzküldeményei- 
nek jutazsákban való feladása.

8726.

A Magyar Nemzeti Banknak megenged
tem, hogy a budapesti főintézete által a fiókin
tézetei címére feladott ércpénzt (1 pengős vál
tópénzig bezárólag) tartalmazó csomagjait 
ezentúl faládák helyett varratlan jutazsákokba 
csomagolva adhassa postára.

A csomagoláshoz használt zsák szájának 
lezárása csomótlan zsineggel átvarrás útján tör
ténik. Minden egyes zsák zsáktáblával lesz el
látva, amely a lezárásra használt zsineg két vé
gével lesz a zsákhoz erősítve.

A lezárásra a zsáktábla megfelelő mélyített 
részén a Magyar Nemzeti Bank pecsétnyomó
jával készült viaszpecsét szolgál,, amely a zsák
záró zsineg két végéit is rögzíti.

Az így csomagolt értékküldemény súlya 
csak 30 kg. lehet, ezzel szemben azonban a 
Nemzeti Bank budapesti főintézete által a fiók
intézetei címére faládákba csomagolva feladott 
készpénzt tartalmazó csomagok súlyhatára to
vábbra is 55 kg. marad.

E rendeletet a hivatalok a Kivonatos Pos
tadíj szabás XXIII. b. 8. pontjánál megfelelően 
jegyezzék elő.

Budapest, 1928 március 5-én.

Nemzetközi díjak levelekre és levelezőlapokra 
az Olaszországgal és gyarmataival való for

galomban,
8.022.

Olaszország a Portoroséban 1921-ben kö
tött postaégyezményt felmondta, így a folyó 
évi márciusa hó 8-tól kezdve az Olaszországgal, 
valamint gyarmataival való forgalomban leve
lekre és levelezőlapokra az általános nemzet
közi díjak nryernek alkalmazást.

A Magyarországon feladott, Olaszországba 
s gyarmataiba szóló ilynemű küldeményeknél
a díjak tehát fi következők:

Levél 20 grumig.......................... 40 f
Minden további 20 gramért . . 20 f 
Levelezőlap \ ...............................20 f
Tájékozásul megemlítem, hogy a kiadók 

által közvetlenül ppstára adott időszaki nyom
tatványok és a könyvkiadó cégek által feladott 
könyvek után megállapított mérsékelt díj vál
tozatlan marad. \

A hivatalok tehál; a P. R. T. 1926. évi 61. 
számában megjelent 13 .̂116. sz. rendelet 1. §. 2. 
pontjában, a 2. §. c) póntjában, továbbá a Ki
vonatos Postadíjszabás 5. oldalán a táblázat b) 
Külföld 5. hasábjában, valamint 6. oldalon a II.
b) Külföldre táblázat 3. hasábjában, illetve a
III. rész 2. pontja alatt törö\iék „Olaszországba 
és gyarmataiba”, illetve „gyarmataival” szava
kat, a Kivonatos PostadíjsWbás 5. oldalán 
Vakok írása című rovatban AOlaszország és 
gyarmataiba 1000 g-kint 6” szaYakat.

Az Olaszországban és gyarmataiban fel
adott és Magyarországba szóló levelek és le
velezőlapok díja szintén változik. A hivatalok 
azért a P. R. T. 1926. évi 61. számához mellékelt 
kimutatás 110 folyószáma alatt a 3\ hasábba 
100 helyett írják „125”, az 5. hasábbaYpedig 60 
helyett „75”. \

A hivatalok az Olaszországban, illetve gyar
mataiban március 15-ig feladott és a jelepleg ér
vényes tarifa szerint bérmentesített mveleket 
és levelezőlapokat ne terheljék pítdíjjal.V

Budapest, 1928̂ évi március hó 3-án.
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Utánvételi összegek átutalásáért a német posta 
által szedett díjak.

8.338.
A hivatalok a folyó évi P. R. T. 6. számá

ban közzétett 4.578. sz. „Utánvételi és megbí
zási összegeknek átutalása a rendeltetési or
szágban nyitott postai folyószámlára a Német 
országgal való kölcsönös forgalomban” című 
rendelet I. rész 1. d) pontjának 2. bekezdése 
után közölt díjakat töröljék és helyébe írják a 
következőket:

10 RM-ig 
10—25 RM-ig 
25—100 RM-ig 

100—250 RM-ig 
250—500 RM-ig 
500—750 RM-ig 
750—1000 RM-ig

. 30 pfennig 

. 35 pfennig 

. 40 pfennig 

. 45 pfennig 

. 50 pfennig 

. 60 pfennig 

. 70 pfennig
Egyidejűleg ugyanezen rendelet II. rész 2. 

pontjának első mondatában (Az érkezett meg
bízásokra nézve előírt eljárás nem változik) a 
„nem’1 szó helyébe írják a „a következőkben’ 
szavakat.

Budapest, 1928. évi február hó 29-én.

Kémeit országból eredő Magyarországba szóló 
kártyaalakú nyomtatványküldemények díja.

8.444.
Németországból eredő, Magyarországba 

szóló egyszerű, nyitott, akár válaszlappal is el
látott kártyaalakú nyomtatványküldemény dí
ja — feltéve, hogy a küldemény a nyomtatvá
nyokra nézve előírt feltételeknek általában 
megfelel — 3 pfennig.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 
1927. évi 34. számában megjelent 30.967. sz. ren
deletnek a nyomtatványokra vonatkozó részé
nél.

Budapest, 1928. évi február hó 29-én.

lyezni és a két burkolat között levő űrt fűrész
porral kell kitölteni.

Az érdekeltség kérésére megengedem, hogy 
a hivatalok az erős bádogdobozba, vagy kanná
ba helyezett e fajta festékanyagokat ezentúl a 
belföldi forgalomban a feladó veszélyére külső 
burkolat (faláda) nélkül is felvehessék.

A hivatkozott 20. pont szerint, továbbá a 
száraz porfestékeket fémből, fából, vagy kar
tonból készült dobozba kell helyezni és a do
bozokat még külön vászonból vagy hártya
papirosból készült zacskóba kell tenni. Könnyí
tésképpen megengedem, hogy Iha a feladó e 
festőporok csomagolására fémből készült tar
tályt használ , ez a második külső csomagolás 
— ugyancsak a belföldi forgalomban — a fel
adó veszélyére el is maradhat.

Budapest, 1928. évi február hó 28-án.

Tankönyveket tartalmazó nyomtatványkülde
ményekhez csatolható mellékletek.

8.124.
Tájékoztatás végett közlöm, hogy a „Tan

könyveket” tartalmazó és a P. Ü. Sz. 44. §. 1. 
pont második bekezdésében foglaltak szerint 
kedvezményes szállítási díj alá eső nyomtat
ványküldeményekhez külön előállított és a 
nyomtatványok általános feltételeinek megfe
lelő előszavak, vagy szigorúan a könyvekre vo
natkozó rövid ismertetések, továbbá általában 
a P. Ü. Sz. 35. §. 4. pontjában felsorolt mellék
letek is csatolhatok anélkül, hogy e küldemé- 

| nyék a kedvezményesebb díjazásra való jogo
sultságot elvesztenék.

Egyéb nyomtatványokkal való egybeeső- 
magolás esetén azonban a tankönyvekre meg
állapított kedvezmény megszűnik. Ily esetben 
a közönséges nyomtatványokra előírt díjsza
bást kell alkalmazni.

Budapest, 1928. évi február hó 28-án.

Festékanyagok csomagolása.
40.809.

A P. U. Sz. 2. függelékének 20. pontja sze
rint a festékanyagokat (anilin, kence, lakk, olaj- 
festék stb.) csak erős bádogdobozban lehet pos
tára adni, amelyet viszont faládába kell elhe-

9. Változás a Csomagdíjszabásban.
8.620.

A P. R. T. folyó évi 8. számában közölt 
6.992. sz. rendeletem kapcsán felhívom a hiva
talokat, hogy a Csomagdíjszabás 28. oldalán a 
„I. Végdíjak” című táblázatban — úgyszintén a
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37. oldalon levő táblázatban állítsák be a régi 
adatok helyébe az Ausztriával való forgalomban 
folyó évi március hó 1-től—; Cseh-Szlovák- 
országgal való forgalomban március hó 15-től 
érvényes alábbi végdíjakat:

1 kg-ig 30 arany centim e;
5 ' .  40

10 „ 80
15 „ 120
20 „ 1 6 0

Ezenkívül javítsák a Csomagdíjszabást a 
következők szerint:

48. oldalon a 7. sorban „n =  német” után 
írják be: „ ,sp =  spanyol”.

A 6. hasábban minden útiránynál „f” he
lyett írják: „sp v. f” az alábbi helyeken:

56. oldal Bolivia; 65. posta Rica; 68. Ecua
dor; 84. Guatemala; 97—98. Kolombia; 113. Ni
caragua; 120. Panama köztársaság és Paraguay; 
121. Peru; 128. Salvador és 5. Domingo; 130— 
132. Spanyolország; 143. Uruguay.

63. oldal, Bulgária: a 7. hasábba írják be 2. 
sorként: Térj.

65. oldal, Chile: a 3. útirányon ezentúl 10 
kg. súlyú csomag is küldhető, melynek díja 16.45 
Pl A 7. hasáb 5—6. sorában: „5 példányban ki
állított és” szavakat —, a 10 —11. sorban: „három
szoros” szót töröljék; a 14. sorban pedig „140 
P” helyett írják: „10 dollár (=  körülbelül 57 P)’\

72. oldal, Egyesült Államok: „Súlydíjak
„Schenkers „E. P. D.” útján” című táblázat he
lyébe ragasszák be az idemellékelt 1. sz. fedő
lapot.

94. oldal, Kap-Verde-szigetek: az 1. útirány
nál a 2. hasábban „Portugál” után tegyenek 
,,1)” jelt; az eddigi 1. és 2. útirányt jelöljék 2. 
és 3.-nak és ragasszák be 1. útirányként a mel
lékelt 2. sz. fedőlapot.

95. oldal, Kína: a 7. hasábban a * jegyzet 
helyébe írják be: „* A külföldi csomagforga
lomban résztvevő kínai postahivatalok jegyzé
két lásd a 152. oldalon. A jegyzékben fel nem 
sorolt helyekre küldött csomagok címzettjétől 
a kínai posta külön díjat szed.”

100. oldal, Macao: az 1. hasábba írják: 
„Csak a következő helyekre: Coloane, Macau 
(Central), Portas do Cerco, Taipa”; az 5. ha
sábban „1120” mellé írjanak *) jelt és írják a 7. 
hasábba: A) Értéknyilvánítással csak Macau 
(Central)-ba.”

102—103. oldal: Marokkó, Nyugat-Marok

kó: jegyezzék elő, hogy az a), b) és c) alatt fel
sorolt helyeken kívül Sidi Ben Nour is részt- 
vesz a csomagforgalomban.

103. oldal, Marokkó, B) a) alatt a 6. hasáb
ban ,,f‘ helyett írják: „4 sp v. f”.

112. oldal, Németország: a 7. hasábban 
„Utánv. 1200 P” után írják be: „Utánvétel át
utalása 800 RM összegig lehetséges. (1. P. R. 
T. 1928—6.)”

115. oldal, Olaszország, II.: az 1—7. hasáb
ban az A) alatti adatok helyébe ragasszák a
3. sz. fedőlapot.

116. oldal, Olaszország, ,,B) Olasz díj. 1. 
Súlydíj” táblázatot javítsák a következők sze
rint:

kg-ig 1. díjöv 9 2. díjöv 9 3. díjöv 9

10

20

Terjed

1 P 70 f 

3 P 40 f

elmes csórna 
vasút nem

2 P 55 f 

5 P 05 f

gokért az o( 
szed pót díj a

4 P 20 f 

7 P 60 f

asz állami 
t.

Ugyanitt a „Jegyzet” hasáb 5., 8. és 13. so
rában „350” helyébe írják (háromszor): 300; az
5. sorban „(= 392 P)” helyett pedig: (=  336 P). 
A táblázat alá írják: ,,1) és 2) jegyzetet 1. a kö
vetkező oldalon”.

117. oldal: „2. Biztosítási díj” cím alatti 
táblázatot javítsák a következők szerint:

Érték 1. díjöv 9 2. díjöv 9 3. díjöv 9

3 0 0  í r - k é n t  
( 3 3 6  P - h é n t )  
d e  l e g a l á b b

— P 50 f 
3 P 40 f

1 P 70 f 
3 P 40 f

|  5 P 05 f

A 2) jegyzet 3. sorában „350” helyett írják 
(kétszer): 300; 4. sorában töröljék a zárjel közt 
foglaltakat; 6. sorában „350” helyett írják: 300.

A „Példák a díjszámításra” cím alatti bal
oldali hasábban az olasz biztosítási díjtételt 
3.40-re; az „összesen” összeget 8 P — f-re; a 
jobboldali hasábban az olasz súlydíjtételt 4.20-ra; 
az olasz bizt. díjtételt 10.10-re s az „összesen” 
összeget 23 P 90 f-re helyesbítsék.

A ** és *** jegyzet első sorában „350” he
lyébe mindkét helyen 300-at írjanak.

119. oldal, Palesztina, I. b) 1., 2. és 3. út
irányon ezentúl 10 kg. súlyú csomag is küld
hető, melynek díja 9.55, 10.— és 16.95 P. A 3. 
hasábban újonnan beállított 10 kg.-os súlyfo-
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kozathoz mind a három útiránynál írjanak 
*) jelt.

125. oldal, Portugál Guinea: az 1. hasábban 
töröljék: Aramé, Cacine, Caguemba és Geb-a S. 
Domingos helyneveket és írják betűrendi he
lyére: Bambadinka és Mansőa nevét.

125. oldal, Portugál India: az 1. hasábban 
töröljék: „(Daman, Diu, Goa)’‘ szavakat.

142. oldal, Uj Kaledonia: írják a 7. hasáb
ba: „A vámeljárást megkönnyíti, ha a feladó a 
vámárunyilatkozathoz részletezett számlát vagy 
az értéket cikkek szerint részletezetten feltün- i 
tető jegyzéket csatol”.

157. oldal, a csomagszolgálattal megbízott 
kínai postahivatalok névsorából töröljék: 
Mengho f) (Kiangsu tartományban) nevet.

193—194. oldalon a „Portugál gyarmatok” 
cím alattiak helyébe ragasszák a csatolt 4. sz. 
fedőlapot.

Budapest, 1928. évi március hó 1-én.

Csomagdíjak emelése az Olaszországon átmenő 
viszonylatokban.

9456.
Az olasz postaigazgatás f. évi március hó 

8-tól érvényes hatállyal felmondta azt a külön 
kötött megállapodást, amelynek értelmében ed
dig Magyarországból eredő és olasz területen 
átmenő csomagokat 5 kg-ig 30 aranycentime 
díjért szállított át.

Ennek megfelelően a hivatalok a Csomag
díjszabásban vezessék keresztül az alábbiakat, 
mint 10. változást:

27. oldal, A) a) dd) alatti bekezdés első 
mondatát töröljék az első három sorból; a súly
díjakat pedig helyesbítsék az alábbi kimuta
tás szerint:

O
ld

al Rendeltetési ország

Ú
ti

rá
ny bß

t‘

Eddig ér
vényben 

volt
1928. 111. 
IMI 

érvényes
súlydij

P f P | 1

49 A den 2 5 5 5 f 0
» Albánia 2 5 3 50 3 70

51 A rábia 2 5 fi 45 6 70» A rgentina a) . 3 5 7 35 7 60
» „ b) 3 r, 7 90 8 15
52 A usztráliai Államszöv., I. a) 3 3 7 20 7 40
» 3 5 9 60 9 80

57 Brazília, I. b) — 5 (5 90 7 15
60 Brit India, I. 3 5 6 45 6 70
63 Brit Somali-land 3 5 6 25 6 45
64 Ceylon, I. 3 3 fi 45 6 70

O
ld

al Rendeltetési ország

U
iir

án
y

bß
bß

Eddig ér
vényben 

volt
1929. 111. 

8-tól 
érvényes

súlydij
P f P f

64 Ceylon I. 3 5 7 90 8 15
65 Chile 2 5 7 80 8 05
66 Cyprus 1 5 5 80 6
74 Egyiptom, I. a) 1 5 4 55 4 80
74 I. b) 1 5 5 40 5 60
77 Ervthrea — 5 5 _ 5 25
83 Görögország, I. 3 5 4 65 4 90
85 H edjaz — 5 6 — 6 25
88 Irak 1 5 7 70 7 90
88 „ 5 3 10 05 10 25
88 „ 5 5 13 50 13 75
89 Japán, I. 2 5 5 10 5 35
95 Karolina, stb. 3 5 6 35 6 60
95 Kenya és Uganda 1 5 6 75 6 95
99 Libya — 5 3 80 4 _

100 Macao 2 5 8 — 8 20
102 M alta, I. — 5 3 80 4
105 Mozambique 2 5 5 90 6 15
112 Nalföldi India, I. ' 3 5 6 40 6 65
118 Olasz Somáliland — 5 5 45 5 70
119 Palesztina, I. a) 2 5 4 55 4 80
119 I. b) 2 5 5 10 5 35
120 P anam a köztársaság 4 5 6 35 6 60
1.0 Papua 3 3 9 - 9 20
120 3 5 12 95 13 20
120 Paraguay 2 5 6 80 7 —

122 Perzsia, c) i 5 6 85 7 10
li2 ., d) 1 5 6 20 6 40
125 Portugál India i 0 6 45 6 70
126 Rhodesia, a) 2 3 9 90 10 10
126 2 5 12 70 12 90
126 b) 2 3 7 75 8 —

126 2 5 9 15 9 40
126 Rhodus-sziget és Sporadok — 5 4 10 4 35
129 Sarawak 3 3 5 20 5 40
129 3 .5 5 85 6 10
130 Seychelles-szigetek 3 5 6 65 6 85
134 Straits-Settlem ents 4 3 5 20 5 40
134

Syria és Libanon, I.
4 5 5 85 6 10

136 3 5 4 55 4 80
137 Tanganyika terület, a) 2 3 9 95 10 15
137 2 5 11 35 11 55
137 „ b) 2 3 7 55 7 75
137 2 5 8 25 8 50
137 c) 2 3 7 55 7 75
137 2 5 8 25 8 50
138 T ibet 2 5 6 45 6 70
138 Tim or I 0 6 — 6 25
140 Törökország, a) 3 5 4 10 4 35
140 4 5 4 35 4 55
140 b) 3 5 4 65 4 90
140 4 5 4 90 5 10
141 T unis 1 5 3 80 4 —

141 Ujguinea 3 3 9 — 9 20
141 3 5 12 95 13 20
142 U j Zeeland 3 5 8 65 8 85
143 U ruguay 3 5 7 35 7 60
143 Venezuela, b) 2 5 7 30 7 55
144 W ei-Hai-W ei 3 5 6 65 6 85

Budapesten, 1928. évi március hó 6-án.
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Változás a Távíró-Díjszabásban.

2.624.

A hivatalok az 1927. január hó 1-én ki 
adott Táviró-Díj szabásban a következő válto
zásokat vezessék keresztül:

A 10. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Finnországnál a zárójelben levő (Finnland) 
kitétel (Finlande)-ra helyesbítendő.

A 28. oldalon Guyana (francia)-nál 1. Re
gina, St. Georges de l’Oyapoc, S. Laurent du 
Maroni után „Sinnamary” hivatal neve szú
randó be.

Ugyanezen az oldalon Guyana (németal
földi) kitétel után a következő szavak írandók: 
„(új elnevezése Surinam”).

A 29. oldalon Uruguay szódíja a via Italo 
Radio, via Transradio, via Italcable, via Lissa
bon—Madére, Emden—Madére, via Északat
lanti kábelek All America, via Brest—Dakar— 
Noronha és via London—Marconi útirányokon 
4.14-ről 4.70-re helyesbítendő.

A 31. oldalon a „via Eastern" hasábban 
Japán díjtétele mellé és Kína mindkét díjtétele 
mellé f f f  megjelölés, lent pedig a következő 
jegyzet írandó: „ fff  Ugyanezen díjtétellel táv
iratok „via Transradio—Bandoeng” is küldhe
tők”.

A 33. oldalon a „via Eastern vagy via Var- 
sovie—Indo" hasábban Ausztráliai Államszövet
ség és Brit-Borneo díjtétele mellé ** megjelölés, 
lent pedig a következő jegyzet Írandó: 
„** Ugyanezen díjtétellel táviratok „via Trans- 
radio—Bandoeng” is küldhetők”.

A 34. oldalon a „via Északatlanti kábelek 
via Italcable és via Empiradio—Vancouver" 
hasábban Fiji-szigetek Levuka díjtétele 4.62- 
ről 4.73-ra, továbbá Labasa, Taviuni és Savu- 
savu díjtétele 4.84-ről 4.73-ra helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon és ugyanabban az 
útirányhasábban Gilbert-szigetek Ocean Island 
(via Suva) díjtétele 5.91-ről 5.57-re helyesbí
tendő.

A 35. oldalon a „via Eastern vagy via Var- 
sovie—Indo” hasábban Labuan-sziget mellé f  
megjelölés, lent pedig a következő jegyzet 
írandó: „f Ugyanezen díjtétellel táviratok „via 
Transradio—Bandoeng” is küldhetők”.

A 36. oldalon a „via Eastern vagy via Var- 
sovie—Indo” hasábban Philippini-szigetek, Ma
nilla díjtétele mellé *** megjelölés, lent pedig a 
következő jegyzet Írandó: „*** Manillába ugyan

ezen díjtétellel táviratok „via Transradio— 
Bandoeng” is küldhetők".

Ugyanezen az oldalon a „via Északatlanti 
kábelek, via Italcable és via Empiradio—Van
couver” hasábban Samoa-szigetek Apia város 
díjtétele 5.91-ről 5.57-re helyesbítendő.

A 37. oldalon a „via Eastern vagy via Var- 
sovie—Indo” hasábban a Timor.-sziget-díjtéte
lére vonatkozó f f  megjelölést úgy Dilly, mint 
Portugál Timor (via Indes—neerlandaises) díj
tételénél is alkalmazni kell.

Ugyanezen az oldalon a „via Északatlanti 
kábelek, via Italcable és via Empiradio—Van
couver” hasábban Tonga- vagy Barátság-szige
teknél, Nukualofa és Vavan, valamint Uj-Heb- 
ridáknál Vila (via Suva) szódíja 5.91-ről 5.57-re 
helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon a „via Eastern vagy 
via Varsovie—Indo” hasábban Uj-Zéland díj
tétele mellé f f f  megjelölés, lent pedig a követ
kező jegyzet Írandó: „ fff  Ugyanezen díjtétellel 
táviratok „via Transradio—Bandoeng" is küld
hetők”.

Budapest, 1928. évi március hó 2-án.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban

5.594.

A hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
életbelépett Távbeszélő-Díj szabás-ban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

A magyar—csehszlovák távbeszélő viszony
latok közül Gáva—Zanka és Putnok—Orlov vi
szonylatok törlendők, az alábbi viszonyatok be
szélgetési díjai pedig a következőképpen helyes
bítendők:

Putnok—Stubnianske Teplice (Stubnyafiir- 
dő) 3.40-ről 2.95-re.

Budapest—Banska Bystrica (Besztercebá
nya) 2.95-ről 2.50-re.

Cegléd—Banska Bystrica (Besztercebánya) 
3.40-ről 2.95-re.

Gyöngyös—Banska Bystrica (Beszterce
bánya) 2.95-ről 2.50-re.

Makó—Banska Bystrica (Besztercebánya)
3.95- ről 3,50-re.

Orosháza—Banska Bystrica (Besztercebá
nya) 3.40-ről 2.95-re.

Szeged—Banska Bystrica (Besztercebánya)
3.95- ről 3.50-re.
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Nyíregyháza—Banska Bystrica (Beszterce
bánya) 3.95-ről 2.95-re.

Budapest, 1928. évi február hó 25-én.

Uj magyar csehszlovák távbeszélő viszony
latok megnyitása.

7.030.
A folyó évi március hó 10-én a következő 

új magyar—csehszlovák távbeszélő viszonyla
tokban nyílik meg a forgalom:

A magyar távbeszélő 
központ neve

A külfö ld i távbeszélő 
központ neve

Beszélge
tési díj

P | f

Bánréve Feledince (Feled) 1 IS
Cigánd Gop (Csap) 1 70
Dombrád 1 70
Dögé „ „ 1 IS
Eger Rimavska Sec (Rimaszécs) 1 70
Érsekvadkert Sahy (Ipolyság) 1 15

Lucenec (Losonc) 1 70
Gyüre Cop (Csap) 1 70
Keleméi' Feledince (Feled) 1 70

n Rimavska Sec (Rimaszécs) 1 15
Komoró Cop (Csap) 1 15
Kopocsapáti n  n 1 15
Nagydobos „ „ 1 70
Nyírkárász » n 1 70
Nyírtass »  » 1 70
Ózd Rimavska Sec (Rimaszécs) 1 15
Pacin Cop (Csap) 1 70
Pap » 9) 1 15 1
Riese 1 15
Rudabánya Rimavska Sec (Rimaszécs) 1 70
Sajószentpéter » » » 1 70
Salgó arján Feledince (Feled) 1 70
Sárospatak Cop (Csap) 1 70
Sátoraljaújhely Velky Gyres (Nagygéres) 1 15
.Vásárosnamény Cop (Csap) 1 70
Záhony Munkacevo 1 70
Zemplénagárd Cop Csap 1 15

A kir. hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
kiadott „Távbeszélő-Díj szabás”-t az új viszony
latok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi február hó 24-én.

A m. kir. posta hirdető irodájának uj elneve
zése.
7.728.

„A m. kir. posta hirdető irodája” elnevezé
sét újabban így állapítottam meg: „A m. kir. 
posta hirdető hivatala”.

A hirdető iroda ügyköre, szervezete nem 
változik.

Budapest, 1928. évi február hó 28-án.

Helyesbítés a Helységnévtárban, és a M. kir.. 
postahivatalok és ügynökségek névsora c. segéd

könyvben.
6.319.

Dör postahivatal neve mellől a „pd.”, illetve 
„gy” jelzés törlendő.

Budapest, 1928. évi március hó 3-án.

Forgalomköri változások
I.

5.884.

Kányakúttanya O  Bolyok, Borsod, Gö- 
mör és Kishont k. e. e. vm., up. és ut. ezentúl 
Bolyok,

Vasvárpuszta C\ Bolyok, Borsod, Gömör 
és Kishont k. e. e. vm., up. és ut. ezentúl Bolyok.

Hétes munkáskolónia O  Sajóvárkony, 
Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vm., up. és 
ut. ezentúl Ózd.

Budapest, 1928. évi március hó 2-án.

II.
4.465.

Lövőpetri kk., Szabolcs és Ung k. e. e. vm., 
tiszai j., up. és ut. ezentúl Kopócsapáti.

Budapest, 1928. évi március hó 2-án.

III.
7.998.

Szánk nk., ut. ezentúl Kiskunmajsa. Szőllő- 
sor ^  Szánk ut. ezentúl Kiskunmajsa.

Budapest, 1928. évi március hó 2-án.

IV.
7.180.

Rétközberencs nk., ezentúl ^  Eh., Nyír
egyháza 1. Nyíregyháza ■ » ■ ■ Záhony, Ajak 
...........Díjnégyszögszám 1863.

Ehhez képest Verestanya Rétköz
berencs up. ezentúl Rétközberencs.

Budapest, 1928. évi február hó 25-én.
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V.

1.983.

Rédics kk., Zala vm., alsólendvai j., ezentúl 
<§£3Resznek kk., Zala vm., alsólendvai j., ezen
túl §£3

Gólicamajor G\ Résznek, Zala vm., alsó
lendvai j., ut. ezentúl Résznek.

Baglad kk., Zala vm., alsólendvai j., ut. 
ezentúl Résznek.

Belsősárd kk., Zala vm., alsólendvai j., ut. 
ezentúl Résznek.

Bödeháza kk., Zala vm., alsólendvai j., ut* 
ezentúl Résznek.

Gáborjánháza kk., Zala vm., alsólendvai j., 
ut ezentúl Résznek.

Lendvajakabfa kk., Zala vm., alsólendvai j., 
nt. ezentúl Résznek.

Szentistvánlak kk., Zala vm., alsólendvai j., 
ut. ezentúl Résznek.

Budapest, 1928. évi március hó 1-én.

VI.

1.851.

Cservölgymalom G> Szakály, Tolna vm., 
tanási-i j., u. p. és u t. ezentúl Szakály.

Lámpáshegyalja szőllőtelep Szakály,
Tolna vm., tamási-i j., u. p. és u. t. ezentúl Sza
kály.

Sarkimajor Szakály, Tolna vm., tamási-i 
j., u. p. és u. t. ezentúl Szakály.

Sorpincék szőllőhegy Szakály, Tolna vm., 
tamási-i j., u. p. és u. t. ezentúl Szakály

Szarkavármajor O  Szakály, Tolna vm., ta
mási-i j., u. p. és u. t. ezentúl Szakály.

Kistavamalom Cl Majsamiklósvár, Tolna 
vm., tamási-i j., u. p. és u. t. ezentúl Szakály.

Kistavapuszta Ci Majsamiklósvár, Tolna 
vm., tamási-i j., u. p. és u. t. ezentúl Szakály.

Csabakpuszta Cl Majsamiklósvár, Tolna 
vm., tamási-i j., u. p. és u. t. ezentúl Szakály-

Tárkány Cl Ujdombóvár, Tolna vm., ta
mási-i j., u. p. és u. t. ezentúl Szakály.

Ürgevár Cl Ujdombóvár, Tolna vm., ta
mási-i j., u. p. és u. t. ezentúl Szakály.

Csárdamalom Cl Regöly, Tolna vm., tamá
si-i j., u. p. és u. t. ezentúl Regöly.

Budapest, 1928. évi március hó 1-én.

VII.
2.347.

Lesaljamajor O  Réde, Veszprém ni., zirci 
j., u. t. ezentúl Réde.

Budapest, 1928. évi március hó 1-én.

VIII.
8.116.

Bénye kk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., mo- 
nori j., S3 Eh. ezentúl Monor.

Káva kk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., mo- 
nori j., u. p. ezentúl Bénye.

Budapest, 1928. évi március hó 2-án.

IX.
8.695.

Martonfa kk., Baranya vm., pécsi j., u. t. 
ezentúl Hosszúhetény.

Budapest, 1928. évi március hó 3-án.

X.
8.573.

Dávidmajor és Háromrózsapuszta, mind
kettő O  Bot, Fejér vm., váli j., u. p. helyesen 
mindkettőnél Bia.

Budapest, 1928 évi március hó 3-án.

XI.
6.809.

Belvárd és Kisgyula közigazgatási egyesi 
lése folytán:

Belvárd kk., Baranya vm., pécsi j., stb, a 
község neve ezentúl Belvárdgyula.

Gyulapuszta ezentúl Belvárdpuszta.
Kisgyula 1. Belvárdgyula.
Felveendő: Belvárdpuszta, O  Belvárdgyula, 

Baranya m., pécsi j., u. p. Olasz, u. t. Szeder
kény.

Szederkény kk., Baranya vm., pécsváradi j., 
ezentúl (§£3 is.

Belvárdgyula kk., Baranya vm., pécsi j., u,
t. ezentúl Szederkény.

Hidor kk., Baranya vm., pécsváradi j., u. i. 
ezentúl Szederkény.

Monyoród kk., Baranya vm., pécsváradi j..
u. t. ezentúl Szederkény.

Nyomja kk., Baranya vm., pécsváradi j., u. 
t. ezentúl Szederkény.
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■Olasz kk., Baranya vm., pécsváradi j., u. t. 
ezenfúl Szederkény.

Máriakéménd nk., Baranya vm., pécsváradi 
j.. ezentúl (§>£3 is.

Kátoly kk., Baranya vm., pécsváradi j., 
u. t. ezentúl Máriakéménd.

Berkesdpuszta f'* Berkesd, Baranya vm., 
pécsváradi j., u. t. ezentúl Máriakéménd.

Budapest, 1928. évi március hó 3-án.

XII.
6.181.

Franciavágás O  Ugod, Veszprém vm., pá
pai j., u. p. ezentúl Csőt.

Ugodi újmajor O  Ugod, Veszprém vm., 
pápai j., u. p. ezentúl Csőt, u. t. pedig helyesen 
Franciavágás.

Budapest, 1928. éyi március hó 3-án.

XIII.
ad 4.929.

Harkány kk., Baranya vm., siklósi j.-nál

„SS8“ helyett (Harkányfürdő)”, „ í  L” he
lyett pedig „ í  K (Harkányfürdő p. u.) L” jel
zés veendő fel.

Harkányfürdő O  Harkány, Baranya vm., 
siklósi j.-nál „u. p. és u. t. Harkány” helyett 
„ í  KL, u. p. Harkány" jelzés veendő fel.

Budapest, 1928. évi március hó 3-án.

XIV.
499.

Máriatelep Fonyód, Somogy vm., len
gyeltóti j.-nál a ^  mellől a „p. u.**” jelzés, va
lamint a „u. p. és u. t. Balatonkeresztúr” jelzés 
törlendő.

Budapest, 1928. évi március hó 3-ári.

XV. 
ad 209.

Sárszentmiklós nk., Fejér vm., sárbogárdi 
j., ezentúl „ í  KL” is.

Budapest, 1928. évi március hó 3-án.

Pályázati hirdetmény.
8.285.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek és postamesteri alkalmazottak országos

nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tagként való 
belépésnek a kötelezettsége mellett:

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 írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a soproni m. kir, posta- 
igazgatósághoz 1928. évi március hó 22-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi március hó 1-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.
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Komlódy Gyuláné 
sz. Hegedűs Sarolta kiadó Pilismarót

1903. Visegrád Dömösi postamesterré 
neveztetett ki

■4-*n3bß
N<T3bß

•J-l'<L>
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Antal Andrásné 
sz. ZiegelhoíTer 

Margit
Himód

1882. Aszód
Több mint 6 hónap 

óta nem vállalt 
alkalmazást

>
1t/>o& Juhász Margit >» Budapest

1903 Pilis »>
• H N

£
Tari Erszébet * 1»

Lőcse
1906. Nagykáta »>
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__ 
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.

Halka Istvánné 
sz. Révész Ilona »> Dombrád

1900. Nyírbátor 1 >

Gallay Etelka »» Torda
1897. Miske

Miskére posta
mesterré kineveztetett 

1. D. 47./928.

Sz
eg

ed
en Kellner Ferencné 

sz. Kolik Mária >» Balatonfüred
1888. Budapest 76. Foktőre postamesterré 

kineveztetett

özv. Lúgért Antalné 
szül. Endrész Ilona »» Pásztó

1884. Putnok
Öregcsertőre posta
mesterré neveztetett 

ki

«
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Meghívó.
A Postaalkalmazottak Országos Méhész 

Egyesülete 1928. évi április hó l-éní:* (vasárnap) 
délelőtt 11 órakor a „Postatisztviselők Orszá
gos Kaszinója” helyiségeiben (VII., Rákóczi út 
30.) évi rendes közgyűlést tart a következő 
tárgysorozattal.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az 1927. évi működésről.
3. Az 1927. évi zárószámadás bemutatása.
4. Pénztárvizsgáló bizottság jelentése.
5. Az 1928. évi költségvetés bemutatása és 

íetárgyalása.
6. Az alapszabály 9., 17. és 19. §-ai alapján 

a tisztviselők, a pénztárvizsgáló bizottság és vá
lasztmány újbóli megválasztása.

7. Indítványok.*
8. Szakelőadás.

* A közgyűlés előtt 8 nappal írásban beje- 
lentendők, mert különben nem tárgyalhatok.

** Ha a közgyűlésen, április 1-én a tagok 
határozatképes számban nem jelennének meg, 
az újabb közgyűlés, ugyanott április hó 15-én 
(vasárnap) délelőtt 11 órakor a megjelent ta
gok számára való tekintet nélkül fog megtar
tatni.

Amidőn a postás méhész egyesületi tag
jainkat, valamint az összes érdeklődő postás 
kartársakat tisztelettel meghívjuk, felkérjük a 
budapesti főnök urakat, hassanak oda, hogy a 
vezetésük alatt álló személyzet minél nagyobb 
számban jelenjen meg.

Elnökség.

Kiadói állást keresnek.
Mindhárom szakban jártas kiadó április 

tizenötre, Pest megyében, vagy Dunántúl állást 
keres: Szávay Ilona, Nvirmada.

Mindhárom szakban önálló kezelésre képes 
kiadójelölt mielőbbi belépésre alkalmazást ke
res. Helyettesítést is elvállal. Cím: Mösz Mária, 
postahivatal Nagykónyi, Tolna m.

Mindhárom szakban jártas kiadónő lehető
leg Budapest környékén, március 15-re vagy áp
rilis 1-re alkalmazást vállal. Cím: Lengyel Anna 
kiadónő, Nagykáta.

Mindenben szakképzett kiadónő bármely 
kerületben állást keres. Cím: Rácz Erzsébet, 
Szeged, Somogyi-telep.

Tízévi gyakorlattal bíró önálló kezelésre 
számadástételre képes kiadónő, postamesterek 
szíves ajánlatát munkakör és fizetés megjelölé
sével kéri. Cím: Tóth Emilia kiadónő, Cson- 
grád.

Mindhárom szakban gyakorlott és szám
adástételre képesített kiadó, bármilyen kiadói 
állást vállal bármikori belépéssel. Cím: Rosta- 
házy Iván postakiadó, Székesfehérvár. KégI 
György ucca 8.

A postakezelés minden ágában és hivatal- 
vezetésben jártas kiadó március 15-től állást 
keres, lehetőleg nagy hivatalnál. Megkeresése
ket kér: Bozó Endre, Mezőkövesd.

Mindenben gyakorlott kiadónő azonnali be
lépésre alkalmazást vállal. Címe: Sípos Anna, 
Kispest 2. Szemere köz 4.

Több évi gyakorlattal bíró kiadónő alkal
mazást vállal azonnal vagy március 15-től, he
lyettesítésre is elmegy. Címe: Szabó Mária pos
takiadó, Gyula.

Hosszú gyakorlattal bíró férfi kiadó, aki 
több ízben volt helyettes, azonnali belépéssel 
szerény feltételek mellett alkalmazást vállal. 
Címe: Nagy István postakiadó, Salamonnál, Le- 
tenye, Zala megye.

Minden szakban teljes jártasággal bíró 
kiadó a hat hónap letelte miatt, azonnalra ke
res alkalmazást. Címe: Marton Lujza posta
kiadó, Keszthely.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. —- Felelős v.: Duchon J.



Dinemet a P.8.!. 1528. Évi. S. számában HBztllt 8.620. számú rendelethez
1. sz. fedőlap a Csomagdíjszabás 72. oldalához.

Egyesült-Á llam ok S ú l y  d i j a k : »Schenkers E .P.D  « utján

A z  á llam  n e v e 1
-ig

3
kg-ig

5
kg-ig

7
kg-ig

is
k g l g

11
kg-ig

15
kg*ig

16
kg-ig

20
kg-ig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A l a b a m a ......................... 10 10 17 85 18 — 19 25 22 15 23 80 29 70 31 1 15 38 10
A r k a n z a s ......................... 10 10 19 20 19 10 20 35 23 55 25 20 32 50 33 95 42 35
California .................... 11 20 19 95 26 70 27 90 33 60 35 30 47 60 49 10 59 40
Carolina (északi és déli) 10 10 17 15 17 45 18 65 21 30 23 — 28 60 30 05 37 —
Colorado . . . . . . 10 10 19 20 22 20 23 45 26 90 28 60 37 — 38 45 47 05
Columbia D istrict . . . 9 — 12 70 14 90 16 15 17 95 19 60 23 80 25 30 30 25
Connecticut . . . . . 9 — 12 70 14 65 15 85 17 40 19 05 23 55 25 — 29 20
D akota (északi és déli) 10 10 19 20 19 95 21 20 24 65 26 35 34 45 35 90 43 70
D e l a w a r e ......................... 9 — 12 70 14 65 15 85 17 40 19 05 23 55 25 — 29 20
F lo rid a ................................. 10 10 17 85 18 55 19 80 23 — 24 65 32 20 33 70 41 50
Georgia ......................... 10 to 17 85 18 — 19 25 22 15 23 80 29 70 31 15 38 10
Idaho .............................. 11 20 19 95 2G 70 27 90 33 60 35 30 47 60 49 10 59 40
I l l i n o i s ......................... I 10 10 17 15 17 45 18 65 21 30 23 — 28 60 30 05 37 —

Indian T eri......................... 10 10 19 20 19 95 21 20 24 65 26 35 34 45 35 90 43 70
Jowa .............................. 10 10 17 85 18 55 19 80 23 — 24 65 32 20 33 70 41 50
Kansas ......................... 10 10 19 20 19 10 20 35 23 55 25 20 32 50 33 95 42 85
K entucky .................... 10 10 10 05 1G 90 18 10 20 75 22 40 28 — 29 50 36 65
Louisiana . . . . . . 10 10 19 20 19 10 20 35 23 55 25 20 32 50 33 95 42 35
M a i n e ......................... 1 9 — 12 70 14 90 16 15 17 95 19 60 23 80 25 30 30 15
M assachusetts . . . . 9 — 12 70 14 65 15 85 17 40 19 05 23 25 25 — 29 20
M i c h i g a n ......................... 10 10 10 05 16 90 18 10 20 75 22 40 28 — 29 50 36 G5
M innesota .................... 10 to 19 20 19 10 20 35 23 55 25 20 32 50 33 95 42 35
Mississippi . . . .  I 10 10 17 85 18 55 19 80 23 — 24 65 32 20 33 70 41 50
M o n t a n a ......................... 11 20 19 95 25 — 26 25 31 95 33 60 44 25 45 70 55 70
N ebraska .................... 10 10 19 20 19 10 20 35 23 55 25 20 32 £1) 33 95 42 35
N evada ......................... 11 20 19 95 26 70 27 90 33 60 35 30 47 60 49 10 59 40
New Ham pshire . . . 9 — 12 70 14 90 16 15 17 95 19 60 23 80 25 30 30 15
New Jersey (állam):

a) Jersey City, Hobo«
ken, Bayonne, Wees
hawken . . . . 3 40 5 20 5 95 11 20 12 35 14 — 16 25 17 70 20 40

6) a többi helyekre . 9 — 12 70 14 65 15 85 17 40 19 05 23 55 25 — 29 35
New M e x ik o .................... 11 20 19 95 25 — 26 25 31 95 33 (iO 44 25 45 70 55 45
New«Y ork (állam):

a) New«York City,
Bronx, Belham,
Brooklyn, Long Is*
land City, Staten
Island . . . . . . 3 40 5 20 5 95 11 20 12 35 14 — 16 25 17 70 20 40

b )  a többi helyekre 9 — 12 70 14 65 15 85 17 95 19 60 23 80 25 30 30 25
O h i o ................................... 9 — 12 70 15 75 17 — 18 80 20 45 24 95 26 40 31 95
Oklahoma, Terr. . . . 10 10 19 20 19 95 21 20 24 65 26 35 34 45 35 90 43 70
Oregon ......................... 11 20 19 95 26 70 27 90 33 60 35 30 47 60 49 10 59 40
Pennsylvania . . . . 9 — 12 70 14 65 15 85 17 95 19 60 23 80 25 30 30 15
Rhode Island . . . . 9 — 12 70 14 65 15 85 17 40 19 05 23 55 25 — 29 40
Tennessee .................... 10 10 17 85 18 — 19 25 22 15 23 80 29 70 31 15 38 10
T e x a s .............................. 10 10 19 20 22 20 23 45 26 90 28 60 37 — 38 45 47 30
Utah .............................. 11 20 19 95 25 — 26 25 31 95 33 60 44 25 45 70 55 60
V e r m o n t ......................... 9 — 12 70 14 90 16 15 17 95 19 60 23 80 25 30 30 15
Virginia és W est Virginia 9 — 12 70 16 60 17 85 19 60 21 30 25 80 27 25 32 75
W ashington, T err . . . 11 20 19 95 26 70 27 90 33 60 35 30 47 60 49 10 59 40
W isconsin .................... 10 10 17 85 18 — 19 25 22 15 23 80 29 70 31 15 38 10
W yoming .................... 10 10 19 20 22 20 23 45 26 90 28 60 37 — 38 45 47 30

Terjedelmes csom ag súlydija 50 százalékkal főbb.





RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g É h  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1928. MÁRCIUS 14. IO. szám.

T A R T A T O M

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
Lefoglalandó sajtóterm ék.
A postai megbízási forgalom felvétele Csehszlovákiái

val.
A budapesti országos tenyészállat* és gépkiállításra 

szánt csomagok súlyhatárának felemelése.
Táviró és távbeszélő statisztikai adatgyűjtés.
M agyar—danzigi távbeszélő forgalom megnyitása. 
U tasítás a m. kir. posta központi anyagraktárától ren*

delendő illetve rendelhető anyagok rendelésének m ódját 
és az anyag vételárának elszám olását illetőleg.

Helyesbítés a „M. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában“ és a „Helységnévtárban“.

Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetm ények.
K im utatás létszámból tö rö lt postakiadókról.
Értesítés.
Kiadói állást keresnek.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
8.269.

A Csehszlovákiában ismeretlen helyen 
kiadott „Az angol lordok és magyar mágnások 
újabb rohamra indultak a magyar nép ellen” 
című füzet postai szállítási jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a füzetet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék. _

Budapest, 1928. évi március hó 5-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
9.825.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi március hó 5-én kelt 
B. 3.120/2. 1928. számú végzésével Budapesten a 
Centrum Rt. nyomdájában előállított, a La
terna könyvkiadó cég kiadásában megjelent 
„Sehogy” feliratú könyvnek a lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
budapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi március hó 9-én.

A postai megbízási forgalom felvétele Csehszlo
vákiával.

4.108.
Értesítem a hivatalokat, hogy a kölcsönös 

megbízási forgalom folyó évi április hó 1-től 
kezdve Csehszlovákiával megnyílik.

A Csehszlovákiába szóló megbízással be
szedhető legmagasabb összeg ugyanannyi, mint 
a Csehszlovákiába egy utalvánnyal küldhető 
legmagasabb összeg, vagyis 3000 cseh kor., az 
ellenkező irányban a legmagasabb összeg 480 P.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a P. R. T. 1927. évi 29. számában közzétett 
25.796. sz. rendeletnél s a Kivonatos Posta, 
Távirda, Távbeszélő és Rádiódíjszabás 27. ol
dalán Csehszlovákiánál írják be a következő 
megjegyzéseket: a 2. hasábba „3000 cseh kor.” 
és a 3. hasábba „480”.

Budapest, 1928. évi március hó 3-án.

A budapesti országos tenyészállat és gépkiál
lításra szánt csomagok súlyhatárának felemelése.

9.889.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

1 1928. évi március hó 22-től 26-ig terjedő idő 
alatt Budapesten országos tenyészállat- és gép- 
kiállítást rendez.

A tenyésztők vagy gyárosok részéről folyó
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évi március hó 18-tól 21-ig bezárólag „Orszá
gos tenyészállat- és gépkiállítás Budapest” 
címre bármely postahivatalnál, úgyszintén az 
érdekelt kiállítás rendezősége részéről folyó évi 
március hó 27-től 30-ig bezárólag tenyésztők 
vagy gyárosok részére Budapesten feladásra 
kerülő, élő állatokat vagy gépeket tartalmazó 
csomagok súlyhatárát kivételesen 50 kg.-ra 
emelem fel.

A csomagokért a postai díjszabásban a 20 
kg.-tói 50 kg.-ig terjedő hivatalos csomagokra 
megállapított díjak járnak.

Egyebekben a debreceni hasonló kiállítás 
tárgyában a P. R. T. 1923. évi 78. számában 
közzétett 32.476. számú rendeletemben foglal
tak, valamint a P. Ü. Sz. 49. §-ának a terjedel
mes csomagokra vonatkozó szabályai ezekre a 
csomagokra is fennállanak.

Ez alkalommal figyelmeztetem a hivata
lokat arra, hogy a P. R. T. folyó évi 1. számá
ban közzétett 40.393. sz. rendelet szerint élő 
juhok, sertések és kecskék postán nem szállít
hatók.

Budapest, 1928. évi március hó 12-én.

Táviró és távbeszélő statisztikai adatgyűjtés.
1.598.

A táviró és távbeszélő statisztikai adat- | 
gyűjtésről az 1927. évi P. R. T. 7. és 15. számai
ban közzétett 4.568., illetve 11.608. számú ren
deleteknek az adatgyűjtés idejére vonatkozó 
részét módosítva elrendelem, hogy a folyó év
ben a táviró- és távbeszélőforgalomról. vala
mennyi táviróval (távbeszélővel) egyesített 
postahivatal és postaügynökség április hó 24— 
30. és szeptember hó 1—7. napjain 7—7 napon 
át gyűjtsön statisztikai adatokat. Az adatgyűj
tés mindenkor 0 órakor kezdődik és a hetedik 
napon 24 órakor végződik.

Az újonnan nyomtatott 1.183. számú nyom
tatvánnyal a postahivatalokat a postavezér
igazgatóság 2. ügyosztálya látja el.

Az 1.183. számú nyomtatványon készített 
táviró- és távbeszélőforgalmi statisztikát az ér
dekelt postahivatalok és ügynökségek az adat
gyűjtés végleges befejezése után, — vagyis az 
áprilisi és szeptemberi két számlálás, illetve 
adatgyűjtés megtörténte után —, szeptember 
hó, 15-ig ajánlott levélben a „Postavezérigazga
tóság 2. ügyosztálya, statisztikai csoport Buda
pest” címre küldjék be.

A statisztika összeállítására a fentebb ide 
zett rendeletek és a részben kiegészített 1.183. 
számú nyomtatvány rovatai nyújtanak út
mutatást.

Újítás a nyomtatványon a közönséges táv
iratok és kezdeményezett közönséges beszélge
tések várakozási idejének megállapítása, amely
nél a hivatalok a folyó évi szeptember hó 3—5. 
közötti időben kellő gonddal és körültekintés
sel járjanak el.

Budapest, 1928. évi március hó 6-án.

Magyar danzigi távbeszélő forgalom meg
nyitása.
8.462.

A magyar—danzigi távbeszélőforgalom 
1928. évi március hó 12-én megnyílik. A forga
lomban az összes magyar hivatalok és a Dan
zig szab. város területén levő összes hivatalok 
résztvesznek.

A 3 percig tartó, közönséges beszélgetés 
díja valamennyi viszonylatban 10 P 65 f.

A forgalom lebonyolítására az általános 
szabályok mérvadók.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Díjszabás 33. 
oldalán foglaltak után a fenti viszonylat adatait 
„2/a Danzig” cím alatt jegyezzék elő.

Budapest, 1926. évi március hó 5-én.

Utasítás a m. kir. posta központi anyagraktá
rától rendelendő illetve rendelhető anyagok 
rendelésének módját és az anyag vételárának 

elszámolását illetőleg.
41.

1. Az alábbi árjegyzékben *) és **)gal je
lölt anyagokat az összes hivatalok kizárólag 
az anyagraktárból tartoznak beszerezni. A 
többi anyagot a kincstári hivataloknak szin
tén az anyagraktártól kell rendelniök; a nem 
kincstári hivatalok a csillaggal meg nem je
lölt anyagokat máshonnan is beszerezhetik, 
azonban ebbeli szükségleteik csakis belföldi 
gyártmányok lehetnek.

2. Az árjegyzékben **)-gal jelölt anyagok 
csak igazgatósági (a vezérigazgatóság alá ren
delt hivataloknál vezérigazgatósági), a ***)-gal 
jelöltek pedig csak vezérigazgatósági engedély- 

| lyel rendelhetők.
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Nem kincstári hivatalok a kincstár költsé
gére — igazgatósági enegdély nélkül — csak 
bélyegzőfestéket és a 10. pontban említett zsá
kokat és zacskókat rendelhetnek.

3. Miután a raktáron tartott anyagok ki
zárólag hivatali használatra vannak szánva, 
azokból más célra vagy értékesítés végett ren
delni nem szabad.

4. Részletfizetésre a vezérigazgatóságtól 
kell engedélyt kérni.

5. A megrendelés ideje a hónap első tíz 
napja. A hó 15-ike után beérkezett megrende
léseket a központi anyagraktár csak a követ
kező hónapban foganatosítja. A hó 15-ike után 
beérkezett és sürgős jelzésű vagy távirati meg
rendeléseket a központi anyagraktár foganato
sítani fogja ugyan, de az elkésve érkezett ren
delésről és annak okáról a hivatal előttes igaz- 
gatóság|át értesíti, mely indokolatlan esetben 
a hivatalt a posta-, illetve távirati költség meg
térítésében el fogja marasztalni.

6. A megrendelés bizonylat és ellenbizonylat
tal (1448. sz. nyomtatvány) történik, amelybe 
az anyagokat a rovancsszámok emelkedő sor
rendjében kell beírni.

7. A megrendelő bizonylat és ellenbizony
lat kitöltési módját a 89-ik oldalon látható minta 
tünteti fel.

8. A hiányosan vagy szabályellenesen ki
állított megrendeléseket az anyagraktár vissza
küldi.

9. Javítási munkákat, betétszámokat (külön 
a kincstár és külön a hivatal terhére rendelen- 
dőket) bélyegzőfestéket, pénztárakat, betörés
ellenes vasládákat a többi anyaggal együtt ren
delni nem szabad.

10. Elhasznált zsákok és zacskók helyett a 
hivatalok, ha a régieket az anyagraktárhoz be
küldik, ugyanolyan újakat közvetlenül rendel
hetnek.

A beküldött zsákok és zacskókról „beszol
gál tatási” (aláírandó és lebetüzendő az ellenbi
zonylat), a helyettük rendelt új zsákok és zacs
kókról pedig megrendelési bizonylat küldendő.

Zsákok szaporítását az igazgatóságtól kell 
kérni.

79

11. Folyékony és törékeny anyagok (tinta, 
bélyegzőfesték, mézga) csomagolásához ládát is 
kell küldeni s ezt a bizonylaton jelezni.

12. Betétszám- vagy bélyegzőcsavar meg
rendeléshez mintát is kell csatolni.

A betétszámokat legkésőbb az előző év 
szeptember havában 3 évre kell rendelni.

13. Pénztárak megrendelésekor a bizony
laton jelzendő az utolsó vasút vagy hajóállo
más neve.

14. A rendelt anyagok megküldését 30 na
pon belül sürgetni nem szabad.

15. Nem a kincstár költségén kiadott anya
gok után csomagolásért 20 fillér számítandó 
fel.

16. A leltári tárgyakra vonatkozó ellenbi
zonylatot az anyagraktár a megrendelő hivatal 
igazgatóságához, egyéb anyagokra vonatkozó
kat pedig, vörös papírba elhelyezve, a megren
delő hivatalhoz a csomagban küldi meg.

Nem kincstári hivataloknak minden a 
kincstár terhére kiadott anyagokra (pl. bélyeg
zőfesték) vonatkozó ellenbizonylatot az anyag
raktár szintén az igazgatósághoz küldi meg.

17. Hiányzó vagy törött anyagokra vonat
kozó felszólamlást az anyagraktár csak akkor 
tárgyal, ha az erről szabályszerű időben és alak
ban felvett tényállási jegyzőkönyv hozzá be
érkezik.

18. A kapott anyagok alapos indokolás 
mellett „beszolgáltatás” feliratú bizonylatpár 
(aláírandó és lebetüzendő az ellenbizonylat) és 
jelentés kíséretében visszaküldhetők.

Az ellenbizonylatot visszaküldeni nem sza
bad. Az anyagraktár a visszaküldött anyagra 
vonatkozó beszolgáltatási bizonylatpár alapján 
az anyag árának visszatérítése iránt intézkedik.

19. Ha a hivatalnak a megrendelt anyag el
len alapos kifogása van, panaszát előttes igaz
gatóságánál tegye meg.

20. A nem kincstári hivatalok által rendelt 
anyagok vételárát — a csomagolási költséggel 
együtt — a hivatalok terhére eső javtíási költ
ségeket s a betétszámok árát a központi szám
vevőség a postamester járandóságából levonja.
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Á r jeg y z é k
a m. kir. posta központi anyagraktárától rendelendő, illetve rendelhető postaüzemi anyagokról.
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mennyiség'

M e g n e v e z é s
Egységár

P f

Jegyzet

18 1 doboz Bankjegy ragasztó: _ 05 •

— 1 darab * Betétszám  rézből 1—31*ig . . .......................... — 90

— 1 „ „ évet jelző .......................... — 90

— 1 .. „ „ hónapot jelző jan.—dec. — 90

:S9a 1 készlet Betüm inta (chablon) rézből A*tól Z*ig nagy . . 10 —
b 1 .. „ „ „ kis . . 8 —
C 1 5J ». >f  >. „  „ nagy 8 —

d 1 .. „ .. „ kis 7 20

_ alakú
Betűzök:

m 1 darab ** Indítás után f e l i r a t t a l ............................... i 35

i 1 J? ** K ifizettetett „ ............................... 0 —
m 1 5) ** Express „ ............................... 1 35

n 1 „ ■ ** Portó „ négyszögletes . . 1 30

0 1 11 * *  „ „ gömbölyű . . . 1 35

p 1 5) ** t o —

q 1 JJ ** Tojásdadalakú helybetűző . . . . . 8 —
S 1 ** Utalványszám jelző .................................... 4 80

t 1 ** U talványbetűző postaügynökség résszé re 8 —

V 1 R ................................................................... 1 10

Bélyegzők:
37e 1 JJ *** Kerékrendszerű hely* és kcltbélyegző , 64 —

li 1 )J *** Kerékrendszerü helys és keltbélyegző . 64 —

ügynökségek részére ..........................
Bélyegzőalapok:

3Ga 1. )> * Bélyegzőalap ruggyantából 30/20/10 . . 9 50
b 1 )5 * „ „ 20/15/10 . . 4 80
c 1 55 * „ nem ezből . 25/20/10 . . — 90

:53a V* kg. * Bélyegzőfesték fekete .......................... 1 —
b V» >5

* — 50
c V« „ vörös . . . ................ 2 —

35a 1 darab * Bélyegzőpárna, 13 cm..................................... 5 30
b 1 >) * „ 1 1 ........................................ 5 10
c 1 „ „ fedeles, négyszegletes alakú . 5 40
d 1 >J „ „ to jásdad alakú . . 5 40

e 1 * „ ruggyanta bélyegzőhöz . . . i 50
Borítékok:

2b 1 csomag Levélboríték csom agolópapírosból nyomta* — 70
100 drb. tás nélkül, enyvezett, 195/125 mm. . . .

e 1 csomag Levélboríték csomagolópapírosból, nyomta* 2 —
50 drb. tás nélkül, enyvezett, 205/136 mm (hat*

szór használható) .........................................
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Jegyzet

P f

& 1 csomag Levélboríték csomagolópapírosból, rádiós 1
50 drb. nyugtákhoz, nyom tatás nélkül, enyvezett

210/136 mm ...................................................
0 1 csomag Levélboríték csomagolópapírosból, nyomta* 2 50

100 drb. tás nélkül, enyvezett, 380/136 mm. . . .
2v 1 csomag Pénzesboríték (50 drb) 160/225 mm. nyom* 2 80

ta to tt címoldallal, enyvezett és recézett
szárnyakkal ...................................................

4a 1 darab Borítéktábla, iratokhoz 43/28 cm............................ 2 90
b 1 55 „ levélhordó kézbesítőkönyvhöz 2 20
c 1 >5 „ okm ánytartó  ............................... 18 —

70 1 55 * Bőrlap ........................................................................ 18 40 •
15a 1 gomb * Cérna ........................................................................ — 40

b 1 kg- £ 12 40
Cím táblák:

122a 1 darab ** Cím tábla festett, „M agyar kir postahivatal“
felírással .............................................................. 22 — *

e 1 V Cím tábla „levélpostai küldemények felvétele“ .
felirattal .............................................................. 4 40

g 1 Cím tábla, téglaalakú, kicsi, „Távbeszélő“ fel*
ira tta l .................................................................. 1 60

h 1 55 Cím tábla gyűjtőhely részére • . .......................... 5 60
i 1 ’5 Cím tábla ügynökség í é s z é r e ............................... 6 —

20a 0.5 kg. D extrin  ....................................................................... 1 70
26b 1 doboz D rótkapocs „Gern“ ................................................... ’ — 20
89a 1 darab Ecset z s á k f e s tő .............................................................. 1 30

b 1 „ „  bélyegzőtisztító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 30
c 1 55 „  csirizkenő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 70
(1 1 ,, kis . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 20

26a 1 doboz Érckapocs (100 darab).................................................... — 50
6 4 1 darab Ércsíp faluzó levélhordók r é s z é r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 40 *

115e 1 55 Értékcikkláda 46/42/25 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 —
86 1 55 Fakalapács . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i  . . 1 30

175a 1 55 Fa tál ércpénzhez, k i s e b b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 60
175b 1 5 5 „  „  „  nagyobb ............................... 2 —

c 1 55 „  „  „  négy rekesszel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 30
51a 1 55 Fedőposztó 17 cm! ...................... . . . . . .............................. — 35

b 1 55 „  1 5  cm2.......................................................... . — 20
100a 1 doboz Fém tisztító  Sidol ................................................... ..... i 25
16 1 kg- Fonál ............................................................................ 5 20
49 1 méter G aland ....................................................................... — 10
82b 01 kg. G o m b o s tű ......................................................................... — 65
31 0-5 „ G yertya asztali és kocsigyertya............................... 2 80
32a 1 darab G yertya tartó  r é z b ő l ................................................... 2 40
44 1 * •

5 5 H eveder ....................................................................... — 90
írónők:

10a 1 darab Fekete gömbölyű Í r ó n .............................................. — 15
b 1 55 „ szögletes Í r ó n ............................................. — 15
c 1 55 „ H ardtm uth alakú ^ . — 15
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g 1 darab Kék vagy zöld Írón c é d ru s fá b a n .......................... 25
h 1 5} V örös írón c é d ru s fá b a n .................... 25
i 1 55 Kék v ia s z i ró n ............................... — 10
j 1 55 V örös ,, ..................... — 10
1 1 » T in ta iró n  puha, meggyszínű f á b a n ..................... — 25

111 1 - „ „ sárga fában, vagy kem ény
zöld fában .......................... — 25

92a 1 Kanna (víznek) . . . . 16 —

92b 1 „ (olajnak) . . . . 1 H0
104 1 >1 Karszalag . . , 4 70
90a 1 55 Kefék: ruhakefe . . . 3 20

b 1 55 fényesítő kefe . . . . 1 80
c 1 >3 sárkefe . . . . _ 80
(1 1 JX súrolókefe .......................... _ •50

102 1 y> Kés (p a p írv á g ó ) ..................... U 20
Kosarak:

110a 1 >5 Csom agoló kosár h án to lt fűzvesszőből
70/43/43 cm. 14 —

b 1 >5 Csom agoló kosár h án to lt fűzvesszőből
68/50/50 cm. 17 —

c 1 55 Csom agoló kosár h án to lt fűzvesszőből
60/38/30 cm. 8 _

cl 1 55 Csom agoló kosár h án to lt fűzvesszőből
55/30/26 cm. 7 50

121a 1 5) M ozgópostái kosár . . . . 175 —
b 1

3 3 ■> A ltisz ti kosár . , . . 210 —
c 1 33 P a p í r k o s á r ..................... 12 —
d 1 3? F áskosár . . . .  . 18 —
e 1 33 É rtékcikk  k o s á r ................. 4 80
i 1 33 Kézi kosár . .......................... 12

97 1 kg- Kóc .................................... 1 40
95 1 darab K öpőedény ............................... •>

O 60
130 1 51 Kötél k e n d e r b ő l ......................................... 2 10
27a 0*5 kg. Kréta ( f e h é r ) ......................................... i 30

b i darab ,, (fekete) .................................... — 15
Kulcsok:

56a i 55 Kulcs W ertheim dakathoz . . . . . i 60
b i 5* ,, levélhordótáskához .............................. — 80
c i 55 „ küldönc vagy pénzestáskához . . . . — 80
d i 5) „ levélszekrényhez ................................... 2 —
g i 55 , zsákzárhoz ................................................... i —

Lakatok:
54a i 35 L akat (Wertheimsféle) kisebb 5 %  1 5 %  cm. . . 8 —
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b ’ 1 darab Lakat (W ertheim-féle) nagyobb 7/7 cm. . . . 14 40
1

Láda: f

99a 1 JJ Postakört csomagolásához 27 /21 /13 .....................
2 40

b 1 JJ Bélyegzőfesték c s o m a g o lá s á h o z .......................... 3 0
99c 1 JJ 1 kg. tin ta  csomagolásához . . . . . . . 6

cl 1 » 2 „ „ „ ............................... 9, 6t
e 1 JJ 3 „ „ ' „ ...............................

Lámpák: 15 70

74a 1 J e l z ő l á m p a .................................................................. 11 50
6 80

b 1 Kézi lá m p a ,..................................................................
— 40

% 1 ” Petroleum  lámpa ( F a v o r i t ) .................................... — 20
ii 1 • j j „ „ üveg ......................................... — 10
i 1 „ bél ......................................... — 30

í 1 jj „ „ ernyő .................................... --  .  . 40

75 a 1 j j Lámpacsö oldallámpához ......................................... — 40

b 1 j j „ f e d é l lá m p á h o z ......................................... 70
— 70

c 1 •» légszeszlámpához ............................... 5
78a 1 méter Lámpabél fedéllámpához 32 mm.......................... 7 60

b 1 JJ „ oldallámpához 26 mm............................. 6 40

74f 1 darab Lám pabura .................................................................. 62 —

165 t J J Lábtörlő 75/45 cm. ..............................................

46 1 JJ ** L e p e d ő ............................................................. 1 BU
117a 1 >< * Levélgyüjtőszekrény nagy ..................... 1 10

b 1 * „ kicsi ..................... 4 _
93J 1 JJ Locsoló .................................... ........................................ 4 —

59a 1 JJ Lyukasztófogó ............................................................. 1. 60
1) 1 ’ J

„ vas ............................................................. 1 10
-C 1 .. ítép ............................................................. 4 —

d 1 „ „ sajtó  ........................................................ 4

7 li 1 darab M ásolósajtó I. sz. ..................................... 40 —

i 1 J J
„ 11. ..................................................................................................................................... 40 . —

71a 1 J)
M ásolósajtóhoz áztatószekrény 1. sz........................ 5 —

71b 1 JJ
3jj jj * • • • 6 20

c 1 „ betétlem ez 1. sz. 29/25 cm. . . 1 —

ll 1 J)
„ „ 3. sz. 48/36 cm. . . 5 80

e 1 JJ
„ betétszekrény 1. sz......................... 3 40

f 1 JJ
3. ........................... 4 50

72 1 JJ
M ásolótábla 30/23 cm..................................................... 1 40
Mérlegek:

I l l a 1 JJ Levélmérleg ............................................................. 20 —

b 1 •J
30 kgsos tizedesmérleg . . . . . . . . 34 —

0 • 1 JJ
50 kgíos tizedesm érleg .................................... 55
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a 1 darab 100 kg®os tizedesmérleg .................................... 08 _ • :

e 1 V Egyensúly m é r l e g ................................................... 54 —
21 1 üveg Mézga ( o lv a s z to t t ) ........................................................ 1 20
99b 1 darab faláda h o z z á ................................................... 9 40
58 1 „ ó l o m z á r f o g ó .................................................................. 56 -

120a 1 » Óra (kerek) .................................................................. 10 50
b 1 » .. (inga) .................................................................. 76

a
—

Papírok:
la 01 konc M inistcri p a p í r ................................................... ■ --V 25
b 01 » M eríte tt fogalmazványi p a p í r .................... — 30
c 01 Közönséges fogalm azványi papír . . . . — 20
* 01 Irodai p a p í r ........................................................ — 15
e 01 » V onalozott p a p í r .............................................. — 20
f 01 n K ockázott p a p í r .............................................. — 20
h Ül „ írógéppapír ( s i m í t o t t ) ................................... — 15
i 01 n * Indigópapír (kék á t n y o m ó ) ......................... — 75
j 01 » * Szürke csomagolópapír 90/63 cm .................... — 00

m 01 » Borítékpapír ..................................................... — 50
n 01 » Á z t a t ó p a p í r ........................................................... — 40
o 10 „ M ásoló selyempapír (46/33 cm.) . . . . 9 40
p 1 darab Lem ezpapír ........................................................... — 40
t 01 konc Kék i t a t ó p a p í r ................................................... — 35
ii 01 » V örös itatópapír ................................................ — 70
V 01 » * V örös csomagolópapír 90/63 cm..................... — 50

102 1 darab Papírvágó k é s ...................................................... 3 20 s

103 1 » Papírvágó o l l ó ........................... .......................... 5 60
38a 1 ** Pecsétnyom ó ...................................................... 8 —

30a 05 kg- * Pecsétviasz rudakban ................................... Ij 80
b 0 5 „ * Pecsétviasz Q  a l a k ú ........................................... 2 40

Pénzjegyszalagok:

3r 100 darab * Pénzjegyszalag 5 pengősökhöz . . . . _ 25
s 100 >> * 10 „ . . . . . _ 25

sz 100 * „ 20 — 25
t 100 >> * 50 „ ........................... — 25

t y 100 * „ 100 „ ..................... _ 25
Pénztárak:

I l l a 1 *** Pénztár 00 sz. 580 mm magas, 475 mm.
széles, 395 mm. mély, kincsesláda
nélkül, egy f ő z á r r a l .......................... 305 _

b 1 „ 00 sz. ugyanaz 475 mm. kincses®
ládával ................................................ 320 —

c 1 „ 0 sz. 633 mm. magas, 527 mm. szé®
lés, 461 mm. mély, kincsesláda
nélkül ................................................ 340 —

d 1 T) „ 0 sz. ugyanaz, kincsesládával . . 360 _ t

c 1 ,, 1. sz. 686 mm. magas, 580 mm. szé®
les, 527 mm. mély, kincsesláda
nélkül ................................................ 400. —
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f 1 darab *** Pénztár 1. sz. ugyanaz, kincsesládával . . 420 _
O*» ■ 1 ” „ 2. sz. 817 mm. magas, 606 mm. 

széles, 580 mm. mély, kincsesláda 
nélkül .............................................. 480

h 1 n . „ 2. sz. ugyanaz, kincsesládával . . 500 —

' 1 » „ 3. sz. 1003 mm. magas, 659 mm. 
széles, 633 mm. mély, kincsesláda 
nélkül .............................................. 700

j 1 « „ 3. sz. ugyanaz, kincsesládával . . 720 —
k 1 il „ 4. sz. 1109 mm. magas, 738 mm. 

széles, 659 mm. mély, kincsesláda 
nélkül .............................................. 940 _

1 1 » „ 4. sz. ugyanaz, kincsesládával . . 960 —
116b 1 >> Bádogpénztár 6 oszt............................................ IC —
69a 1 ” ** Pénztárca nagy 22/14 cm.................................. 40 —

b 1 i) ,, közép 20/13 cm................................ 30 40
c 1 li kicsi 16/11 cm.................................. 22 40

Pokrócok:
53a 1 ii *** L ó p o k r ó c ............................................................. 22 —

b 1 il *** Takarópokróc ................................................... 21 —

Ponyvák:

41a 1 ír *** I. sz. ponyva (1/1 m é t e r ) .......................... 5 60

1) 1 >* *** II. sz. ponyva (1/1.50 m é t ^ r ) ..................... 8 40

c 1 *** III. sz. ponyva (1.50/1.50 méter) . . . . 12 40

(1 1 *** IV. sz. ponyva (2/1.50 m é t e r ) .................... 16 50

e 1 ?> *** V. sz. ponyva (2/2 m é t e r ) ......................... 22 —

f 1 • j VI. Sz. ponyva (2/3 m é t e r ) ......................... 33 —

48a 1 V Porkendő .................................................................. 1 60

b 0-5 kS- Portörlőrongy ............................................................. 2 60

65a darab Postakürt 4 h a j lá s ú ........................................................ 12 —

b 1 11 ,, zsinór ........................................................ 2 40
c 1 11 „ szájrész ................................................... i 20

26c 1 doboz Sarokkapocs (Bendower) .........................................

Seprők:
— 30

91a 1 darab Szobaseprő ............................................................. QO 60
b 1 Kéziseprő .................................................................. 1 60
c 1 >* Cirókseprő . . . .............................................. 1 —

d 1 ii Seprőnyél .................................................................. — 25
85 1 ii Sodronykutasz ....................................

Súlyok:
— 25

•
a)  Rézsúlyok:

66a 1 készlet ** Rézsúlykészlet levéL és tizedesmérleghez 
fedeles f a t o k b a n .............................................. 7 60

-

b 1 darab 1 grammos r é z s ú l y .............................................. — 60
c 1 11 2 — 60
d 1 >> ^ 1i 11 .............................................. — 60
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66e 1 darab 10 grammos rézsúly .............................................. 65
f 1 55 20 „ ........................................................... — 75

g 1 55 50 „ ........................................................... 1 10
h 1 55 100 ,. ........................................................... 1 15
i 1 200 „ ........................................................... 2 10

b )  V assúlyok:
67a 1 » 0.5 kgsos vassúly ................................................... — 90

b 1 55 1 i 40
c 1 » 2 „ ..................................................................... 2 20
(1 1 55 5 .................................................................................. 5 20

73 1 „ Szakítólemez ............................................................. — 80
28 1 » Szarvasbőr 75/45 ........................................................ i i 50

23a 1 Szappan, k ö z ö n s é g e s ................................................... — 35
b 1 » „ kókusz k é z m o s ó ......................................... — 25

40a 1 ,, Szám m inta (chablon) 1—9 és 0 n a g y ..................... 7 20
b 1 » „ „ 1—9 és 0 k i c s i ..................... 7 20
c 1 » „ M. kir. p o s t a ..................... 6 40
d 1 » „ „ m agyar koronával és kürtte l 6 40

60 1 *** Számozógép öt sz á m c so p o rtta l..........................• 90 —
24 1 ,, Szárítódeszka ............................... 1 35
94 1 » Szem étlapát ........................................................ 2 ■ —

83a 1 55 Szivacstartó ü v e g b ő l .............................................. 1 —
83b 1 51 Szivacs .................................................................. — 20

Táskák:
68a 1 darab ** Küldönctáska, zárral és két kulccsal 48/45 cm. 96 —

b 1 55 I. sz. levélhordótáska, kulcsos, zárral 50/60 cm. 128 -

c 1 55 II. sz. levélhordótáska kulcsos, 45/40 cm. . , 64 —

d 1 » III. sz. levélhordótáska kulcsos, 34/28 cm. . . 55 —

e 1 „ I. sz. levélhordótáska nyomózárral, kulcs
nélkül .................................................................. 96 —

f 1 55 II. sz. levélhordótáska nyomózárral, kulcs
nélkül .................................................................. 80 —

g 1 55 III. sz. levélhordótáska nyomózárral, kulcs
nélkül .................................................................. 55 —

h 1 55 Pénzestáska, zárral és két kulccsal . . . . 116 —

i 1 55 Csomagkézbesítő tá ska  28/28 cm........................ 60 —

j 1 „ Rovatlaptáska ................................................... 35 —
k 1 „ T ávira ttáska ........................................................ 48 —
1 1 5» H irlapkihordótáska nője részére 43/60 cm. . 28 —

in 1 ' • ” „ ugyanaz férfiak részére . b7 —
V t ,, Csomagkézbesítő tá sk a  .................................... 48 —
w i 55 Rovatlap táska ................................................... 32

q i 55 K üldönctáska ................................................... 48
. T in ták :

5a 0.5 kg. Fekete anthracén t i n t a ......................................... 2 10
b 0.5 11 Másoló tin ta ........................................................ 2 —
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c 1 üveg Színes tin ta (vörös, kék és z ö ld ) ..................... 35
d 1 n V egytinta — 65
c 1 „ • Lila tin ta  . . . . — 40

80a 1 darab T in ta tartó  fatállal . . . . 1 70
c 1 » „ tölcséres .................... 1 —
6a 1 doboz Toll ( a c é l ) ............................... 2 70
b 1 n „ vágott h e g y ű .......................... 2 70

9 a 
25a

1 darab Tollnyél . . - 10
1 r> •Törlőgum m i i r ó n n a k ..................... — 10

b 1 » „ tin tának ......................... — 10
47 t r> Törülköző . . . 2 45
7 1 n Uvegtoll .................... — 20
14 1 gombolyag V arrócérna nemzeti s z í n ű .................... — 25

82a 1 darab V arrótű  ........................................ — 02

115a
Vasládák:

1 Vasláda nagyobb, betörésellenes zár és ellen» - .
zárral, 2—2 különböző kulccsal, 900 
mm. hosszú, 500 mm. széles, 500 mm. 
mély kincsesládával és a kincsesládá* 
hoz 2 különböző k u lc c s a l ..................... 320

b 1 „ ugyanaz, kincsesláda nélkül . . . . 300 —
c 1 -

„ kisebb, betörésellenes vasláda 20/30/50 
cm. terjedelm ű, 2 zárral padlóra erő» 
síthető c s a v a r r a l .................................. 115

d 1 » - „ ugyanaz, padlóra nem erősíthető . . 117 —
29b 1 „ Vonalzó rézbetéttel ................................... 1 15
108 1 » V ödör ónozott v a s b á d o g b ó l .................... 2 70
109 1 „ zom áncozott v a s b á d o g b ó l .......................... G 20

Zacskók:
43a 1 \

n * Zacskó aranypénz szállításához 26/25 cm. . .
10

b 1 n * Zacskó ezüstpénz egyszeri szállításához . . 40
c 1 n * Zacskó 1 pengős, középen 1 széles fekete csík

40
d 1 * Zacskó 50 filléres, középen 5 keskeny zöld

esik ......................... ......................... — 40
r * Zacskó 20 filléres, középen 2 keskeny zöldn csík ............................................................ 40

h i * Zacskó 10 filléres, középen 1 keskeny zöld
csík ....................................................... 40

j í * Zacskó 2 filléres, középen 2 keskeny piros
csík ............................................................ _ 40

j í „ * Zacskó 1 filléres, középen 1 keskeny piros
csík .................................................................. — 40

57a i zacskó ** Záróólom 5 kg. nagy a l a k ú .............................. ü 40
b í » 5 kg. kicsi a l a k ú .............................. 5 40

52a , i darab ** Zászló nemzeti 3/1 m ............................................ 27 50
b í ” ** „ ' gyász 2/1 m .................................................

Zsákok:
22 50

42a í 5J ** I. sz. pecsétes pénzeszsák 74/47 cm. . . 4 —

b í » ** I. sz. pénzeszsák gyűrűkkel 74/47 cm. . . 4 10

Jegyzet
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C 1 darab ** 11. sz. pecsétes pénzeszsák 97/55 cm. . . . fi
d 1 n ** 11. sz. pénzeszsák gyűrűkkel 97/55 cm. . . 5 55

e 1 n ** III. sz. levélzsák 60/40 cm.................................. 2 05

i 1 n ** IV. sz. levélzsák 74/47 cm.................................. 2 80

e .1 ** V. sz. levélzsák 105/63 cm............................... 4 90

i 1 V> ** VII. sz. gyüjtőzsák 130/77 cm....................... 0 60

i 1 n ** V ili. sz. csomagzsák 150/100 cm........................ 22 40

p 1 » ** H átizsák ....................................- . . . . 2íl 20

3a 1 „ Zsákfüggvény 1 filléresekhez .......................... — 02

b 1 » 2 — 02

c 1 » lü .................................................... — 02

d 1 „ 20 „ ......................................... — 02

e 1 » 50 „ ......................................... ~~ 02

f 1 „ „ 1 pengősökhöz .......................... — 02

55 1 „ *** Zsákzár ............................................................. 14 40

56g 1 v *** Zsákzárkulcs ................................................... 1 —

63 1 Zsákbontókés . .............................................. 4 50

62 1 »' Zsáktábla ........................................................
Zsinegek:

25

17a 1 kg Vastag zsineg .................... ..... o 45

b 1 íj Középvastag z s i n e g .................................... :!
60

c 1 Vékony zsineg ............................................. 4 80

d 1 Sodrony z s i n e g .............................. ..... 4 40

c 1 Simított vastag z s in e g .................................... 4 10

f 1 Simított vékony z s in e g ............................... 3 70
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Igazg. kerület:.........P ebrecen.

Bevétekztetett
Kiadatott az 192 __ évi

. . értéke a ............... .....
Az an''aS°k értékét..........................

Kiadásba helyeztetett az 192......évi

számú ................................... ......... alapján.

g e s z t i  p o s t a h i v a t a l t  ter h e li

..................................készpénzben megtéríti.

havi.......jelű raktárszámadás__  tétek alatt

Bevételbe helyeztetett az 192......évi _______ havi........ jelű raktárszámadás.......tétele alatt

y \ g e s z t i  m a g y a r  k i r á l y i  p o s t a h i v a t a l

t m a g y a r  k i r á l y i  p o s t a  k ö z p o n t i  a n y a g r a k t á r á t ó l

a következő ..............................................  átvette.
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u 1 konc indigo (kék átnyomó papír)...................... 7 50 7 50
lo
2b

10 másoló selyempapir.................................... 9 40 9 40
1 csomag levélboríték 195/125 mm (100 darab) . . — 70 — 70

2v 1 ) l pénzesboríték 160/225 mm (50 darab) . . 2 80 2 80
5a 0-5 kg

darab
anthracéntintaíf) ........................................ 2 10 2 10

10c
2 Ja

5
T

fekete Hardtmuth í r ó n ........................... — 15 — 75
> > közönséges szappan.................................... — 35 — 35

csomagolási költség . . . — 20

Összesen . . . 23 80
|

*) 1 d a r a b  f a l á d á t  a  f e n t i  c s o m a g o l á s h o z  I l I / 2 - á n  1 8 .  r á g s z ,  a l a t t  b e k ü ld t e m .

......... —....... ......................... , 1928 évi............................... hó . . -n.
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Minta.
*

E llen b izo iiy la t. Igazg. kerület:........ P ehr5ce.n

Bevételeztetett \
Kiadatott ~s az 192___ évi számú .............................................alapján.

értéke a ........................................................................................ ............ terheli
z anyago értékét.... .................................... ..... ........... ..................készpénzben megtéríti.

Kiadásba helyeztetett az 192___évi _______ havi........ jelű raktárszámadás___ tétele alatt

Bevételbe helyeztetett az 192 évi .....  havi___ jelű raktárszámadás___ tétele alatt
•  - .V

m a g y a r  k i r á l y i  p o s ta  k ö z p o n t i  a n y a g r a k t á r a  

~ g e s z t i  m a g y a r  k i r á l y i  p o s t a h i v a t a l n a k

a következő a n y a g o k a t  .......  átadta.
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A leltári 
napló 
tétel
számaP f P | í

li i konc indigo (kék átnyomó papír) . . . . . . 7 50 7 50
lo 10 , , másoló selyempapir.................................... 9 40 9 40
2b í csomag levélboríték 195/125 mm (100 darab) . . . — 70 — 70
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Helyesbítés a „M. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsorában“ és a „Helységnévtárban“.

9.386.
Jászkarajenő és Törtei neve mellől'a „k”, 

illetve' á „pd” jelzés törlendő.
Budapest, 1928. évi március hó 9-én.

Forgalomköri változások.
I.

6.828.
Bánokszentgyörgy kk., Zala vm., letenvei 

j., ezentúl <§>£3 is.
Budnyai erdőőrlak O  Bánokszentgyörgy, 

Zala vm., letenvei j., u. t. ezentúl Bánokszent
györgy.

Meretai erdőőrlak O  Bánokszentgyörgy, 
Zala vm., letenvei j., u. t. ezentúl Bánokszent
györgy.

Báza kk., Zala vm., letenyei j., u. t. ezentúl 
Bánokszentgyörgy.

Bázapuszta Báza, Zala vm., letenyei j., u. t. 
ezentúl Bánolkszentgyörgy.

Borsfa kk., Zala vm., letenyei j., u. t. ezen
túl Bánokszentgyörgy.

Bucsuta kk., Zala vm., letenyei j., u. t. ezen
túl Bánokszentgyörgy.

Kerettye kk., Zala vm., letenyei j., u. t. 
ezentúl Bánokszentgyörgy.

Oltáríc kk., Zala vm., letenyei j., u. t. ezen
túl Bánokszentgyörgy.

Várfölde kk.," Zala vm., letenyei j., u. t. 
ezentúl Bánolkszentgyörgy.

Becsehely kk., Zala vm., letenyei j., ezen
túl fDö is.

Szurdapuszta ^  Becsehely, Zala vm., le
tenyei j., u. t. ezentúl Becsehely.

Tuskóspuszta ^  Becsehely, Zala vm., le
tenyei j., u. t. ezentúl Becsehely.

Ujmajor ^  Becsehely, Zala vm., letenyei 
j., u. t. ezentúl Becsehely.

Póla kk., Zala vm., letenyei j., u. t. ezentúl 
Becsehely.

Annamajor Póla, Zala vm., letenyei j., 
u. t. ezentúl Becsehely.

Tódorhegv szőlőhegy ^  Póla, Zala vm., 
letenyei j., u. t. ezentúl Becsehely.

Tótszentmárton kk., Zala vm., letenyei j., 
u. t. ezentúl Becsehely.

Alsómalom ^  Tótszentmárton, Zala vm., 
letenyei j., u. t. ezentúl Becsehely.

Felsőmalom Tótszentmárton, Zala vm., 
letenyei j., u. t. ezentúl Becsehely.

Tótszerdahely kk., (Zala vm., letenyei j., 
u. t. ezentúl Becsehely.

Valkonya kk., Zala vm., letenyei j., u. t., 
ezentúl Becsehely.

Budapest, 1928. évi március hó 5-én.

II.
8.852.

A Helységnévtár 198. oldalán a Mogyorós
ka nevű lakott helyre vonatkozó adatok: „Mo
gyoróska O  Disznóshorvát, Borsod, Gömör és 
Kishont k. e. e. vm., edelényi j., u. p. Disznós
horvát, u. t. Szuhakálló” törlendők.

Szintúgy a Helységnévtár 95. oldalán Disz
nóshorvát kk., neve után felsorolt lakott helyek 
közül is törlendő „Mogyoróska”.

Budapest, 1928. évi március hó 5-én.

III.
7.817.

Zalatárnok kk., Zala vm., novai j., ezentúl 
(D£3 is.

Oroklán ^  Zalatárnok, Zala vm., novai j., 
u. t. ezentúl Zalatárnok.

Vakola Zalatárnok, Zala vm., novai j., 
u. t. ezentúl Zalatárnok.

Rókaházamajor ^  Zalatárnok, Zala vm., 
novai j., u. t. ezentúl Zalatárnok.

Terézmajor Zalatárnok, Zala vm., novai 
j., u. t. ezentúl Zalatárnok.

Györfiszeg kk., Zala vm., novai j., u. t. 
ezentúl Zalatárnok.

Iborfia kk., Zala vm. novai j., u. t. ezentúl 
Zalatárnok.

Lickóvadamós kk., Zala vm., novai j., u. t. 
ezentúl Zalatárnok.

Petrikeresztúr kk., Zala vm., novai j., u. t. 
ezentúl Zalatárnok.

Csőszihegy O  Petrikeresztúr, Zala vm., 
novai j., u. t. ezentúl Zalatárnok.

Szentkozmadombja kk., Zala vm., novai j., 
u. t. ezentúl Zalatárnok.

Budapest, 1928. évi március hó 6-án.



IV.
6.507.

92 10 . szám .

Nyirgelse postaügynökség ellenőrző hiva
tala ezentúl Debrecen 2.

Budapest, 1928. évi március hó 3-án.

V.
5.105.

Báta nk., Tolna vm., központi j., u. t. Bá- 
taszék.

Furkópuszta O  Báta, Tolna vm., központi 
j., u. t. Bátaszék.

Budapest, 1928. évi március hó 5-én.

6.846.
A Győr 2. számú hivatal ellenőrzése alá 

tartozó Dunaszeg postaügynökség ideiglenesen 
beszüntettetett. Ennek következtében Duna
szeg kk., Győr vm., tószigetcsilizközi j., u. p. 
ezentúl Győrzámoly, Dunaszentpál kk., Győr 
vm., tószigetcsilizközi j., u. p. ezentúl Győr
zámoly, Gyulamajor G» Dunaszeg, Győr vm., 
tószigetcsilizközi j., u. p. ezentúl Győrzámoly.

Felhívom a hivatalokat, hogy az ügynökség 
megszüntetését a Postahivatalok és Ügynöksé
gek Névsorában, a forgalomköri változásokat 
pedig a Helységnévtárban jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi március hó 7-én.

VI.

Pályázati hirdetmények.
postaügynöki állásra, szerződés mellett 

6.846. és 9.574.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

A
postaügynökség

neve

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság S z á l l í t

m
un

ka
ju

-
ta

lé
k

sz
ál

lít
 ás

i 
át

al
án

y

ta
lu

zó
 le

vé
l

ho
rd

ói
 

át
al

án
y

hova

............ ........ .. ... . 1

tá
vo

ls
ág

milyen járattal

na
po

nk
in

t
há

ny
sz

or

Pengő Km

So
pr

on

Dunaszeg
'

i

■

P Győr vm.

1

|

276.— 172-80 —

'

A győr-magyaróvári 
postaautóbusz 

megállóhelyéhez
0-3 Gyalog

el
őí

rá
s 

sz
er

in
t

ö
ÍU

Zalaszentbalázs 
(Eh. Gelse) P

y*..... —

Zala 336 - *

|

*A szállitásta posta 
hivatal látja el

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények a 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdí
jas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
az 1. hasábban feltüntetett postaigazgatósághoz

1928. évi március hó 28-ig nyújtandók be.
Az átalános feltételeket 1. a P. R. T. 1924, 

évi 1. számában.

Budapest, 1926. évi március hó 9-én.
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Kimutatási
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők

személyi adatairól.

A létszámból törölt (kizárt) egyén

n e v e

Bablena Lajos

Bota Etel

állása

hiv. kis.

születési helye 
és éve

Ipolyság
1908.

kiadó

állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

„ , , Bizalomvesztés
Budapest 64 Vizs. 8_ E_ 409/28.

Szatmárnémeti
1900. Nyírbátor Pöricsén

postamester

Fejér János Hajdudorog
1889. Hajdudorog Saját kérelmére

Papp Piroska
Győrszent- 

márton 1897. 
XIII. 20.

Böhönye
Több mint fél év 

óta alkalmazást nem 
vállalt

Reichmann Tivadarné 
szül. Pálffy Ilona

Budapest 
1891. X. 8. Tótszerdahely Meghalt 1928. II. 5.

Értesítés.

Dr. Hollós József postaigazgató „Postai 
politika” című könyvet ad ki, mely ismeretter
jesztő, továbbképző jellegű tartalommal bír. 
Akik a műre előfizetni óhajtanak, forduljanak 
közvetlenül a szerzőhöz (Budapest, postavezér
igazgatóság). A mű előfizetési ára 3 P 80 f, mely 
összeg 5 havi részletben törlesztendő.
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Kiadói állások.
Postát, távírdát önállóan kezelni tudó kiadó, 

aki telefónkezelésben is némi jártassággal bír, 
állást keres. Helyettesítést is elvállal. Szíves 
megkeresést Jócza János p. táv. kiadó, posta- 
hivatal, Hegyfalu (v. m.) címre kér.

önálló kezelésre képes kiadónő, március 
15-től állást keres, de hosszabb vagy rövidebb 
helyettesítést is szívesen vállal. Szives megke
resést, fizetés megjelölésével Harkay Julianna 
ptk., Nagykőrös, V. kér., 285. címre kér.

Tízévi gyakorlattal rendelkező kiadónő 
megfelelő állást vállal. Címe: Terner Erzsébet, 
Pocsaj (Bihar vm.).

Mindhárom szakban jártas kiadó, április 
hónapra elmenne kiadót helyettesíteni. Cím: 
Kiadónő, Jászladány.

Gyakorlott kiadónő, április elsejére állást 
keres, helyettesítésre vállalkozik. Cím: Fábián 
Valéria, Ernőd.

Mindhárom szakban jártas kiadónő már
cius 15., esetleg április 1-re alkalmazást vállal. 
Szives megkereséseket kér Verebély Rózsa 
kiadónő, Ujkécske.

Postakezelésben teljesen jártas kiadónő 
azonnali alkalmazást keres Budapesten. Cím: 
Gyergyesy Katalin, Budapest, X., Százados út 
3., ajtó 6. Művész-telep.

Többször helyettesített, számadástételre 
képes, hétévi gyakorlattal bíró kiadónő állandó 
alkalmazást vállal. Cím: Kropf Ilona, Meszteg- 
nyő.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. MÁRCIUS 31. 14. szám.

T A R T A L O M
Lefoglalandó sajtóterm ék.
M érsékelt díjak levelekre és levelezőlapokra az Olasz» 

országgal és gyarm ataival való forgalomban.
Fiókbérlők részére érkezett küldemények címzése.
A  M agyar N em zeti Bank fiókintézetei ércpénzkülde» 

ményeinek jutazsákban való feladása.
Svájcba szóló hús» és húsárukat tartalm azó küldemé» 

nyék beviteli engedélye.
A nem zetközi zárlatok jegyzékclése új m ódjának 

életbeléptetése a Romániával való forgalomban.
Az Országos M unkásbiztosító In tézet számlái terhére 

kibocsátott postatakarékpcnztári csekkfizetési utalványok 
után járó utalvány kézbesítési, illetve utalványkfizetési díj 
hitelezése.

A  nagyobb forgalmú postahivatalok használatára
egész íves „B etéti“ és V* íves „Visszafizetési“ takarék» 
üzleti napi aljegyzők című nyom tatványok rendszeresítése.

Pályázatot tartalm azó csomagok szállítólevelein a fel» • 
adó nevének elhagyása.

A m inősített fűszerpaprikát tartalm azó csomagok le» 
zárásának ellenőrzése.

Postai értékcikkárusítási engedélyek kiadásának ki» 
terjesztése a Budapest 114. sz. postahivatalra.

A m kir. postaigazgatóságok és végrehajtó szolgálati 
szervek hatáskörének kiterjesztése.

A m. kir. postatisztképző tanfolyam ra kerülő személy» 
zet gyakorlati kiképzése.

A forgalomba került újabb típusú 1 pengős fémpénz» 
hamisítványok ism ertetése. •

A ném et távíróhivatalok névsora új (1927. évi) kiadás 
sának szétosztása.

Változás a Távíró»Díjszabás»ban.
A Budapest—Kjöbenhavn (Kopei4Pga}| közti távbe» 

szelő forgalom megnyitása.
Helyesbítés a H elységnévtárban és^a M. kir. posta» 

hivatalok ügynökségek névsora c.^egédkönyvben.
Forgalomköri változások.
Kinevezések.
A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi január havi 

forgalma.
Pályázati hirdetm ények postam esteri állásokra.
Kiegészítés a Távírda és távbeszélő hivatalok név» 

sorához.
Kimutatás a létszámból tö rö lt postakiadókról.
Kiadói állást keresők.

Lefoglalandó sajtótermék.
10.389.

A székesfehérvári kir. törvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi március hó 11-én keit 688/ 
1928. számú végzésével a „Székesfehérvári 
Friss Újság” című napilap 1928. évi március hó
11. napján Székesfehérvárott megjelent XXX. 
évfolyam 57. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
székesfehérvári kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi március hó 12-én.

Mérsékelt díjak levelekre és levelezőlapokra az 
Olaszországgal és gyarmataival való for

galomban.
10.747.

Olaszországba és gyarmataiba a levél és

levelezőlap díja Olaszországgal való újabb 
megegyezés alapján ismét a következő:

Levél 20 g -ig ...............................32 f.
minden további 20 g-ért . . . 20 f. 
L evelezőlap ...............................16 f.
A hivatalok tehát a P. R. T. folyó évi 9. 

számában megjelent 8.022. sz. rendelet alapján 
a P. R .T.-ban és a kivonatos Postadíjszabásban 
eszközölt javításokat töröljék.

Ugyancsak változatlan marad az Olaszor
szágban és gyarmataiban feladott és Magyar- 
országba szóló levelek és levelezőlapok díja is. 
A P. R. T. 1926. évi 61. számához mellékelt ki
mutatás 110. folyószáma alatt Olaszországnál 
az eredetileg nyomtatott adatok a mérvadók.

A hivatalok egyébként a P. R. T. folyó évi 
9. számában megjelent 8.022. sz. rendeletet tö
röljék.

Budapest, 1928. évi március hó 16-án.
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Fiókbérlők részére érkezett küldemények 
címzése.

5.457.
A fiókbérlőknek szóló küldeményeknél a 

P. U. Sz. 28. §. 9. pontja szerint a címben a 
rendeltetési hely neve mellett annak a posta- 
hivatalnak a számát is fel kell tüntetni, amely
nél a címzett a fiókot bérelte s ezenkívül a fiók 
sorszámát is lehetőleg jelezni kell.

Ez annál inkább szükséges, mert a P. Ü. 
Sz. 96. §. 6. pontja szerint Budapesten a bérelt 
fiókokba csak azokat a levélpostai küldeménye
ket helyezik el, amelyeken a kézbesítőhivatal 
száma és a címzett fiókbérlő volta jelezve van. 
Ellenkező esetben a küldemények az ucca sze
rinti címnek megfelelő kézbesítőhöz kerülnek s 
csak az tereli ezeket a fiókba.

A fiókbérlésnél használt helyes címzés 
mintája tehát a következő:

„Hunnia Gyár Rt.
Budapest 62.

Postafiók 55.”
E rendelkezések emlékezetbe idézése mel

lett felhívom az összes, elsősorban azonban a 
kincstári postahivatalokat, hogy adott esetben 
a fiókbérlő feleket, különösen bankokat, ipar- 
vállalatokat, szükség esetén az állami hatósá
gokat is a helyes címzésről és annak szüksé
gességéről megfelelően tájékoztassák és hassa
nak oda, hogy a fiókbérlők üzleti körözvényei 
ken, számláikon és értesítőiken és azokon a 
borítékokon is, amelyeket előre nyomtatott 
címmel látnak el, mindig a fenti módon meg
állapított helyes címet tüntessék fel.

A postaküldemények továbbításánál pe
dig gondoskodjanak a hivatalok arról, hogy a 
fiókbérlőknek szóló levélpostai küldeményeket 
mindig annak a hivatalnak a kötegében, vagy 
zárlatában helyezzék el, amely a címben, mint 
fiók útján kézbesítő hivatal fel van tüntetve. 
Ezt a rendelkezést jegyezzék elő a P. R. T. 1925. 
ávi 38. számában közzétett 13.099. és 1926. évi 
14. számában foglalt 9.326. sz. rendeleteknél.

Budapest, 1928. évi március hó 1-én.

A Magyar Nemzeti Bank fiókintézetei ércpénz- 
küldeményeinek jutazsákban való feladása.

ad 8.726.
A Magyar Nemzeti Bank ércpénzküldemé- 

nyeinek jutazsákban való feladása tárgyában a 
folyó évi P. R. T. 9. számában közzétett 8.726.

sz. rendelet kapcsán értesítem a hivatalokat, 
hogy az abban megadott engedélyt a Magyar 
Nemzeti Bank fiókintézetei által a főintézet 
címére, valamint a fiókintézetek egymásközti 
kölcsönös forgalmában feladott ércpénzt tar
talmazó csomagokra is kiterjesztem.

E rendeletet a hivatalok a Kivonatos Posta
díjszabás XXIII. b) 8. pontjánál megfelelően 
jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi március hó 20-án.

Svájcba szóló hús- és húsárukat tartalmazó kül
demények beviteli engedélye.

9.988.
A P. R. T. folyó évi 8. számában megjelent 

5.649. sz. rendelet kapcsán a svájci postaigaz
gatás értesítése alapján kiegészítésképpen a 
következőket közlöm:

Postán Svájcba feladott hús- és húsárukat 
tartalmazó küldeményekhez a származási és 
húsvizsgálati bizonyítványon kívül a svájci ál
lategészségügyi hivatal beviteli engedélyét is 
kell csatolni. Ezt a beviteli engedélyt előre kell 
a svájci illetékes hatóságtól beszerezni.

A szárnyasokat, halakat és sózott, illetve 
szárított beleket tartalmazó küldeményekhez 
sem származási és húsvizsgálati bizonyítvány, 
sem beviteli engedély nem kell.

Beviteli engedély nem kell továbbá dobo
zokban, üvegekben, vagy más légmentesen el
zárt tartályokban szállított húskonzervek, va
lamint oly hús és húsárukat tartalmazó külde
mények után, melyeknek súlya a 2 kg-ot nem 
haladja meg és melyet nem kereskedelmi cél
ból magánfél küld magánfélnek.

Svájcban az egészségügyi vizsgálatért a 
küldemények után külön díjakat szednek.

Fentieket jegyezzék elő a hivatalok a P. R. 
T. folyó évi 8. számában és a Csomagdíjszabás 
135. oldalán Svájcnál a 7. hasábban.

Budapest, 1928. évi március hó 17-én.

A nemzetközi zárlatok jegyzékelése új módjá
nak életbeléptetése a Romániával való forga

lomban.
9.896.

Hivatkozással a P. R. T. folyó évi 3. szá
mában közzétett 831. sz. rendeletemre értesí
tem a hivatalokat, hogy az e rendeletemben 
leírt új jegyzékelési mód folyó évi április hó
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1-től kezdve a Romániával való forgalomban is 
életbelép.

Budapest, 1928. évi márcisu hó 20-án.

Az Országos Munkásbiztosító Intézet számlái 
terhére kibocsátott postatakarékpénztári csekk
fizetési utalványok után járó utalványkézbesí

tési, illetve utalványkifizetési díj hitelezése.
10.702.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az Or
szágos Munkásbiztosító Intézet baleset bizto
sítási ágazatánál a 36., 50. és 75. számú a bánya
nyugdíj biztosítási ágazatánál pedig az 57.580. 
sz. csekkszámlák terhére kibocsátott baleseti 
járadékokról szóló postatakarékpénztári csekk- 
fizetési utalványok után 1928. évi április hó 
1-től kezdve a háznál történt kifizetés esetén a 
címzettől nem kell utalványkifizetési díjat, a 
hivatalban történő kifizetés esetén pedig utal
ványkézbesítési díjat szedni, mert ezek a díjak 
az utalványozó hatóság terhére központi leszá
molás útján egyenlíttetnek ki.

A postatakarékpénztár ily fizetési utalvá
nyokon „Utalványkézbesítési, illetve kifizetési 
díjat nem kell beszedni. Hitelezve.” szövegű 
záradékot alkalmaz.

Budapest, 1928. évi március hó 20-án.

A nagyobb forgalmú postahivatalok használa
tára egész íves „Betéti“ és 1/4 íves „Visszafize
tési“ takaréküzleti napi aljegyzék című nyom

tatványok rendszeresítése.
7.329.

A m. kir. postatakarékpénztár a nagyobb 
forgalmú postahivatalok használatára — nyom
tatványmegtakarítás és munkaegyszerűsítés 
céljából — a postatakarékpénztári betétek és 
visszafizetések elszámolására rendszeresített 
187. sz. takaréküzleti napi aljegyzék c. közös 
nyomtatvány helyett a betétek elszámolásához 
187/a. számú egész íves „Betéti” és a visszafi
zetések elszámolásához 187flb. számú Y* íves 
„Visszafizetési” takaréküzleti napi aljegyzék 
nyomtatványok rendszeresítését határozta el 
és egyben intézkedett, hogy azokból — rövid 
időn belül — az érdekelt postahivatalók szük
ségleteinek céljából, megfelelő készlet rendel
kezésre álljon.

Ennélfogva felhívom a nagyobb forgalmú 
postahivatalokat, hogy indokolt esetben a pos

tatakarékpénztári betétek és a visszafizetések 
elszámolására a fent jelzett nyomtatványokat 
használják. Az ebből szükséges készletet az ér
dekelt postahivatalok szokásos módon rendel 
jék meg.

Budapest, 1928. évi március hó 20-án.

Pályázatot tartalmazó csomagok szállítólevelein 
a feladó nevének elhagyása.

9.197.
A gyakorlatban többször előfordul, hogy a 

pályázatokat vagy a versenytárgyalásokra vo
natkozó versenyajánlatokat, a pályázók cso
magként adják postára.

Minthogy a beküldő nevével ellátott mű
vek a pályázatokból már eleve ki vannak zárva, 
az ily csomagoknál nehézség merült fel a P. Ü. 
Sz. 51. §. 4. pont 3. bekezdésében foglalt azzal a 
rendelkezéssel szemben, hogy a csomag feladója 
a szállítólevél baloldali szelvényén saját nevét 
és lakcímét feljegyezni tartozik.

A felmerült nehézségek kiküszöbölése cél
jából kivételesen és a feladó veszélyére meg
engedem, hogy ezeknél a ‘szóban levő csomag- 
küldeményeknél a szállítólevél baloldali szelvé
nyére a feladó neve és lakása helyett „Pályá
zat”, „Versenyajánlat” vagy más hasonló fel
jegyzés is írható. Ily csomagok feladásánál 
azonban feladó nevét és lakcímét a felvevő hi
vatalnak megadni köteles. Az adatokat a fel
vevő alkalmazott betét- és kézidaraboknál a fel
vevő könyvbe, közönséges csomagoknál pedig 
a felvevő jegyzék jegyzet rovatán tett jel alatt 
(csillag- vagy kereszt-jel) magára a felvevőjegy- 
zékre írja fel.

Budapest, 1928. évi március hó 8-án.

A minősített fűszerpaprikát tartalmazó csoma
gok lezárásának ellenőrzése.

7.346.
A Budapesti Közlöny 1925. évi 265. sz.- 

ban közölt 51.194/1925. F. M. számú rendelet 
alapján közlöm a hivatalokkal, hogy a 10 kg-nál 
nagyobb súlyú, minősített fűszerpaprikát tar
talmazó postacsomagokat csak abban az eset
ben vegyék fel, ha a minősítésre illetékes vegy- 
kísérleti (vegyvizsgáló) állomás minősítő jegyé
vel és fém- (ólom-) zárjával vannak ellátva.

A 10 kg. súlyú vagy ennél kisebb súlyú
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efajta csomagokat a feladó mindenféle állami 
zárolás nélkül is postára adhatja.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 
1924. évi 5. sz.-ban közölt 31.821. sz. rendelet
nél; a P. Ü. Sz. 314. oldalán, a 21. ponthoz be- 

I  szúrt 157. sz. helyesbítés módosítása iránt a 
legközelebbi pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1928. évi március hó 21-én.

Postai értékcikkárusítási engedélyek kiadásának 
kiterjesztése a Budapest 114. sz. postahivatalra.

10.283.
A Budapest 114. sz. postahivatalt felhatal

mazom a postai értékcikkárusítási engedélyek 
kiadására. •

Jegyezzék elő ezt a hivatalok az 1923. évi 
P. R. T. 66. számában közzétett 24.761. sz. ren
delet 3. pontjánál.

Budapest, 1928. évi március hó 22-én

A m. kir. postaigazgatóságok és végrehajtó szol
gálati szervek hatáskörének kiterjesztése.

2.472.«

A m. kir. postaigazgatóságok és végrehajtó 
szolgálati szervek hatáskörének kiterjesztése 
tárgyában a Rendeletek Tára 1923. évi 61. szá
mában közzétett 24.758. számú rendelet IV. fe
jezet A. 1. pontja második bekezdésének és 
ugyanezen fejezet B. 1. pontjának kiegészítése
képpen pótlólag a következőket rendelem:

Nem műszaki teendőkkel, vagy az olyan 
műszaki teendőkkel kapcsolatban elkövetett 
vétségek eseteiben, amely teendőkre nézve az 
intézkedés joga „A posta távirda kerületi mű
szaki felügyelőségek 114.664/1918. számú sza
bályzatiénak 6. §-a szerint a postahivatalok ve
zetőinek hatáskörébe tartozik, vagyis abban az 
esetben, ha a távíróra és távbeszélőre vonatko
zó üzemzavar elhárításával, a hivatal belső mű
szaki berendezésének fenntartásával, tisz
tításával és javításával kapcsolatban elkövetett 
vétségekről van szó, a kincstári postahivatalok 
vezetői a hozzájuk beosztott műszaki segéd 
személyzetet közigazgatási úton rendbüntetés
sel sújthatják. A kiszabott rendbüntetést azon
ban a kér. műszaki felügyelőségnek bejelenteni 
tartoznak.

A postamesteri hivatalokhoz beosztott mű
szaki segédszemélyzet a postamester vezetése

és ellenőrzése alatt áll. Ezt a kötelességet a 
postamester szintén a műszaki felügyelőséggel 
egvetértőleg gyakorolja. A postamestert a mű
szaki- segédszemélyzettel szemben ugyanolyan 
hatáskörben illeti meg a büntetés joga, mint a 
kincstári postahivatalok vezetőit, azzal a meg
szorítással, hogy a postamester csak megintést 
és írásbeli megdorgálást alkalmazhat. A kisza
bott rendbüntetést a postamester is a kér. mű
szaki felügyelőségnek bejelenteni tartozik.

Budapest, 1928. évi március hó 15-én.

A m. kir. postatisztképző tanfolyamra kerülő 
személyzet gyakorlati kiképzése.

4.923.
é

A m. kir. postatisztképző tanfolyamra ke
rülő személyzet gyakorlati kiképzését az ösz- 
szes, e tárgyban kiadott rendeletek hatályon 
kívül helyezése mellett, a következőképpen sza
bályozom:

1. M. kir. postatisztképző tanfolyamra ki
jelölt egyéneknek kell tekinteni: a) azokat a 
postadíjnokokat, akik a forgalmi díjnoki felvé
teli vizsgát sikeresen letették; b) a forgalmi 
díjnokokat; c) a még postatiszti szakképesítést 
nem szerzett, ideiglenes minőségű II. oszt. 
postatiszteket és d) mindazokat a tényleges 
szolgálatban álló alkalmazottakat, akik a leg
közelebbi m. kir. postatisztképző tanfolyam 
hallgatására engedélyt kaptak és pedig az előb
bieket szolgálatba lépésük napjától, az utóbbia
kat pedig a tanfolyam hallgatására kapott en
gedélynek a hivatalhoz való beérkezésének 
napjától.

2. Az 1-ső pontban felsorolt személyek 
szakszerű gyakorlati kiképzésének vezetése, 
rendre, fegyelemre és lelkiismeretes munkára 
szoktatása a hivatalvezetők személyes köteles
sége. A hivatalvezetőknek érezniök kell, hogy 
az utódok gondos nevelése époly fontos szol
gálati érdek, mint az egyéb főnöki teendők pon
tos ellátása.

3. A gyakorlati kiképzést a hivatalvezetők a 
hivatali viszonyokhoz képest, az alábbi 5., 6.,
7. és 8. pontok szem előtt tartásával saját be
látásuk szerint irányítják, olymódon azonban, 
hogy az érdekeltek a hivatalnál levő összes ke
zelési osztályokat önállóan kezeljék. E célból a 
hivatalvezetők a viszonyok és a rendekezésre 
álló idő figyelembe vételével készítsenek min
den kezelési osztályra vonatkozólag kiképzési
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tervet és gondoskodjanak arról, hogy az érde
kelteket minden (kezelési osztály teendőire 
szakavatott és tanításra is alkalmas tisztviselő 
oktassa mindaddig, amíg az 1. pontban felso
rolt személyzet a kiadói vizsgákon megkívánt 
mértékű gyakorlati tudást meg nem szerezte.

4. A szakképesítés nélküli díjnokok és for
galmi díjnokok gyakorlati kiképzésre történt 
első beosztásuktól számított egy hónap eltel
téig a hivatal rendszeresített létszámába nem 
számíthatók be, ez idő elteltével azonban ők is 
a rendszeresített létszámba tartoznak.

5. A posta kezelési osztályoknál az 1-ső 
pontban felsorolt személyzet mindenekelőtt a 
P. Ü. Sz. vonatkozó részét ismerje meg, azután 
felügyelet mellett az osztálykezelés gyakorlati 
részét és különösen a küldemények díjazását 
sajátítsa el s mikor az érdekelt önálló kezelésre 
képesnek érzi magát, a hivatalvezető úgy a P. 
ü. Sz., mint a postakezelési utasítás vonatkozó 
részéből alaposan kérdezze ki s ha úgy találja, 
hogy az illető tényleg ismeri a szabályokat, az 
osztály önálló kezelésével bízza meg. Az osztály 
átadása alkalmával a hivatalvezető mindig tar
tozik megjelölni a helyi viszonyok figyelembe
vételével egy-egy erre alkalmas tisztviselőt, aki
től az érdekelt szükség esetén megfelelő felvi
lágosítást kaphat. E tisztviselőnek lehetőleg a 
szóban forgó osztály közelében kell szolgálatot 
teljesítenie, nehogy a kezdőnek osztályát fel
világosítás kérése címén el kelljen hagynia. 
Hangsúlyozom, hogy az 1. pontban felsorolt 
személyzetet nemcsak az értékcikkárusításnál, 
levélpostai, értéklevél, értékdoboz és csomag- 
felvételnél, hanem a levélpostai anyag rovan- 
csolásánál, az utalvány és postatakarékpénztári 
be- és kifizetési osztálynál, továbbá a rovato
lásnál, leadásnál, kézbesítőkkel való leszámo
lásnál is önállóan kell akalmazni. Míg azonban 
az érdekelt kézipénztár kezelésével megbízva 
nem volt s itt pénzkezelésre alkalmas voltát bé 
nem igazolta, utalvány, csekk és postatakarék 
be- és kifizetési osztálynál nem alkalmazható.

6. A távirat felvételénél előbb a távirda 
üzletszabályzatot, a tarifák használatát kell az 
1. pontban felsorolt személyzettől megismer
tetni, azután pedig a felvételi szolgálat gyakor
lati részét s ha annak megfelelő ismeretéről a 
hivatalvezető kikérdezés útján meggyőződést 
szerzett, az érdekeltet a táviratfelvétellel ön
állóan kell megbízni. Ez esetben is ki kell je
lölni azt az alkalmas tisztviselőt, aki szükség 
esetén kellő felvilágosítással szolgál.

A távirdakezelés tanítását természetszerű
leg a Morse-jelek adásával és vételével kell 
kezdeni. Azután az érdekeltet valamelyik kép
zett távirdagépkezelő mellé kell beosztani, ki: 
nek felügyelete és ellenőrzése mellett táviratok 
adásával és vételével foglalkozik mindaddig, 
míg önálló vonalkezeléssel megbízható nem 
lesz. Gondoskodnia kell a hivatalvezetőnek 
arról is, hogy a gyakorlati kiképzésre oda be
osztottak a géprendszert (a gépek részeit, ren
deltetését és áramforrásait) is megismerjék, 
azok működéséről teljes képet nyerjenek és 
rendellenes működésük okait, valamint az an
nak megszüntetésére szolgáló módokat ás szak
képzett alkalmazottól megtanulják.

7. a távbeszélő kezelés tanítása a távbe
szélő készülékek alkatrészeinek, azok céljá
nak és működésének ismertetésével is kezd
hető, mely után az érdekelt gyakorlott távbe
szélő kezelő mellett önálló kapcsolási szolgá
latra is beosztható, ez a beosztás azonban há
rom hetet meg nem haladhat. Ez idő alatt az 
1. pontban felsorolt alkalmazottakat a távbe
szélő kezelésnél használt összes előjegyzések
kel, az előfizetők interurbán beszélgetéseinek 
lebonyolításával, díjazásával, a díjak beszedé
sével és elszámolásával is meg kell ismertetni.

A nyilvános távbeszélő-lállomás kezelését 
a Tb. Ü. Sz. tanításával kell kezdeni, majd pe
dig a nyilvános állomás kezelésére és a telefon- 
számadás készítésére kell az alkalmazottat ok
tatni s ha a hivatalvezető kikérdezés után jó
nak látja, önálló kezeléssel kell megbízni, annak 
az alkalmas tisztviselőnek megjelölésével, aki
től az érdekelt könnyű szerrel útbaigazítást 
nyerhet. Hasonló módon meg kell tanítani to
vábbá az érdekelt személyzetet a rádióval kap
csolatos teendőkre és számadástételre is.

8. Végül az 1. pontban megjelölt személy
zetet a kézbesítés szabályaival, az egyes osztá
lyok működésének összefüggésével, a főpénz
tár kezelésének szabályaival, valamint a fő
nöki teendőkkel, a hivatalos levelezés formái
val kell részletesen megismertetni. Módot kell 
nekik adni arra, hogy a napi zárlatok elkészí
tését, a számadástételt, az egyes okmányok le
zárását, felterjesztésének módját ismételten, 
szakszerű magyarázat mellett megérthessék, 
majd pedig ezeknél közreműködhessenek.

A hivatalnál ritkábban előforduló ügyek 
(sérült küldemények kezelése, szabályellenes 
küldeményekkel való eljárás,- jövedéki kihágá
sok kezelése, leltárak vezetése, értékcikkek,
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nyomtatványok és kezelési anyagok megrende
lése, adóintő levelezőlapok kezelése, személyi 
okmányok vezetése, új távbeszélő állomások 
bekapcsolásával, régiek leszerelésével járó 
teendők stb., stb.) elintézéséhez a kiképzés 
alatt álló személyzetet a lehetőség szerint gyak
ran oda kell hívni, hogy azokat többször lássa, 
megtanulhassa. Fel kell használni őket a keze
léssel kapcsolatos tényállási jegyzőköny
vek felvételére, tudakozványok kiállítá
sára, elintézésére, visszajelentések, térti- 
vevények kitöltésére, a megbízások kezelésénél, 
nyomozásoknál, adatszolgáltatásoknál, jegyző- 
könyvi kihallgatásoknál, az iktatásnál, irattári 
kezelésnél stb. Kísérelje meg a hivatalvezető 
a kiképzés alatt levőkkel egyes könnyebb ügy
iratok, jelentések elintéztetését is olymódon, 
hogy fogalmazványaikat jelenlétükben tegye 
részletes bírálat tárgyává s azok helyes formáira, 
esetleges hiányaira figyelmeztesse őket.

Megjegyzem azonban, hogy az e pont alatt 
felsorolt teendők végzésével csak (addig sza
bad foglalkoztatni a szóban forgó személyze
tet, amíg azt megérti, megtanulja, de ezek el
látása önálló szolgálati beosztása az érdekel
teknek nem lehet. Különösen tilos őket a fő
nöki irodában vagy a kezelésnél használt ki
mutatásoknak hosszabb időre való előkészíté
sével, vonalozásával foglalkoztatni.

A hivatalvezetők szigorúan tartsák szem 
előtt, hogy az 1. pontban felsorolt személyzetet 
elsősorban a posta-, távirda- és távbeszélőkeze
lésben kell alaposan kiképezniök. Csak azután az 
e pontban felsorolt teendőkre. Ez utóbbi az 
5—7. pontokban felsorolt gyakorlati kiképzés 
rovására nem történhetik.

9. A m. kir. postatisztképző tanfolyamra 
kiielölt személvzetet oly hivatalnál, hol a szol
gálat minden áöát nem ismerhetik meg, a kikép
zése szánt egész idő alatt foglalkoztatni nem 
szabad s ahol helvben vámkezelés, vagy kicse
rélő szolgálat is van. e szolgálati ágakban is ki 
kell kénezni. A kiképzési időt az ilv hivatalok
nál az igazgatóság szabia meg. A más hivatal
tól más szolgálati ág megismerésére áthelvezett, 
kikénzés alatt álló szpmélvzetet csak olv mun
kakörben szabad foglalkoztatni, amelvnek meg
ismerésére odahelvezték. Ezek tehát olv osz
tásokat nem kezelhetnek, amelvnek előbbi 
szolgálati beosztásukban már önálló kezelői vol
tak.

10. A sem kiadói, sem üzemi tisztviselői 
szakvizsgát még nem tett, gyakorlati kiképzés

alatt álló egyének mindennemű visszaélésért, 
bűntett, vétség, vagy kihágásért saját szemé
lyükben felelősek, de ha ezek elkövetését az 
ellenőrzésükre hivatott közegek mulasztása, 
szabályellenes kezelése, intézkedése okozta, ez 
utóbbiak is a fegyelmi rendtartás értelmében 
felelősséggel tartoznak. A szakképesítést még 
nem szerzett, kiképzés alatt álló személyzet 
kezelési hibákért és mulasztásokért csak akkor 
vonható felelősségre, ha igazolható, hogy ezek 
szándékosság, felületesség, vagy a számtani 
műveletek, illetve a középiskolák más tananya
gának hiányos ismerete miatt elkövetett hibák 
eredménye. Ha azonban e személyzet valamely 
érdekelt tagja beigazolja, hogy elkövetett cse
lekménye, mulasztása a hivatal szakképesített 
személyzetének valamelyik tagjától kapott té
ves útbaigazításnak vagy utasításnak következ
ménye, vagy hogy az adott esetben ily egyének
től felvilágosítást egyáltalán nem szerezhetett, 
ha csak eljárása a természetes észjárással nem 
ellenkezik, téves, kezelésért, mulasztásért nem 
büntethető. Ily esetekben a fokozatos felelősség 
elvét kell alkalmazni.

11. Ha az 1. pontban felsorolt személyzet 
tagjainak valamelyikéről akár a hivatalvezető, 
akár az igazgatóság azt a benyomást szerzi, 
hogy az illető a postatisztviselői karnak jól hasz
nálható tagja nem lesz, erről részletesen indo
kolt jelentéssel számol be s javaslatot tesz az 
érdekelt elbocsátása, illetve a m. kir. posta
tisztképző tanfolyamra kijelöltek sorából való 
törlésére. Indokolt esetekben az ideiglenes mi
nőségű alkalmazottak további intézkedésig a 
szolgálattól eltilthatok, míg a végleges minő
ségű alkalmazottakkal szemben a fegyelmi rend
tartás határozatai irányadók.

12. Az 1. pontban felsorolt alkalmazottak
ról egvénenként és naptári évnegyedenként az 
alábbi rovatok szerint szerkesszenek a hivata
lok kimutatást, melynek egv példányát fölöttes 
igazgatóságukhoz, egy példányát pedig közvet
lenül a m. kir. postavezérigazgatóság 1-ső (sze
mélyzeti) iigvosztálvához címzett borítékban 
’elejtés nélkül terjesszék fel úgv, hogv az leg
később az úi évnegved első havának 5-ik nap
iáig beérkezzék. Időközben történt áthelvezés 
esetén az áthelvezett alkalmazott eddigi összes 
szolgálati alkalmazásáról készített hasonló ki
mutatást kell küldeni új beosztási helvének fő
nökségéhez, melv annak a folvó évnegvedre 
vonatkozó részét saiát kimutatásába, az előbbi 
beosztási hely feltüntetésével felveszi.
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A kimutatás rovatai a következők: 1. Név; 
2. állás; 3. életkor; 4. családi állapot; 5. a szol- 
gálatbalépés napja (a kiképzés kezdete); 6. fog
lalkoztatása (mily osztálynál, mely időponttól 
meddig milyen munkát végzett; 7. minősítése: 
a) egészségi állapota; b) elmebeli képessége; c) 
szorgalma; d) munkaeredménye; e) modora; f) 
magaviseleté; g) jellemzése (pl. alkoholista, 
kártyás, erkölcstelen életet él, állásával össze 
nem férő társaságba jár, fél a pénzkezeléstől, 
lassan dolgozik, hibásan számol, nehéz felfo
gású, felületes, hanyag, könnyelmű,, elbizako
dott, hiú, túlságosan alázatos, érzékeny, telje
sen közönyös, lobbanékony, ingerkedő, köte
kedő, tétovázó, elégedetlen, tiszteletlen, gunyo- 
ros, árulkodó, alattomos, nagyon hiszékeny 
stb., stb. és ezekkel együtt vagy ellentétben pl. 
törekvő, lelkesedő, erélyes, higgadt, rendszere
tő, gyors felfogású, minden iránt érdeklődő, jó 
társaságot kereső, szolgálatkész, szorgalmas és 
gyors munkás, a tétlenséget kerülő, megfontolt, 
önérzetes, elégedett, határozott, jószívű stb., 
stb. Szóval e rovat kell, hogy a minősített jel
lemének több oldalról megvilágított, helyes ké
pét adja); 8. tanúsított előmenetele szolgálati 
ágak szerint, a kiképző nevének és állásának 
feltüntetésével. (E rovatban természetesen csak 
a már ismertetett szolgálati ágakat kell feltün
tetni); 9. jegyzet.

A 7-ik rovatba a minősítést az általános, 
erre vonatkozó szabályok szerint kell bejegyez
ni, kivéve annak g) rovatát, melynek kitöltésére 
fentebb részletes utasítást közöltem. A 8. ro
vatban az előmenetelt a szakvizsgáknál alkal
mazott rendszer szerint, számokkal kell kitün
tetni, mely szerint 1 =  jeles, 2 =  jó, 3 = elég
séges, 4 =  elégtelen.

13. A m. kir. postatisztképző tanfolyamra 
kijelölt személyzet az 1927. évi P. R. T. 24-ik 
számában közzétett szervezeti szabályzat 4. §- 
ában előírt felvételi vizsgát teszi. Ä felvételi 
vizsgára behívottak részére az a hivatalvezető, 
akinél a forgalmi díjnok a behívás időpontjá
ban szolgálatot teljesít, a m. kir. postati=ztkép- 
ző tanfolyam felvételi bizottságának elnökéhez 
címzett, zárt borítékban az érdekeltnek át
adott, a 12. pont értelmében szerkesztett minő
sítést ad és pedig július 1 -töl a felmentés nap
jáig teriedő időről, melvet az illető vizsgáiénak 
megkezdése előtt a vizsgabizottság elnökének 
kézbesít. E kimutatás alián a hivatalvezető kö
zölni tartozik, hogv mely szolgálati ágban, mi
lyen kezelési osztályt nem látott el önállóan

az érdekelt, illetve, hogy a kezelés melyik ágá
ban, annak milyen részében járatlanabb az il
lető, ami lehetővé teszi, hogy a tanfolyam tar
tama alatt az érdekelt kiképzésének hiányai 
megfelelően pótoltassanak budapesti gyakorlati 
szolgálati beosztásával.

A vizsgafeltételeknek meg nem felelő al
kalmazottakat a vizsgabizottság egyévi további 
próbaszolgálatra utasítja, képzettségük hiányos
ságának okát pedig a m. kir. postavezérigazga
tóság megvizsgáltatja különösen akkor, ha a 
hivatal minősítése a felvételi vizsga eredmé
nyével szemben feltűnő ellentétben áll. Oly 
esetben, ha kiderül, hogy a kiképzés eredmény
telenségének maga az érdekelt volt az oka, őt 
a szolgálatból el fogom bocsátani; míg ha az 
derülne ki, hogy ennek oka a hivatal mulasztá
sára, nemtörődömségére vezethető vissza, a ki
képzésért felelős közegek ellen fogok szigorúan 
élj árni.

14. Ezúttal is felhívom az igazgatóságokat, 
illetve a vezérigazgatóságot, hogy az 1. pontban 
felsorolt alkalmazottak foglalkoztatását, gya
korlati kiképzését kísérjék különös figyelem
mel, a hivatali szemlék, rovancsolások alkal
mával ezek addig szerzett tudásáról és helyes 
szolgálati beosztásáról a helyszínén győződje
nek meg s ha azt látnák, hogy a gyakorlati ki
képzés menete, vagy módszere nem felel meg 
e rendeletem szellemének, azonnal erélyesen 
intézkedjenek, vagy ha ez módjukban nem áll
na, tegyenek annak akadályairól részletes je
lentést.

Budapest, 1928. évi március hó 15-én.

A forgalomba került újabb típusú 1 pengős fém- 
pénzhamisítványok ismertetése.

10.507.
A m. kir. állami pénzverő közlése szerint, 

újabb típusú 1 pengős fémpénzhamisítványok 
kerültek forgalomba.

A hamisítvány ón-, ólom-, antimón-ötvö- 
zetből öntés útján készült és ónnal van be
vonva, ami helyenként lekopott. A hamisít
vány fehérszínű, széldíszítése helyenként kéz
zel van utándolgozva. A többi hamisítványoktól 
főleg abban különbözik, hogy hajításnál az- öt
vözet rideg, törékeny és késsel faragható.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az eset
leg hozzájuk kerülő ilyen hamisítványokkal az
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1927. évi P. R. T. 8. számában közölt 22.182. sz. 
rendeletben foglaltak szerint járjanak el. 

Budapest, 1928. évi március hó 14-én.

A német távíróhivatalok névsora (1927. évi) 
új kiadásának szétosztása.

9.735.
Az általános magyar—német távbeszélő 

forgalom megnyitásával kapcsolatiban a német 
távbeszélőhivatalok díjnégyszög számait tartal
mazó német táviróihivatalok névsorával (Ver- 
z^ichniss der Telegraphen-anstalten im 
Deutschen Reich) a fontosabb magyar távbe
szélőhivatalokat elláttam. (1. P. R. T. 1927. évi 
38. számában közzétett 34.800. számú rendelet 
5-ik bekezdését).

E segédkönyvből új kiadás (1927. évi) jelent 
meg, melyet a 34.800/1927. számú rendeletben 
felsorolt hivataloknak egyidejűleg megküldet
tem. A hivatalok az új kiadás kézhezvétele után 
a régit küldjék be a m. kir. posta központi 
anyagraktárba.

Budapest, 1928. évi március hó 14-én.

Változás a Táviró-Díjszabás-ban
5.102.

A hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 10. oldalon Cyrenaikára vonatkozó1) 
jegyzet szövege a következőképpen egészítendő 
ki: „Számjegyes magántávirat nem küldhető, 
összebeszélt nyelvű magántávirat csak a gyar
mati kormánynál letett kódex alapján szer
kesztve küldhető”.

A 19. oldalon Egyesült Államok, Alaska, 
via Asheroft díja az Útirány I. hasábban 6.64- 
ről 5.91-re helyesbítendő.

A 25. oldalon Argentínánál folytatólag a 
következő új útirány jegyzendő elő: „Via 
Transradio-Internacional.......3.81“.

A 28. oldalon Guyana (francia)-nál az 
=  LC =  táviratokra vonatkozó jegyzet tör
lendő.

A 29. oldalon Uruguay szódíja via Radio- 
France, via Empiradio és via Trieste-Eastern 
4.14-ről 4.70-re, valamint via Radio Varsovie 
3.75-ről 4.31 -re helyesbítendő.

A 31. oldalon a Rendeltetési ország hasáb

ban Kína után 3) jel, lent pedig a következő 
jegyzet írandó: ,,3) Via Transradio Moukden 
szódíja: 3.87; ezen az útirányon táviratok egész 
Kínába küldhetők; Fukien, Kwangchow, 
Kwangsi tartományokba, továbbá Mongolor
szágba és a Yangtse völgy helyiségeibe szóló 
táviratok egyelőre csak a feladó veszélyére fo
gadhatók el.

Ugyanezen az oldalon Malacca-félsziget, 
Kelantan díjtételéhez a via Eastern hasábban 
f f f  jel írandó.

Ugyanezen az oldalon a f t t  jelű jegyzet* 
szövegében „via Transradio—Bandoeng” után 
„és „via France T. S. F.—Jáva,,” szavak szűren
dők be.

A 32. oldalon a via Radio France hasábban 
Perzsia díjtételei a következők:

Bender A b b a s .............................. 2.68
Bushire ....................................... 2.28
Többi hivatal ...............................1-90
Ugyanezen az oldalon a via Radio—France 

útirányhasábban Sziam díjtétele fölé írt „via 
France T. S. F.” útjelzés helyett „via France T.
S. F.—Saigon” Írandó.

A 33. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Brunei utáni apróbetűs kitétel „Brunei (via- 
Labuan radio)” törlendő; ugyanitt a via Eastern 
vagy via Varsovie—Indo hasábban Brunei díj
tétele 4.60-ról 5.07-re helyesbítendő és ez új díj
tétel mellé ** jel írandó.

Ugyanezen az oldalon Cook vagy Hervey- 
szigetek díjtételei a via Északatlanti kábelek, 
via Italcable és via Empiradio—Vancouver ha
sábban a következőképpen helyesbítendők:

R aro tonga..................6.58-ról 6.24-re
Aitutaki Mangaia . . 6.97-ről 6.64-re
Niue (Via Apia radio) 6.58-ról 6.24-re
Ugyanezen az oldalon * jegyzet-szövegében 

„Via Empiradio (közvetlen)“ helyett „Via Em
piradio—Melbourne” Írandó.

Ugyanezen az oldalon a ** jegyzet szöve
gében „via Transradio—Bandoeng” után „és 
„via France T. S. F.—Java,,” szavak szúrandók 
be.

A 34. oldalon Fiji-szigetek díjtételei a via 
Eastern vagy via Varsovie—Indo hasábban a 
következőképpen helyesbítendők:
L e v u k a ................................... 4.17-ről 4.30-ra
Ba, Nausori, Navua, Lautoka 4.28-ról 4.30-ra 
Labasa, Taviuni és Savusavu 4.39-ről 4.30-ra 
Nadarivatu és Vunidava . . 4.28-ról 4.30-ra.
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Ugyanezen az oldalon Gilbert-szigetek díj
tételei a via Eastern vagy via Varsovie—Indo 
hasábban a következőképpen helyesbítendők: 
Ocean Island (via Suva) . . 5.46-ról 5.12-re 
Tarawa (via Suva . . . .  6.16-ról 5.83-ra

Ugyanitt Tarawa (via Ausztrália) szódíja 
a via Északatlanti kábelek, via Italcable és via 
Empiradio—Vancouver hasábban 6.58-ról 6.24- 
re helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon és a 35. oldalon a 
*** jegyzet szövegében „Via Empiradio (köz
vetlen)” helyett „Via Empiradio—Melbourne” 
írandó.

A 35. oldalon Marquises-szigetek, Atuona 
utáni (via Avánui Apia radio vagy Suva radio) 
kitételben „via Avanui Apia radio” szavak tör
lendők; ugyanennek szódíja a via Észak
atlanti kábelek, via Italacble és via Empiradio 
—Vancouver hasábban 7.30-ról 6.97-re és
ugyanabban az útirányhasábban Marshall-szi- 
getek, Nauru, via Suva radio díja 6.58-ról 6.24- 
re helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon a f  jegyzet szövegé
ben „via Transradio—Bandoeng” után „és „via 
France T. S. F.—Jáva,,” szavak írandók.

A 36. oldalon a via Északatlanti kábelek, 
via Italcable és via Empiradio—Vancouver ha
sábban Salamon-szigetek, Tulagi-sziget és Vani- 
koro szódíja 6.58-ról 6.24-re, továbbá Samoa- 
szigetek, Tutuila (Pago-Pago sziget) szódíja 
6.24-ről 5.91-re és Ofu, Tau szódíja via Suva 
radio 6.13-ról 5.80-ra, végül Tahiti-sziget díja 
7.08-ról 6.75-re helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon a via Eastern vagy 
via Varsovie—Indo hasábban Sarawak mindkét 
díjtétele mellé *** jel írandó.

Ugyanezen az oldalon a *** jegyzet első 
szava „Manillába” törlendő és a „via Trans- 
radio—Bandoeng” szavak után „és „via France 
T. S. F.—Java,,” kitétel szúrandó be.

A 37. oldalon Tonga- vagy Barátság-szige
tek, Nukualofa és Vavau díjtételei a via Eastern 
vagy via Varsovie—Indo hasábban 5.46-ról 
5,12-re helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Union-szigetek Fakaofo 
-szódíja a via Északatlanti kábelek, via Italcable 
és via Empiradio—Vancouver hasábban 5.14- 
ről 5.80-ra helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon a f f f  jegyzet szöve
gében „via Transradio—Bandoeng” után „és 
„via France T. S. F.—Java,,” szavak szúrandók 
be.

Ausztráliánál a via Transradio—Vancouver

útirányhasábban a- következő díjtételek helyes
bítendők: Cook vagy Hervey-szigetek: Raro
tonga 6.27-ről 5.93-ra, Aitutaki, Mangaia 6.66-ról 
6.32-re, Niue (Via Apia radio) 6.27-ről 5.93-ra; 
Fiji-szigetek: Levuka 4.31-ről 4.42-re, valamint 
Labasa, Taviuni és Savusavu (4.53-ról 4.42-re; 
Gilbert-szigetek: Ocean Island (via Suva) 5.59- 
ről'5.26-ra, Tarawa (via Australia) 6.27-ről 5.93- 
ra ; Marquises-szigetek: Atuona (via Avnaui
Apia radio vagy Suwa radio) 6.98-ról 6.66-ra; 
Marshall-szigetek: Nauru 6.27-ről 5.93-ra; Sala
mon-szigetek Tulagi-sziget, valamint Vanikoro 
6.27-ről 5.93-ra; Samoa-szigetek: Apia város
5.59- ről 5.26-ra, Tutuila (Pago-Pago sziget) 5.93- 
ról 5.59-re és Ofu, Tau díja 582-ről 5.48-ra; Ta
hiti-sziget díja 6.77-ről 6.43-ra; Tonga- vagy Ba
rátság szigetek: Nukualofa, valamint Vavau
5.59- ről 5.26-ra; Uj-Hebridák: Vila (via Suva)
5.59- ről 5.26-ra; Union-szigetek: Fakaofo 5.82-ről 
5.48-ra.

Bűdapest, 1928. évi március hó 21-én.

A Budapest—Kjöbenhavn (Kopenhága) közti 
távbeszélő forgalom megnyitása.

11.347.
Budapest és Kjöbenhavn (Kopenhága) 

közt a távbeszélő forgalom a folyó évi április 
hó 1-én megnyílik. A háromperces közönséges 
beszélgetés díja 13 P 10 fillér.

A magyar—dán távbeszélő forgalomban 
igen sürgős (éclair) beszélgetések nem váltha
tók. Egyébként a forgalom lebonyolítására az ál
talános szabályok mérvadók.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Díjszabás 
33. oldalán „2/a Danzig“ után a fenti viszonylat 
adatait ,,2/b Dánia“ cím alatt jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi március hó 21-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a M. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsora c. segéd

könyvben.
10.955.

Jármi ü. neve mellől a „pd.”, illetve „gy” 
jelzés törlendő.

Budapest, 1928. évi március hó 21-én.

Forgalomkön változások.
I.

10.717.
Etelkapuszta O  Felsősáp ut. ezentúl Felső

sáp. Koldúsgödörpuszta G* Felsősáp ut. ezentúl
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Felsősáp. Alsósáp kk. ut. ezentúl Felsősáp. Viz- 
állótanya ^  Alsósáp up. és ut. ezentúl Felső
sáp.

Budapest, 1928. évi március hó 16-án.

II.
11.152.

Ábrahámhegy O  Salföld, Zala vm., tapol
cai j., ut. helyesen Kővágóőrs.

Budapest, 1928. évi március hó 19-én.

III.
8.117.

Kartal nk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., aszó
di j., S3 Eh. ezentúl Verseg.

Budapest, 1928. évi március hó 12-én.

IV.
498.

Királyság O  Szentes (törlése iránt az 1927. 
évi P. R. T. 3. számában közzétett 1818. sz. ren
delet intézkedett) újból felveendő.

Kiskirályság Gl Derekegyház, Csongrád 
vm., mindszenti j., u. p. és u.' t. helyesen Gádo
ros.

Budapest, 1928. évi március hó 19-én.

V.
10.814.

Maconka kk., Heves vm., hatvani j., u. p. 
ezentúl Nagybátony.

Budapest, 1928. évi március hó 21-én.

VI.
10.799.

Szépalmapuszta ^  Porva, Veszprém vár
megye, zirci járás u. p. ezentúl Zirc.

Budapest, 1928. évi március hó 21-én.

VII.
10.435.

Bakonygyirót kk., Veszprém vm., zirci já 
rás u. t. helyesen Veszprémvarsány.

Veszprémpinkóc kk., Veszprém vm., deve- 
cseri járás u. t. helyesen Nemeskeresztúr.

Budapest, 1928. évi március hó 21-én.

VIII.
9.747.

Balatonmária kisközség, Somogy vm., mar
cali j., neve ezentúl Balatonmáriafürdő.

Budapest, 1928. évi március hó 16-án.

IX.
9.802.

Piricse kk., Szabolcs m., ezentúl Utal
ványjelzőszáma: 2.500.

Budapest, 1928. évi március hó 16-án.

Kinevezések.
I.

10.041.

A m. kir. kereskedelemügyi' miniszter elő
terjesztésére Zimányi Károly postafőfelügyelőt 
postahivatali igazgatóvá a VI. fizetési osztályba 
kinevezem.

Kelt Budapesten, 1928. évi március hó 6. 
napján.

Horthy s. k., 
Herrmann Miksa s. k.,

II.

9.594.

Petrinjácz István végkielégített postafő- 
ellenőr díjnok, Petsuk Mór vógkielégített posta- 
segédellenőr díjnok és Ferenczy Gyula vég
kielégített postasegédtiszt díjnok a XI. fizetési 
osztály 3. fizetési fokozatába végleges minőségű 
postasegédtisztekké neveztettek ki.

Budapest, 1928. évi március hó 10-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi január 
havi forgalma.

1.316/eln.

A takaréküzletben a betétek összegét 
24.969 P 80 fillérrel haladta túl a visszafizetések 
összege. A betétek állománya ezzel 1928. évi 
január hó végén 26,863.596 P 22 fillért tett ki: A 
különleges takarékbetétek álladéka a fenti álla
dókban 3,222.314 P 10 fillérrel szerepel. A be
tevők száma e hóban 6.341-gyel gyarapodott s 
összes számuk e hó végén 1,304.776 volt.

A csekk -és kliring-üzletben a betétek ösz- 
szege 11,986.660 P 80 fillérrel múlta felül a visz- 
szafizetések összegét. A csekkbetétek állomá-
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nya ezzel 1928. évi január hó végén 229,186.919 
P 91 fillért tett ki. A fennálló csekkszámlák szá
ma a hivatalból történt törlések betudásával e 
hó végén 42.504 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 1,867.893 tétel s 
1,281.171.682 P 56 fillér, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 256,050.516 P 13 fillér 
volt.

Az értékpapír-üzletágban 1928. évi január 
hó végéig kiállíttatott 271.556 járadékkönyvecs
ke, forgalomban volt e hó végén 92.318 drb. Az 
intézet értékpapír állománya különféle érték
papírokban és záloglevelekben 1928. évi január 
hó végén 35,376.784 P 39 fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 140.272 drb új zálogfelvé
tel 3,035.992 P kölcsönnel és 100.093 drb zálog
kiváltás 2,147.957 P 40 fillér kölcsönvisszafize- 
téssel.

A zálogálladék 1928. évi január hó végén 
583.963 drb volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
13,216.146 P 28 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.230 drib, kényszerárverésre pedig 
3.228 drb különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 5.362 drb, a befolyt vé
telár 64.921 P volt.

Budapest, 1928. évi március hó 10-én.

Pályázati hirdetmények.
Postamesteri állásra tiszti szerződés köté- tébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a 

sének és a m. kir. postamesterek és postames- kötelezettsége mellett: 
téri alkalmazottak országos nyugdíjegyesüle-

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 pécsi m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1928. évi április hó 9-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1928. évi március hó 12-én.
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Kiegészítés a távírda- és távbeszélő hivatalok névsorához.
I. Ujonan nvilt távírdák, távbeszélők és távíratkézbesítésre felhatalmazott vasúti távírdák.
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Közvetítő

hivatalok

Meg

nyílt Megjegyzés

szolgálati jellege
1 2 i 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14

1

2

Bajna Eszterg.
v e- 
zér
ig.

— — L — — — — — 2817 Tokod — Kiegészítés

Balatonszabadi Veszprém So — — L - — — — 197 4085 Siófok 1927
XII/12 —

3 Bakonybél Veszprém So — — L — — 4 0 8 4575 Zirc - 1927
XII/3. —

4 Bakon tamási Veszprém So — — L — — — — 4 1 0 457\ Pápa 1927
Xl/19. —

0 Bikái Baranya Pé — — L - — — — 6 7 0 4004 Dombóvár 1927.
XI/21. —

6 Csajág Veszprém So — — L — — - — 146 4579 Balaton
főkajár

1927.
Xll/25. —

7 Csolnok Eszterg.
V e 
zér
i g

— — L 2816 Dorog — —

8 Csőt Veszprém So — — L — — — — 4 0  1 4572 . Pápa 1927.
IX/12. —

9 Dejtár Nógrád
Ve.
zér
i g

— L — — — — — 3574 Balassa
gyarmat — Kiegészítés

10 Dorog Eszterg.
Ve
zór
ig*

— — L — — - — 2815 — — Kiegészítés

11 Gacsály Szatmár De — — L — — — — 3016 — — Kiegészítés

12 Geese (ü) Veszprém So —  ' L — — — — 495 4569 Pápa 1927.
Xl/22. —

13 Hercegfalva Fejér
Ve
zér
i g

— - L — — — — — 2326 Duna-
földvár

1926.
Vl/14. —

14 Himesbáza Baranya Pé — — L — — — — 1013 4002
Püspök
szent-

erzsébet
1927.

XII/18. —

13 Ihárosbérény Somogy Pé — — L — — — — — 4029 Nagy
kanizsa 1

1927.
X/l. Kiegészítés

16 Ínke Somogy Pé — — L — — — — — 4029 Nagy
kanizsa 1

1927.
X/8. —

17 Ipolytölgyes (ü) Ilont
Ve
zér
>g

— — L

L

— — — — 2810 Szob — —

18 Jásszentlászló
Pest-Pilis 

Solt 
Kiskun

>ze — — — — — — 386 2808
Kiskun
félegy
háza

1927.
Xll/10. Kiegészítés

19 Karád Somogy Pé — — L — — — — — 4068 Kaposvár.
Siófok — Kiegészítés
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s z o lg á l a t i  j e l l e g e

i 2 3 4 5 6 | 7 8  | 9 1 0 n 12 13 1 4

20 K e s z e g  (ü ) N ó g r á d
V e 
z é r
ig«

— — L — — — — — 2 8 1 3 V á c
1 9 2 7 .

X I . J 6 . —

21

22

K e s z tö lc E s z t e r g .
V e 
z é r
ig -

— — L 2 8 1 5 E s z t e r g . — —

K lá r a f a lv a  (ii) T o r o n tá l Sze — — L — — — - 761 5 0 6 2 D e s z k
1 9 2 7 . 

X I I .  1 4 . —

23 K o c s o la  K T o ln a P é
G. V . D . 

P é c s
— — L — — c — 9 1 8 1

V eszp ré m i
D o m b ó v á r — —

2 4 L a jo s k o m á r o m V e s z p ré m S o — — L — — — 195 4 0 8 4 S z i la s b a l-
h á s

1 9 2 7 . 
X I . 2 6 . —

2 5 L o v á s z p a to n a V e s z p ré m S o — — L - — — — 4 9 5 4 5 7 2 P á p a
1 9 2 7 . 
X . 2 3 . —

2 6 M a r c a l tő V e s z p r é m S o — — L — — — -

1145

4 5 3 0 ■ — 1 9 2 7 . 
X . 6. k i e g é s z i té s

2 7 M á ria k é m é n d B a r a n y a P é — — L — — — — 4 0 3 2 P é c s v á ra d
1927- 

X I I .  1. —

2 8 N y á r á d V e s z p ré m S o — — I. — — — — 6 8 8 4 5 5 7 P á p a
1 9 2 7 . 

V III . 25 . —

29 Ö t tö m ö s  (ü ) C s o g r á d S ze , — — L — — — — 76 6 5 0 7 6 S z e g e d i — —

30 Páka Z a la P é — — L — — — — 1035 4 0 8 2 Z a la e g e r 
s z e g

1 9 2 7 . 
X I I .  6. k i e g é s z í té s  -

3 1 P is z k e E s z te r g .
V e
eér
ig -

D e

— — L — — — — — 2 8 1 4 — — k ie g é s z í t é s

32 P u s z t a e c s e g
J á s z - N a g y
K u n -S z o l-

n o k
— — L — - — — 642 2 7 4 4

K is ú j 
s z á l l á s

1 9 2 7 .
X I /2 9 .

* A  2 7 4 4 . sz  á r a m 
k ö r b e  b e k a p c s o l t  
n y i lv á n o s  á l lo m á s

3 3
P ü s p ö k s z e n t -

e r z s é b e t
B a r a n y a P é — — L — — — — 1 0 1 4 4 0 3 2 P é c s v á r a d

1 9 2 7 .
X ll /3 . —

3 4 R á d N ó g r á d
V e
z é r
i e .

— — L — — — — — 270 1 V á c — —

3 5 R á e k o z á r B a r a n y a P é — L - — — — 670 4 0 0 4 D o m b ó v á r
1 9 2 7 .

X I /2 2 . —

3 6 R é d e  , V e s z p ré m S o — — L — — — — 2 6 4 4 5 7 7
V e s z p ré m

v a r s á n y
1 9 2 8 .
1/11.

3 7 R é d ie s Z a la P é ■ — — L — — — — 1454 4 0 8 2
Z a la 

e g e r s z e g
1 9 2 7 .

X I I /9 . —

38 R é s z n e k Z a la P é — — — L — — — 1455 4 0 8 2
Z a la 

e g e r s z e g
1 9 2 7 .

X I I /1 2 . —

39 S á rs z e n t.m ik ló s  K F e j é r
V e
z é r
ig

M á v , P é c s — L — — - lm — 8 6 0 0
B u d a p e s t
K e l .p u .v t .
D o m b ó v á r

— k ie g é s z i té s

40 Szederkény B a r a n y a P é — — L — — — — 1145 4 0 3 2 P é c s v á r a d
1 9 2 7 . 

X I '2 7 —
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1 2 4 5  6 7  8  9 10 l l 12 13 14

4 1 S z ű c s V e s z p r é m So — — L — — - — 4 0 9 4 5 7 3 P á p a
1 9 2 7 .
X/4.

4 2 T a k á c s i V e s z p r é m S o — — L — — — — 58 8 4 5 7 4 P á p a
1 9 2 7 .
X l/1 6 .

4 3 T á t E s z t e r g o n
Ve
zér
ig

— — L 25 8 4
B u d a p e s t

k —

4 4 V a j ta F e j é r
Ve
z é r

>g
— — — — — - — 4 0 7 0

S á r b o g á r d
S z e k s z á r d — k ie g é s z í t é s

45 V a s z a r V e s z p r é m S o — — L —

—

— — 4 9 5
4 5 6 9
4 5 7 4

P á p a
1927 .
X/21.

k i e g é s z í t é s4 6
V e z z p ré m -

v a r s á n y
V e s z p r é m S o '  — — L - — — — 4 5 7 7 —

1927  
X I 1/23

II. Egyéb változások.
1. Bekapcsoltattak: a) táviró (levelezésre) Kiskunfélegyháza a 349. sz. vezetékbe, b) táv

beszélő (levelezésre) Balatonfőkajár a 4579., Balatonfüredfürdő és Csopak a 4576., Budapest k. 
a 2203., Budapest MÁV igazgatóság a 10.001., 10.002., 10.003., 10.004., 10.005., 10.006., Győr 
MÁV pu. a 10.0001., Szeged MÁV üv. a 10.002., Pécs MÁV üv. a 10.003,, Debrecen MÁV üv. a 
10.004., Miskolc MÁV üv. a 10.005., Hegyeshalom MÁV pu. a 10.006., Dég a 4084., Diósjenő és 
Rétság a 2812., Dorog a 2581., Esztergom a 2815., Győrasszonyfa a 4578., Gacsály a 3016., Já- 
nosháza a 4005., Kaposvár és Mernye a 4068., Kál a 3110., Keszthely és Zalaapáti a 4083., Má
tyásföld repülőtér és Budapest k. a 2602, Mezőlak a 4557., Miskolc 1. a 2329., Nagykanizsa 1. a 
4029, Nézsa a 2783. és 2813, Pápa a 4567, 4568,4569,4570, 4530, Pécsvárad, Püspökszenterzsébet és 
Németboly a 4032., Pusztamérges az 5076, Sárosd a 2326., Siófok a 4085.,Sopron 1. a 2029., 2127. 
és 2203., Süttő a 2814., Szombathely 1. a 2029., Tiszavárkony a 2770., Ugod a 4573., Vác a 2701., 
Vásárosnamény a 3043., Zalaegerszeg a 4082. és Zirc a 4575. sz. áramkörökbe, c) vizsgálatra 
Budapest k. a 10.001., 10.002., 10.003., 10.004., 10.005. és 10.006., Szeged 1. a 2024. sz. áramkörbe.

2. Kikapcsoltattak: a) táviró: Bajna az 578. sz. vezetékből, b) távbeszélő: Aldebrő és Fel- 
debrő a 3557., Budapest k. a 2121., Csopak a 4560., Diósjenő a 2783., Kaposvár a 4056., Szeged 
1. a 2256., Szombathely 1. a 2025. sz. áramkörből.

3. Átkapcsoltattak: Kiskundorozsma és Kistelek az 1112. sz. vezetékből a 349. sz. ve
zetékbe.

4. Szolgálati jelleg változás: Csorna a távirónál és a távbeszélőnél C/2. helyett C, Hód
mezővásárhely 1. C helyett N/2., Mándok C/2. helyett C, Mezőkövesd L. helyett C. Tápiósüly 
-—Tápiósáp vasúti táviró hivatal K jellegű hivatallá alakíttatott át. .

5. Egyéb változások: Budapest 15-nél megjegyzendő: október 16-tól április 30-ig 8-tól 14 
óráig tart szolgálatot. Budapest 31. (III., Margitsziget) megszűnt. Budapest 97-nél megjegy
zendő: Táviratait távbeszélőn adja le. Igái és Somogyszil közvetítő hivatala Kaposvár helyett 
Mernye. Jásszentlászló vasúti táviróhivatalnál az L. szolgálati jelleg a 8. rovatban törlendő és 
beírandó a 7. rovatba. Kocsola—Ódalmand vasúti táviróhivatal neve Ódalmand-ra változott. 
Nyirbélteknél és Nyirlugosnál a 13. hasábban törlendő Nyiradony és helyette beírandó: Nyir- 
mihálydi. Pusztaecsegnél az 1—13. hasábban levő összes adatok törlendők. Tab közvetítő hi
vatala Kaposvár.
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Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali kisegítők

személyi adatairól.

Po
sta

ig
az

ga
tó


sá

gi
 k

er
ül

et A létszámból törölt (kizárt) egyén • -

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

b t
'CZ
(/)

'O
-*->
n

. t o
H  N 

• — rQ
_ t o

Kattausch Jánosné 
sz. Borsos Sarolta nyug. pstisztnő Bárt fa 

1895. Törökbálint
Több mint 6 hónap 
óta szolgálatot nem 

teljesített

2 'S<U
>
rs
<s>
O
a

Berta Mária kiadó Csajágh
1895. Bp. 503 meghalt

D
eb

re
ce

n

Barnay Apollónia »>
Kétútköz

1887. Poroszló. Poroszlón postamester

Betöltendő kiadói állás.
Rigó Paula, Alsóábrányi postamester, áp

rilis 10-től a hó végéig távirdában jártas helyet
test keres.

Kiadói állást keresnek.
Gyakorlott kiadónő azonnali belépésre ál

lást keres. Szives megkereséseket fizetés meg
jelöléssel Bohácsi Margit, Tiszafüred címre kér.

Kezdő kiadónő csekély díjazásért alkalma
zást vállal. Szives megkeresést Kisgyörgy Etel, 
Kunmadaras címre kér.

Kiadónő április 1-re állást keres. Tóth pos
takiadónő Szőreg, Torontál m..

Kiadónő több évi gyakorlattal, aki 
többször volt helyettes, április 15-től alkalma
zást vagy helyettesítést vállal. Címe: Makány 
Rózsi, Reformátuskovácsháza.

Kilenc évi gyakorlattal bíró postakiadónő 
állandó alkalmazást keres azonnalra vagy ápri
lis 1-re, helyettesítést is vállal, szives megkere
sést kér: Orovits Zsuzsa kiadónő, Mosonszol- 
nok.

Mindhárom szakban jártas, számadástételre

képesített kiadó, kiadói állást vállal bármikori 
belépéssel. Cím: Rostaházy Iván, Székesfehér
vár, Kégl György u. 8.

Mindenben jártas, 11 évi gyakorlattal bíró 
postakiadónő állást keres. Szives megkeresést 
Rácz Erzsébet postakiadónő, Szeged címre kér.

Mindhárom szakban jártas kiadónő május 
elsejére állandó alkalmazást keres, esetleg he
lyettesítést vállal. Címe: Bábud Julia, Kiskun
halas.

Postakezelésben teljesen jártas kiadónő 
azonnali alkalmazást keres Budapesten. Címe: 
Gergyesy Katalin, X., Százados-út 3. ajtó 6. 
Művésztelep.

Több évi gyakorlattal bíró kiadó azonnali 
belépéssel állandó alkalmazásra, szerény félté * 
telek mellett ajánlkozik; hivatal vezetésére is 
képes. Szfivejs megkereséseket Nagy István 
postakiadó Gyenesdiás Zala vm. címre kér.

önálló kezelésre, számadástételre képes ki
adónő, lehetőleg Budapesten, május 1-ére, eset
leg 15-ére állást vagy helyettesítést vállal. Cím: 
Ramhab Anna postakiadó, Kiskunhalas, Pest
megye.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI
m POSTA RESZERE.

KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. MÁRCIUS 31. 13. szám.

T A R T
A légipostaforgalom felvétele a N em zetközi Légifor* 

galmi R.sT. útján.
U tánvételes értékdobozok forgalm ának felvétele 

CsehsSzlovákországgal.
Figyelm eztetés Csehszlovákiából érkező til to tt sors= 

jegyeket, vagy ezekre vonatkozó hirdetm ényeket és fel* 
hívásokat tartalm azó postai küldem ények kezelésére.

Aranys és ezüstáruk kivitele.
Csak közönséges (nem a ján lo tt) anyagot tartalm azó 

zsákok jegyzékelése.
A  „Szolgálati átnézet“ című 1374. sz. nyom tatvány 

m egváltoztatása.

A légipostaforgalom felvétele a Nemzetközi 
Légiforgalmi R.-T. útján.

11.513.
Értesítem ia hivatalokat, hogy a téli forga

lom alatt ideiglenesen szünetelt légipostái for
galom, a Nemzetközi Légiforgalmi R.-T. útján 
folyó évi április hó 1-től a következő helyekkel 
ismét megnyílik: Bécs, Prága, Nürnberg, Strass
burg, Páris, Belgrad, Bukarest, Konstanti
nápoly.

A légipostái forgalomra megállapított ál
talános feltételek és szabályok szerint tehát 
ilyen küldemények a jelzett naptól kezdve is
mét felvehetők.

A repülőgépek naponta (vasárnap kivéte
lével) közlekednek.

A Becsbe, Prágába, Nürnbergibe, Stnass- 
burgba és Parisba indított levélzárlatok április 
1-től szeptember hó 30-ig a 15 óra 30 perckor 
induló gépekkel nyernek továbbítást. A Bel- 
grádba, Bukarestbe és Konstantinápolyba szóló 
levélzárlatokat pedig a fent jelzett idő alatt a 
10 ' 1 5  perckor induló repülőgépek szállítják.

A légji>os(-a| csomagforgalom újból való 
megindítását külön rendelettel fogom közölni.

Budapest, 192s. évi március hó 28-án.

A U O M
Az 50 filléres postabélyeg színének és ra jzának  vála 

tozása.
Sajtóhiba helyesbítés.
Ideiglenesen szünetelő ügynökség megnyitása.
Alkalmi postahivatal felállítása.
H elyesbítés a Helységnévtárban, valam int a  „M. kir, 

postahivatalok és ügynökségek névsora“ c. segédkönyvben. 
Forgalomköri változások.
K im utatás a létszámból tö rö lt kiadóról.
K im utatás a létszám ba visszavett kiadóról.
Meghívó.
Kiadói állást keresnek.

Utánvételes értékdobozok forgalmának 
felvétele Cseh-Szlovákországgal.

10.304.
Értesítem a hivatalokat, hogy Cseh-Szlo- 

vákországgal az értékdobozok kölcsönös után-, 
vételes forgalma is megnyílt.

A hivatalok ennélfogva jegyezzék elő e 
rendeletet a P. R. T. 1927. évi 37. számában 
közzétett 34.204. sz. rendeletnél és a Kivonatos 
Posta-, Távíró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás 
59. oldalán „Utánvétéli forgalom a következő 
országokkal van” című táblázatban Cseh-Szlo- 
vákországnál a 2. rovatba írják be az „éd.” 
megjegyzést.

Budapest, 1928. évi március hó 21-én.

Figyelmeztetés Csehszlovákiából érkező tiltott 
sorsjegyeket, vagy ezekre vonatkozó hirdetmé

nyeket és felhívásokat tartalmazó postai 
küldemények kezelésére.

í 9.284. T
Tudomásomra jutott, hogy a Csehszlovák 

állami osztály sorsjáték főárusítói az utóbbi 
időben az országos reklámnyomtatványokkal 
és körlevelekkel árasztják el, amelyekben cseh 
osztálysorsjegyek vásárlására hívják fel a ma-

X
I
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gyár közönséget. E nyomtatványok Csehszlo
vákia városaiból rendes postai úton kerültek 
az országba és kézbesíttettek a címzetteknek.

Ez esetből kifolyóan figyelmeztetem a kir. 
postahivatalokat, hogy -nemcsak a külföldi 
sorsjegyek és ígérvények, hanem a külföldi 
sorsjátékokra vonatkozó mindennemű nyom
tatványok is, nevezetesen felhívások, reklámok 
játéktervek, húzási jegyzékek stb. a postai 
szállításból ki vannak tiltva, akár keresztkötés 
alatt, akár zárt küldeményekben, ajánlott le
vélben, vagy értéklevélben érkezzenek is azok.

Ha a külföldi sorsjegyek és ezekre vonat
kozó nyomtatványok keresztkötés alatt nyi
tottan érkeznek, a postahivatalok azokat fog
lalják le és kezeljek tértiként. Ha pedig zárt- 
küldemény áll ily tartalom gyanúja alatt, az 
ilyen küldeményeket a P. Ü. Sz. 103. §-a s a 
P. K. U. 80. §-ának 5. pontja élteimében kell 
kezelni.

Budapest, 1928. évi március hó 27-én.

Arany- és ezüstáruk kivitele.
12.022.

A pénzügyminiszter úrnak a Bp. Közlöny 
f. évi 54. sz.-ban közzétett 31.224. sz. rendelete 
értelmében jövőben az arany- és ezüstáruk 
(arany- és ezüsthuzalok s a belőlük készült 
áruk is) a főf óm jelzőhivatal előzetes ellenőr- 

n zése nélkül is kivihetők.
Ennek megfelelően a P. Ü. Sz. 2. függeléke 

23. pontjának 2. bekezdését hatályon kívül he
lyezem.

Budapest, 1928. évi március hó 28-án.

Csak közönséges (nem ajánlott) anyagot 
tartalmazó zsákok jegyzék elése.

9.842.
A mozgó- és kalauzposták, továbbá az át- 

jegyzékelő postahivatalok úgy a jsaját, vala
mint a belföldről eredő, úgyszintén a külföld
ről sommásan jegyzékelve beérkező csak kö
zönséges anyagot tartalmazó levélzsákokat 
1928. évi április hó 15-től az átadójegyzékben 
többé ne egyenkint, hanem sommásan jegyzé- 
keljék. Pl. a Budapest 72. sz. hivatal kap 8 kü
lönböző mozgópostától a Magyarboly—Buda
pest 32. sz. mozgóposta részére 10 drb csak kö
zönséges anyagot tartalmazó levélzsákot, to

vábbá saját maga készít a nevezett mozgóposta 
részére 5 drb ugyanilyen anyagot tartalmazó 
levélzsákot, végül külföldről kap ugyanezen 
mozgóposta részére átjegyzékelés végett 5 drb 
szintén csak közönséges anyagot tartalmazó és 
sommásan jegyzékeit zsákot. Ezt az összesen 
20 drb zsákot az átadó jegyzékbe egy tétel 
alatt kell bevezetni és pedig valamennyit mint 
az átadó hivataltól (jelen esetben Bp. 72-től) 
eredő és az átvevő hivatalhoz (a 32. sz, mozgó
postához) szóló zsákokat.

Budapest, 1928. évi március hó 20-án.

A „Szolgálati átnézet“ című 1374. sz. 
nyomtatvány megváltoztatása.

10.752.
A hivatalok ünnepi szolgálatának módosí

tása következtében a „Szolgálati átnézet” 
című 1374. számú nyomtatványt a változások
nak megfelelő szöveggel újból kiadtam.

A központi anyagraktárt utasítottam, hogy 
a nyomtatványt a szükséges példányszámban 
az igazgatóságoknak hivatalból küldje el.

Az igazgatóságok az ezután kiadásra ke
rülő szolgálati átnézeteket az új nyomtatvá
nyon állítsák ki s a folyó évi májusi menet
rendváltozással kapcsolatban valamennyi pos
tahivatalt (postaügynökséget) új szolgálati át
nézettél lássanak el.

Budapest, 1928. évi március hó 23-án.

Az 50 filléres postabélyeg színének és rajzának 
változása.

11.400.
Az 50 filléres postabélyeg jövőben új víz

jelű papíron világos (ocker) barna színben 
készül.

A bélyeg képe továbbra is a királyi várat 
ábrázolja, a rajz azonban a jelenleg forgalom
ban levő 50 filléres bélyeg rajzától annyiban 
tér el, hogy azon a Duna közepén jobbról balra 
haladó gőzhajó látható, azonkívül a „Magyar- 
ország” szó nem foglalja el a keret felső szélét 
teljes hosszában, hanem a szó elején é« 
stilizált tulipánt ábrázoló kiegészítő uíszítmény 
van.

A régi vízjélű papír fogytával az összes ki
rályi váras rajzú pos+ábélyegek fenti rajzzal 
fognak készülni.
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A régi rajzú és színű bélyegek akadály
talanul felhasználhatók.

Budapest, 1928. évi március hó 27-én.

Sajtóhiba helyesbítés.
12.248.

A P. R. T. f. évi március hó 24-én kelt szá
mának címlapjára 11. szám helyett tévesen 14. 
szám került.

A 14. szám ennélfogva 11-re javítandó, a 
P. R. T. ugyané számának 104. oldalán pedig a 
„10. szám” „11. szám”-ra helyesbítendő. 

Budapest, 1928. évi március hó 27-én.

Ideiglenesen szünetelő ügynökség megnyitása.
8.693.

Kovácshida, Baranya vm., siklósi j., Barcs 
W Z J H Z 3 K H  Siklós, postáig. P., ideiglenesen 
szünetelő ügynökség ismét megnyílt.

Az ügynökség ellenőrzés tekintetében to
vábbra is' a harkányi hivatalhoz osztatott be. 

Budapest, 1928. évi március hó 19-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.
11.228.

A Budapesti Nemzetközi Vásár területén 
a városligeti Iparcsarnok épületében a buda
pesti 72. számú hivatal ellenőrzése alatt 1928. 
évi április hó 25-től május hó 2-ig terjedő időre 
reggel 8 órától megszakítás nélkül este 19 óráig 
működő postakirendeltség lép életbe.

A kirendeltség bárhova szóló levélpostai 
(közönséges és ajánlott) küldemények felvé
telével, távirat felvétellel, helyi és helyközi (in- 
tjerurbán) távbeszélgetések lebonyolításíával, 
végül postai bélyegek és értékcikkek árusítá
sával bízatott meg.

Budapest. 1928. évi március hó 23-án.

Helyesbítés a Helységnévtárban, valamint 
a „M. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsora“ c. segédkönyvben.
11.473.

Tímár ü. neve mellől a „pd”, illetve „gy” 
jelzés törlendő.

Budapest, 1928. évi március hó 24-én.

Forgalomköri változások.
I.

10.611.
Disznóshorvát kk., Borsod, Gömör és Kis

hont k. e. e. vm., edelényi j. (a postaügynökség 
működése f. évi február hó 28-ával beszüntet
ve) u. p. ezentúl Szuhakálló.

Budapest, 1928. évi március hó 21-én.

II.
10.253.

Díszei kk., Zala vm., tapolcai j., ezentúl 
(§)£3 is.

Budapest, 1928. évi március hó 20-án.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadó személyi adatairól.

1
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Kim utatás
a létszámba visszavett postakiadó személyi adatairól.
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g Antal Andrásné 

sz. Ziegelhoffer Margit kiadó Himód
1882. Aszód 10824/X—28

Meghívó

a Magyar Királyi Postamesterek és Posta
mesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj - 
egyesületének Budapesten, a vármegyeház dísz
termében (IV., Városház u. 7.) 1928. évi május 
hó 6-án, vasárnap d. e. 9 órakor megtartandó

ötvenkilencedik közgyűlésére.

Napirend:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság és választmány jelentése 

az egyesület 1927. évi működéséről. Az 1927. 
évi zárószámadás és a felügyelő-bizottsági je
lentésnek előterjesztése a felmentés megadása 
iránt.

3. Az 1928. évi költségelőirányzat.
4. A nyugdíjak felemelése és az alapszabá

lyok egyes rendelkezéseinek módosítása.
5. A közgyűlés hatáskörébe utalt fellebbe

zések.

6. Indítványok.*
7. A felügyelő-bizottsági elnök, rendes- és 

póttagok megválasztása egy évre.
Budapest, 1928. évi március hó 19-én.

Wagner Richárd s. k., Parragi József s. k.,
elnök. ügyv. titkár.

* A z  ind ítványokat a közgyűlés ©lőtt legalább 8 
nappal az elnökségnél írásban  kell benyújtani.

A z egyesületi ta g o k  jogaikat m eghatalm azott ú tján  
is gyakorolhatják. Egy jelenlévő tag azonban legfeljebb 
csak k é t tagot képviselhet.

Kiadói állást keresnek.
Kiadónő május 1-re állást keres. Ajánlato

kat Karcz Rózsi kiadónő, Törökszentmiklós 
címre kér.

Kiadónő volt pm. helyettes állást keres. 
Szíves megkeresést Németh Margit kiadónő, 
Boba, posta címre kér.

Mindhárom szakban jártas kiadó állandó 
alkalmazást vállal május 1.-től. Cím: Gyugel 
Károly Kiskunhalas.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelő« v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | j § h  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. ÁPRILIS 7 . 13. szám.

T A R T A L O M

Elismerés.
Postai bérm ehtesítőgépek használatának engedélyezése.
A  m agyar-spanyol utalványforgalom  kiterjesztése.
Az egyesített egyenleg m ódosítása.
A  m. kir. posta  budapesti igazgatási, műszaki és 

számvevőségi szerveinek, valam int a m. kir. posta takarék
pénztárnak szóló levelezések pontos címzése.

Változás a külföldről érkező levélpostai küldem ények 
díjszabásában.

Elveszett postaügynöki utalványbélyegző.
Helyesbítés.

H elyesbítés a Helységnévtárban, valamint a „M. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsora” című segéd
könyvben.

Forgaloimköri változások,
Személyzetiek.
A  m. kir. posta betegségi biztosító intézet tagjainak 

Gleichenberg fürdőbe való beutalása.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi február havi 

forgalma.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
K im utatás a létszámból tö rö lt postákiadókról.
Kiadói állást keresnek.

Elismerés.
12.804.

Czuth Lajos II. oszt. postaaltisztnek (1696) 
bátor magatartásáért, amellyel az őt 1928. évi 
március hó 28-án ért erőszakos megtámadás al
kalmával a reábízott hivatalos pénzt megvédte 
és két támadójával szemben megmentette, el
ismerésemet és köszönetemet fejezem ki.

Budapest, 1928. évi március hó 30-án.

Postai bérmentesítőgépek használatának 
engedélyezése.

41.699,
1928. május hó 1-től kezdve Magyarország 

területén az alább közölt feltételek mellett és 
korlátok között postai küldemények bérmente
sítésére Szolgáló postai bérmentesítőgépek 
használatát engedélyezem.

1. Általános intézkedések.

1. Postai küldeményeket egyelőre csakis a 
német gyártmányú „Frankotyp“, valamint az 
angol gyártmányú ,.Midget“ rendszerű posta- 
bérmentesítogépek értékjegylenyomatával lehet 
bérmentesíteni.

A német gyártmányú „Frankotyp“ rend
szerű bérmentesítőgép magyarországi vezér
képviselője, Molnár Lajos és Társa magán- 
mérnöki és műszaki irodája (Budapest, IV., Pe- 
tőfi Sándor-utca 3.), az angol gyártmányú 
„Midget“ rendszerű gép vezérképviselője pe
dig Kálmán és társa budapesti cég (Budapest, 
VIII., Üllői-út 34).

Nevezett cégeknek megengedtem, hogy az 
alábbi II. részben közölt feltételek mellett az 
általuk képviselt külföldi cégekkel gyártott 
bérmentesítőgépeket Magyarország területén 
forgalomba hozhassák.

2. Aki az előző pontban jelzett és forga- 
lombahozatalra engedélyezett bérmentesítési 
gépek értékjegylenyomatával bérmentesítve 
szándékozik postaküldeményeit postára adni, 
köteles erre a postavezérigazgatósághoz inté
zett beadványában engedélyt kérni. E célra 
kérvénymintát rendszeresítettem. E kérvény
minta-nyomtatványokból megfelelő készletet 
az 1. pontban megnevezett cégek rendelkezé
sére bocsátottam, ahol a jelentkező felek azt 
díjmentesen megszerezhetik. A kérvényt azon
ban a felek külön papíron is megírhatják. A 
kérvény bélyegköteles (1 P 60 f. pénzügyi bé
lyeg). A kérvényben a jelentkező tartozik meg
jelölni azt, hogy mily typusú gépet kíván besze
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rezni és használatba venni, továbbá az érde
keltségéhez tartozó azoknak a vállalatoknak 
(cégeknek stb.) nevét, amelyekkel a bérmente
sítőgépet közösen óhajtja használni, valamint 
tartozik megnevezni azt a postahivatalt, ahol a 
bérmentesítőgéppel bérmentesítendő külde
ményeit rendszeresen és azt a pályaudvari 
postahivatalt, ahol küldeményeit rendkívüli 
esetben feladni kívánja.

Az előbbi -postahivatal a bérmentesítőgép 
ellenőrző postahivatala. Bérmentesítőgéppél 
bérmentesített küldemények feladására a kérel
mező általában csak kincstári postahivatalt je
lölhet meg, postamesteri hivatalt csak a posta
vezérigazgatóság külön engedélye alapján.

Az engedély megadása engedélyokirat ki
állítása útján történik. Az engedélyokirat ille
tékköteles és ívenként 3 P 20 fillér értékű pénz
ügyi bélyeggel kell ellátni. Az engedély meg
adása a m. kir. postavezérigazgatóság hatás
körébe tartozik.

II. Bérmentesítőgépek használatára vonatkozó 
feltételek.

Engedélyes az engedélyokiratban megneve
zett postai bérmentesítőgépet küldeményei bér- 
mentesítésére csakis az alábbi feltételek betar
tása mellett használhatja:

3. Postaküldemények bérmentesítésére 
postai bérmentesítőgépet csak az vehet, aki a 
postavezérigazgatóságtól erre nézve engedélyt 
kap. Az engedély megadása engedély-okirat 
kiállítása útján történik.

4. A bérmentesítőgépet engedélyes csak ak
kor veheti birtokba, ha azt a posta erre kije
lölt alkalmazottai felülvizsgálták, működését 
rendben találták és a gépet a kijelölt ellenőrző
postahivatal zárolta.

5. Engedélyes küldeményei bérmentesíté
sére csakis azt a bérmentesítőgépet használ
hatja, melyről az engedélyokirat szól. Ha az 
engedélyes több bérmentesítőgépet használ, 
akkor mindegyik gépről külön engedélyokira
tot kell beszerezni.

6. Bérmentesítőgépek értékjegylenyomatá
val bérmentesíthetők a belföldre és külföldre 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, értéklevelek, valamint a csomagok 
szállítólevelei. Az értékleveleket lehetőleg a 
pecsétek alkalmazása előtt kell bérmentesíteni, 
hogy a pecsétek sérülése elkerültessék.

7. Engedélyes bérmentesítőgép útján csak

is saját, továbbá családtagjainak és alkalma
zottjainak, valamint a m. kir. postavezérigazga
tóság előzetes hozzájárulásával a bejelentett s 
ez érdekeltségi köréhez tartozó vállalatoknak és 
a képviseleteknek küldeményeit bérmentesít
heti.

Engedélyes — amennyiben nem használ 
cégnyomatos borítékot — köteles a bérmente
sítőgépbe szerelt cég jelző klisé lenyomata útján 
minden küldeményen a nevét, illetve cégét fel
tüntetni, de használhat a klisélenyomatban egy 
előzetesen bejelentett reklám- vagy címszót is.

8. Bérmentesítőgép értékjegylenyomatával 
bérmentesített könyvelt küldeményeket rend
szerint az engedélyokiratban megjelölt ellen
őrző postahivatalnál, kivételes esetben pedig 
ugyancsak az engedélyokiratban megnevezett 
pályaudvari postahivatalnál kell feladni.

A könyvelt küldemények feladása a többi 
könyvelt küldemények módjára történik.

A közönséges levélpostai küldeményeket 
is általában a feladásra kijelölt (ellenőrző) 
vagy pályaduvari postahivataloknál postaalkal
mazott kezéhez_kell adni.

A közönséges levélpostai küldemények 
azonban levélgyüjtőszekrény útján is feladha
tók. Ebben az esetben feladó köteles e külde
ményeket külön papírba burkolni és a burkola
tot oly módon lezárni, hogy az abban elhelye
zett küldemények a levélgyüjtőszekrénybe 
dobott többi küldeménnyel össze ne keveredje
nek. A burkolaton feltűnő módon fél kell je
gyezni: Bérmentesítőgéppel bérmentesített kül
demények.

Abban az esetben, ha a közönséges levél
postai küldemények nem ily módon csomagol
va, vagy pedig csomagolás nélkül dobattak a 
levélgyüjtőszekrénybe, e küldeményeket, mint 
szabályelleneseket a feladónak visszakézbesí
tik.

9. Minden engedélyes köteles a gép hasz
nálatbavételének első hetében minden közna
pon, azután pedig hetenkint legalább egyszer az 
ellenőrző c postahivatal által kijelölt napon az 
aznapi ottani utolsó feladás alkalmával az el
lenőrző postahivatalnak, az e célra rendszeresí
tett bejelentőlapot kitöltve átadni, amelyen fel 
kell tüntetni az engedélyes nevét, az engedély- 
okirat számát és a felhasznált értékösszeget 
jelző, összegező számlap állását.

10. A „Frankotyp“ rendszerű bérmentesítő
gépet engedélyes csak a posta által postai ér
tékcikként forgalomba hozott értékkártyákkal
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hozhatja működésbe. Az ily értékkártyákat a 
posta egyelőre 100 és 500 pengős értékben hozza 
forgalomba és ezt az ellenőrző postahivatalnál 
kell vásárolni.

Az engedélyes egyszerre több értékkár
tyát is vásárolhat s minden vásárlásnál a már 
elhasznált értékkártyákat a postahivatalnak 
vissza kell szolgáltatnia. Az engedélyesnek 
már a gép vásárlása alkalmával meg kell álla
podni abban, hogy mily értékkártyákat fog 
használni, mert a gépet e szerint készítik és 
azután állandóan csak ezt az egyfajta értékkár- 
ty!át »használhatja.

A „Midget“ rendszerű bérmentesítőgépet 
használatbavétel előtt, vagy ha az előző díjelő
legösszeg már fogytán van, a kijelölt postahiva
talnál a felhasználható díjelőleg összeg erejéig 
hitelesíttetni kell. A díjelőlegösszeget az enge
délyes egyidejűleg készpénzben az ellenőrző 
postahivatalnál befizetni tartozik.

11. Az engedélyes mindazokért a díjakért, 
amelyeket a bérmentesítőgép összegező szám
táblája mutat, feltétlenül felelős. Azt tehát, 
hogy a felhasznált értékösszeget az engedélyes 
a postahivatalban befizette, illetve e célra meg
felelő értékű értékkártyát vásárolt, az ellen
őrző hiVatal felhívására igazolni tartozik.

12. A postai keletbélyegzőt mindennap ok
vetlenül az aznapi keltezéssel kell beállítani. 
A nem aznapi keltezéssel ellátott küldeménye
két a posta nem fogadja el. Szándékosság is
mételt megállapítása az engedély visszavonásá
val jár.

13. A bérmentesítésre szolgáló értékjegy
lenyomatokat elsősorban a küldemény (boríték, 
címszalag stb.) felső jobb sarkán, szállítóleve
leknél a bérmentesítésre szánt helyen kell al
kalmazni.

14. Feladásra, illetve felhasználásra alkal
matlanná vált postai küldeményre alkalmazott 
értékjegylenyomatok összegét a posta teljes 
értékben az engedélyes javára írja, illetve az 
újabb hitelezési összeg befizetésénél, illetve új 
értékkártya vásárlásánál a befizetendő összegbe 
betudja, ha a fél a vonatkozó küldeményeket, 
borítékokat stb. legkésőbb a lenyomat keltjét 
követő köznapon az ellenőrző postahivatalnak 
beszolgáltatja.

15. A gépbetüző tisztántartására és a festék
párna megfelelő gondozására kiváló súlyt kell 
helyezni, hogy a betüzőlenyomatok tiszták és 
olvashatók legyenek.

16. A bérmentesítőgép festékpárnájának

festékezésére csakis az eladó cégnél beszer
zendő, vörös színű festéket szabad használni.

17. A közönséges levélpostai küldeménye
kén alkalmazott keletbetüzőienyomat helyessé
gét a posta ellenőrzi ugyan, de azok helyessé
géért felelősséget nem vállal.

18! A posta a hiányosan bérmentesített kül
deményeket elégtelenül bérmentesített külde
mény gyanánt kezeli. Engedélyes jogosult azon
ban az értékjegylenyomattal hiányosan bérmen
tesített küldeményeken a hiányzó bérmentesí
tési díjat a feladáskor postabélyegben is leróni 
és azokat ilyen kétféle bérmentesítéssel is pos
tára adni.

19. Az engedélyes a bérmentesítő gépet 
bérbe nem adhatja és használatra másnak át 
nem engedheti. A bérmentesítőgép csakis a 
postavezérigazgatóság előzetes engedélye mel
lett adható el s csakis oly egyénnek, ki erre a 
postavezérigazgatóságtól engedélyt kap s ezt 
az engedélyokirat felmutatásával igazolja.

20. A bérmentesítőgépben levő keletbé
lyegző, valamint értékjegyklisé a posta tulaj
dona s az az engedélyes birtokában csakis az 
engedélyokirat érvényének tartama alatt marad. 
Az engedélynek bármely okból való megszűnése 
esetén engedélyes köteles a keletbélyegzőt, va
lamint az értékjegyklisét a postahivatalnak be
szolgáltatni, illetve megengedni, hogy azokat a 
posta a bérmentesítőgépről leszerelje.

21. A bérmentesítőgép zárját és a lezárásra 
szolgáló ólomzárt eltávolítani nem szabad. Ab
ban az esetben, ha a gép javítása miatt vagy 
egyéb okból a zár eltávolítása válik szükségessé, 
ezt az ellenőrző postahivatalnak be kell jelen
teni. Ebben az esetben a zárat csak ez a posta- 
hivatal nyithatja ki, illetve távolíthatja el a bér
mentesítőgépet eladó cég megbízottja jelenlé
tében.

22. Engedélyes köteles a posta kívánságára 
a bérmentesítőgépet megvizsgálás céljából a hi
vatalos időn belül az ellenőrző postahivatal ren
delkezésére bocsátani, illetve megengedni, hogy 
a kijelölt postai alkalmazott a bérmentesítőgé
pet a fél helyiségeiben a munkaidő alatt meg
vizsgálhassa.

23. A postai bérmentesítőgép értékjegyle
nyomatának, valamint a működéséhez szüksé
ges, a m. kir. posta által postai értékcikként ki
adott értékkártyák utánzása, vagy meghamisí
tása, postai küldemény bérmentesítésére már 
felhasznált értékjegylenyomatnak bérmentésítés 
céljára való újbóli felhasználása, a bérmentesítő-
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gép lezárására használt zárnak feltörése s álta
lában minden oly cselekmény, amely a m. kir. 
posta megkárosítására irányul, büntetőjogi fele
lősséget von maga után.

Minden kárért, amely a bérmentesítőgép 
szabályellenes használatából vagy bármi okból 
folyólag a m. kir. kincstárt éri, az engedélyes 
anyagilag is felelős.

24. A postának jogában áll a bérmentesítő
gép használatára vonatkozó engedélyt azonnal 
visszavonni, ha az engedélyes a gép használatá
val bármiféle visszaélést követ el, továbbá ha 
engedélyes a Használati feltételeknek nem tesz 
eleget.

25. A posta fentartja jogát arra, hogy a 
használati feltételeket postakezelési okokból 
bármikor megváltoztassa.

III. A postahivatalok teendői.

26. A postai bérmentesítőgép használatára 
megadott engedélyekről az engedélyokirat le
adása kapcsán az ellenőrző postahivatal, ahol az 
engedélyes az engedélyokiratban megjelölt 
bérmentesítőgéppel postaküldeményeit rendsze
rint bérmentesítve feladhatja, külön rendeletet 
kap.

27. A hivatal az oda beosztott engedélyek
ről külön törzslapot tartozik Vezetni. E célra 
1390. számú, „törzslap Frankotyp postabér- 
mentesítőgépről“ és 1403. számú „törzslap a Mid
get rendszerű bérmentesítőgépről“, továbbá 
1402. és 1404. számok alatt a megfelelő „törzslap
hoz tartozó betétív“ c. nyomtatványokat rend
szeresítettem.

E nyomtatványokból a szükséges készlettel 
esetenkint fogom az érdekelt postahivatalokat 
ellátni,

A törzslapon fel kell tüntetni az engedélyes 
hevét és pontos lakcímét, azoknak a vállalatok
nak nevét, amelyekkel engedélyes a gépet közö
sen használja, továbbá a bérmentesítőgép meg
nevezését a rovatoknak megfelelően, vala
mint az engedélyokirat számát.

Az ellenőrző postahivatal köteles aZ oda
utalt engedélyesekről a törzskönyvi adatok köz
lése mellett az engedélyokiratban megnevezett 
pályaudvari postahivatalt, valamint a levélgyüj- 
tőszekrények kiürítésével megbízott postahiva
talokat haladéktalanul értesíteni. Ezeknek az 
adatoknak alapján a pályaudvari, valamint a le
vélgyűjtő postahivatalok előjegyzést vezetnek a 
következő adatokkal: 1. folyószám, 2. az enge

délyokirat száma, 3. engedélyes neve és lakása,
4. bermentesitögep megnevezése (Frankotyp 
vagy Midget), 5. ellenőrző postahivatal neve és
6. jegyzet. A jegyzet rovatban fel kell tüntetni 
az ellenőrzés napját.

28. A használatra engedélyezett bérmente
sítőgép műszaki felülvizsgálását a postavezér
igazgatóságnak erre kijelölt alkalmazottai vég
zik az eladócég telepén (raktárán), akik e felül
vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet vesznek 
fel. A felülvizsgálathoz — ha az ellenőrző posta- 
hivatal budapesti, akkor az, ha pedig vidéki, a 
budapesti 4. sz. postahivatal tartozik egyik tiszt
viselőjét kirendelni, aki — Ka a műszaki vizs
gálat a gépet rendben találta — a gépet a hely
színen lezárja. A gépnek elsőízben való lezá
rásakor az értékösszegező számlapnak nullát 
kell mutatnia.

A vidéki ellenőrző postahivatal köteles az 
odautalt gép lezárásának a helyességéről még a 
gép használatbavétele előtt meggyőződni, neve
zetesen, vájjon az összegező számtábla nullát 
mutat-e, továbbá a lezárás ép, kifogástalan és 
hiteles-e?, j

29. A Frankotyp gép lezárása a hivatal kelet
bélyegzőlenyomatával ellátott zárólap segítsé
gével oly módon történik, mint a pénzeszsákok 
lezárása. Lezárás után a zár kulcsa az ellenőrző 
postahivatal birtokában marad s ezt a főpénztár
ban kell megőrizni. A vidékre szóló Frankotyp 
rendszerű bérmentesítőgép zárkulcsát a Buda-* 
pest 4. sz. postahivatal köteles postaszolgálati 
ajánlott levélben a vidéki ellenőrző postahivatal
nak megküldeni.

A Frankotyp rendszerű bérmentesítőgépek 
működésére 18 cm. hosszú, 4 cm. széles 100 és 
500 pengő értékjelzésű, törzsszámmal ellátott 
értékkártyákat készíttettem. A törzsszám az 
ABC egy betűjéből és 1—100.000-ig terjedő fo
lyószámból áll. Ezeket az érdekelt hivatalok a 
posta értékcikkraktárától rendes postai érték
cikként soronkívül is megrendelhetik. Értékkár
tyát csakis az ellenőrzéssel megbízott postahiva
talok rendelhetnek. Az értékkártya ára az ér
tékkártyán be van nyomtatva.

Az engedélyes csakis olyan értékű értékkár
tyát vásárolhat, illetve annak csak olyan értékű 
értékkártyát szabad eladni, amely a gép műkö
désének megfelel. Ez egyrészt a bérmentesítési 
gép külső felületén be van vésve, másrészt ezt a 
törzslap adatai is mutatják.

Az értékkártyákat beérkezés alkalmával a 
hivatalok azonnal nyilvántartásba tartoznak
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venni és pedig az értékkártyákon feltüntetett 
törzsszámok szerint.

Az értékkártyák eladásából befolyt össze
get az eladott postai értékcikkek módjára a 
postai értékcikk-naplóban kell elszámolni.

Az eladott értékkártyákat a törzslapon be 
kell jegyezni és pedig az értékkártyáknak a 
törzsszámát és az értékkártya eladásának a nap
ját. Engedélyes egy alkalommal több értékkár
tyát is vásárolhat. Az értékkártyákat kiadás al
kalmával az elülső oldalon a hivatal keletbélyeg
zőlenyomatával kell ellátni.

Uj értékkártya vásárlásánál az engedélyes
nek be kell szolgáltatni az addig felhasznált ösz- 
szes értékkártyákat.

A felhasznált értékkártyákon beszolgáltatá
suk alkalmával a hivatal keletbélyegző lenyoma
tát alkalmazni kell és a törzslapban fel kell je
gyezni a beszolgáltatás napját. Az értékkártyán 
levő törzsszámok közül a bal felső számot le kell 
vágni és azt a beszolgáltatás igazolásául a félnek 
visszaadni. A kiadott törzsszámon a postatiszt
viselő előzetesen kézjegyét alkalmazni köteles.

A beszolgáltatott értékkártyáknál a törzs
lapba be kell még jegyezni a felhasznált érték
összeget, amely az értékkártya hátoldalán be
nyomás alakjában fel van tüntetve, továbbá a 
felhasznált értékkártyák benyomott folyószá
mát. A Frankotyp bérmentesítőgép a felhasznált 
értékkártyákat 1—99-ig terjedő sorszámmal látja 
el, a hivatalnak tehát az értékkártyák beszolgál
tatásánál különös gondot kell fordítani arra, 
hogy az engedélyes a folytatólagos sorszámú ér
tékkártyákat beszolgáltassa.

Ha az elhasznált értékkártya a félnél elkal
lódott, a törzslap adatai lapján meg kell állapí
tani annak a törzsszámát és ezt a körülményt a 
törzslapon a megfelelő tételnél elő kell jegyezni.

30. A Midget rendszerű gépek lezárása 
ólomzárral történik.

A Midget rendszerű gépet tartozik engedé
lyes a műszaki felülvizsgálat és lezárás után a 
postahivatalba vitetni, ahol a gépet az ólomzár 
eltávolítása után az engedélyes által befizetett 
összeg erejéig hitelesíttetni kell. A hitelesítés 
olykép történik, hogy a díjköteles számlapnál a 
számkerekeket a díjelőlegezett összegnek megfe
lelően beállítjuk. Minthogy a Midget gép csak 
egységeket mutat, a díjelőlegként befizetett ösz- 
szeget előbb az egységszámnak megfelelő egy
ségre kell átszámítani és efrre az összegre a 
díjelőleg számlapot beállítani (pl. ha az egység 
szám 4 fillér, vagyis az egység 4 fillérnek felel

meg, 100 P azaz 10.000 fillér díjelőleg összeg be
fizetése esetén a 10.000 fillért a 4-es egység
számmal osztva, kapjuk meg az -annak megfelelő 
egységet, ami ebben az esetben 2500 egységet 
tesz ki). A gép használatba vétele előtt az össze
gező számlapnak itt is nullát kell mutatnia. A 
díjköteles számszerkezet beállítása után az auto
matikus zárószerkezettel működő ajtót be kell 
csukni és azt ajtózárral lezárni. A díjelőlegül be
fizethető legkisebb összeget 100 pengőben álla
pítom meg.

A Midget rendszerű postabérmentesítőgé
peknél a díjelőlegként befizetett összeget a bár- 
calajsíromban kell elszámolni és a bárcanyugtát 
a félnek az összeg nyugtázásául kiadni. A hitele
zésre befizetett díjelőleg összeget a törzslapba 
be kell írni a következő adatokkal: a befizetés 
napja, a befizetett összeg, az elszámolási adatok 
(a bárcalajstrom tételszáma), a díjelőleg szám 
lap állása, az összegező számlap állása.

Minden díjelőleg befizetésnél a hivatal tar
tozik az ólomzárt eltávolítani, a zárat felnyitni 
és a bérmentesítőgép díjelőleg számszerkezetét 
a díjelőlegből még rendelkezésre álló egységek 
betudásával a díjelőlegül befizetett összegnek 
megfelelő egységre beállítani. Pl. ha a díjelőleg 
befizetésekor a díjelőleg számlap 50 egységet 
mutat és az engedélyes újabbi díjelőleg céljaira 
200 egységnek megfelelő összeget fizet be, a díj
előleg számlapot 250 egységre kell beállítani. A 
díjelőleg számlap beállítása után a gép ajtaját 
automatikusan ismét le kell zárni és a gép zárját 
ólomzárral ellátni. A Midget rendszerű gép nem 
a 0 pontnál, hanem már 45 egységszámnál auto
matikusan zárul és nem működik.

31. Az eme rendelet 9. pontjában kötelezően 
előírt bejelentés céljaira „Bejelentőlap“ c. 1405. 
számú nyomtatványt rendszeresítettem. A „Be
jelentőlap“ c. nyomtatványokból szükséges 
mennyiséggel az ellenőrző postahivatalok látják 
el az engedélyeseket. E bejelentőlapon engedé
lyes feltüntetni tartozik nevét, az engedélyok
irat számát, az összegező számlap állását, a Mid
get rendszerű gépnél pedig még a díjelőleg szám
lap állását is.

Az összegező számlap a bérm'entesítőgép ál
tal felhasznált értéklenyomatokat összegezi, te
hát az összegező számlap emelkedése megfelel 
a napi felhasználásnak. A hivatalok tartoznak’ 
tehát az egy-egy engedélyesre vonatkozó beje
lentőlapokat gyűjteni, s ez alapján legalább hoz
závetőleg meggyőződni arról, vájjon az össze
gező számlap összegének emelkedése arányban
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áll-e az engedélyes forgalmával. A Frankotyp 
rendszerű bérmentesítőgépnél az összegező 
számlap állása az engedélyes által vásárolt érték
kártyák összegét, a Midget rendszerű gépnél pe
dig a díjelőlegek végösszegét nem haladhatja 
meg.

32. A hivatal tartozik a bérmentesítőgépek 
számlapjainak állását, valamint azt, hogy a gép 
helyesen működik-e, a gép használatbavételének 
első hónapjában hetenkint legalább egyszer, ké
sőbb pedig havonta legalább egyszer felülvizs
gálni és ugyanekkor meggyőződni arról, vájjon 
a gép zárja ép és sértetlen-e?

A Frankotyp rendszerű gépnél az engedé
lyes munkahelyén a munkaidő alatt történik az 
ellenőrzés, a Midget gépnél pedig az engedélyest 
fel kell hívni, hogy a gépet felülvizsgálás céljá
ból a hivatalba hozza el. A felülvizsgálás meg
történtét a felülvizsgálás napjának és a számla
pok állásának feljegyzése mellett a törzslapon 
kell jelezni. Az értékkártyák eladásával, illetve a 
hitelezési összeg elszámolásával megbizott tiszt
viselőt egyúttal a felülvizsgálással is megbízni 

f nem szabad.
33. Az ellenőrzés fokozása céljából az ellen

őrző hivatal köteles a gép használatbavételétől 
számított 3 hónapon át minden héten, azután 
pedig havonta legalább egyszer — szükség ese
tén azonban többször is — az engedélyes által a 
kijelölt napon feladott s a bérmentesítőgéppel 
bérmentesített összes küldemények bérmentesí
tési díját pontosan megállapítani. Az ellenőrzés 
napjáról a pályaudvari, valamint a levélgyűjtő 
postahivatalokat is értesíteni kell avégből, hogy 
azok is az e napon esetleg ott feladott, illetve 
gyűjtött és az ellenőrzésre kijelölt géppel bér
mentesített küldemények bérmentesítési díját 
szintén állapítsák meg és azt az ellenőrző posta- 
hivatallal közöljék. Az ellenőrzés további mód
iáról az érdekelt postahivatalok külön rendeletet 
kapnak.

34. Ha az engedélyes a gép használatával 
visszaél, vagy pedig a gép számláló szerkezete a 
felhasznált értékösszegeket tévesen jelzi, erről a 
postahivatalnak további eljárás végett felettes 
postai hatóságához haladéktalanul jelentést kell 
tennie, s további rendelkezésig az engedélyestől a 
bérmentesítőgép értéklenyomatával ellátott pos
tai küldeményeket elfogadni nem szabad és erről 
miheztartás végett az érdekelt pályaudvari és 
levélgyüitő postahivatalokat is értesíteni kell.

35. Ha a bérmentesítőgép zárját a gép javí
tása céljából kell felnyitni és a gép ily állapotban

a rendbehozatalig a gépképviselet birtokában 
marad, az ellenőrző postahivatal tisztviselője kö
teles nyomban a zár felnyitásakor a számlapok 
állását jegyzőkönyvileg megrögzíteni. Ezt a jegy
zőkönyvet az engedélyessel, valamint a gép kép
viselet megbízottjával is alá kell íratni. Az ily 
bérmentesítőgépet csak akkor szabad újra le
zárni, ha azt a postavezérigazgatóság erre a célra 
kijelölt műszaki alkalmazottai rendben találták.
A gép lezárásakor a számlapoknak a zár eltávolí
tásakor megállapított állást kell mutatniok. Az 
ez alkalommal felvett jegyzőkönyvben tehát a 
számlapok állását is fel kell tüntetni. Ezt a jegy- - 
zőkönyvet a felülvizsgálatot végző műszaki al
kalmazott veszi fel és azt a gépképviselet és az 
engedélyes, illetve azok megbízottja, továbbá az 
ellenőrző postahivatal tisztviselője is aláírni tar
toznak.

Ellenőrző postahivatal a vonatkozó törzs
könyvben feljegyezni tartozik, hogy a bérmen
tesítőgép mely naptól, mely napig volt javítás 
alatt, illetve a zárfelnyitás és a lezárás napját, 
valamint a számlapoknak a felnyitáskor meg
állapított állását. Ez idő alatt természetesen 
ezzel a bérmentesítőgéppel bérmentesített 
postaküldeményeket felvenni nem szabad. 
Erről az ellenőrző postahivatal azonos eljárás 
céljából köteles az érdekelt pályaudvari és le
vélgyűjtő postahivatalokat is azonnal értesíteni.

36. Az érdekelt hivatalok azonban — kü
lönösen az első időkben —, minden esetleges 
felmerülő hiba vagy a gépek látszólag helytelen 
működése esetén elsősorban a gép vezérkép
viseletével lépjenek érintkezésbe, amely tarto
zik mindennemű felvilágosítást megadni s úgy 
a gép birtokosait, mint az illetékes postahiva
talt a gép helyes kezelésére, illetőleg használa
tára kioktatni, nehogy a gép működése ellen 
csak a szakszerű kezelés hiányában tétessék a 
felettes hatóságnak jelentés.

37. A hivatalok tartoznak az értékkártyák
ról naptári negyedévenkint mérlegszerű elszá
molást készíteni. A leszámolás megterhel'ési ol
dalán áll: a) az előző negyedévi maradvány, 
mely két tételből áll: 1. az engedélyeseknél az 
előző negyedév végén volt s még be nem szol
gáltatott értékkártyák darabszám és törzs
számai; 2. a hivatalnál az előző negyedév végén 
maradványban volt értékkártyák darabszáma 
és azok törzsszámai, b) Az értékcikkraktártól 
az évnegyed folyamán kapott készlet, illetve 
értékkártyák darabszáma és törzsszámai.

A mérlegszerű leszámolás felmentési ré-
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szén áll: a) az évnegyed folyamán felhasznált 
értékkártyák darabszáma és törzsszámai: b)
az engedélyesnél levő még be nem szolgáltatott 
értékkártyák darabszáma és törzsszámai; c) a 
hivatalnál levő értéktárgyak darabszáma és 
törzsszámai.

Az egymásután következő törzsszámokat 
nem kell egyenkint beírni, hanem elegendő a 
megszakítás nélküli sorok kezdő és végső szá
mát feljegyezni.

A mérlegszerű leszámolásban a 100 és 500 
pengős értékkártyák darabszámát és törzs
számait külön-külön kell feltüntetni.

A felhasznált értékkártyákat engedélyesek 
szerint csoportosítva, külön kötegelve és ren
dezve kell a mérlegszerű leszámoláshoz csatolva 
a tárgy negyedévet követő hó 10-ig a felettes 
postai hatósághoz felterjeszteni.

38. A bérmentesítőgéppel bérmentesített 
közönséges levélpostai küldeményeket a fel
vevő postahivatalnak lebetűzni nem kell, a 
könyvelt küldeményeket azonban — amelyek 
felvétele és kezelése ä többi könyvelt küldemé
nyek módjára történik —, a felvevő alkalma
zott a hivatal keletbélyegző lenyomatával ellátni 
köteles.

Feladásra, illetve felhasználásra alkalmat
lanná vált postai küldeményekre alkalmazott 
értéklenyomatok összegét a hivatal teljes ősz- 
szegben levonás nélkül az engedélyes javára 
írja, illetve az újabbi díjelőleg befizetése alkal
mával vagy új értékkártya vásárlásánál a be
fizetendő összegbe betudja. (14. p.)

Ha a fél megtérítést kíván, tartozik a vo
natkozó postaküldeményt, borítékot, címkét 
stb. az ez esetben kiállítandó bejelentőlaphoz 
(9. p.) csatolva a postahivatal rendelkezésére 
bocsátani és a bejelentőlap megfelelő részén 
azok darabszámát és megtérítendő összegét be
jegyezni.

A posta által nem kezelt postaküldemé
nyekre alkalmazott értékjegylenyomatok meg
térített összegét a hivatalok a küldemények, il
letve borítékok stb. csatolása mellett levonó
ívben a roncsolt értékcikkek módjára számol
ják el.

40. A (bérmentesítőgéppel bérmentesített 
postai küldeményeken alkalmazott betüző- 
lenyomatok tisztaságára és olvashatóságára, il
letve ennek ellenőrzésére a hivatalok fordítsa
nak kellő gondot. Különösen meg kell köve
telni, hogy az értékjegylenyomatból az érték
jegy összege olvashatóan kitűnjék.

41. Úgy a kézbesítő, mint a kicserélő hiva
talok az értékjegylenyomatokkal bérmentesí
tett küldemények felülvizsgálására, nevezetesen 
arra, vájjon az azokon alkalmazott lenyomat 
az ebben a rendeletben közölt mintának meg
felel-e, fordítsanak különös gondot. A lenyoma
tokban ugyanis szerepelnie kell a feladó nevé
nek vagy cégjelzésének, kivéve, ha engedélyes 
cégnyomásos borítékot használ, továbbá a bér- 
mentesítésre szolgáló értékjegylenyomatnak és 
a keletbélyegzőlenyomatnak. (1. a P. R. T. e szá
mában közölt lenyomatmintákat.)

Szállítólevelek bérmentesítésénél a cég- 
jelzőklisé alkalmazása nem kötelező, mert a 
szállítólevél szelvényen a feladó neve és lakása 
úgyis fel van tüntetve. A keletbélyegzőlenyo
matban az engedélyokiratnak a száma és pedig 
a Frankotyp rendszerű gépekkel bérmentesített 
küldeményeknél „Fr”, a Midget rendszerű gép
pel bérmentesített küldeményeknél pedig „M” 
jelzéssel szerepel, (pl. Fr12, M3.)

42. Felhívom az érdekelt hivatalokat, hogy 
a bérmentesítőgép használata körül szerzett ta
pasztalataikról — azok használatbavételétől 
számított 3 hó elteltével — felettes hatóságuk
nak véleményes jelentésben számoljanak be.

IV. Vegyes intézkedések.

43. A m. kir. posta értékcikkraktára a 100 
és az 500 pengős értékjegykártyából 1000—1000 
darabot a m. kir. állami nyomdánál haladékta
lanul rendeljen meg és az érdekelt postahiva
talok erre vonatkozó megrendeléseit soronkí- 
vül foganatosítsa.

Az értékcikkraktár köteles a kiadott ér
tékkártyákról igazgatósági kerülefenkint nyil
vántartást vezetni és abban feltüntetni, hogy az 
egyes hivataloknak mikor, hány drb., mily ér
tékű, mily törzsszámú értékkártyákat szolgál
tatott ki. E nyilvántartásokat naptári negyed- 
évenkint két példányban kell vezetni és az 
egyik példányt a negyedévet követő hó 5-ig az 
illetékes postaigazgatóságnak, illetve a vezér- 
igazgatóság 8. postaüzemi osztályának megkül
deni.

44. A felettes postai hatóságok a hivatalok 
által oda felterjesztett mérlegszerű leszámolást 
az értékcikkraktár által megküldött negyedévi 
kimutatás alapján felülvizsgálni tartoznak. A 
felülvizsgálásnál meg kell állapítani azt is, hogy 
az egy-egy engedélyes által fehasznált érték
kártyákon a bérmentesítőgép által benyomott
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és a felhasznált értéket jelző összeg nem halad
ja-e meg az addig felhasznált értékkártyák el
adási árát, valamint, hogy a felhasznált értékkár. 
tyáknak benyomott folyószáma folytatólagos-e 
és az értékkártyákat nem használták-e többször.

45. A hivatalszemlék alkalmával a kiküldöt
tek a hivatal működését ebből a szempontból is 
vizsgálják felül, továbbá a hivatal ellenőrzése 
alá tartozó bérmentesítőgépek összegező szám
lapjának állását a helyszínen állapítsák meg és 
ellenőrizzék, vájjon az esedékes összegeket a 
postahivatalok rendben elszámolták-e?

A hivatalnál talált értékjegykártya készlet

helyességéről pedig a rovancsoló e rendelet III. 
37. pontjában meghatározott módon készí
tendő mérleg útján győződjék meg.

46. Az igazgatóságok, a postavezérigazga
tóságnak közvetlenül alárendelt postahivatalok
ra nézve a postavezérigazgatóság 8. postaüzemi 
osztálya az érdekelt postahivataloknak a III. 42. 
pontban előírt jelentéseit saját tapasztalataik
kal kiegészítve hozzám terjesszék fel.

47. A használatra engedélyezett postai bér
mentesítőgépeket és azok működését a P. R. T.- 
nak ebben a számában külön ismertetem.

Lenyomat-Minták
a 12.710. sz.-hoz.

A Midget bérmentesítőgép betűzőlenyomatának mintarajza.

A Francotyp bérmentesítőgép betűzőlenyomatának mintarajza.
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A bérmentesítőgépek és azok működésének 
rövid ismertetése.

I. Frankotyp rendszerű bérmentesítőgép.
(L. az 1. alatti ábrát.)

A Frankotyp rendszerű bérmentesítési gé
pek három típusban készülnek, melyek A, B és 
C jellel vannak megjelölve. Mindhárom típus 
egyformán elektromotorikus hajtással van be
rendezve, az elektromos vezetékben fennálló 
zavar esetén mindhárom típus kézihajtással is 
működésbe hozható.

A Frankotyp bérmentesítőgép feketére lak
kozott szekrényben van elhelyezve, melynek te
tején a bérmentesítést beállító karok, jobbolda
lán forgatható fogantyú, elől baloldalt a borí
ték becsúsztatására szolgáló nyílás, elől jobb
oldalt üveglap alatt a fogyasztást összegező 
számlálókészülék és számlap, valamint ettől 
jobbra a gépben levő értékkártya számát fel
tüntető számolókészülék van elhelyezve. Hátul 
van a gépet a felnyitás ellen biztosító hivatalos 
postazár, a gép balsarkában elől kis felnyitható 
ajtó mögött van elhelyezve az állítható napi 
keletbélyegző és festékpárna.

A gép működéséhez szükséges, hogy annál 
a postahivatalnál, amelyhez a gép ellenőrzés 
szempontjából utaltatott, ú. n. értékkártya vá- 
sároltassék.

Az értékkártyát a gép jobboldalán levő 
tolóba kell elhelyezni; e tolót az értékkártyá
val együtt a gépbe be lehet nyomni és egy csa
var segítségével rögzíteni. E rögzítés után a gép 
működésbe hozható és mindaddig használható 
bérmentesítésre, amíg az értékkártya összege 
fel nem használódott vagy azt 1 f-el is túllép
ték; ekkor a gép automatikusan lezáródik és 
bérmentesítésre tovább fel nem használható

Az értékkártyát a gépből csak akkor lehet 
kivenni, ha arra előzetesen a gép jobboldalán 
levő emeltyű segítségével rányomtatjuk, az ed
dig felhasznált összeget, amelyet az összegező 
számlap mutat, továbbá az értékkártya és az 
engedélyokirat számát. Ezzel az emeltyűvel 
történt rányomás után az értékkártya kiemel
hető és új kártya behelyezésével a gép újból 
működésbe hózható.

A küldemény bérmentesítése úgy történik, 
hogy a bérmentesítéshez szükséges összeget a 
gépen a beállítható karokkal előre beállítjuk, 
ezután a küldeményt behelyezzük a látható két 
henger közé. Motorikus hajtásnál — a gép foly
tonosan működésben lévén —, a küldeményre 
a bérmentesítés ^összegét rányomj^ gs pedig

egyetlen egy lenyomattal. Kézihajtásnál a gép 
működtetése céljából természetesen a hengerek 
közé helyezés után a jobboldalon levő fogan
tyúval mindig egy fordulatot kell végezni.

A küldeményre a gép a bérmentesítő lenyo
maton kívül a keletbélyegzőt is rányomja.

A gép a küldeményeket ezenkívül sorszám
mal és a cégjelzőklisé lenyomatával is ellátja.

A bérmentesítőgép külső burkolatán vésett 
alakban fel van tüntetve az engedélyokirat 
száma, valamint az, hogy a gép mily összegű 
értékkártyával hozható működésbe.

II. Midget rendszerű postabérmentesítőgép.
(L. a 2. alatti ábrát.)

A 3 vagy 5 alapértékkel kombinálva mű
ködő „Midget” bérmentesítőgép feketére lakko
zott, teljesen zárt szekrény, melynek tetején a 
díjelőlégösszeget feltüntető, valamint a foJ 
gyasztást összegező számlapok és a gép azonos
sági, valamint engedélyszámát és számlálási 
egységének számát feltüntető vésetek láthatók; 
ugyancsak felül a gépet felnvitás ellen biztosító

1. ábra.
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2. ábra.

hivatalos ólomzár, a jobboldalán a forgatható 
fogantyú, annak támasztéka, elől a boríték be- 
csúsztatására szolgáló nyílás, hátul az alapér
téknek beállítására szolgáló csillagkerék és 
végül a baloldalon az egyszerre egy vagy több 
értékjegylenyomat beállítására szolgáló korong 
látható. A gép csak akkor hozható működésbe, 
ha a fél a postahivatalnál megfelelő díjelőleget 
befizet, melynek erejéig a hivatal a bérmente
sítési gépen a díjelőlegszámtáblát beállítja.

A gép 3 vagy 5 előre meghatározott értékre 
állítható be és egy küldeményen annyi érték- 
jegylenyomalot kell alkalmazni, amennyi szük
séges, hogy a díjszabásszerü összeg kitevödjék.

A gép tetején két számtábla látható és pe
dig az egyik nyilvántartja a felhasznált érték- 
egységeket (fogyasztást összegező számlap), a 
másik a díjelőlegből rendelkezésre álló egysé
gek összegét (díjelőleg összeget feltüntető 
számlap). A gép működése közben az előbbi 
számtábla összege növekszik, az utóbbié ellen
ben csökken. A Midget-gép csak értékegysége
ket mutat és azt az egységek számának megfe
lelően kell pénzértékre átszámítani, vagyis pl. 
ha a gép egységszáma 4, akkor a pénzértéket 
úgy kapjuk meg, hogy a kimutatott egységeket 
4-el szorozzuk.

A gép illetéktelen használatának megaka
dályozása céljából hozzátartozó kulccsal zár
ható el.

Budapest, 1928. évi április Hó 5-én.

szám .

A magyar-spanyol utalványforgalom 
kiterjesztése.

10.303.
Értesítem a hivatalokat, hogy ugyanoly 

feltételek mellett minit Spanyolországgal, kö
zönséges postautalványok a Baleári és Kanári 
szigetekkel, Andorra köztársasággal, valamint 
az északafrikai Ceuta, Melilla és Tanger 
spanyol postahivatalokkal is válthatók.

Spanyolország közvetítésével pedig kö
zönséges postautalványok a spanyol Marokkó
ba és a guineai öbölben és part mentén fekvő 
spanyol birtokokra is küldhetők az alább fel
sorolt postahivatalokhoz.

1. Spanyol Marokkóban: Alcazarquivir,
Arcila, Avanzamiento, San Juan de las Minas, 
Cabo de Agua, Ergaia, Kaddur, Larache, Monte- 
Arruit, Nádor, Rinkonde Medik,Rio Martin, 
Segangan, Tetuan és Zeluan.

2. A guineai öbölben: Fernando Poo szige
ten: Santa Isabel és San Carlos. A szárazföldi 
Guineában (spanyol Guinea vagy Muni terü
let): Bata.

Elobey szigeten: Elobey.
A felsorolt postahivatalokhoz címzett és 

pesetában kiállítandó postautalványok, ame
lyek Spanyolország közvetítésével továbbíttat- 
nak, boríték alatt közönséges levélként a kö
vetkező címre küldendők: Gerencia del Giro 
Postal, Direccion General de Communicaciones, 
Madrid. Ez a hivatal végzi a közvetítést.

A közvetített utalvány szelvényére ma
gánközlemény nem írható, kifizetési értesítés 
nem kérhető, visszavétel és címváltoztatás 
nincs megengedve.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletét a 
P. R. T. folyó évi 3. számában közzétett 1.901. 
számú rendeletnél, valamint a Kivonatos Posta-, 
Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás 24. 
oldalán „Utalványforgalom a következő or
szágokkal van” című kimutatásban.

Budapest, 1928. évi április hó 2-án.

Az egyesített egyenleg módosítása.
7.240.

A postamesteri hivatalok indító és átvevő 
szolgálatának egyszerűsítése céljából az „Egye
sített egyenleg” című 350. számú nyomtatványt 
„Postamesteri Egyenleg“ új elnevezéssel módo- 

í sított.alakban állíttattam elő.
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A postamesteri egyenleg két részből áll, 
ú. m. a tulajdonképpeni egyenlegből és; az át- 

•adási részből.
Ez az egyenleg a most használt egyesített 

egyenlegtől abban különbözik, hogy jövőben 
az érkezésről és az indításról csak egy közös 
egyenleget kell vezetni.

A közös egyenleg megterhelési része a kö
vetkező tételekből alakul:

1. Maradvány az előző napról (az előző 
napi egyenleg felmentési részének utolsó tétele).

2. Érkezés (az érkezett rovatlapok alapján).
3. Felvétel (a felvevő okmányok alapján 

minden indítás előtt és a napi felvételi szolgá
lat befejezésekor).

4. Leadásból (a leadási okmányok alapján).
A felmentési részben pedig a következő

tételek szerepelnek:
1. Indítás (az indított rovatlapok alapján).
2. Leadás (a leadási okmányok alapján 

naponkint annyiszor, ahányszor a hivatal kéz
besíteni tartozik).

3. Maradvány a következő napra. (A kö
vetkező napi egyenleg megterhelési részének 
első tétele.)

Az egyenlegbe az egyes tételeket érkezés 
és indítás, illetve az átadás és átvétel idő
sorrendjében kell beírni, továbbá a felvevő ok
mányokban az indítási záradékot továbbra is 
az eddigi módon indításonkint kell készíteni és 
a felvett anyagot az indítási záradéknak meg
felelően kell az egyenleg megterhelési oldalán 
beállítani.

Az egyenleget nem kell érkezésenkint és 
indításonkint, hanem csak naponta -— a szol
gálat befejeztével — lezárni.

A nagyobbforgalmú postahivataloknál 
ahol ezt a hatályos helyi ellenőrzés megkívánja, 
a felettes postai hatóság elrendelheti, hogy a 
hivatal a postamesteri egyenleget naponta több
ször is lezárja.

Helyes és szabályszerű kezelés mellett az 
egyenleg megterhelési és felmentési részének 
egyeznie kell.

A postamesteri egyenleget havi füzetben 
kell vezetni és abban a napi kezelést a hivatal 
keletbélyegző-lenyomatának alkalmazásával 
kell elkülöníteni.

Az átrovatoló postamesteri hivatalok köte
lesek az érkezett rovatlapokon az átmenő kül
demények darabszámát színes irónnal fel
jegyezni és e tételeket az utolsó rovatlapon 
összesíteni. Az átrovatolt küldemények össz-

darabszámát pedig naponta az egyenleg lezá
rása után a következő sorban a megterhelés 
oldalán „átrovatolás” jelzésével bejegyezni.

A hó végén az átrovatolt küldemények da
rabszámát az egyenlegben összegezni kell.

A postamesteri egyenleg átadási részének 
a kitöltésénél és a küldöncnek átadott anyag 
átvételének elismerésénél az eddigi módon (1. 
P. K. U. 26. §. 5. p.) kell eljárni azzal a különb
séggel, hogy az átvételi záradékban az indítás 
számát is fel kell tüntetni.

Egyebekben az ehhez a rendelethez mellé
kelt „minta” szemléltetően mutatja, hogy a 
postamesteri egyenleget mikép kell készíteni.

Nyomatékosan hangsúlyozom, hogy a 
postamesteri egyenleget a felelős postamester 
az érkezett és indított rovatlapok, a felvételi és 
leadási okmányok talapján személyesein ^felül
vizsgálni, a maradvány helyességéről meg
győződni s ennek igazolásául az egyenlegben az 
egyes tételeket színes irónnal bevonalazni és 
ott aláírását alkalmazni köteles.

A postamesteri egyenleget épúgy, mint az 
egyesített egyenleget csak az I. és a II. osz
tályú, valamint az átrovatolással megbízott III. 
és IV. osztályú postamesteri hivatalok vezetik.

Felhívom az érdekelt postamesteri hiva
talokat, hogy a postamesteri egyenleg című 
nyomtatványból a szükséges készletet a m. kir. 
posta központi anyagraktárától a szokásos 
módon haladéktalanul kérjék, a forgalomból ki
vont régi kiadású nyomtatványkészletet pedig 
házi előjegyzésekre használják fel.

E rendelet 1928. évi május hó 1-én lép 
életbe.

Budapest, 1928. évi március hó 30-án.

A m. kir. posta budapesti igazgatási, műszaki 
és számvevőségi szerveinek, valamint a m. kir. 
postatakarékpénztárnak szóló levelezések 

pontos címzése.

ad 5.457.

A P. R. T. folyó évi 11. számában megjelent 
5.457. számú rendelet értelmében a fiókbérlők
nek szóló levelezésen a kézbesítő postahivatal 
számát fel kell tüntetni.

A Budapestre szóló hivatalos és postaszol
gálati ügyben váltott levélpostai küldemények 
feldolgozását is nagyon megkönnyíti, ha ezeken 
a küldeményeken a leadó hivatal száma is sze
repel.
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Felhívom azért az összes postai hatóságo
kat, hivatalokat és szerveket, hogy a Budapestre 
szóló postaszolgálati levelezésnél az illető leadó 
hivatal számát feltétlenül tüntessék fel.

Az egyes postai szerveik budapesti címe a 
következő:
M. kir. kereskedelemügyi mi

nisztérium X. szakosztály (M.
kir. postavezérigazgatóság) .. Budapest 114.

M. kir. postavezérigazgatóság 8. 
ügyosztály .............................Budapest 114.

M. kir. postavezérigazgatóság 9. 
ü. o. belső csoportjai ...............Budapest 114.

M. kir. postavezérigazgatóság 9. 
ü. o. külső csoportjai

I. számú távbeszélő üzemi
c so p o rt...............................Budapest 62.
II. számú távbeszélő üzemi
c so p o rt...............................Budapest 82.

III. számú távbeszélő üzemi
c so p o rt...............................Budapest 4.

IV. számú távbeszélő üzemi
c so p o rt...............................Budapest 114.

VI. számú táviró és rádió
üzleti üzemi csoport .. .. Budapest 4.

VII. számú Rekonstrukciós
c so p o rt...............................Budapest 114.

M. kir. posta központi számve
vősége .................................... Budapest 114.

M. kir. posta központi anyag
raktára ....................................Budapest 741.

M. kir. posta értékcikkraktára Budapest 4.
M. kir. posta járműtelepe .. .. Budapest 10.
M. kir. posta kísérleti állomás Budapest 741.
M. kir. posta utalványkicserélő 

hivatala ....................................Budapest 62.
M. kir. posta tudakozó irodája Budapest 4.
M. kir. posta külföldi hírlap

osztálya ..................................Budapest 4.
M. kir. posta tudakozó irodájá

nak térti osztálya a 8. ü. o. alá 
rendelt hivatalok részére .. .. Budapest 4.

M. kir. postaállomás ...............Budapest 741.
Központi táviróhivatal ...............Budapest 4.
Budapesti távbeszélő díjbeszedő 

hivatal .................  Budapest 82.
„Teréz” távbeszélő központ .. Budapest 62.
„József” távbeszélő központ .. Budapest 82.
A m. kir. posta betegségi bizto

sító intézete ..........................Budapest 4.
A m. kir. posta hirdetőhivatala Budapest 114.

Felhívom továbbá az összes hivatalokat,
hogy a m. kir. postatakarékpénztárnak szóló

levelezésnél az alábbi címet használják:
M. kir. postatakarékpénztár .. Budapest 54.

A hivatalok a fenti címeket az iktató-' 
könyvükben megfelelő helyen jegyezzék elő, a 
nagyobb és külön postai továbbító osztállyal 
bíró hivatalok és szervek pedig a fenti címe
ket írják külön táblára, hogy a levelezést to
vábbító osztálynál az adatok mindig kéznél le
gyenek.

Ha valamely hivatal levelezés céljára nyom
tatott fejléccel ellátott papíríveket vagy nyom
tatott címmel ellátott borítékokat használ, 
azokon szintén tüntesse fel a leadó postahiva
talát és természetesen a fentiek értelmében a 
címzett szerv leadó hivatalát is.

Budapest, 1928. évi március hó 29-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjszabásában.

12.992.

A hivatalok a P. R. T. 1926. évi 61. számá
hoz mellékelt ki!mut|Rtást tíz alábbiak szerint 
javítsák:

14. folyószám, Chile: a 11. hasábban „100” 
helyett írják: 140.

43. Lettország: a 3—5. és 7—11. hasábban 
a régi adatok helyébe írják a következő — f. 
é. április hó 1-től feladott küldeményekre érvé
nyes — új díjakat: 30, 20, 20 és 2.7, 6 a , 6, 30,
30.

60. Brit-Honduras: a 11. hasábban „—” he
lyett írják: 10 39); s a kimutatás alján jegyzet
ként írják: ,,39) Expressküldeményeket csak 
Belize-be lehet feladni”.

61. Brit-Nyassaland: az 5. hasábban „2” 
helyett írják: 1

A 87. folyószám után az 1—11. hasábba 
írják be új sörként: 87/a, Salamon szigetek, 3, 
Vá , \ y>, penny (=  d) 12 pence =  1 shilling, 26.7,
bí, Kt 3, - .

107. Németország: a 6. hasábban „pfennig” 
helyett írják: Reichspfennig.

Budapest, 1928. évi április hó 2-án.

Elveszett postaügynöki utalványbélyegző.
11.483.

Az abaúj szolnoki postaügynökség utalvány
bélyegzője elveszett.

Felhívom a hivatalokat, hogy amennyiben 
e postaügynökségnek — amelyet egyébként a
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nult évi szeptember hó 30-ával megszüntet
em —, utalványbélyegzőjével ellátott posta- 
italvány kerülne kezelésük alá, azt haladékta- 
anul előttes igazgatóságukhoz terjesszék fel.

Budapest, 1928. évi március hó 30-án.

Helyesbítés.
12.624.

A P. R. T. f. évi 11. számának 107. oldalán 
közölt kimutatás 38. tételénél (Résznek) az L 
>etű a 7. hasáb helyett a 6 .hasábba, a kimuta- 
:ás 39. téltelénél j(Sárszentmiklós) pedig a 6. 
íasáb helyett a 7. hasábba Írandó.

Ugyanebben a számban a 108. oldal utolsó 
ílőtti sorában „Pusztaecseg” helyett „Puszta- 
scseg vasúti távirónál” szavak írandók, illető- 
eg a Névsorból a Pusztaecseg vasúti táviró 
íivatalra vonatkozó adatok törlendők.

Budapest, 1928. évi március hó 29-én.

lelyesbítés a Helységnévtárban, valamint a 
,M. kir. postahivatalok és ügynökségek név

sora“ című segédkönyvben.
’ 13.158.

Fábiánháza neve mellől a „pd”, illetve „gy” 
elzés törlendő.

Budapest, 1928. évi április hó 4-én.

Forgalomköri változások.
I.

11.973.
Ferencszállás kk., Torontál vm., u. t. ezen- 

úl Klárafalva.
Kukutyinpuszta O  Deszk, Torontál vm., 

:zentúl Klárafalva.
Budapest, 1928. évi március hó 31-én.

II.
12.523.

Mihályháza nk., Veszprém vm., pápai j., 
deiglenesen szünetelő postaügynökség f. évi 
iprilis hó 1-én újból megnyílt.

Budapest, 1928. évi április hó 4-én.

Személyzetiek.
11.909.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1928. 
évi február havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Dr. Bugyi József igazgató 
69 Budapestről Szegedre, ősz Lajos segédtiszt 
199 Nyíregyházáról Debrecenbe, Remenyik Er
zsébet segédtisztnő 1307 Miskolcról Debrecen
be, Sibau Alajos I. oszt. altiszt 2160 Szolnokról 
Debrecenbe, Hornyák Imre II. oszt. altiszt 3121 
Debrecenből Karcagra, Samai József II. oszt. 
altiszt 4503 Budapestről Kalocsára, Bozsits 
László II. oszt. vonalmester 78 Paksról Bajára.

Felmentettek: Pritz Sándor 393 és Balogh 
Andor 410 II. oszt. tisztek, Kovács István deb
receni 4122, Krupiczer János 4242, Varga Ká
roly 4311, Farkas József 4427 és Raucsik István 
4647 II. oszt. altisztek.

Lemondottak: Bomerszbach Zoltán II. oszt. 
tiszt 126 és Bermann Zoltán műszaki kezelő 35,

Elbocsáttattak: Molnár József segédellenőr 
695, Makai Pál 1465 és Mentzinger László 2939 
II. oszt. altisztek.

Nyugdíjaztalak: Budai Tádé hivatali igaz
gató 52, Jánossy Rezső főtiszt 17, Tarr Péter 
segédtiszt 400, Váradi Pál 37 és Pobrányi 
György 192 II. oszt. szakaltisztek:, Maslár Lajos 
25, Tornai János 70, Horgos István 264, Geren
csér József 854 és Pénzes József 1678 I. oszt. 
altisztek.

Meghaltak: Prazsák Ferenc főellenőr 190, 
Bankó Lajos segédellenőr 699, Csősz Ferenc 
segédtiszt 431, Krutzler István 3476 és Wagner 
Ferenc 3600 II. oszt. altisztek.

Budapest, 1928. évi március hó 23-án.

A m. kir. kir. posta betegségi biztosító intézet 
tagjainak Gleichenberg fürdőbe való beutalása.

1.169.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 

ama gége- és tüdőhurutos, tüdőtágulásos, aszt
más, kezdődő tüdőcsúcshurutos, véredény el- 
meszesedésben szenvedő s kezdődő szívbajos 
betegeit, akik orvosi vélemény szerint hazai 
gyógyintézetekben eredményesen nem kezel
hetők s akiknek Gleichenberg gyógyfürdőben 
való gyógykezelését intézeti fő- vagy szakorvo
sok szükségesnek tartják, a nevezett gyógyfür
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dőbe dr. Szabóky Lajos egyetemi m. tanár, für
dőorvos gyógyintézetébe fogja beutalni.

Az intézet e célból abban állapodott meg 
a nevezett fürdőorvossal, hogy tagjai folyó évi 
április hó 20-tól május hó 31-ig és szeptember 
hó 1-től október hó 10-ig napi 7 P 50 f-ért, jú
nius hó 1-től augusztus hó 31-ig pedig napi 8 
P-ért gyógyintézetét igénybe vehetik. E díjért a 
beutalt tagok lakást (egy- vagy kétágyas, egész
séges megfelelő nagyságú szobát) kapnak és a 
következő ellátásban részesülnek: reggeli: kávé, 
vagy tea két vajas zsemlyével, ebéd: leves, sült 
(15 deka súlyú nyers húsból), kétféle főzelék, 
tészta, vacsora: hús (annyi mint délben), főze
lék, sajt vagy tészta. A  kiszolgálás, ruha-, cipő- 
tisztítás, szobatakarítás, a gyógydíj és az orvosi 
kezelés a díjban benfoglaltatik.

Az intézet a beutalt betegek után a buda
pesti közkórházak alsó osztályára hatóságilag 
megállapított ápolási díjat, ezidőszerint napi 5 
pengőt térít, az utazási költséget és a gleichen- 
bergi tartózkodás alatt felmerült különbözeti és 
egyéb kiadásait a beutaltnak a sajátjából kell 
fedeznie.

A beutalásra vonatkozó kérvényeket aján
latos folyó évi április hó 15-ig az intézet igazga
tóságához benyújtani, hogy dr. Szabóky fürdő- 
orvosnak módjában legyen a behívás időpont
ját a rendelkezésre álló helyekhez képest meg
határozni. Nevezett fürdőorvos a beteget a be
hívás napjáról közvetlenül értesíti.

Budapest, 1928. évi március hó 31-én,

A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi február 
havi forgalma.

• - 2.082/eln. sz.
A takaréküzletben a betétek összege 

1,250.976 P 57 fillérrel haladta túl a visszafizeté

sek összegét. A,betétek állománya ezzel 1928. 
évi február hó végén 28,114.572 P 79 fillért tett 
ki. A különleges takarékbetétek álladéka a fenti 
álladókban 3,083.558 P 28 fillérrel szerepel. A 
betevők számla p hóban 4.677-tel gyarapodott s 
összes számuk e hó végén 1,309.453 volt.

A csekk- és kliring-üzletben a betétek ösz- 
szegét 5,130.677 P ,44 fillérrel múlta felül a 
visszafizetések összege. , A csekkbetétek (állo
mánya ezzel 1928. évi február hó végén 
224,056.242 P 47 fillért tett !ki, A fennálló csekk
számlák száma a hivatalból történt törlések be
tudásával e hó végén 41,369 v o l t . ............. :

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz.- 
forgalma a két üzletágban 1,775.933 tétel s 
1.252,136.144 P 53 fillér, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 252,170.815 P 26 fillér 
volt. : 7.7; . v- •

Az  értékpapír-üzletágban 1928. évi február 
hó végéig kiállíttatott 271.558 drb járadékköny- 
vecske, forgalomban volt e hó végén 92.312 drb. 
Az intézet értékpapír-állománya különféle ér
tékpapírokban és záloglevelekben 1928. évi feb
ruár hó végén 35,444.368 P 99 fillér névértéket 
tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 135,316 drb új zálogfel
vétel 3,080.020 P 40 fillér kölcsönnel és 112.362 
drb zájogkiváiltás 2,348.697 P kölcsönviisszafiir 
zetéssel. ; -

A zálogálladék 1928. évi február hó végén 
606.917 drb volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
13,947.469 P 68 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.300 drb, kényszerárverésre pedig 
4.259 drb, különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 6.570 drb, a befolyt vé
telár 75.867 P volt.

Budapest, 1928. évi április hó. 2-án.
t

Kimutatás
a postaszolgálatból-kizárt hivatali kisegítő személyi adatairól.
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Szabó László hiv. kisegítő Rétság
1905 Sziták Bizalomvesztés"
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Kimutatási
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

1'O-4-* >4-*rs O
A létszámból törölt (kizárt) egyén

A létszámból való 
törlés oka

ÖjC73
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hol utoljára 
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Heffter Mária kiadó Nagyoroszi
1903 Sárbogárd Lemondott

Markovits Szidónia 
férj. Kardos F.-né kiadó Perbete

1896
Szigetszent-

miklós
Postamesterré nevez

tetett ki

Kuptár Tetéz kiadó Pomáz
1895 Nógrádverőce Káliói postamesterré 

neveztetett ki

D
eb

re
ce

n

özv. Bozóky Istvánná 
szül. Sellyey Ilona kiadó Aradváros

1869 Debrecen 3.
A Debreceni 3 sz. 

hivatalhoz postames
terré neveztetett ki

Pályázati hirdetmény.
ad 10.427.

Postamesteri állásra tiszti szerződés köté
sének és a m. kir. postamesterek és postames
teri alkalmazottak országos nyugdíj egyesüle

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.

tébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a 
kötelezettsége mellett:

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a soproni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1928. évi április hó 21-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1928. évi március hó 12-én.
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Kiadói állást keresnek.

Több évi gyakorlattal bíró kiadónő alkalma
zást vállal, rövidebb helyettesítésekre is el
megy. Címe: Szabó Mária postakiadó, Gyula.

Kiadónő május 1-re állást keres. Szíves 
megkeresést Korcz Rózsi kiadónő, Törökszent- 
miklós címre kér.

10 éves gyakorlattal biró kiadó alkalma
zást vállal, esetleg helyettesnek is elmenne. 
Szives megkereséseket kér Terner Erzsébet 
postakiadó, Pocsaj, Bihar vm.

Postakiadó, jó távírász alkalmazást vállal 
április tizenötödikétől. Szives megkereséseket 
kér Pálma Gyula postakiadó, Felsőgalla Új
telep.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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Magyar kir. postahivatal
Minta.

1928 évi március hó
Postamesteri egyenleg.
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48 1632

1 44
ajl. felvétel 1—45 

tétel 1. ind.
raktárkönyv 1. érk. 

1—95 t 7 88 Egy pénzeszsákot, egy levélzsá-

30
csomag felvétel 

1. ind. 1—30 tétel Bpest 72.
20 1

kot és 10 csomagot átvettem 
I. ind. 13 óra !

2 1 60 15 1
Bpest 62 Bpest 2

13 10 1

Nagy Péter 
küldönc

15 1
Bpest 72 Bp.-Curtici 5

1 20 8 1 1 8

Bp
72
65 1816

1 6 12 1
Bp. Curtici 5.

leadókönyv 84-91 t 
raktárkönyv

II. érk. 96—103 t. 5 8 3 Egy pénzeszsáko 8 csórna got

2
Leadásból rk. 
416, 515 tétel maradvány

1 27 4
átvettem 

II. ind. 18 óra

3
Leadásból leadó- 

kőnyv 8, 9, 10 tétel
13 4 168 113 3

Nagy Péter 
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5
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46—50 tétel

6
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II. in d , 31-42 tétel

érték küld. felvétel 
1—6

*
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. ÁPRILIS 19. 11. szám.

T A R T A L O M

A hágai légipostái konferencia határozatainak életbe
léptetése.

Feladó rendelkezése a szállítólevél hátoldalán a stock» 
holmi Csomagegyezmcnyben részt nem vevő országokkal 
való forgalomban.

A szabályellenes átlátszó  (ablakos) levélborítókok 
használati idejének meghosszabbítása.

V áltozás a Franciaországgal, M onacóval és A lgírral 
való forgalom ban az utalványok, utánvételek és megbízás 
sok legnagyobb összegére nézve.

1Ö filléres váltóürlapok rendszeresítése és forgalombas 
hozatala.

A ján lo tt ragjegyek és csomagragszámok megrendelése.
A  belföldre szóló csomagokhoz régi kiadású szállító- 

levelek használatának kivételes engedélyezése.
Változás a csehszlovákországi postahivatalok elneve

zésében.
A P. K. U. első pótlékának szétosztása.
A  P. Ü. Sz. 8. számú pótlékának szétosztása.
H itelezett távírási d íjtartozások  behajtása.

V áltozás a Távíró-Díjszabásban.
A  közös háztartásban élő házastársak, fel- és lem enő

ágbeli rokonok, testvérek és az elhunyt előfizetőkkel kö
zös háztartásban élt házastársak, fent felsorolt rokonok, 
testvérek távbeszé lő . állom ásainak házonkívüli (telken- 
kívüli) áthelyezéssel kapcsolatos átírásánál kedvezm ény 
engedélyezése.

A  B udapest—Abbázia közti távbeszélőforgalom  meg» 
nyitása és a Budapest—Fiume és T rieste  közti beszélgeté
sek díjának leszállítása.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatok meg
nyitása.

Forgalom köri változások.
H ivatalvezetői megbízás.
K im utatás elveszett igazolójegyekről.
Pályázati hirdetm ények.
K im utatás a létszámból tö rö lt 

adatairól.
Kiadói álást keresnek.

postakiadók személyi

*

A hágai légipostái konferencia határozatainak 
életbeléptetése.

13.340.

Az 1927-ben Hágában tartott légiposta kon
ferencia határozatait a magyar postaigazgatás 
is elfogadta és ennek alapján a légipostára vo
natkozóan 1928. évi április hó 23-ával a követ
kező változások lépnek életbe.

I. Levélpostai küldemények.

1. Díjak.

A légipostái pótdíjak ezentúl az összes le
vélpostai légi küldeményekre egységesen van
nak megállapítva. Viszont e pótdíjakat — te
kintve, hogy a légipostái levélforgalmat Európa 
minden országával és néhány tengerentúli or

szággal is a fentnevezett nappal felvesszük — 
zónák szerint kellett megállapítani.

Az alábbi, zónák szerint megállapított 
díjak tehát alkalmazást nyernek a levélpostai 
légiküldemények (levél, nyomtatvány, áru
minta és üzletipapír) minden 20 g-jára, illetve 
minden levelezőlapra. Válaszos levelezőlapnál 
— amely a jövőben légiúton is küldhető, — a lap 
mindkét részén külön-külön le kell róni az 
alábbi légipostái díjat.

(Magától értetődően a légipostái küldemé
nyek után le kell róni az esedékes rendes postai 
díjakat is, ú. m. szállítási díj, ajánlási díj, ex
press díj stb.)

Légipostái pótdíj:Zóna Ország neve:
I. Ausztria 

Bulgária
Cseh-Szlovákország
Németország
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Zóna Ország neve: Légipostái pótdíj:

Románia
Svájc
Szerb-Horvát-Szlovénország 16 fillér

II. Európa többi országai kivéve 
az I. és III. alatt felsorolt or
szágokat 32 fillér ;

III.
Oroszország ) Budapest—Moszkva 
Japán }• között repülő úton, 
Kína 1 onnan vasúttal

64 fillér

IV. Irak, Mezopotámia (Kairó— 
Bagdad—Basra repülő úton) 80 fillér

V. Észak-Amerikai Egyesült Álla
mok (Budapestről az Atlanti 
Óceánig és Newyorktól a 
rendeltetési hivatalhoz leg
közelebb eső légi kikötőig re
pülő úton) 2 Pengő

2. Postaszolgálati levelezés.

Postaszolgálati ügyben váltott levelezés 
ezentúl légipostái pótdíj alá esik. 3

3. Részleges légipostái szállítás.

Ha a feladó azt akarja, hogy küldeményét 
csak az út egy részén szállítsák légi úton, pl. az 
Amerikai Egyesült Államokba szóló küldemé
nyét csak Párisig, ezt a küldeményre fel kell 
írni ilyen alakban: „Par avion jusqu’ä Paris“ 
(Légipostával Párisig). Az ilyen küldeményért 
magától értetődően csak azt a pótdíjat kell le
róni, amely a feltüntetett légi útra jár. Ha kül
földről érkezik ilyen küldemény Magyaror
szágra „Par avion jusqu’ä Budapest“ felírással,

a kicserélő magyar postahivatal az ilyen külde
ményen lévő légipostái ragjegyet, valamint a 
fenti feljegyzést keresztvonással áthúzza és a 
küldeményt rendes postai úton továbbítja.

4. Bérmentetlen vagy hiányosan bérmentesített 
légipostái küldemények.

A teljesen bérmentetlen légipostái levele
ket és levelezőlapokat rendes postai úton kell 
továbbítani. Teljesen bérmentetlen egyéb levél
postai küldeményt tértiként kell kezelni.

Hiányos bérmentesítés esetén légi úton kell 
továbbítani a légipostáinak jelzett küldeményt, 
ha a lerótt díj legalább is a szabályszerű légi
postái pótdíjnak megfelel. A hiányzó díjra 
vonatkozóan úgy az indításnál, mint az érkezés
nél úgy kell eljárni, mint az egyéb, nem légi
postái küldeményeknél.

Ha a lerótt díj a légipostái pótdíjat nem 
fedezi, de legalább a rendes postai díjnak meg
felel, a küldeményt a rendes postai útra kell 
terelni. Ugyanígy kell eljárni, ha valamely le
vélen és levelezőlapon még ez a díj sincs telje
sen leróva, míg az egyéb levélpostai küldemé
nyeket ilyen esetben tértiként kell kezelni.

Abban az esetben, ha a felvevő hivatal va
lamely légipostáinak jelzett küldeményt a fen
tiek szerint valamilyen okból a rendes postai 
útra terel, a küldeményen lévő légipostái fel
jegyzést és ragjegyet erős keresztvonással törli.

5. Kézbesítés.

A légipostái küldeményeket a kézbesítő hi
vatalhoz történt beérkezésük után kiinduló 
első járattal feltétlenül kézbesíteni kell. Ex
press légipostái küldemények sürgős kézbesíté
sére különösen kell ügyelni.

6. Utánküldés.

Ama levélpostai légi küldeményeket, ame
lyeknek címzettjei a rendeltetési helyről eltá
voztak, a rendes postai úton kell utánküldeni, 
ha csak a címzett a hivatalnál előre nem kérte 
a légi úton való továbbítást. A kérelmet a pos
tahivatal csak akkor fogadja el, ha a címzett az 
új útért járó légipostái pótdíjat előre lerója. Ha
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a küldeményt rendes postai úton kell továbbí
tani, a továbbító hivatal a légi útra vonatkozó 
minden feljegyzést, ragjegyet keresztvonással 
érvénytelenít.

7. Légipostái pótdíjak megosztása az egyes posta
igazgatások között.

A magyar postaigazgatás ezentúl megtartja 
a beszedett légipostái pótdíjakat. A légipostái 
szállításért viszont súly szerint megállapított 
díjat fizet a Budapest—Páris, illetve Budapest— 
Konstantinápolyra vonatkozóan a Némzetközi 
Légiforgalmi Rt.-nak, a Budapest—Bécs—Zü

rich, illetve Budapest—Bécs—Malmö, továbbá 
Budapest—Graz vonalra vonatkozóan pedig a 
Magyar Légiforgalmi Rt.-nak. Az egyéb, úgy
szintén a fentiektől elágazó szárnyvonalakon 
végzett légi szállításért az illető állam posta
igazgatásának kell, szintén súly szerint megálla
pított díjat fizetni.

A társaságoknak a díjat a ténylegesen szál
lított teljes súly után, míg a postaigazgatások
nak járó díjat nehány rendkívüli költséggel 
járó vonalon végzett szállítástól eltekintve, kü
lön e célra szolgáló statisztikai felvételek alap
ján történt számítások értelmében fizetjük. Az 
erre vonatkozó szabályokat az érdekelt kicse
rélő hivatalok külön fogják megkapni.

II. Légipostái utalványok.

Ezentúl postautalványoknál is kiköthető a 
légipostái szállítás. A pótdíj ugyanaz, mint a 
fenti I. 1. pontban a levelezőlapra, illetve 20 g. 
súlyú egyéb levélpostai küldeményre megálla
pított pótdíj. Az Egyesült Államokba és Nagy- 
britanniába légipostái postautalvány nem küld
hető.

III. Légipostái csomagok.

A légipostái csomagforgalom megnyílik a 
következő országokkal: Ausztria, Belgium,
Dánország, Észtország, Lettország, Nagybri- 
tannia, Németország, Németalföld, Norvégor
szág, Olaszország, Svájc, Svédország és Török
ország.

A légipostái csomagokért a következő 
díjak fizetendők:

a) a felvevő és rendeltetési országot illető 
végdíj,

b) a légipostái szállításért fizetendő pót
díj,

c) ama országokat illető rendes csomag
szállítási díj, amelyek a csomag postai kezelés
ben résztvesznek.

A díjakat e rendeletem végén lévő kimu- * 
tatás tünteti fel. Megjegyzem, hogy e kimuta
tásban a fenti a—c)-ig terjedő díjak összegezve 
és pengőre átszámítva vannak feltüntetve. 
Amennyiben a csomagnak express kézbesítését 
vagy más különleges kezelését kérte a feladó, 
magától értetődően a megfelelő díjszabás sze
rinti díj külön lerovandó.

A légipostán szállítható csomagok súlya 10 
kg.-ot, terjedelme pedig 100X50X50 cm.-t nem 
haladhat meg. A csomagok minden 10 dm3-ét 
legalább 1 kg. súlyúnak kell venni a díjazás 
szempontjából, még ha a tényleges súly ezt nem 
is éri el.

Értéknyilvánítással a csomagok egyelőre 
nem láthatók el és utánvétel nem köthető ki.

A légipostái csomagok után- és vissza
küldése a rendes postai úton történik, kivéve, 
ha a feladó, illetve a címzett a légi úton való 
után- vagy visszaküldést kérte és ennek díját 
kifizette, illetve annak megfizetésére biztosíték 
adásával kötelezettséget vállal. A biztosítékot 
úgy kell kezelni, mint a díjjegyzék letétjét 
(P. K. U. 11. §. 3. és 5. pontja).
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Légipostái csomagok díjtáblázata pengő, fillérben.

Rendeltetési

ország

S ú l y  k i l o g r a m m o k b a n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

köz. sürg. köz. siirg. köz. siirg. köz. siirg. köz. siirg. köz. siirg. köz. siirg. köz. sírg. köz. sürg. köz. sürg.

Ausztria 2-50 3 '85 4-55 6 -3 5 6-40 8-20 8-20 10-— 1 0 0 5 11-85 12-75 16-35 14-60 18-20 16-40 2 0 -- 18-25 2 T 8 5 20-05 2 3 6  5

Belgium 5-05 8 8 5 9 0 5 14-65 1 2 1 5 1 7 7 5 15-25 20-85 18-40 24-15 2 3 -3 0 32-50 26-40 35-60 2 9 -5 0 38-70 32-65 41-80 35-75 4 4 ‘95

Dánország 4 '3 0 7 '— 8 0 5 12-30 11 — 15-25 1 4 ' - 18-20 1 6 9 0 2 1 .1 5 21-65 29-60 24-60 32-55 27-55 35-50 30-50 38-45 3 3 4 5 4 1-40

Észtország 7 ' 10 — 1 3 2 5 — 18-05 — 22-85 — 27-65 — 3 5-10 — 39-90 — 4 4 7 0 — 4 9 -5 0 — 5 4 -3 0 —

ettország 6 '4 5 — 12-70 — 17-50 — 2 2-25 — 27-05 — 3 4-10 — 38 90 — 4 3 -7 0 — 4 8 -5 0 — 5 3 -3 0 —

N agybritannia 7 '2 0 — 12-15 — 16-35 — 20  60 — 2 4  85 — 3 2-95 — 3 6 .2 0 — 40-45 — 4 4-65 — 4 8 -8 9 —

Németország 3-80 5-15 7 -35 9 -6 0 10-50 1 2 7 0 13-60 15-85 16-70 18-95 2 0-70 24-75 23-85 2 7 8 5 27-15 3 T — 3 0-05 3 4 1 0 33-15 37-20

Németalföld
*

5 T 5 8-50 9 -70 1 5 -3 0 13-15 18-75 16-85 22-20 20-05 27-90 2 5-75 36-80 29-20 39-30 32-65 42-75 36-10 46-20 3 9 5 5 49-65

Norvégország 7 6 5 —
- *

13*25 — 18-05 — 2 2  85 — 27-65 — 3 5 -4 0 — 4 0-20 — 4 5 ‘— — 4 9 7 5 — 5 4-60 —

Olaszország 3 ’S0 — 6 -75 — 8-70 — 10-65 — 12-55 — 1 6 6 5 — 18-55 — 20-50 — 22-45 — 2 4-40 —

Svájc 3-85 6-05 7 5 0 1 1-80 10-20 14-45 1 2-90 1 7 1 5 15-60 19-85 19-85 27-25 22-55 29-90 25-20 32-60 2 7-90 35  3 0 30-60 3 8 - -

Svédország 4-85 8-45 9 2 0 15-35 12-25 18-40 15-30 21-35 18 35 24-50 2 4 -3 0 32-90 26-20 35-95 29-25 3 9 - - 3 2 -30 42-05 35-35 4 5-10

Törökország 4 - 7-25 10-15 11-95 14-30 - 18-45 20-80 — 23-15 — 2 5-50 2 7-90 —

Budapest, 1928. évi április hó 17-én.

Feladó rendelkezése a szállítólevél hátoldalán a 
stockholmi Csomagegyezményben részt nem 

vevő országokkal való forgalomban.
12.766.

A stockholmi Csomagegyezményben részt
vevő országokkal — kivéve Braziliát — való for
galomban, azonkívül az A. C. A., C. A. Niessen 
és a hamburgi, illetve brémai német szállítók út
ján Nagybritanniába és az ír  szabad államba to
vábbított csomagoknál a feladó a szállítólevél 
hátoldalán a PÜSZ. 51. §. 7. pontja értelmében 
— kézbesíthetlenség esetére — intézkedhetik.

A többi, alább felsorolt országokkal való 
forgalomban a feladó azonban csak kétféleké
pen rendelkezhetik és pedig kérheti, hogy

1. a csomagot a rendeltetési országban egy 
más, névleg megnevezett címzettnek kézbesít
sék, (angolul: „If not deliverable as addressed,

deliver to . . . “, franciául: „En cas de souffrance 
livrer ä . . . “); vagy pedig

2 . a csomagról lemondhat (angolul: „If not 
deliverable as adressed, abandon“, franciául: 
„En cas de souffrance abandonner“).

Egyéb intézkedést az ezekkel az országok
kal való forgalomban a feladó nem tehet s 
visszajelentést ezek az országok nem állítanak 
ki.

Ezek az országok, illetve az azokra nézve a 
Csomagdíjszabásban felvett ily útirányok a 
következők:

Brazília, I. út, posta útján;
Egyesült Államok (Amerikai) I. út, az ame

rikai állami posta útján;
ír szabad állam, II. út, az ir posta útján;
Nagybritannia és Észak Írország, III. út, 

brit postahivatalok útján;
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Mexikó.
Csak ugyanilyen intézkedések tehetők to

vábbá a következő angol gyarmatokkal való for
galomban:
|Ar any part Kanada
’Ascension (Feltárna- Kenya és Uganda

dás)-sziget Maláji védállam
Ausztráliai állam szöv. Malta
Bahama szigetek Marokkó, b) brit phiv.
Bermuda szigetek Marschall sziget csak
Bismarck sziget-cso Nauru szigetre

port Mauritius
Brit Bechuanaland Nigeria
Brit-Észak-Borneo Palesztina
Brit Guyana Pápua
Brit-Honduras Pitcairn-szigetek
Brit-Nyugat-India Rhodesia
Brit-Nyassaland Salamon szigetek
Brit Somaliland Samoa szigetek
Ceylon Sarawak
Cyprus Seychelles szigetek
Délafrikai Unió Sierra Leona
Délnyugat-Afrika Szt. Ilona sziget
Ellice és Gilbert sz. Straits-Settlements
Falkland szigetek Tanganyika terület
Fanning szigetek Tonga szigetek
Fidji szigetek Tego, b) angol Togo
Gambia Uj-Fundland
Gibraltár Uj-Hebridák
Plongkong Uj-Zeeland
Kamerun, b) angol Wei-Hai-Wei

zóna Zanzibar.
Amennyiben a feladó nem rendelkezik, a 

csomagokat kézbesíthetlenség esetén vissza 
küldik.

A hivatalok a fentieket jegyezzék elő a 
Csomagdíjszabás 16. §. I. 5. pontjánál, azonkí
vül a fent elősorolt országoknál a megfelelő 
útiránynál a 7. hasábban

Budapest, 1928. évi április hó 4-én.

A szabályellenes átlátszó (ablakos) levélboríté
kok használati idejének meghosszabbítása.

14.325.
A múlt évi P. R. T. 50. számában megjelent 

49.360. sz. rendeletben adott azt az engedélyt, 
:— hogy az átlátszó (ablakos) rész meg nem en
gedett elhelyezése miatt szabályellenes boríté
kok a belföldi forgalomban felhasználhatók, — 
különös méltánylást érdemlő okokból folyó év 
végéig meghosszabbítom.

A vidéki postahivatalok erről a közönséget 
megfelelően (esetleg helyi hírlapok útján) tájé
koztassák.

Budapest, 1928. évi április hó 12-én.

Változás a Franciaországgal, Monacóval és Al
gírral való forgalomban az utalványok, utánvé
telek és megbízások legnagyobb összegére nézve.

13.953.
Értesítem a hivatalokat, hogy a (Magyar- 

országból Franciaországba, Monacóba és Al
gírba szóló utalványok és megbízások, valamint 
a Franciaországból, Monacóból és Algírból M a
gyarországba szóló utánvételes küldemények 
utánvételének legmagasabb összegét az eddigi 
1000 francia frankról 5000 francia frankra s az 
ellenkező irányban az eddigi 320 pengőről 1200 
pengőre) emeltem fel.

A hivatalok jegyezzék elő e változást a Ki
vonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió- 
Díjszabás 24. oldalán „Utalványforgalom a kö
vetkező országokkal van“ c. táblázatban Fran
ciaországra, Monacóra és Algirra vonatkozóan 
s a 27., valamint az 59. oldalon pedig „Megbízási 
forgalom a következő országokkal van“, illető
leg „Utánvételi forgalom a következő orszá
gokkal van“ c. táblázatokban Franciaország, 
Monaco és Algírnál a 2. illetőleg 4. hasábban az 
1000 francia frankot 5000 francia frankra, a 3. 
hasábban pedig a 320 pengőt 1200 pengőre ja
vítsák ki.

Budapest, 1928. április hó 17-én.

10 filléres váltóürlapok rendszeresítése és for- 
galombahozatala.

13.446.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a pénz

ügyminisztérium által újonnan rendszeresített 
10 filléres váltóürlapok a m. kir. posta érték
cikkraktárától már megrendelehtők. Ezekből a 
váltókból, ugyanúgy, mint a többi váltóürlap- í 
ból, 10 drb, vagy 10-el osztható mennyiség 
rendelhető.

A hivatalok a folyó évi P. R. T. 7. számá
ban közölt 4844. sz. rendelet II. sz. kimutatásá 
ban a „kincstári bélyeges váltóürlapok“ rovatba 
legfelül írják be az ár rovatba „10“.

Budapesten, 1928. évi április hó 10-én.
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Ajánlott ragjegyek és csomag'ragszámok meg
rendelése.

13.361.
Tudomásomra jutott, hogy az ajánlott rag

jegyek és csomagragszámok megrendelésénél a 
postahivatalok nem alkalmazkodnak a „Posta 
Szabályrendeletek Gyűjteménye“ VI. részé
ben (Il-ik kiadás) 293. folyószám alatt megje
lent 28.630/909. számú rendelet 14. és 15. pont
jában foglalt utasításokhoz.

A postahivatalok ugyanis ezeket a nyom
tatványokat nem két hónappal a készletük vár
ható felhasználása előtt, hanem igen gyakran 
közvetlenül a felhasználás előtt rendelik meg. 
Nagyon sok esetben megtörtént az is, hogy e 
ragjegyeket csak akkor rendelték meg, amikor 
készletük teljesen felhasználtatott. Előfordul 
az is, hogy a ragjegyeket nem külön, hanem más 
kezelési nyomtatvánnyal együtt közös bizony
latpáron rendelik meg. Mintának pedig nem 
mindig a legmagasabb számú ragjegyet csatol
ják.

Felhívom ennélfogva a postahivatalokat, 
hogy az ajánlott ragjegyek és csomagragszámok 
megrendelésénél szigorúan alkalmazkodjanak a 
fent idézett rendeletben foglalt utasításokhoz. 
Tartoznak továbbá a postahivatalok a rag je
gyek megrendelésekor a bizonylatpár „Jegyzet“ 
rovatában a ragjegyek elmúlt egy évi fogyasz
tásának mennyiségét is mindig feltüntetni.

Végül figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
úgy a ragjegyekkel, mint a többi kezelési 
nyomtatvánnyal nagyon gondosan bánjanak és 
azokat csak a feltétlenül szükséges mennyi
ségben és kizárólag a rendeltetésüknek megfe
lelő célra használják.

Minden visszaélést szigorúan büntetni fo
gok és éppen azért ennek ellenőriztetését az 
igazgatóságok feladatává teszem.

Budapest, 1928. évi április hó 18-án.

A belföldre szóló csomagokhoz régi kiadású 
szállítólevelek használatának kivételes engedé

lyezése.
12.694.

A belföldre szóló csomagokhoz régi ki
adású szállítólevelek használatának engedélye
zése tárgyában a folyó évi P. R. T. 3. számában 
megjelent 1073. sz. rendelet kapcsán megenge
dem, hogy azok a feladók, akiknek a régi min
tájú és cégük feliratával ellátott szállítólevelek
ből még nagyobb készletük van, azokat 1928. 
évi június hó végéig a belföldre szóló csomag

hoz is kivételesen felhasználhassák.
E rendeletet a hivatalok az idézett rende

letnél megfelelően jegyezzék elő.
Budapest, 1928. évi április hó 4-én.

Változás a csehszlovákországi postahivatalok 
elnevezésében.

12.834.
A Prága város körül fekvő községeknek 

Prágával történt egyesítése folytán az alább 
felsorolt postahivatalok új neve illetve megje
lölése a csehszlovákországi postaigazgatás ér
tesítése szerint a következő:
Régi név:
Bohnice ................ .
Branik .....................
Brevnov ................
Bubenec ................
Chuchle ................
Dejvice ................
Hlubocepy ...........
Hostivar ................
Hrdlorezy-Malesice
Jinonice ............
Kariin ................
Kobylisy ...........
Kosire ................
Královské Vinohrady
Krc .....................
Liboc-Hvezda .. . 
Michle ................
Nusle ............................................
Podoli ............................................
Podbaba ............................................
Smichov .......... .................................
Staré Strasnice ..................................
Troja .................................................
Vokovice-Veleslavin .......................
Vrsovice ................................ ............
Zábehlice .......................................
Zizkov ............................................

Erről a hivatalokat tájékozás végett 
értesítem, hogy e helyekre úgy a postai külde
ményeknél, mint a táviratoknál a címben ren
deltetési hely gyanánt az új elnevezést (Prague) 
kell használni.

Megjegyzem, hogy a felsorolt hivatalok 
neve a nemzetközi távirószolgálatra megnyilt 
táviróhivatalokról kiadott hivatalos névjegyzék
ben (Nomenclature) sem a régi, sem az új meg
jelöléssel nem fordult elő.

Budapest, 1928. évi április hó 18-án.

Uj név: 
Praha 44 

• „ 71
51 
45
64 
47 
63
76 
78 
61 
40
42 
59 
31 
70
54 
68
65 
69 
50
55
77
43 
53

, 73
, 75
, 36
azzal
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A P. K. U. első pótlékának szétosztása.
11.762.

A P. K. U. helyesbítésére vonatkozó 1. sz. 
pótlék megjelent.

A pótlékot a hivatalból kiosztott P. K. U. 
példányok tulajdonosai között díjtalanul hiva
talból osztatom szét. Ugyan csak díjtalanul 
kaphatják meg a pótlékot kívánságra a vásárolt 
példányok tulajdonosai is.

Felhívom a postahivatalokat és a posta 
egyéb szerveit, hogy a pótlék alapján a P. K.
U.-t pontosan javítsák, a fedőlapokat az ott 
megjelölt helyre ragasszák be és a változások 
keresztülvezetésének megtörténtét a P. K. U. 
legvégén levő „Előjegyzésibe a vonatkozó ada
tok bejegyzése mellett mindenkor jegyezzék 
fel.

Budapest, 1928. évi április hó 4-én.

A P. Ü. Sz. 8. számú pótlékának szétosztása.
10.578.

A P. Ü. Sz. helyesbítésére vonatkozó 8. pót
lék megjelent.

Azok között,.akik annak idején a P. Ü. Sz. 
egy-egy példányát hivatalból kapták, a 8. sz. 
pótlékot is díjtalanul hivatalból osztatom szét. 
Azok akik példányokat vásároltak, a pótlékot 
valamint utólagos rendelésnél most már az 
1—5. sz. pótlékokat is — kívánságra szintén díj
mentesen kaphatják meg.

Felhívom a postahivatalokat és a posta 
egyéb szerveit, hogy a pótlék alapján a P. Ü. 
Sz.-t pontosan javítsák és a fedőlapokat az ott 
megjelölt helyre ragasszák be.

Budapest, 1928. évi április hó 4-én.

Hitelezett távirási díjtartozások behajtása.
6.606.

A P. R. T. 1927. évi 11. számában közölt 
8821. számú rendelet a távirónál a biztosítékot 
megszüntette és így, ha a fél a valamelyik hó
napban hitelezett távirási díjakat az előírt ha
táridőre nem egyenlíti ki, a postának most már 
nem áll módjában a tartozást a biztosítékból 
kiegyenlíteni. Ha az engedélyes a hitelezett 
távirási díjakat a díj hitelezést követő hó 8-ig, 
hatóság vagy hivatal 25-éig ki nem egyenlíti, az 
adóssal szemben következőképen kell eljárni:

1. Ha az engedélyes távbeszélő előfizető, ál
lomását vidéken a postahivatal a díjhitelezés

beszüntetése mellett távbeszélőn történt előze
tes értesítés után a forgalomból kizárja és azt 
csak a díjtartozás teljes kiegyenlítése után he: 
lyezi ismét üzembe; Budapesten az érdekelt hi
vatal a díjhitelezés egyidejű beszüntetése mel
lett a vonatkozó nyugtát az adós távbeszélő ál
lomásának, illetve állomásainak előzetes figyel
meztetés után a forgalomból való kizárása és 
további megfelelő intézkedés végett a távbe
szélő díjbeszedő hivatalhoz teszi át.

2. Ha az adós fizetési kötelezettségének a 
kizárást követő 15 napon belül sem tesz eleget, 
vele szemben a továbbiak során ép úgy kell el
járni, mint a hogy azt a Tb. Ü. Sz. 29. §. 13. és 
14. p. illetve 30. §. 4. p. és a 34. §. 1. b. pontja 
a távbeszélő díjtartozások esetére előírja.

3. Az olyan adósoktól, akik nem távbeszélő 
előfizetők, vidéken a hivatalnak a tartozást, ha 
az a községi bíróságnál perelhető mindenkori 
értékhatárnál nem több, a községi bíróságnál, a 
nyugta és a nyilatkozat bemutatása mellett pe
res úton kell behajtania. Ha a díjtartozás a pe
relhető értékhatárnál több, a hivatal k nyugta 
és nyilatkozat csatolásával a postaigazgatóság
nak, illetőleg a postavezérigazgatóság 8. ügyosz
tályának tesz jelentést, mely a díjak behajtása 
iránt intézkedik.

Budapesten az ily tartozásokat is, a fen
tebbi módon per útján a díjbeszedő hivatal 
hajtja be.

Az állami, törvényhatósági és községi ha
tóságokat és hivatalokat az esedékes távirási 
díjak behajtása céljából perelni nem szabad; ha 
az illető hatóság (hivatal) másodszori felhí
vásra sem fizet, távbeszélő állomásának egy
idejű kikapcsolása mellett szolgálati úton a m. 
kir. kereskedelemügyi miniszterhez kell jelen
tést tenni.

4. Minthogy a távbeszélő előfizetők a kö
vetkező nyilatkozat 9. és 10. pontjaiban — a 
távbeszélő útján feladandó és kézbesítendő 
táviratok után felmerülő díjak pontos megfize
tését vállalják, azt az eddig érvényben volt ren
delkezést, hogy a közhasználatú távbeszélő há
lózatok előfizetői, ha feladandó távirataiknak a 
postahivatalnak, ügynökségnek (helyi hálózat 
központjának) saját állomásukról való bemen 
dására engedélyt nyertek, okmánybélyegköte- 
les nyilatkozatot tartoznak kiállítani, hatályon 
kívül helyezem.

A táviratok hitelezés mellett való feladásá
nak bejelentésére vonatkozó az a rendelkezés,
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hogy a hitelezés csak előzetes engedély alapján 
vehető igénybe.' (T. Ü. Sz. 11. §. 2. p., 27. §. 
2. p. és 32. §. 3. p.) továbbra is változatlanul ma
rad. Nyilatkozatot azonban jövőben csak azok
nak a magánfeleknek kell kiállítaniok, akik táv
irataikat hitelre, utólagos leszámolás kötelezett
sége mellett közvetlenül a hivatalnál (tehát nem 
telefonon) adják fel.

E rendeletemet a hivatalok a T. Ü. Sz. 11. 
§. 2., 27. §. 2., 3. és 32. §. 3. pontjánál jegyezzék 
elő. A T. Ü. Sz. helyesbítése iránt ..Pótlék“ út
ján fogok intézkedni.

Budapest, 1928. évi április hó 10-én.

Változás a Táviró-Díjszabás-ban.
9.154.

/  S>
A hivatalok az 1927. évi január hó 1 én élet- 

belépett Táviró-Díjszabás-ban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

A 9. oldalon a Megjegyzés hasábban Né- 
/  metországra vonatkozó XP jegyzetben 84 f he

lyett „1 P 12 f“ írandó.
A l l .  oldalon a Megjegyzés hasábban Né

metalföldre vonatkozó XP jegyzetben l P 68 f 
helyett „1 P 35 f“ írandó.

A 12. oldalon * jegyzet szövegében „Ki- 
kondja“ szó törlendő és helyébe „Buta, Coquil- 
hatville“ szavak, továbbá Kongolo után „Lu- 
kolela“ és Lusambo után „Port Francqui“ hiva
talok nevei szúrandók be; ugyanezen jegyzet
ben „táviratok késéséért“ szavak közé „5 napon 
túli“ kitétel szúrandó be, továbbá l,nem vállal“ 
kitétel „vállal“-ra helyesbítendő.

A 16. oldalon a v'g| Eastern, a via Brest- 
Dakar vagy Teneriffe-Dakar végül via Lissa- 
bon-Madére hasábokban Portugál-Nyugat- 
Afrika a) Angola; Benguela, Loanda, Mossame- 
des szódíja 5.60-ról 5.56-ra, Többi hivatal 5.72- 
ről 5.67-re helyesbítendő; ugyanitt b) Guinea: 
Bolama és Bissao szódíja a via Eastern hasábban 
5.25-ről 4.46-ra, a via Brest-Dakar vagy via 
Teneriffe-Dakar hasábban 5.21-ről 4.46-ra és a 
via Lissabon-Madére hasábban 5.25-ről 4.42-re 
helyesbítendő; ugyanitt Bubaque díja a via 
Eastern hasábban 6.32-ről 5.53-ra, a via Brest- 
Dakar stb. hasábban 6.27-ről 5.53-ra és a via 
Lissabon-Madére hasábban 6.32-ről 5.48-ra he
lyesbítendő; ugyanitt Többi hivatal díja via 
Eastern 5.36-ról 4.46-ra, via Brest-Dakar stb. 
5.32-ről 4.46-ra és via Lissabon-Madére 5.36-ról 
4.42-re helyesbítendő; ugyanitt Principe-sziget, 
St. Thomé-sziget díjtételei via Eastern 7.35-ről

5.04-re, via Brest-Dakar stb. 7.31-ről 5.04-re és 
via Lissabon-Madére 7.31-ről 5.— re helyesbí
tendők.

Ugyanitt a Szolgálati korlátozások című ha
sábban az a) Angola-ra vonatkozó „D“ kitétel 
törlendő.

A 18. oldalon a PU táviratokra vonatkozó
d) bekezdésben via Paris Cial után „via Trieste- 
Eastern“ „via Paris W. U.“ kitétel szúrandó be.

Ugyanezen az oldalon a *** jegyzetben és 
a 19., 20., 21., 22., 23. és 24. oldalakon a * jegyzet
ben via Havre Cial után „via Trieste-Eastern- 
Acores-Cial“ kitétel szúrandó be.

A 22. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Nicaragua utáni *** megjelölés és lent a 
*** jegyzet törlendő.

Ugyanezen az oldalon Salvador (San) utáni 
2) megjelölés törlendő.

A 23. oldalon a I. útirányhasábban a követ
kező díjtételek helyesbítendők:

Kis-Antillák:
Aruba . . 8.09-ről 6.69-re,
Bonaire . . . 8.09-ről 6.69-re,
Cur.a?ao . . 7.42-ről 6.02-re. •

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban San Domingo köztársaság Haiti 
szigetén utáni 2) megjelölés és lent a 2) jegyzet 
szövege törlendő.

A 28. oldalon Surinam (Guyana németalföldi) 
szódíja via Északatlanti kábelek — Barbados 
radio 5.52-ről 4.51-re helyesbítendő.

A 29. oldalon Surinam (Guyana németal- 
földi)-nél az =LC = táviratokra vonatkozó
jegyzetben Barbados-radio után „és Newyork- 
radio“ szavak szúrandók be.

Ugyanezen az oldalon Peru-nál a =  D = 
táviratokra vonatkozó jegyzet a következőké 
pen helyesbítendő* „=D =  táviratok csak Limá
ba küldhetők“.

Ugyanezen az oldalon Venezuela szódíja 
via Északatlanti kábelek — Trinidad-radio 5.68- 
ról 5.35-re helyesbítendő.

A 337 oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Ausztráliai-államszövetségnél Tasmania-szi- 
get után még a következők írandók: „továbbá
Maria Island, King Island, Flinders Island, Mag
netic Island, Brunette Down, Wave Hill“.

Ugyanezen az oldalon a f  jegyzet szövegé
ben: „szóló táviratok díja =  Ausztráliai-állam
szövetség +  12 f. Ezekhez a hivatalokhoz“ — 
szavak törlendők.

A 34. oldalon a via Eastern vagy via Var- 
' sovie Indo hasábban Gilbert-szigetek: Ocean
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Island (via Australia) szódíja 5.59-ről 5.15-re és 
Tarawa (via Austrália) 6.30-ról 5.86-ra helyes
bítendő.

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban Flinders-sziget után, valamint a 
35. oldalon a Rendeltetési ország hasábban 
King Island, továbbá Maria Island után a kö
vetkezők írandók: „lásd Ausztráliai-államszö
vetség“; s mindháromra vonatkozó díjtételek 
és megjegyzések azután törlendők.

Ugyanezeken az oldalakon (34. és 35.) a 
*** jegyzetek szövege is törlendő.

A 35. oldalon a via Eastern vagy via Var- 
sovie-Indo hasábban Marschall-szigetek: Nauru 
szódíja 5.62-ről 5.15-re helyesbítendő.

A 36. oldalon a via Eastern vagy via Varso- 
vie-Indo hasábban Salamon-szigetek: Tulagi-
sziget szódíja 5.62-ről 5.15-re helyesbítendő.

Budapest, 1928. évi április hó 11-én.

esA közös háztartásban * élő házastársak, fel 
lemenőágbeli rokonok, testvérek és az elhunyt 
előfizetőkkel közös háztartásban élt házastár
sak, fent felsorolt rokonok, testvérek távbeszélő 
állomásainak házonkívüli (telkenkíviili) áthelye
zéssel kapcsolatos átírásánál kedvezmény enge

délyezése.

//A fö /xm-
Á távbeszélő állomások átírásának meg- 

könnyíté'se céljából elrendelem, hogy ha a táv
beszélő állomásnak (főállomásnak, fővezeték
nek és közvetlen összeköttetésnek) házastársak, 
fel- és lemenőágbeli rokonok, testvérek egymás
közti, illetőleg az elhunyt előfizető nevéről az 
életben maradt házastárs, fent felsorolt rokon, 
testvér nevére való átírását kérik és az átírás
sal kapcsolatban házonkívüli (telkenkíviili) át
helyezésre van szükség, ezekért az átírásokért 
csak a szabályszerű átírási és áthelyezési díjat 
kell beszedni, tehát az ily átírásoknál belépési 
díjat nem kell felszámítani.

Ez a kedvezmény csak abban az esetben 
adható meg, ha az előfizető és az átvevő közös 
háztartásban élnek, illetőleg ha az átvevő az el
halálozáskor az elhunyt előfizetővel közös ház
tartásban élt.

A hivatalok e rendeletemet a Tb. Ü. Sz. 12. 
§. 11. pontjánál és a 32. §. A. 12. c. pontjánál je
gyezzék elő.

A változásnak szöveg szerinti helyesbítése 
iránt fedőlapok útján később fogok intézkedni.

Budapest, 1928. évi április hó 4-én.

A Budapest Abbázia közti távbeszélőforgalom 
megnyitása és a Budapest—Fiume és Trieste

közti beszélgetések díjának leszállítása.
10.090.

•

A folyó évi április hó 10-étől kezdve Buda
pest és Abbázia közt a távbeszélőforgalom meg
nyílik. A beszélgetési díj 4 pengő 70 fillér.

Ugyanezen időponttól kezdve a Budapest— 
Fiume és Trieste közti viszonylatokban a díj az 
eddigi 4 P 95 f helyett ugyancsak 4 P 70 fillér 
lesz.

A Budapest—Abbázia viszonylatban 9—18 
óra közt csak sürgős és igen sürgős beszélge
tések válthatók.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Díjszabásit 
a 36. oldalon Olaszországnál ennek megfelelően 
egészítsék ki, illetőleg helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi március hó 12-én.

Uj magyar-csehszlovák távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

12.833.
A forgalom folyó évi április hó 20-án a kö

vetkező új magyar-csehszlovák távbeszélő vi
szonylatokban megnyílik.

A magyar távbeszélő 
központ neve

A csehszlovák távbeszélő 
központ neve

Beszélge
tési dij

P | f

Kisvárda Legina-Michalany
(Legenyemihályi)

1 70

Sárospatak » 1 15
Sátoraljaújhely » 1 15
Szerencs » 1 70
Tokai 1 70
Tornyospálca Batovo (Bátyú) 1 15

A kir. hivatalok a múlt 'évi január hó 1-én 
kiadott „Távbeszélő díjszabásit az új viszony
latok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi április hó 6-án.

Forgalomköri változások.
I.

12.427.
Vértesacsa nk., Fejér vm., Váli j., ezentúl 

©S3 is.
Félsze^major ^  Vértesacsa u. t. ezentúl 

Vértesacsa.
Budapest, 1928. évi március hó 31-én.
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II.
12.302.

Perbál nk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., biai j. 
ezentúl ©£s is.

Budapest, 1928. évi március hó 28-án.

III.
11.470.

Csobaj postaügynökség változatlan forgal
mi körrel postahivatallá alakíttatott át. — Utal- 
ványszámjelző száma: 2387.

Budapest, 1928. évi április hó 6-án.

IV.
10.081.

Gyopárhalma ^  Orosháza, Békés vm., 
orosházai j., ezentúl ISI Eh. Orosháza, ÉIÖ L, 
Orosháza, "  — 1 =  Kiskunfélegyháza,
Gyopárosi fürdő 552. postáig. Sz. XV/1.

Budapest, 1928. évi március 31-én.

1 4 0

V.
10.081.

„Rákóczitelep 60 Andráshida“ utáni Rákó- 
ezitelep (a második) adatai helyesen: „Rákóczi
telep 60 Orosháza, Békés vm., orosházai j., u. 
p. és u. t. Gyopárhalma.

Budapest, 1928 évi március 31-én.
VI.

13.732.
Felveendő „Felsőakol 60 Böhönye“ után:
Felsőalap 60 Alap, Fejér vm., sárbogárdi j., 

(§Ö L, Bp müZZmE we Ujdombóvár, 
Sárbogárd... , 193, posta-vig. Bp.

Budapest, 1928. évi április 10-én

Hivatalvezetői megbízás.
14.716.

Wähler Róbert postafőtiszt (242) megbiza- 
tott a Budapest 57. számú postahivatal vezeté
sével.

Budapest, 1928. évi április hó 14-én.

23. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.
(1. a P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040 sz. rendeletet.)

Kiállító hivatal és ország
Az igazolójegy

Az igazolójegy tulajdonosa
száma kelte

Alexandrie, Egyiptom 1,120 1927. I. 10. Mohamed Ahmed Ei Fikky
Caire, Egyiptom 188 1927. V. 20. Soleiman Zaki
Marokkó (Spanyol zóna) 513 1925. X. 6. Louis Penna Perez
Bari,_ Olaszország 67,615 1927. X. 24. Orsini Nicola di Giuseppe
Fiume, „ 20,125 1927. I. 4 Giuseppe Sbisá
Mantova, „ 42,843 1928. I. 27. Fioravanti Agostino^fu Giuseppe
Milan, „ 12,281 1926. VI. 19. Tettamenti Primo di Paolo
Napoli 3, „ 23,147 1927. V. 19. Vincenzo Lupo fu Michele
Róma, „ 53,236 1927. X. 12. Mme Valenti Bianca
Róma V, „ 57,409 1927. X. 24. Di Croce Maria in Garutti
Eibar, Spanyolország B. 25,544 1927. X. 1. Dionisio Alonso Oyagüe
León, „ B. 25,153 1927. V. 13. Victor Gómez Peréz
Malaga, „ B. 5,175 1926. I. 23. Jósé Castro Paradas
Málaga, B. 24,652 1927. II. 7. Manuel Oliver Copóns
Mérida, „ B. 14,087 1926. XI. 19. Pedro Barrientos Crego
Pons, „ B. 41,801 1927. IX. 8. Antonio Gabinnan Cabot
Valencia, „ B. 32,167 1927. V. 19. Mme Amelia Sánchez Alvarez
Zaragoza, „ B. 30,133 1927. III. 18. Juan Moneva Puyol

Budapest. 1928. évi április hó 16-án.
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Pályázati hirdetmény.
ad 11.797.

Postamesteri állásra tiszti szerződés köté- | tébe nyug”díjjogos tagként való belépésnek a kli
sének és a m. kir. postamesterek és postames- telezettsége mellett, 
téri alkalmazottak országos nyugdíjegyesiile-
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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 írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigazga
tósághoz 1928. évi május hó 4-ig nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi április hó 10-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

12.797.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást) illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1.

hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1928. 
évi május hó 4-ig nyújtandók be. Az általános 
feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1928. évi április hó 6-án.
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K  inmtatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

Po
sta

ig
az

ga
tó


sá

gi
 k

er
ül

et A létszámból törölt (kizárt) egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

M
. 

ki
r. 

po
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ve
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rig
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ga
tó

sá
g

Ladjánszky Ilona 
Klementin kiadó Csépa

1897 Domony
Több mint 6 hónap 
óta alkalmazást nem 

vállalt

Langer Ernőné 
szül. Pataki Teréz » Keszthely

1892 Budapest 94 » »

Stromp Ilona » Budapest
1905 » »

So
pr

on

Janda Irén » Csejthe
1901

4

I

Budapest 12
1927. XII. 31 -el 

mezőszentgyörgyi 
postamesterré 
neveztetett ki

Pammer Vilma » Enese
1898

Győr-
szentmárton

Ravazdi posta
ügynökké kinevezve

Sz
eg

ed

Chrenka Terézia » Nagybánhegyes
1894 Nagybánhegyes

N agybánhegyesi 
postamesterré 
kineveztetett

Diamant Olga » Sándorfalva 
1899 . Sándorfalva Fél évig nem vállalt 

alkalmazást

Hubert Miklós » Sükösd
1890 Sükösd Sükösdi posta

mesterré neveztetett ki

Kiadói állást keresnek.
önálló számadásra képes kiadónő május 1. 

vagy 15-ére állást keres. Szíves ajánlatokat fize
tés megjelölésével Németh Margit kiadónő, 
Boba posta címre kér. 9

Kezelésben és számadástételben jártas ki
adó azonnali belépéssel állást keres. Cím: Csaba 
József postakiadó, Jászszentlászló.

Gyakorlott kiadó május 1-re helyettesítést 
esetleg kiadói állást keres. Szíves megkeresése
ket Kóthy Lajosné postakiadó, h. postamester 
Tornaőrs, Hevesmegye címre kér.

Kiadónő állást keres Budapesten vagy bár
mely más kerületben. Szíves megkereséseket 
Rácz Erzsébet postakiadónő, Szeged, Főposfa- 
restante címre kér.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. ÁPRILIS 35. 15. szám.

T A R T A L O M
Az A m erikai Egyesült Államokból eredő és más orszá* 

gokba szóló tévesen M agyarországba küldött, —  illetve 
M agyarországra szóló tévesen más országokba kü ldött cső. 
magok utánküldése.

Express kézbesítés a Bulgáriával való légiposta levél* 
forgalomban.

A  távbeszélő előfizetők száma vagy neve u tán  való 
tudakozódás időleges felfüggesztése a magyarsolasz távbe* 
szélő forgalomban.

Bérelt beszélgetéseknél engedélyezett kedvezmények 
az am sterdam i olympiai versenyek tartam a alatt.

K iküldetés fürdő* és nyaralóhelyeken m űködő posta* 
hivatalokhoz.

H elyesbítés a Helységnévtárban, valam int a „M. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsora“ cím ű segéd* 
könyvben.

Forgalomköri változások.
K im utatás a létszámból tö rö lt vagy a postaszolgálatból 

kizárt postakiadók személyi adatairól.
K iadói állást keresnek.

Az Amerikai Egyesült Államokból eredő és 
más országokba szóló tévesen Magyarországba 
küldött, — illetve Magyarországra szóló téve
sen más országokba küldött csomagok után

küldése.
9463.

A P. R. Tára 1925. évi 69. számában közzé
tett „ad 9300“ számú rendelet 13. pontjának 4. 
bekezdése kapcsán közlöm, hogy az Amerikai 
Egyesült-Államokból eredő, Lengyelországba 
szóló, de tévesen Magyarországba küldött cso
magoknál a magyar posta a kapott díjat szintén 
megtartja és a lengyel igazgatásnak díjat nem ad, 
ép úgy mint a Jugoszláviába, Csehszlovák
országba és Németországba szóló, tévesen Ma
gyarországba küldött amerikai csomagoknál.

Magától értetődik, hogy a viszonosság elve 
alapján a Magyarországba szóló, de tévesen a 
fentemlített országok valamelyikébe küldött 
amerikai csomagokért az illető ország postája 
szintén megtartja a kapott díjakat s a magyar 
igazgatásnak díjat nem ad, s ennélfogva ily díj 
nem is követelhető.

A hivatalok ezt a fentidézett rendeletnél 
jegyezzék elő és a csomagdíjszabás 21. §-ának 
11. pontját (4. bekezdést) is megfelelően egé
szítsék ki.

Budapest, 1928. évi április hó 14-én.

Express kézbesítés a Bulgáriával való légiposta 
levélforgalomban.

14.473.
Értesítem a hivatalokat, hogy a Bulgáriá

val való kölcsönös légiposta levélforgalomban 
express kézbesítés is kiköthető.

Budapest, 1928. évi április hó 20-án.

A távbeszélő előfizetők száma vagy neve után 
való tudakozódás időleges felfüggesztése a 

magyarítasz távbeszélő forgalomban.
13.845.

A magyar-olasz távbeszélő forgalom lebo
nyolításának ezidőszerinti átmeneti jellegű ne
hézségeire való tekintettel ebben a forgalomban 
a távbeszélő előfizetők száma vagy neve után 
való tudakozódást időlegesen felfüggesztem.

A kir. hivatalok ennek megfelelően a P. R. 
T. 1928. évi 1. számában közzétett 49.092. számú 
rendelet szövegében a hetedik bekezdés 9-ik so
rában a „magyar-svájci“ szavak után a „magyar
olasz“ kitételt szúrják be, jelen rendelet számot 
pedig jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi április hó 14-én.
, . f
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Bérelt beszélgetéseknél engedélyezett kedvez
mények az amsterdami olympiai versenyek 

tartama alatt.
13.846.

Értesítem a hivatalokat, hogy az amster
dami olympiai versenyek tartama alatt (1928 
május 17-től június 15-ig és július 28-tól augusz
tus 12-ig) egyrészről a magyar távbeszélő köz
pontok, másrészről Amsterdam között bérlet, 
úgy az erős, mint a gyengeforgalmú órákban na
pokra is köthető. A bérlet legkisebb tartama 10 
nap.

A bérlet díja az erősforgalmú órákban a 
közönséges beszélgetés díjának a háromszorosa, 
a gyengeforgalmú órákban pedig a közönséges 
beszélgetés díjának a fele, annyiszor számitva 
a megfelelő havi bérleti díjnak 1/30-ad részét, 
ahány napra a bérletet kötik.

A hivatalok bérleti előjegyzéseket már 
most elfogadhatnak.

Budapest, 1928. évi április hó 18-án.

Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő 
postahivatalokhoz.

15.537.

Értesítem a személyzetet, hogy az 1928. évi 
fürdőidény tartamára a Posta Rendeletek Tára 
e számához csatolt hirdetményben foglalt kimu
tatás A.) részében felsorolt postahivatalokhoz 
kincstári személyzet kirendelése, a B.) részbe 
foglalt postahivataloknál pedig a tiszti segéd- 

' erők szaporítása engedélyeztetett.
A kirendelhető, illetve alkalmazható sze

mélyzet létszámát a kimutatás 4. rovata tün
teti fel.

Azoknak a kijelölését, akik fürdő- és nya
ralóhelyeken működő postahivatalokhoz kiren
deltetnek, illetve akiket a postamesterek tiszti 
segéderőként felfogadhatnak, a postavezérigaz
gatóság kerületét illetően magamnak tartom 
fenn, a többi igazgatóság kerületét illetően pe
dig az illetékes postaigazgatóságra bíztam.

Abból a célból, hogy olyanok küldessenek 
ki, illetve alkalmaztassanak, akiknek gyógyu
lásra, vagy betegség után pihenésre, üdülésre 
van szükségük, a pályázók egészségi állapotu
kat, illetve a kirendelés vagy alkalmaztatás szük
ségét a m. kir. posta betegségbiztosító intézeté
nek, ahol- pedig nincsen, hatósági, községi (kör)

orvos által kiállított bizonyítvánnyal előzőén 
igazolni tartoznak.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton 
terjesszék fel a m. kir. postavezérigazgatóság
hoz (tudniillik a közvetlenül alárendelt hivata
lok személyzete), illetve előttes postaigazgató
ságukhoz.

A postavezérigazgatóság és az igazgatósá
gok az írásbeli jelentkezéseket illetékes tárgya
lás céljából a kirendelésre, illetve kijelölésre 
hivatott igazgatóságnak küldik meg, amennyi
ben pedig a postavezérigazgatóság kerületét il
letnék, az igazgatóságok a jelentkezéseket ter
jesszék fel.

Pályázni e közlemény megjelenésétől szá
mított egy héten belül lehet.

A hivatalok a hirdetményt a személyzet ré
széről könnyen hozzáférhető helyen függesz- 
szék ki.

Budapest, 1928. évi április hó 21-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban, valamint a 
„M. kir. postahivatalok és ügynökségek név

sora“ című segédkönyvben.
13.004.

Etes postahivatal és Karancsság postaügy
nökség neve mellől a „gy“ illetve „pd“ jelzés 
törlendő.

Budapest, 1928. évi április hó 7-én.

Forgalomköri változások.
I.

14.162.

Isztimér k. k., Fejér vm., móri j., ezentúl 
#23 is. Dültfás 6^ Isztimér u. t. ezentúl Iszti
mér. Lusztrét 6^ Isztimér u. t. ezentúl Iszti
mér.

Budapest, 1928. évi április hó 11-én.

II.
13.627.

Kokad nk.> Bihar vm., ezentúl 
Budapest, 1928. április 17-én.

<
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Kim utatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók kiadójelöltek és hivatali kisegitők

személyi adatairól.

Po
sta

ig
az

ga
tó


sá

gi
 k

er
ül

et A létszámból törölt (kizárt) egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
e

b
r

e
c

e
n

Schwarczkopf Jolán kiadó Győr
1902 Gagyvendégi

Gyöngyöstarjáni 
postamesterré 
neveztetett ki

Némethy Erzsébet Körösszakái
1906 Kőrösszakái

A  p o s t a i  s z a b á l y o k 
b a n  e l ő i r t  k ö v e t e l m é n y e k 

n e k  n e m  f e l e l t  m e g

Kurtz Márton postasegéd- 
tisztj elölt

Gyoma
1897 Biharnagybajom

Biharnagy baj omi 
postamesterré 
neveztetett ki

Pé
cs

áj

Lauter Károlvné 
szül. Józan Éva kiadó Karancs

1890 Siklós
Több mint fél év 

óta alkalmazást nem 
vállalt

Kiadói állást keresnek.

Kiadónő május 1-re alkalmazást vállal. Szí
ves megkeresést Rácz Mária postakiadó, Vár
palota (Veszprém vm.) címre kér.

Mindhárom szakban jártas jól vizsgázott 
kezdő férfi kiadó alkalmazást keres bármikori 
belépésre. Cím: ifj. Tóth József Szentlászló.

Mindhárom szakban jártas, számadásté
telre önállóan képes kiadó, május elsejére al 
kalmazást keres. Postamester helyettesítést vál
lal. Cím Drekszler János postakiadó öreglak 
(Somogymegye) vagy Giehathalom (Veszprém- 
megye).

Mind a három szakban jártas kiadó állandó 
alkalmazást vállal május 1-től. Cím: Kotvics Er
zsébet postkiadó Kiskunhalas.

Kiadó, aki eddig nagy hivataloknál dolgo
zott, erősebb forgalmú hivataloknál május 1-ére 
alkalmazást vállal. Cím: Tóth László postahiva
tal Szentgotthárd.

Kiadói állást keres Pratscher Erzsébet 
Szentgotthárd.

Kiadónő, aki több évig első osztályú hivatal

nál működött, azonnalra állást keres. Cím: Pin
tér Aranka, Zalaegerszeg.

Minden szakban jártas férfikiadó azonnali 
alkalmazást keres. Helyettesítést is vállal. Szí
ves megkeresést fizetés megjelölésével Balogh 
Sándor Lajos postakiadó Gyöngyösmellék cím
re kér.

Postakiadónő állást keres, helyettesítést is 
vállal. Megkereséseket Bohácsi Margit Tisza
füred címre kér.

T í z  é v i  gyakorlattal bíró kiadó mielőbbi 
belépésre ajánlkozik, helyettesnek is elmegy. 
Szíves megkereséseket: Terner Erzsébet posta
kiadó Pocsaj. Bihar m. címre kér.

Több évi gyakorlattal bíró kiadónő, aki a 
számadást önállóan végzi, III. osztályú posta- 
hivatalnál helyettesítést vagy kiadói állást ke
res, szíves megkeresést Posgay Vilma kiadónő, 
Alsóábrány, (Borsod megye) címre kér.

Gyakorlott férfikiadó május 15-től szerény 
feltételek mellett, állandó alkalmazásra vagy 
helyettesítésre is vállalkozik. Szíves megkere
séseket Nagy postakiadó, Ukk, Zala m., címre 
kér.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. ÁPRILIS 37.

T A R T A L O M

19. szám.

Á l t a l á n o s  f o r g a l o m  c s  ú j  d í j s z a b á s  é l e t b e l é p t e t é s e  a  
m a g y a r s c s e h s z l o v á k o r s z á g i  t á v b e s z é l ő  f o r g a l o m b a n .

A  p o s t a h i v a t a l o k b a n  ( p o s t a ü g y n ö k s é g e k n é l )  b e r e n d e z  

z e t t  n y i l v á n o s  t á v b e s z é l ő  á l l o m á s o k n á l  h a s z n á l t  b u d a p e s t i  

t á v b e s z é l ő  n é v s o r o k b a n  a  h e l y e s b í t é s e k  é s  p ó t l á s o k  k é r é s z *  
t ü l v e z e t é s e .

A  t e l k e n k í v ü l i  m e l l é k á l l o m á s o k  d í j a z á s á v a l  k a p c s o l a t*  

b a n  f e l m e r ü l t  k é r d é s e k  r e n d e z é s e .
V á l t o z á s  a  F r a n c i a o r s z á g g a l ,  M o n a c ó v a l  é s  A l g í r r a l  

v a l ó  f o r g a l o m b a n  a z  u t á n v é t e l e s  c s o m a g o k  u t á n v é t e l é n e k  

l e g m a g a s a b b  ö s s z e g é r e  n é z v e .

A  s z o l g á l a t i  e g y e n r u h a  s z a b á l y z a t  m ó d o s í t á s a .

Általános forgalom és új díjszabás életbelép
tetése a inagyar-csehszlovákországi távbe

szélő forgalomban.
15.850.

A f. évi május hó 1-től kezdve a magyar
oséit szlávákországi távbeszélő forgalomban az

összes magyar és az összes csehszlovák táv
beszélő központok résztvesznek.

A beszélgetések díjait, melyek a magyar és 
csehszlovákországi végdíjak összetételéből 
alakulnak, a hivatalok maguk állapítják meg. 

i Magyarország és Csehszlovákország végdí- 
| jali díjövbeosztás szerint a következők:

M agyar végdíjak .

Díjöv A viszonylatok megjelölése P f
I Az összes magyar távbeszélő központok és Szlovenszkó valamint Podkar- 

patska Rus (a Csehszlovákországhoz csatolt régi magyar területek) közti 
viszonylatokban ................................................................................ 1 60

11 Az összes magyar távbeszélő központok és Morvaország (Moravie), Szilézia 
(Silesie) valamint Csehország (Bohémé) közti viszonylatokban . . . . 2 05

Megjegyzés.
Az első díjöv magyar végdíja kizárólag csak a Csehszlovákiához csatolt régi magyar felvi

déki központokkal való forgalomban, a második díjöv magyar végdíja pedig kizárólag csak 
a Morvaország—Szilézia, illetve Csehország központjaival való forgalomban alkalmazható.

C selisilovák  végdíjak .

Díjöv A viszonylatok megjelölése P f

I Szlovenszkó és Podkarpatska Rus (a Cschszlovákországhoz csatolt régi ma
gyar területek) összes távbeszélő központjai és Magyarország közti vi
szonylatokban ................................................................................ 1 45

II Morvaország (Moravie) valamint Szilézia (Silesie) összes távbeszélő köz
pontjai és Magyarország közti viszonylatokban.................................... 2 05

III Csehország (Bohémé) összes távbeszélő központjai és Magyarország közti 
viszonylatokban ................................................................................ 3 20 1
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Arra nézve, hogy az egyes csehszlovákor
szági távbeszélő központok Csehszlovákország 
melyik részében feküsznek, a csehszlovák 
igazgatás által kiadott távbeszélő névsorok 
nyújtanak felvilágosítást, melyekkel a fonto
sabb hivatalokat elláttam. A Szlovenszkó és 
Podkarpatska Rus központjait magába foglaló 
névsort a következő hivatalok kapták meg: Bu
dapest 2. számú (József) távbeszélő központ, 
Központi távirőhivatal (nyilvános állomás), Bu
dapest 58, Budapest 62, Balassagyarmat, Bán
réve, Debrecen 1, Eger 1, Győr 1, Komárom 4, 
Miskolc 1, Nyíregyháza 1, Pécs 1, Putnok, Salgó
tarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Sopron 1, 
Szeged 1, Szerencs, Szombathely 1, Prága vá
ros, Csehország, Morvaország-Szilézia névso
rait a következő hivatalok kapták meg: Buda
pest 2. számú (József) távbeszélő központ, 
Központi távíróhivatal (nyilvános állomás), 
Budapest 58, Debrecen 1, Gyöngyös, Győr 1, 
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc 1, Pápa, Pécs 1, 
Sopron 1, Szeged 1, Székesfehérvár 1, Szolnok 
1, Vác. Azok a magyar távbeszélő hivatalok, 
melyek a csehszlovák névsorokból nem kap
tak, kétség esetén a felsorolt hivatalok vala 
melyikéhez forduljanak.

A határszéli magyar és csehszlovákországli 
távbeszélő központoknak egymásközti forgal
mában a díjak nem a fenti díjövrendszer, 
hanem a két központ légvonalban mért egy
mástól való távolsága (km) alapján állapíttat
nak meg. Nevezetesen:

A Komárom—Kamarno (cseh Komárom) 
és Sátoraljaújhely—Slov. Nővé Mesto (Sátor 
aljaújhely cseh része) közti két viszonylatban 
a beszélgetési díj 60 fillér.

Azokban a határszéli viszonylatokban, me
lyekben a légvonalban mért össztávolság 25 
kilométernél nem nagyobb, a beszélgetési díj 1 
P. 15 f; ha pedig az össztávolság 25—50 km. 
közt van a beszélgetési díj 1 P. 70 fillér.

Azt, hogy mely magyar—csehszlovákországi 
távbeszélő viszonylatok beszélgetései díjazan- 
dók a határszéli forgalom kedvezményes díj
szabása szerint, az érdekelt hivatalokkal az 
illetékes soproni, debreceni postaigazgatósá
gok, illetve a postavezérigazgatóság 9. (Buda
pesti távíró- és távbeszélő üzemi ügyosztálya) 
és 8. (Postaüzemi ügyosztálya) fogja külön ren
delettel közölni. E rendeletek kiadásáig álta
lános tájékoztatóul közlöm, hogy az eddigi 
csehszlovákiai díjszabásban 60 f., 1 P. 15 f., és 
1 P. 70 f. díjtételekkel szereplő határszéli

viszonylatok továbbra is ezekkel azonos díj
tételű határszéli viszonylatok maradnak. A 
határszéli viszonylatok beszélgetéseit a kicse
rélő távbeszélő hivatalok a „Kimutatás (Re- 
gistre)1' naplóban külön csoportba foglalva 
vegyék fel.

Uj határszéli viszonylat csak az elöljáró 
igazgatóság (Postavezérig. 8 és 9 ii. o.) engedé
lyével létesíthető. Az igazgatóságok (Postave
zérig. 8 és 9 ü. o.) az engedélyezendő új határ
széli viszonylatokra nézve az illetékes bratisz- 
lavai (pozsonyi) és kosicei (kassai) csehszlovák 
posta- és távíróigazgatóságokkal közvetlenül 
állapodjanak meg, ennek megtörténtével pedig 
azokat a postavezérigazgatóság 5 ügyosztályá
nak is jelentsék be, illetve azzal közöljék.

Ha a közönség oly viszonylatban jelentene 
be beszélgetést, melyben beszélgetések még 
nem folytak, ha szükségesnek látszik, előbb 
próbabeszélgetés tartandó. Ha a próbabeszél
getés nem sikerülne, a hivatalnak ezt elöljáró 
igazgatóságának (a Postaigazgatóság 8. illetve 
9, ügyosztályának) jelentenie kell.

A kir. hivatalok az 1927. évi január hó 1-én 
kiadott Távbeszélő-Díjszabás 21—38. olda
lain a „2. Cseh-Szlovákország“ cím alatt közölt 
díjszabást mint érvénytelent húzzák keresztül 
s helyébe a csatolt „Fedőlap“-ot ragasszák.

Budapesten, 1928. évi április hó 25-én.

A postahivatalokban (postaügynökségeknél) 
berendezett nyilvános távbeszélő állomásoknál 
használt budapesti távbeszélő névsorokban a 
helyesbítések és pótlások keresztülvezetése.

46.616.

Egyik távbeszélőhivatalnál előfordult, hogy 
egy fél a hivatal nyilvános állomásáról beszél
getést kezdeményezett egy budapesti előfizető
vel és a hívott állomás kapcsolószámát az ott 
levő betűrendes névsorban nézte meg. A be
szélgetés során azonban kiderült, hogy a 
hívásra nem az jelentkezett, akivel a hívó 
beszélni óhajtott, hanem egy más előfizető.

A téves összeköttetésnek az volt az oka, 
hogy a hívott előfizető állomásának kapcsolási 
száma a legújabb kiadású hivatalos névsorban 
hibásan volt nyomtatva s a hivatal a névsor 
megjelenésével kapcsolatban kiadott „helyes
bítéseket és pótlásokat4' a névsorban nem 
vezette keresztül.
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Nehogy a fenntihez hasonló esetek a jövő
ben megismétlődjenek, felhívom a távbeszélő 
hivatalokat, hogy a nyilvános állomásoknál 
használt budapesti távbeszélő névsorban a 
helyesbítéseket és pótlásokat, amelyeket 
nyomtatva minden egyes távbeszélővel egye
sített postahivatal (postaügynökség) m&gkap, 
gondosan vezessék keresztül és kételyek ese
tén az eredeti helyesbítéseket és pótlásokat is 
tekintsék meg.

A budapesti postahivatalokban berendezett 
nyilvános állomásnál is úgy a budapesti-, mint 
a vidéki távbeszélő névsorból egy-egy pél 
dányt készletben kell tartani és, ha a felek 
kívánják, a névsort betekintés végett át kell 
adni.

Budapesten, 1928. évii április hó 16-án.

A telkenkívüli mellékállomások díjazásával 
kapcsolatban felmerült kérdések rendezése.

45.312.

Hivatkozással a Tb. Ü. Sz. 14. §-ára, illetőleg 
a P. R. T. 1927. évi 21. számában megjelent 
9615 s?ámú rendeletemre tudomás és miheztar
tás végett közlöm, hogy a budapesti távbeszélő 
hálózatban folyó évi február hó 16-tól kezdő- 
dőleg azokat a jelenleg telkenkívüli mellékállo
másokat, melyeknek a főállomástól, alközpont
tól mért légtávolsága a 400 métert meghaladja 
vagy amelyeknek légtávolsága a 400 métert 
nem haladja ugyan meg, de a telkenkívüli mel
lékállomások részére a Tb. Ü. Sz. 14. §-ában 
(P. R. T. 1927. 21. sz. 9615/X. 1927.) megálla
pított feltételeknek nem felelnek meg (pl. 
törzskábelére^: vesznek igénybe) a megfelelő 
csoportbeli és díjazású közvetlen összeköt
tetésekké-, azokat a „B” csoportbeli, vagyis az 
állami központtal összekötött főállomás (al
központ) és egyes állomás között létesített köz
vetlen összeköttetéseket, amelyek a telken
kívüli mellékállomások feltételeinek minden
ben megfelelnek telkenkívüli mellékállomá
sokká kell átminősíteni.

Két alközpont között létesített közvetlen 
összeköttetést telkenkívüli mellékállomássá 
átminősíteni nem lehet.

A telkenkívüli mellékállomásoknak a 9615/X.
1927. sz. rendeletben megállapított díjszabá

sát egyidejűleg kiterjesztem a hivatkozott ren
deletéin kiadása előtt esetenként megállapított

küldöncdíjszabás mellett engedélyezett azokra 
a telkenkívüli mellékállomásokra is, amelyek a 
telkenkívüli mellékállomások feltételeinek 
egyébként megfelelnek.

A telkenkívüli mellékállomások és a közvet- 
let összeköttetések után a budapesti távbe
szélő hálózatban a 9615/X. 1927. sz. rendelet
ben, illetőleg a Tbdsz. II. táblázatában megálla
pított beszélgetési díjat még akkor is fel kell 
számítani, ha a telkenkívüli mellékállomás 
vagy közvetlen összeköttetés kétkarú váltó 
útján csatlakozik a főállomáshoz, alközpont
hoz.

Erre való tekintettel a budapesti hálózatban 
a telkenkívüli mellékállomásoknál és a „B“ 
csoportba tartozó közvetlen összeköttetések
nél felszerelt összes kétkarú váltónak hivatal
ból, de a díjszabásszerű typuscseredíj ellené
ben CB. kapcsolóval való azonnali kicserélését 
elrendelem.

A CB. kapcsoló után a Tbdsz. II. táblázatá
nak 3. részében megállapított használati és 
fenntartási, illetőleg csak fenntartási díjat elő
fizető terhére természetesen fel kel számítani.

Egyidejűleg a kétkarú váltóknak a vidéki CB. 
hálózatokban CB. kapcsolóval-, a külön (helyi ) 
telep rendszerű hálózatokban a fő- és mellék- 
állomás között beszélgetések folytatására al
kalmas kapcsoló készülékkel való kicserélését 
engedélyezem.

A CB. hálózatokban a kapcsolót a posta 
bocsátja az előfizető rendelkezésére. A kü
lön (helyi) teleprendszerű (induktorös) háló
zatokban pedig a szükséges kapcsoló készülé
ket — szabványos készülék hiányában — elő 
fizető saját költségén tartozik beszerezni és a 
helyszínén a posta rendelkezésére bocsátani.

A kapcsolócsere a vidéki hálózatokban elő
fizető kérelmére történik és azért közös telep- 
rendszerű hálózatban a Tbdsz. V. 2. s. tétele 
alatt megállapított typus cseredíj esedékes, 
külön (helyi) teleprendszerű hálózatokban -— 
mivel a szükségs kapcsoló készüléket -a fél 
szerzi be — a kapcsoló készülék felszerelésénél 
tényleg felhasznált anyagok költségén felül a 
Tbdsz. V. 4. tétele alatt megállapított kikülde
tési és munkadíjat kell megfizetni.

Előfizető a mellékállomás bekapcsolásával 
egyidejűleg is kérheti ily kapcsolók felszerelé
sét. Ilyenkor a felszerelésért különdíj nem jár, 
de külön (helyi) telep rendszerű hálózatban a 
szükséges kapcsoló készüléket ez esetben is 
előfizető saját költségén köteles beszerezni,
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mivel ily kapcsoló készülék még rendszeresítve 
nincsen.

Az előfizető által beszerzett kapcsoló készü
lék/ előfizető tulajdona marad.
, A hivatalok a Tb. Ü. Sz. 14. §. 7. és 11.; a 17. 

4- 23.; a 28. §. 13.; a 32. §. 24.; és az 55. §. 8 ., vala
mint 12. pontjainál jelen rendeletemet jegyez
zék elő. A változások szöveg szerinti helyesbi 
tése iránt fedőlapok útján fogok intézkedni.

A Tbdsz. II. táblázatában a „B“ csoportbeli 
közvetlen összeköttetésnél az ötödik függőle
ges rovatban az „Alközpont“ nagy kezdőbe
tűje kis betűre javítandó és föléje írandó „fő
állomás“ szó; a „Megjegyzés“ rovatba és a P. 
R. T. 1927. évi 21. számában közzétett 9615/X. 
számú rendelet 10. pontjánál második bekez
dés gyanánt beírandó: „Előfizető e beszélgetési 
díjat még abban az esetben is megfizetni tarto
zik, ha a berendezés két karú váltó útján csat
lakozik a főállomáshoz.“

Budapesten, 1928. évi április hó 14-én.

Változás a Franciaországgal, Monacóval és 
Algírral való forgalomban az utánvételes cso
magok utánvételének legmagasabb összegére 

nézve.
16.323.

Értesítem a hivatalokat, hogy a (francia posta
igazgatás kívánságára a Magyarországból 
Franciaországba, Monacóba és Algírba szóló 
utánvételes csomagok utánvételének legna

gyobb összege a 320 pengőt, az ellenkező irány
ban pedig az 1000 francia frankot nem halad
hatja meg.

Az utánvételes levélpostai küldemények, 
értéklevelek és értékdobozok utánvételének 
legnagyobb összege azonban marad 1200 pengő 
(illetőleg 5000 francia frank.)

A hivatalok jegyezzék elő e változást a P. R. 
T. folyó évi 14. számában közzétett 13.953. sz. 
rendeletnél, valamint a Kivonatos Posta-, Táv
író-, Távbeszélő- és Rádió Díjszabás 59. olda
lán „Utánvételi forgalom a következő orszá
gokkal van“ című táblázatban Franciaország, 
Monaco és Algírnál a 2„ 3. és 4.' hasábokban.

Budapesten, 1928. évi április hó 25-én.

A szolgálati egyenruha szabályzat módosítása.
12.764.

A szolgálati egyenruha szabályzat módosí
tása tárgyában kiadott s az 1923. évi P. R. T.
44. számában közzétett 9097. számú rendeletet 
a változott körülményeknek megfelelően a 
következőképen módosítom:

Az 1928/1929. költségvetési évtől kezdve 
a köpeny viselési idejét 4 évben, 
a felöltő viselési idejét pedig 3 évben állapí

tom meg.
Ez a viselési idő megállapítás a folyó évi 

téli ruha esedékességével egyidejűleg lép 
érvénybe.

Budapesten, 1928. évi április hó 17-én.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.
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T A R T A L O M

A légipostái forgalom felvétele több országgal. 
Külföldre szóló utalványtáviratok kiállításánál a 

francia nyelv használata.
Személyzetiek.

Tisztviselők gyógyfürdőzése Hévízen. 
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra. 
Kiadói állást keresők.

A légipostái forgalom felvétele több országgal.
ad 13.340.

Hivatkozással a P. R. T. f. évi 14. számában 
közölt rendeletemre, értesítem a hivatalokat, 
hogy légi levélpostai küldemények a követ
kező országokba is küldhetők:

III. zóna. Perzsia (Budapest—Moszkva
között repülő úton) 64 fillér.

IV zóna. Brit India (Budapest—Róma 
és Kairó—Basra között re
repülő úton) 80 fillér.

V. zóna. Mexikó, Canada, Cuba,
(Budapestről az Atlanti 
Óceánig és New-Yorktól az 
illető ország felé eső leg
közelebbi légi állomásig re
pülő úton) 2 Pengő.

Közlöm továbbá, hogy Egyiptomba szóló 
légi levélpostai küldemények a II. zóna díjsza
bása szerint (32 fillér) elfogadhatók. E külde
ményeket Budapest—Róma között légi úton, 
onnan a rendeltetési helyig a rendes postai 
úton szállítják. A küldeményre rá kell írni: 
„Par avion jusqu ä Rome“.

Felmerült esetből kifolyólag értesítem végül 
a hivatalokat, hogy a Franciaországból Algírba, 
Marokkóba és Délamerikába menő légijáratok
kal egyelőre még légipostái küldemények nem 
küldhetők. Eme országokba szóló küldemények 
tehát csak Marseilleig szállíthatók légi úton, a

Franciaországba szóló küldeményeknek megfe
lelő díj mellett. A küldeményekre fel kell írni: 
„Par avion jusqu a Marseille“.

Budapesten, 1928. évi április hó 27-én.

Külföldre szóló utalványtáviratok kiállításánál a 
francia nyelv használata.

15.761.
Tudomásomra jutott, hogy egyes postahiva

talok a folyó évi P. R. T. 5. számában „A küü 
földre szóló postautalványok kiállításánál 
használható nyelvek és az idegen nyelvű tő-i 
számnevek jegyzékének bővített kiadása“ tár
gyában megjelent 3487 sz. rendeletemet téve
sen magyarázzák és a külföldre szóló utal- 
ványíratokat is magyar nyelven szövegezik.

Félreértések elkerülése céljából figyelmezte
tem a hivatalokat, hogy a Postakezelési UtasK 
tás 12. §. XXXIV. pont 7. bekezdése értelmén 
ben a külföldre szóló utalványtáviratokat min
dig francia nyelven kell kiállítani. Ez alól a 
szabály alól csak az Ausztriába és Németor
szágba szóló távirati utalványok képeznek ki
vételt, amelyek német nyelven is kiállíthatok.

E rendeletemet a hivatalok a fent idézett 
rendeletemnél megfelelően jegyezzék elő.

Egyúttal miheztartás végett közlöm a hiva
talokkal, hogy a PKU. 12. §. XXXIV. pontjában 
foglalt példával szemben egy francia nyelvű 
utalvány távirat helyes szövege a következő: 
„Mandat (a távirat száma számokkal kiírva)
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de (a feladási hivatal neve) Poste (a rendelte
tési postahivatal; neve) ■ X (feladó neve) az 
utalványozott összeg (számmal és betűvel) 
Monsieur, Madame Y (címzett neve és lakása) 
Communication: (Esetleg közlendő szöveg.)

Budapesten, 1928: évi április hó 25-én.

Időszaki hivatal megnyitása.
16.284.

A budapest—zugligeti időszaki posta- és táv
beszélő hivatal működését folyó évi május hó 
1-én ismét megkezdi.

Budapest, 1928. évi április hó 25-én.

Személyzetiek

16.231.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1928. évi 
március havában történt változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek:
Dávid Lajos felügyelő 434 Keszthelyről Za

laegerszegre, Bálintffy József I. oszt. tiszt 153 
Székesfehérvárról Budapestre, Papp Sándor II. 
oszt. tiszt 322 Budapestről Pápára, Hesztera 
Gyula segédtiszt 13, Kecskemétről Budapestre, 
Kapcsos Gábor segédtiszt 137, Pápáról Buda
pestre, Kiss János makiári I. oszt. altiszt 1887, 
Budapestről Egerbe, Szommer Rezső I. oszt. 
altiszt 2136, Hódmezővásárhelyről Sopronba.

Felmentettek.
Dulai Jenő 182, Gáspár Zoltán 192, Mészá

ros Ferenc 313 és Wittenberger Szilárd 442, II. 
oszt. tisztek és Bollog János II. oszt. altiszt 
4057.

Meghaltak:

Répászky Gábor főfelügyelő 290, Török Já
nos II. oszt. tiszt 355, Szilvás Vilmos főellenőr 
47, Dózsa Jenő ellenőr 446, Jámbor János I. 
oszt. altiszt 1835, Gál József 3003 és Krcsma- 
rik István 4452 II. oszt. altisztek, Sifter József 
I. oszt. vonalfelvigyázó 27.

Budapesten, 1928. évi április hó 25-én.

Tisztviselők gyógyfürdőzése Hévizén.

16.433.

A pénzügyminisztérium kezelése alatt álló 
i „nyugdíjjárulék alap“ tulajdonát képező hévíz

fürdői „Tisztviselők háza“ megnyitására vo
natkozó hirdetményt, tudomásvétel végett a
m. kir. posta tisztviselő személyzetével az 
alábbiakban közlöm:

„A m. kir. pénzügyminisztérium a kezelése 
alatt álló „Nyugdíjjárulék alap“ részére, Hé
vízfürdőn egy egészen külön álló és 70 szobá
val rendelkező szállodát vásárolt meg a hozzá 
tartozó árnyas nagy parkkal és napfürdőzésre 
alkalmas kerttel együtt.

Ez a szálloda „Tisztviselők Háza“ elnevezés
sel az 1928. évi május hó 1-én nyílik meg s ab
ban elsősorban tényleges és nyugdíjazott ál
lami tisztviselők és ezeknek özvegyei, továbbá 
amennyiben elég férőhely van, tényleges és 
nyugdíjazott katonatisztek, államvasuti és ál
lami vasgyári tisztviselők és ezeknek özvegyei 
nyerhetnek elhelyezést.

A „Tisztviselők Házá“-ban való lakhatást a
m. kir. pénzügyminisztériumhoz beadandó bé
lyegmentes kérvényben kell kérni s ezeket a 
kérvényeket legkésőbb az 1928. évi április hó 
30-áig kell a m. kir. pénzügyminisztérium IV. 
b. osztályának megküldeni.

A kérvényben meg kell jelölni, hogy kérvé
nyező mely időpontban és mennyi ideig óhaj
tana a „Tisztviselők Házá“-ban lakni, továbbá, 
hogy az ott lakhatást csak saját személyére 
vagy esetleg még egy vagy több családtagjára 
is kéri.

Elsőbbséggel bírnak azok, akik a kérvény
hez csatolt orvosi bizonyítvánnyal igazolják, 
hogy a Hévíz gyógyfürdő használatára szüksé
gük van.

Az igényjogosultságot a tényleges szolgálat- 
i ban állók közvetlen hivatali főnökük részéről a 

kérvényre vezetett záradékkal, a nyugdíjasok 
és özvegyek pedig a nyugdíjról szóló utolsó 
postatakarékpénztári csekkszelvénynek a kér
vényhez való csatolását igazolják.

A „Tisztviselők Házá“-ban lakók részére 
kötelező az ott étkezés, ami reggeli, ebéd, 
ozsonna és vacsorából áll és amiért személyen- 
kint és naponkint négy pengőt kell fizetni. A 
szobáért személyenkint és naponkint június 
és szeptember hónapokban egy pengőt, július 
és augusztus hónapokban két pengőt, május
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hónapban pedig semmit sem kell fizetni. A 
gyógyfürdőnél is lesz kedvezmény.

A „Tisztviselők Házá“-ban való lakhatásnak 
az időtartama általában véve három hét, azon
ban kivételesen három hétnél rövidebb vagy 
hosszabb időre is adható engedély az ott la
kásra.

Nagyon ajánlatos, hogy azok akik nincsenek 
ahhoz kötve, hogy szabadságukat július vagy 
augusztus hónapban vegyék ki, a „Tisztviselők 
Házá“-ban való lakhatást május, június vagy

szeptember havára kérjék, amely hónapokban 
a hévízi meleg tóban való fürdésnek semmi 
akadálya nincsen, a Hévízfürdőn való tartóz
kodás pedig sokkal kényelmesebb és kelleme- ' 
sebb, mint július és augusztus hónapokban.

A „Tisztviselők Házá ban való lakhatás en
gedélyezéséről a kérvényezők idejekorán ér
tesítést kapnak.

Budapesten, 1928. évi április hó 17-én.
M. kir. pénzügyminisztérium.“

Budapest, 1928 április 27-én.

Pályázati hirdetmény. 
11.131.

Postamesteri állásra, a m. kir. postamesterek 
és postamesteri alkalmazottak országos nyug

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.

Betöltendő kiadói állás. A németbolyi posta 
hivatalnál a másodkiadói állás betöltendő, fi
zetés, mosás és ágyneműn kívüli teljes ellátás 
és megegyezés szerinti fizetéssel.

díjegyesületébe nyugdíjjogos tagként való 
belépésnek a kötelezettsége mellett:

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a debreceni m. kir. posta-, 
igazgatósághoz 1928. évi május hó 12-ig nyújt
sák be.

Budapesten, 1928. évi április hó 24-én.

Kiadói állást keres. Szerény igényű postaki
adó, jó távirász, alkalmazást vállal május 15- 
től. Levélbeli szíves megkeresést Pálma Gyula 
postakiadó Felsőgalla, Újtelep címre kér.

'rtVJ
Évi járandóság Szállít:

A posta- 
hivatal 

neve és 
osztálya

fentartási költség "5>:0 .«

Po
st

ai
ga

zg
at

í
ke

rü
le

t

<UÖű<uf—H

<D
öo0»es-l

egyéb 
foglalko
zás nélkül

más fog
lalkozás 
mellett sz

ál
lít

ás
i

át
al

án
y

eg
yé

b
át

al
án

y

O-.rt>O tá
vo

ls
ág

milyen
járattal

t-lOrt n
C
O CCL'rt

% £
_ws w-SS

O
e

"o

J e g y z e t

«J 2 -P f P f i P P X Km. 2 ^ N 4) < - h

D
eb

re
ce

n

D
is

zn
ós

ho
rv

át
 I

V
.

pt
vb

.
i

B
or

so
d-

G
öm

ör
 é

s 
K

is
ho

nt
 K

. 
K

. 
e.

 v
m

.

év
i 

99
6.

—
!

1

1
OÓTt-

'<U 1 1 1

D
is

zn
ós

ho
rv

át
 p

. 
u.

r-n
ö

gy
al

og
*

ké
ts

ze
r

1

*A
 s

zá
llí

tá
sr

ól
 é

s 
a 

ké
zb

es
íté

s 
el

lá
tá

sá
ró

l 
a 

kö
zs

ég
 g

on
do

sk
od

ik

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Félelős v.: Duchon J.





155

RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. MÁJUS 5.

T A R T

Dem ény Károly állam titkár, posta vezérigazgató és 
Kolossváry Endre h. állam titkár, vezérigazgatóshelyettes 
nyugalom ba helyezése.

Olaszország postahivatalainak névjegyzéke, ahova I 
nem zetközi postacsom agok 10 kg. súlyig küldhetők.

A  bélyegértékesítő iroda árusítóhelyén szedett felár 
megszüntetése, illetve módosítása.

Uj magyarsjugoszláv távbeszélő viszonylatok meg* 
nyitása.

18. szám.

A L O M

Forgalomköri változás.
Kinevezések.
K im utatás a postaszolgálatból kizárt hivatali kisegítő 

személyi adatairól.
Kiadói állást keres.
H asznált postai kerékpárok árverése a posta -központi 

járm űtelepén.

Demény. Károly államtitkár, posta vezérigazgató 
és Kolossváry Endre h. államtitkár, 

vezérigazgató-helyettes nyugalomba helyezése.

16.806.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 
1928. évi április hó 24-én kelt rendeletével De
mény Károly államtitkárt, a posta vezérigaz
gatóját és Kolossváry Endre h. államtitkárt, a 
posta vezérigazgatójának helyettesét saját ké
relmükre 1928. évi április hó végével nyuga
lomba helyezte.

Ez alkalommal nevezettekhez az alábbi le
iratokat intézte:

I.

M. kir. kereskedelemügyi miniszter 

2241/eln. 1928. szám.

Méltóságos

Demény Károly úrnak, 

államtitkár, a posta vezérigazgatója

Budapest.

A múlt évi november hó 22-én kelt folya
modványára értesítem Méltóságodat, hogy az 
1912. évi LXV. te. 31. §-ának b) és c) pontjai 
alapján a folyó évi április hó végével saját ké
relmére nyugalomba helyezem.

Méltóságodnak a m. kir. posta és távirda 
szolgálatában — ennek legnehezebb korszaká
ban — kifejtett működése kitörölhetetlen nyo-: 
mókát hagyott az intézmény történetében.

Indíttatva érzem magamat ennélfogva arra, 
hogy most, midőn Méltóságod 45 évet meg
haladó idő után a tényleges szolgálat kötelé
kéből kiválik, fáradhatatlan buzgalommal és 
önzetlen odaadással teljesített értékes műkö
déséért, főleg pedig a postai szolgálatnak meg
reformálása, korszerű fejlesztése, a háború és 
a forradalmak utáni újjáépítése körül nagy 
szaktudással és hazafiassággal kifejtett min
denkori kiváló munkásságáért, sikerekben gaz-: 
dag tevékenységéért, valamint szociális és kul
turális téren is végzett alkotásaiért, amelyek-: 
kel a magyar postát a külföld előtt is ismertté 
tette, — teljes elismerésemet és hálás köszöne- 
temet fejezem ki.

Budapest, 1928. évi április hó 24-én.

Herrmann s. k.
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M. kir. kereskedelemügyi miniszter. 
2242/cln. 1928. szám.

Méltóságos
Kolossváry Endre úrnak,,

h. államtitkár, a posta vezérigazgatójának 
helyettese.

Budapest.

Folyó évi március hó 24-én kelt folyamod
ványára értesítem Méltóságodat, hogy az 1912. 
évi LXV. te. 31. §-ának b) és c) pontjai alap
ján folyó évi április hó végével saját kérel
mére nyugalomba helyezem.

Méltóságod a m. kir. posta és távírda szol
gálatában 46 éven át fáradhatatlan odaadással 
működött. Alapos felkészültsége és lelkes ügy
szeretete, amely Méltóságodat egész hivatali 
pályáján jellemezte, különösen pedig a posta 
műszaki szolgálatának megszervezése, legfőbb 
irányítása, a műszaki berendezések fejlesztése 
s korszerű kiépítése, főleg a nasjy jelentőségű 
távbeszélőkábel létesítése s a budapesti táv
beszélő automatizálása körül kifejtett fáradha
tatlan buzgalma és céltudatos működése mun
kásságát gazdaggá, szolgálatait értékesekké 
tette.

Indíttatva érzem magamat ennélfogva, 
hogy Méltóságodnak a tényleges szolgálat kö
telékéből való kiválása alkalmából évtizedeken 
át teljesített kitűnő munkásságáért és érdemes 
szogálataiért teljes elismerésemet és meleg kö- 
szönetemet fejezzem ki.

Budapest, 1928. évi április hó 24-én.
Herrmann s. k.

Budapest, 1928. évi április hó 28-án.

II.

Olaszország postahivatalainak névjegyzéke, 
ahova nemzetközi postacsomagok 10 kg. súlyig 

küldhetők.
. 14.324.

Az olasz postahivatalok névjegyzéke, 
ahova az olasz posta útján nemzetközi posta
csomagok 10 kg. súlyig küldhetők, változott.

A Csomagdíjszabás 170—178. oldalain levő 
jegyzék helyett új jegyzék készült, melyet a 
hivatalok a P. R. T. jelen számához csatoltan 
kapnak meg annyi példányszámban, ahány pél 
dányt kaptak annakidején a Csomagdíjszabásból.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban levő je
lenlegi jegyzéket húzzák át s ahelyett a csa
tolt új jegyzéket helyezzék el a  Csomagdíj
szabásban.

Budapest, 1928. évi április hó 26-án.

A bélyegértékesítő iroda árusítóhelyén 
szedett felár megszüntetése, illetve módosítása.

13.764.
A magyar kir. postabélyegértékesítő irodá

nak a budapesti főpostaépületben (Petőfi Sán- 
dor-utca) működő árusítóhelyénél, az ott fila- 
telista célokra értékesített postabélyegek és 
portó jegyek után szedett 10%-os felárat, a bel
földi megrendelésekre nézve folyó évi május 
hó í-től kezdve megszüntetem, megrendelés 
alapján külföldre postán továbbított értékcikkek 
után pedig 5%-ra szállítom le.

Azok a postahivatalok, amelyeknél neve
zett irodát ismertető tájékoztatók vannak ki
függesztve, a tájékoztatót megfelelően ja
vítsák ki.

Budapest, 1928. évi április hó 27-én.

Uj magyar jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

I.
16 560.

A forgalmat a következő új magyar- 
jugöszláv távbeszélő viszonylatokban nyitom 
meg:

A magyar távbeszélő 
központ neve

A külföldi távbeszélő 
központ neve

Beszélge
tési dij

~ p  T f ~

Budapest Beli M anastir ( P é l m o n o s t o r ) 2 90
Barcs 2 40
Mohács 1 70
Pécs 1 70
Pécs Suza (Csúza) 2 40
Siklós Beli Manastir ( P é l m o n o s t o r ) 1 35
Szentlőrinc 2 40
lászszentlászló Subotica 2 40
Zalaegerszeg Koprivnica (Kapronca) 2 40
Zalaegerszeg Zagreb (Zágráb) 2 40



IS. szám .

A kir. hivatalok a műit évi január hó 
1-én kiadott „Távbeszélő Díjszabás”-t az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi április hó 28-án.

II.
16.510.

A folyó évi május hó 1-én Jánoshalma és 
Subotica (Szabadka) viszonylatban a távbeszé
lő forgalom megnyílik.

Beszélgetési díj 1 P 70 fillér.
A kir. hivatalok a legutóbbi „Távbeszélő- 

Díj szabás”-1 az új viszonylat adataival egé
szítsék ki.

' Budapest, 1928. évi április hó 27-én.

Forgalomköri változás.
13.636.

Gyöngyöstarján nk., Heves vm„ ezentúl
W . Az új hivatal utalvány jelzőszáma: 2.412. 

Budapest, 1928. évi április hó 18-án.

Kinevezések.
16.506.

I. JA m.l kíir. kereskedelemügyi miniszter 
kinevezte:

a) postafőellenőrökké: Rumann Győző,
Szénás Antal és Papp András postaellenőröket,

b) postaellenőrökké: Porzsolt Károly, Ede- 
lényi Géza és Garai Sándor postasegédellen- 
őröket.

II. A m. kir. posta vezérigazgatója kine
vezte:

a) I. osztályú postatisztekké: Kempf
György, Wagner János, Osztián Dezső, Pollag 
János és Simon Alfréd II. osztályú postatisz
teket,

b) ideiglenes minőségű II. osztályú posta
tisztekké: dr. Pál Miksa, Adám József, Hoff
mann István, Keiner Mihály, Kreisz József, Lu-
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kácsevics Gábor, Makó János, Pardavi Ferenc, 
Szabadics Béla és Váradi István postadíj no- 
kokat,

c) postasegédtisztté: Galgóczy István pos
takezelőt,

d) postasegédfisztnőkké: Tomanek Mária, 
Keresztessy Béláné és Biharni Irén postakezelő
nőket,

e) posta műszaki segédtisztekké: Sündhu- 
ber Károly és Szabó Ferenc posta műszaki ke
zelőket,

f) ideiglenes minőségű postakezelőnőkké: 
özv. Prack Sebestyénné, Alexa Mária, özv. Ko
vács Kálmánná és özv. Józsa Jenőné díjnoko- 
kat,

g) I. osztályú postaszakaltisztté: Bréhm
Sándor I I .  osztályú szakaltisztet,

h) I I .  osztályú pasfcaszakal tisztekké: Nagy 
János kalotaszentkirályi és Szegedi József 
pusztaszámori I. osztályú postaaltiszteket,

i) I. osztályú postaaltisztekké: Povozsányi 
Imre, Herczeg Ferenc, Pónuzs József, Bereczki 
Albert, Vajdulák Pál, Gyursánszky Alajos, 
Bolla László, Berényi Benedek Ferenc, Kinszler 
Aurél és Salai Gergely II. osztályú posta- 
altiszteket,

j) ideiglenes minőségű II. osztályú posta- 
altiáztekké: Tóth Miklós, Tánezos Mihály, Fir- 
nigl György, Varga Sándor, Kovács Károly kis
béri, Szeleczky György, Hollósi Gyula, Udvari 
József, Sípos István, Szabó Mihály, Jurkovic 
Antal, Pék György, Proszonyák Ferenc, Jaku- 
pék Lajos, Sepely Bálint, Fagyas Gábor, Timii 
István, Kovács József pázmándi, Szabó János 
havibéres postakocsisokat, Varga Lajos és 
Varga Pál havibéres kisegífőszolgákat,

k) II. osztályú garagiemesterré: Krajcsovics 
Ferenc gépkocsivezetőt,

l) I. osztályú vonalfelvigyázókká: Katona 
János, Sándor István és Gy. Nagy Gyula II. 
osztályú vonalfelvigyázókat,

m) ideiglenes minőségű II. osztályú vonal
it eílvilgyázókká: Fodor Béla, Berfa /Sándor és| 
Petrovics István táviTdamunkásokat.

Budapest, 1928. évi április hó 27-én.
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Kim utatás
a postaszolgálatból kizárt hivatali kisegítő személyi adatairól.

n e v e

Biró Ilona

A létszámból törölt (kizárt) egyén

állása születési helye 
és éve

állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

hiv. kisegitő Kunszent- 
miklós 1905 Váchartyán Bizalomvesztés

Kiadói állást keres.
Mindhárom szakban jártas postakiadó 

azonnali alkalmazást vállal. Cím: Gyugel Ká
roly p. kiadó, Kiskunhalas.

Használt postai kerékpárok árverése a posta 
központi járműtelepén.

17.468.
150 drb. használt postai kerékpár és egyéb 

autó és kerékpár alkatrészek, acél, öntöttvas, 
aluminium és rézanyagok 1928. május hó I4*én 
(hétfőn) a m. kir posta központi járműtelepén 
délelőtt 9 órakor Budapest X. Kőbányai-ut 22/a 
nyilvános árverés utján eladatnak; az árverésen 
elfogadott ár és 2% forgalmi adó készpénzben 
fizetendő az árverés alkalmával.

Budapest, 1928. évi május hó 3-án.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. MÁJUS 5. 19. szám.

T A R T A T O M

Dr. báró Szalay G ábor postafőiga/.gatónak a m. kir. posta vezérigazgatójává tö rtén t kinevezése.

A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére dr. báró 
Szalay Gábor postafőigazgatót a posta vezérigazgatójává a IV. fizetési ősz? 
tályba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1928. évi április hó 24. napján.
Horthy s. k., 

Herrmann Miksa s. k.

N éh á n y  szó  a m. kir. p osta  szem élyzetéhez.

Midőn a kereskedelemügyi m. kir. Miniszter Ür Ö Excellenciája bizal* 
mából s a Kormányzó Ür Ö Főméltósága kegyéből elfoglalom a posta vezér* 
igazgatói székét, meleg szeretettel üdvözlöm a m. kir. posta egész személyzetét. 
Egyben szükségét érzem annak, hogy hozzá néhány szót intézzek.

A magyar kir. posta személyzete a tőle megkívánt fegyelmezettségével, 
kötelességtudásával, megbízhatóságával és becsületességével biztos támasza 
volt eddig is a közgazdasági, társadalmi és állami életünk rendjének s a külföld 
előtt is mindenkor példaként tündöklőit. — Arra kérek mindenkit, aki magyar 
postásnak tartja magát, hogy ezeket az erényeit, jeles tulajdonait őrizze meg, 
ápolja a jövőben is, hisz láttuk a háború utáni rövid, de igen szomorú korszak* 
ban, mikép dőlhet romba ezek nélkül évtizedek fáradságos építő munkája.

Bánjunk egymással testvérként, ápoljuk, fejlesszük továbbra is az egyes 
karok között levő egyetértést és összhangot; egymás munkáját kölcsönösen 
megbecsülve és elősegítve fogjuk legjobban szolgálni az intézet céljait s ezáltal 
közvetve szegény hazánk ismételt felvirágoztatását.



160 ÍO. szám.

A vezetéssel megbízott tisztviselőknek a reájuk bízott összes személye 
zettel — tisztviselőkkel és altisztekkel egyaránt — emberségesen, megértéssel 
és szeretetteljes gondoskodással kell bánniok; az erős kéz csak ott és akkor 
váljék érezhetővé, amikor a jóindulat és meggyőző indokolás nem vezet kellő 
eredményre. A vezető tekintélyt ne a feleslegesen alkalmazott szigorral, hanem 
szaktudásával és műveltségével szerezzen magának. Az alárendelteknek viszont 
feltétlen engedelmességgel, bizalommal és becsületes kitartó munkával kell 
viszonozni a feljebbvalók jóságát és szeretetteljes gondoskodását.

Egymás kölcsönös megbecsülése igen lényeges tényezője munkánk eredi 
ményességének. Ne engedjük, hogy kvalifikáció és rangsor*külömbségek szét* 
húzást teremtsenek, mert ily érzések visszahatással vannak nemcsak az egy* 
másközt megkívántató jó viszonyra, hanem a munka jóságára is. A maga 
helyén bármily képesítésű alkalmazott hasznos munkát végezhet.

A közönséggel való érintkezésnél kifogástalan modort és előzékeny ki* 
szolgálást követelek mindenkitől s e követelésemnek minden rendelkezésemre 
álló módon, és eszközzel érvényt kívánok szerezni, mert mindig szemünk előtt kell 
tartanunk, hogy a posta van a közönségért és nem fordítva.

Előzékenység, jó modor és hidegvér a követelődző és ideges felet is a 
legtöbb esetben le fogja fegyverezni.

A magam részéről meleg szeretettel kívánok a személyzeti kérdésekkel 
foglalkozni s e tekintetben az igazságosság mellett a megértés és méltányosság 
fognak engem vezetni. A személyzet társadalmi, szociális és kultúrális egyesük 
leteinek, szerveinek fejlesztése, támogatása, hazafias irányban való haladásuk 
biztosítása kedves kötelességem lesz. E mellett a személyzet minden jogos és 
a posta és az ország pénzügyi helyzete által megszabott keretben megvalósít* 
ható kívánságait támogatni és megvalósulásukat elősegíteni kívánom.

Nehéz és felelősségteljes útamon sok jó szándékkal és erős akarattal el* 
indulva, támogatásukat kérem és viszont támogatásukat ígérem, hogy közös 
jó munkával a posta, az ország és ezáltal önmagunk boldogulását is elő* 
segítsük.

Istenbe vetett bizalommal a további munkára fe l!

Budapesten, 1928. évi május hó l*én.

Dr. báró Szalay Gábor
a m. kir. posta vezérigazgatója.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u, 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | í § |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI  S g l ?  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER. 

BUDAPEST 1938. MÁJUS 1«. 30. szám.

T A R T A L O M
Szervezeti változás.
Felmentés és megbízás.
A levélpostai küldemények oxpresskézbesítésének fel

vétele az Oroszországgal való forgalomban.
Csak közönséges anyagot tartalm azó levélzsákok jegy- 

zékélésc a m agyar-ném et forgalomban.
A légipostára vonatkozó fedőlap kiadása.
Mozgó- (kalauz) postakocsinak útközben bekövetke

Szervezeti változás.
17.301.

Az 1928. évi május hó Lével a postavezér? 
igazgatóság szervezetében a következő váltó? 
zásokat rendelem el:

1. A vezérigazgatö?helyettesi állás meg? 
szűnik.

2. Megszűnik továbbá a központi főbiztosi 
megbízás is.-

Azok a vizsgálati ügyek, amelyeket a köz? 
ponti biztosok látnak el, a vezérigazgatóság 8. 
posta üzemi osztályából a 4. posta üzleti? és 
kezelési ügyosztály ügykörébe kerülnek.

3. A vezérigazgatóság 1. (személyzeti) és 
2. (jogi?, pénz? és hitel?) ügyosztályai az A) 
(posta) főosztály ügyköréből kivétetnek és köz? 
vétlenül a vezérigazgató rendelkezése alá ke? 
rülnek.

Ezt a rendelkezést az 1926. évi P. R. T.
9. számában közzétett 1547. számú rendeletnél 
elő kell jegyezni.

Budapest, 1928. évi május hó 2?án.

Felmentés és megbízás.
17.302.

Csatth Béla postafőigazgató felmentetett 
a postavezérigazgatóság 8. ügyosztályának ve? 
zetése és központi főbiztosi megbízatása alól és

zett menetképtelensége esetén követendő eljárás m ódo
sítása.

Sajtóhibaigazítás.
Forgalomköri változás.
A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi m árcius havi 

forgalma.
K im utatás létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

megbízatott a postavezérigazgatóság A., posta? 
főosztályának a vezetésével.

Rákóczy Mihály postafőigazgató felmente? 
tett a debreceni postaigazgatóság vezetése alól 
és megbízatott a postavezérigazgatóság 8., 
postaüzemi ügyosztályának a vezetésével; dr. 
Asztalos Domokos postafőigazgató pedig meg? 
bízatott a debreceni postaigazgatóság vezeté? 
sével.

Dr. Polónyi Ferenc postaigazgató felmen? 
tetett a központi biztosi megbízatása alól.

Budapest, 1928. évi május hó 2?án.

A levélpostai küldemények expresskézbesítésé- 
nek felvétele az Oroszországgal való forgalom

ban.
16.444. ' Y\

'
1928. évi május 15?től kezdve Magyarország 

és Oroszország közti viszonylatban a levélpostai 
küldemények express kézbesítését is ki lehet 
kötni. A díjak és feltételek ugyanazok, mint az 
egyéb forgalomban.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a P. R. T. 
1924. évi 73. számában közzétett 20.000. számú 
rendeletemnél.

Budapest, 1928. évi április hó 30?án.



162 3 0 . szám .

/Csak közönséges anyagot tartalmazó levél* 
zsákok jegyzékelése a magyar*német forgás 

lomban.
13.745.

Folyó évi május 15stől kezdve a magyarsnés 
ít forgalomban a csak közönséges anyagot 

tartalmazó tehát fehér zsákfüggvényes levél* 
zsákok darabszámát a rovatlap II. részében 
nem kell feltüntetni. E részbe tehát csak az aj ám 
lást tartalmazó azaz vörös zsákfüggvényes zsá* 
kok darabszámát kell fenti naptól fogva beírni.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a P. R. T. 1927. 
évi 41. számában közölt 38.975. sz. rendeletem* 
nél.

Budapest, 1928. évi április hó 30*án.

A légipostára vonatkozó fedőlap kiadása.
17.303.

Felhívom a hivatalokat, hogy a Kivonatos 
Posta*, Táviró*, Távbeszélő* és Rádió*Díjszabás 
18., 19. és 20. oldalain a légipostára vonatkozó 
rendelkezéseket töröljék és eme oldalak helyére 
a P. R. T. jelen számához mellékelt fedőlapot 
ragasszák be.

Budapest, 1928. évi május hó 3*án.

Mozgó* (kalauz) postakocsinak útközben bekö* 
vetkezett menetképtelensége esetén követendő 

eljárás módosítása.

14.999.
Valamely mozgó* vagy kalauzposta kocsi* 

jának útközben bármely okból bekövetkezett 
menetképtelensége esetén a postaanyag továb* 
bításának biztosítása érdekében mind a vasúti, 
mind a postai személyzet részéről együttesen 
követendő eljárást — a hasonló tárgyban ki* 
adott 1883. évi április hó 17*én kelt 12.261., az 
1884. évi március hó 10*én kelt 9.186. és az 1888. 
évi augusztus hó 4*én kelt 35.427. számú köz* 
munka és közlekedési, valamint az ezeket ki* 
egészítő 1909. évi április hó 3*án kelt 15.668. 
számú kereskedelemügyi m. kir. miniszteri ren* 
deleteknek egyidejű hatályon kívül helyezése 
mellett — a következőképen szabályozom:

Ha a mozgó* (kalauz) posta kocsiját útköz* 
ben valamely ok miatt a továbbító vonatból 
vissza kell hagyni, a követendő eljárás attól

függ, vájjon az előfordult forgalmi akadály he* 
Ivén alkalmas tartalékpostakocsi áll*e rendelke* 
zésre vagy sem, a postakocsit személy*, vagy 
gyorsvonat szállítja*e, s végül vájjon az illető 
postamenetet csupán egy vagy egynél több 
postaalkalmazott kíséri-e.

1. Ha megfelelő tartalékpostakocsi helyben 
készenlétben van, s a futóképtelenné vált pos* 
takocsi személyvonatban közlekedett, a mozgó* 
(kalauz) postakocsiból az összes postaanyagot 
és minden, a leltárhoz nem tartozó felszerelési 
tárgyat abba át kell rakni s a mozgó* (kalauz) 
posta a pótkocsiban rendesen tovább működve 
folytatja útját.

A visszamaradt kocsi kulcsát az állomás
főnöknek kell átadni.

A tartalékpostakocsival ellátott állomás 
— ha azt a vasúti forgalmi viszonyok megenge* 
dik, illetve az 5.*ban foglaltak figyelembe vétele 
mellett köteles a posta által kijelölt és futóké* 
pesnek talált postakocsit — az értesítés vétele 
után azonnal a besorozott postakocsi közelébe 
állítani úgy, hogy a postaanyag könnyű szerrel 
átrakható legyen.

Tartalékpostakocsi jelenleg a következő ál* 
lómásokon van: Békéscsaba, Cegléd, Debrecen, 
Győr, Hatvan, Hegyeshalom, Komárom, Mis* 
kolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Salgó*

I tarján, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok (2 db.), 
j Szombathely és Ujdombóvár. Ha a felsorolt 

tartalékpostakocsik állományában, vagy álló*
! rnási helyében változás következnék be, azt a

m. kir. postavezérigazgatóság esetről*esetre a 
vasutigazgatósággal közölni fogja.

2. Ha a beállott akadály színhelyén nincs 
postakocsi tartalékban s a kalauzpostával csu* 
pán egy postaalkalmazott utazik, ebben az eset* 
ben a kalauzposta*működését egyelőre meg*

| szüntetve — visszamarad. Ilyenkor azonban a 
kalauzposta a közönséges és ajánlott levélpos* 
tai küldeményekből az akadály helyén túl, a vo* 
nalszakasz mentén fekvő, a kalauzpostával 
egyébként rovatolási összeköttetésben levő 
postahelyek, valamint a csatlakozó mozgó* 
(kalauz) posták részére levélzárlatokat tartozik 
készíteni. E levélzárlatokat a kalauzpostánál 
levő máshonnan beérkezett közvetlen levélzár* 

| latokkal együtt az illető vonat vezetője (ka* 
I  lauza) útján okvetlenül előre kell küldeni.

A kalauzposta az előreküldött levélzárlatok* 
ról fő=(összesítő) átadójegyzéket állít ki a köz* 
vetítő vasúti közeg részére, aki az átvételt az 

J átadójegyzék másolatán névaláírással elismeri.
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A kalauzposta egyben az egyes zárlatokról kik 
lön kiállított (részlet) átadó jegyzékeket is át» 
adja. Az egyes részlet jegyzékekre a kalauzposta 
a következő megjegyzést vezeti rá:

„Kp. nem közi.“ (Kalauzposta nem közieké? 
dett).

A közvetítő vasúti közeg a levélzárlatokat 
-  a hozzájuk tartozó átadójegyzékekkel együtt a 

jelentkező postaküldöncnek (altisztnek) átadja, 
azonban postát tőlük nem vesz át.

A visszamaradt kalauzposta a többi anya? 
got - -  a körülményekhez képest — vagy az 
utána jövő mozgó? (kalauz) postának adja át, 
escTÍeg új, vagy az időközben futóképessé tett 
kocsiban az utána jövő mozgó? (kalauz) postát 
szállító vonatban meMékkocsiként közlekedik, 
vagy pedig a vasút által rendelkezésre bocsá? 
tott podgyász? (teher) kocsiban valamely ké
sőbbi menetben folytatva útját tovább működ
őik.

Ha a visszamaradt kalauzposta később mint 
mellékkocsi működik, a kisebb állomásokra 
szóló értékleveleket és csomagokat át adja a 
főkocsinak.

3. Ha helyben nem áll készenlétben tarta? 
lékpostakocsi, de a postamenetet legalább két 
postaalkalmazott kíséri, ebben az esetben a 
rovatok) az érték?, közönséges és ajánlott levél? 
postával, valamint a szükséges szerelvényekkel
— a körülményekhez képest, vagy a vasút ál? 
tál rendelkezésre bocsátott személykocsiba (el? 
különített szakaszba), vagy ha ez a személyko? 
csiknak az utasok által történt teljes igénybe? 
vétele miatt lehetetlen volna — a kalauzkocsiba 
száll át és abban mindaddig közlekedik, amíg 
postakocsit és raktárkezelőt nem kap. A posta? 
menet vezetője postakocsi készenlétbe helye? 
zése és raktárkezelő kirendelése iránt távirati 
úton intézkedik.

Az akadály állomásától a tartalékpostako? 
esi állomásáig terjedő vonalszakasz mentén 
levő postahivatalok és csatlakozó mozgó? (ka? 
lauz) posták részére csupán levélzárlatokat kell 
leadni, a jelentkező postaküldöncöktől azonban
— a közönséges csomagok kivételével — a 
többi postát át kell venni és feldolgozni. A cső? 
magokat a küldönccel le kell íratni.

A rovatoló megérkezvén a tartalékkocsi ál? 
lomására, a tartalékkocsiba át kell rakodni s az 
új raktárkezelővel együtt ugyanabban a vonat? 
ban tovább kell folytatni az utat.

Ha az akadály helyét követő állomások 
egyikén sincs tartalékban postakocsi, úgy az ér?

tékleveleket a legközelebbi pályaudvari, illetve 
kincstári postahivatalnak le kell adni s evvel a 
mozgó? (kalauz) posta megszünteti működését. 
A közvetlen levélzárlatokat ebben az esetben a 
2. pont alatt leírt módon előre kell küldeni.

A most tárgyalt esetben a raktárkezelő a 
csomagokkal az akadály állomásán visszamarad, 
a csomagokat vagy az utána jövő mozgó? (ka? 
lauz) postának adja át, esetleg átrakja a vasút 
által rendelkezésre bocsátott podgyászkocsiba 
s az utána jövő mozgó? (kalauz) posta mellett 
— a 2. pontban foglaltak szerint — mellékko? 
csiként működik.

4. Abban az esetben, ha a postakocsi gyors? 
vonatban közlekedik, a vasút tartalékkocsit nem 
köteles a vonathoz adni s ilyenkor az átrakás 
csupán a levélzárlatokra szorítkozhatik.

5. A továbbító -vonatot a postaanyag átra? 
kásával csupán az alábbi mértékben szabad kés? 
lehetni, illetve köteles a vasút az átrakodásra 
várni:

Gyorsvonatoknál, ha a tartózkodási idő 
nem több, legalább 10 percig, személyvonatok? 
nál, ha csupán zárlatok átrakásáról van szó, leg? 
alább 20 percig, ha pedig tartalékkocsit is be 
kell sorozni, úgy a rendes tartózkodási időn fe? 
lül még 20 percig.

6. Abból a célból, hogy a mozgó? (kalauz) 
posta az átrakodásra, illetve a levélzárlatok át? 
szállítására idejében elkészülhessen, az a vasúti 
közeg (lakatos, zárfékező stb.), aki a kocsinak 
a további szállításra való alkalmatlanságát meg? 
állapította azt azonnal és első sorban a mozgó? 
(kalauz) postát kísérő személyzettel tartozik 
közölni.

A mozgó? (kalauz) posta ennek a bejelen? 
tésnek a pontos idejét a jelentőívbe feljegyzi. 
Ugyanott feljegyzi pontosan azt az időt is, ami? 
kor az átrakás befejeződött.

7. Ha a postakocsi menetképtelenségét elő? 
idéző akadály olyan, hogy a mellett a vasút a 
postakocsit a tartalékpostakocsival ellátott álló? 
másig veszély és kár nélkül — még elszállíthatja, 
abban az esetben az akadályt megállapító, vagy 
arról tudomást szerzett állomás a tartalékko? 
esi készenlétbe helyezése iránt távirati úton 
intézkedik.

8. A továbbító vonat késésének csökken? 
tése érdekében az állomási és vonatkísérő sze? 
mélyzet a posta (csomagok, levélzsákok) átra? 
kásánál segédkezni tartozik.

Az átrakást a rovatoló ellenőrizni köteles. 
A rovatoló gondoskodik ily esetben a könyvelt
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küldemények biztonsága (altiszti kosár, pénzes 
zsák) helyezéséről is.

9. A forgalmi akadályról az érdekelt álló* 
más — a mozgó« (kalauz) posta személyzetének 
kérése nélkül — a hátralevő vonalszakasz álló* 
másait, ezek pedig az állomáson megjelenő pos* 
taküldöncöket (altiszteket), illetve a pályaud* 
vari postahivatalt értesíteni kötelesek.

10. A mozgói (kalauz) postát kísérő sze* 
mélyzet minden ily esetben személyesen tartó* 
zik érintkezésbe lépni a forgalmi szolgálatot el
látó vasúti alkalmazottal.

Budapest, 1928. évi' április hó 28*án.

Sajtóhibaigazítás.
I.

ad 15.761.
A hivatalok a folyó évi P. R. T. 17. számá* 

ban a „Külföldre szóló utalványtáviratok kiállít 
tásánáí a francia nyelv használata“ tárgyában 
megjelent 15.761. sz. rendelet 4. bekezdésének
5. sorában a zárjelben „a távirat“ szövegrészt 
töröljék és írják helyébe „az utalvány befize* 
tési“ szavakat. Ugyanennek a bekezdésnek 9. 
sorában a „Monsieur, Madame“ szavakat is tö* 
rolni kell. A nemzetközi postautalványegyez* 
mény rendelkezése szerint azonban amennyi* 
ben a címzett nő, annak neve elé „Madame“, 
vagy „Mademoiselle” szók egyikét ki kell írni 
akkor, ha a címzettnek a táviratban kitett állá* 
sából, címéből vagyis foglalkozásából a jogosí* 
tott személyisége világosban meg nem állapít* 
ható. E magyarázatot is jegyezzék elő a hivata* 
lók a szóban lévő rendeletnél.

Budapest, 1928. évi május hó 3*án.

II.
ad 6.606.

A P. R. T. f. é. 14*ik számának 137. oldalán 
a 6.606. sz. rendelet 4*ik pontjának l*ső és 2*ik 
sorában a „következő nyilatkozat“ szavak he* 
lyett a hivatalok írják be a „kötelező nyilatko* 
zat“ szavakat.

Budapest, 1928. évi május hó 7*én.

Forgalomköri változás.
16.999.

Csákberény nk., Fejér vm., móri j. ezentúl 
©£3 is.

Orondpuszta ^  Csákberény, Fejér vm., 
móri j„ u. t. ezentúl Csákberény.

Budapest, 1928. évi május hó 2*án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi már* 
cius havi forgalma.

2.764/eln.

A takaréküzletben a betétek összege 
1,554.322 P 16 fillérrel haladta túl a visszafize* 
tések összegét. A betétek állománya ezzel 1928. 
évi március hó végén 29,668.894 P 95 fillért tett 
ki. A különleges takarékbetétek álladéka a fenti 
álladókban 3,445.578 P*vel szerepel. A betevők 
száma e hóban 2.551*gyel gyarapodott s összes 
számuk e hó végén 1,312.004 volt.

A cseklf- és kliiringüzletbeo a betétek össze* 
gét 15,103.525 P 11 fillérrel múlta felül a vissza* 
fizetések összege. A csekkbetétek állománya 
ezzel 1928. évi március hó végén 208,952.717 P 
36 fillért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok 
száma e hóban 78*al növekedett s a fennálló 
csekkszámlák száma e hó végén 41.447 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi ossz* 
forgalma a két üzletágban 1,810.839 tétel s 
1,263.608.951 P 99 fillér, összes betéteinek álló* 
mánya pedig a hó végén 238,621.612 P 31 fillér 
volt.

Az értékpapír*üzletágban 1928. évi március 
hó végéig kiállíttatott 271.559 járadékkönyvecs* 
ke, forgalomban volt e hó végén 92.304 drb. Az 
intézet értékpapír állománya különféle érték* 
papírokban és záloglevelekben 1928. évi március 
hó végén 35,429.375 P 59 fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 141.835 drb., új zálogfel* 
vétel 3,373.105 drb., kölcsönnel és 135.477 drb. 
zálogkiváltás 2,686.443 P 48 fillér kölcsön*visz* 
szafizetéssel.

A zálogálladék 1928. évi március hó végén 
610.275 drb. volt, a zálogkölcsöntők^ álladéka 
14,634.131 P 20 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.481 drb., kényszerárverésre pedig 
5.447 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 7.850 drb., a befolyt vé* 
telár 96.327 P volt.

Budapest, 1928. évi május hó 2*án
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K iiiuitatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók személyi adatairól.
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et A létszámból törölt (kizárt) egyén

A léíszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye 
hol utoljára 
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Lányi Lujza Róza kiadó Hajdúböször
mény I860.

Hajdúböször
mény Meghalt

, Vécsey Juliánná kiadó
\

Debrecen
1889. Pallagpuszta Saját kérelmére

Puskás Albertné 
szül. Török Ilo^a kiadó Kötegyán

1906. Kötegyán Fél év óta nem 
vállalt alkalmazást

1 
So

pr
on

l

Jankó Erzsébet kiadó Dévényujfalu
1906.

'

Ács

«•

Bizalomvesztés

Betöltendő kiadói állás.
Nagyláng Fejér vm. III. oszt. postahivatal 

július l*re állandó alkalmazásra önálló kezelés 
és számadástételre képes kiadónőt keres. Fize* 
tés 32 P teljes ellátás ágynemű nélkül.. Ifjú Fe» 
rencné postamesternő.

Kiadói állást keresnek.
Bármily ’ kiadói állást elvállal Rostaházy 

Iván pkiadó, Székesfehérvár, Kégl. György*u. 8.
Hosszú gyakorlattal bíró postatávirda férfi* 

kiadó május hó 15*től, állandó alkalmazásra, 
esetleg rövidebb helyettesítésre is vállalkozik 
szerény feltételek mellett. Szíves megkeresése* 
két Nagy István pt. kiadó Ukk, Zala m. címre 
kér.

.

Mindhárom szakban jártas kiadó június 
elsejére állást keres. Szíves megkeresést kér Bá* 
r^ny László kiadó, Zalalövő címre.

Fővárosi nyomda r t ,  Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duehon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. MÁJUS II. 2 1 . szám.

T A R T A T O M

É r d e m k e r e s z t  a d o m á n y o z á s .

A  m . k i r .  p o s t a  b e t e g s é g i  b i z t o s í t ó  e l n ö k é n e k  k i n e 

v e z é s e .

U t á n v é t e l i  é s  m e g b í z á s i  ö s s z e g e k  n e k  á t u t a l á s a  a  r e n 

d e l t e t é s i  o r s z á g b a n  n y i t o t t  p o s t a i  f o l y ó s z á m l á r a  a z  

A u s z t r i á v a l ,  C s e h - S z l o v á k o r s z á g g a l ,  L u x e m b u r g g a l ,  S v á j c 

c a l  é s  S v é d o r s z á g g a l  v a l ó  f o r g a l o m b a n .

L e v é l z s á k o k  c í m c é d u l á j a .

P o s t a h i v a t a l  á t h e l y e z é s .
H e l y e s b í t é s  a  H e l y s é g n é v t á r b a n ,  v a l a m i n t  a  „ M .  k i r .  

p o s t a h i v a t a l o k  é s  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 in .

F o r g a l o m k ö r i  v á l t o z á s o k .

A  m . k i r .  p o s t a  b e t e g s é g i  b i z t o s í t ó  i n t é z e t é n e k  k ö z 

l e m é n y e  a z  a l a p s z a b á l y o k  m ó d o s í t á s a  t á r g y á b a n .

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .

K i a d ó i  á l l á s t  k e r e s n e k .

Érdemkereszt adományozás.
18.421.

A magyar királyi miniszterelnök előterjesz
tésére Demény Károlynak, a posta államtitkári 
címmel és jelleggel felruházott vezérigazgatójá
nak nyugalomba vonulása alkalmából kiváló és 
értékes szolgálataiért a II. osztályú Magyar 
Érdemkeresztet a csillaggal adományozom.

Budapest, 1928. évi május hó 8-án.

Horthy s. k.
Gróf Bethlen István s. k.

A magyar királyi miniszterelnök előterjesz
tésére Kolossváry Endre helyettes államtitkár
nak, a posta vezérigazgatóhelyettesének, nyu- 
galombavonulása alkalmából sok évi értékes 
szolgálata elismeréséül a II. osztályú Magyar 
Érdemkeresztet adományozom.

Budapest, 1928. évi május hó 8-án.

Horthy s. k.
Gróf Bethlen István s. k.

A m. kir. posta betegségi biztosító elnökének 
kinevezése.

16.011.
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 

a folyó évi májusi 2-án kelt 16.011/1928. számú 
rendeletével Demény Károly nyugalmazott 
államtitkárt, a m. kir. postának folyó évi ápri
lis hó végével nyugalomba vonult vezérigazga
tóját, a m. kir. posta betegségi biztosító inté
zete alapszabályának módosított 89. §-a alapján 
kinevezte a mindenkori alapszabályiban meg
állapított hatáskörrel a m. kir. posta betegségi 
biztosító intézetének elnökévé, egyben a posta 
személyzet betegellátásának biztosítása terén 
eddig kifejtett alapvető munkásságáért elisme
rését és köszönetét nyilvánította.

Budapest, 1928. évi május hó 8-án.

Utánvételi- és megbízási összegeknek átutalása 
a rendeltetési országban nyitott postai folyó
számlára az Ausztriával, Cseh-Szlovákország
gal, Luxemburggal, Svájccal és Svédországgal 

való forgalomban.
18.121.

Hivatkozással a P. R. T. 1928. évi 6 . szá
mában közzétett 4.578. sz. rendeletre, értesítem 
a hivatalokat, hogy eme rendeletben közölt
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feltételek mellett Ausztriával, Luxemburggal 
és Svédországgal való forgalomban a folyó évi 
május hó 15-től kezdve, Cseh-Szlovákország- 
gal és Svájccal való forgalomban pedig a folyó 
év június hó 1-től kezdve az utánvételi és meg
bízási összegek az utánvételes küldemények és 
megbízások feladója által a rendeltetési ország
ban nyitott postai folyószámla javára is átutal
hatók.

A telepítési záradékot az Ausztriával való 
forgalomban német nyelven, a többi felsorolt 
országgal való forgalomban pedig francia nyel
ven a következő módon kell feljegyezni:

„A verser au compte courant postal No: 
.............(számla száma) a ............ (a csekk
hivatal helye), en faveur d e .......... (a számla-
tulajdonos neve) a . . . . . .  (a számlatulajdonos
lakhelye).”

Felvilágosítás adhatása végett megjegy
zem, hogy a felsorolt országokban az utánvételi 
összegek telepítéséért a posta a következő 
díjakat vonja le az utánvételi összegekből:

a) Ausztriában:
25 schillingig . . . . . . 35 groschent
50 . . . 50 11

100 . . . 70 11
200 . . .  80 ii
400 . . . 100 ii
600 . . . 120 ii
800 . . . 104 ,»

1000 . . . 160 li
Amennyiben a feladó befizetési lapot nem 

csatolt, az osztrák posta az ezért járó 2 gro- 
schent még külön levonja az utánvételi ösz- 
szegből.

b) Cseh-Szlovákországban.
200 cseh koronáig 2 cseh koronát,
200 cseh koronán felül
200 koronánkint még 50 fillért.

c) Svájcban.
A posta 15 centimet von le az utánvételi 

összegből, amely díjon felül a számlatulajdonos 
számláját az alábbi díjakkal terhelik meg:

20 svájci frankig ................ 5 cts.
100 „ „ . . .  . . . • 10 „
200 „ „ ................ 15

200—500 svájci frankig 100 fran- 
konkint vagy annak tőre-
déke után m ég ................ 5 cts.

500 frankon felül 500 frankon- 
kint vagy annak töredéke
után még .......................

d) Svédországban.

10 „

5 svéd koronáig ............. 30 őrét
50 ii ii ............... 40 „

100 11 11 ............... 50 „
250 )) ii ............... 60 „
500 ii ii • ............. 70 „
750 » 11 ............... 80 „

1000 11 ii * ' ..........

e) Luxemburgban.

90 „

A díjakat még nem közölte, ezért azokat 
később közlöm a hivatalokkal.

A megbízásoknál a telepítésért a posta a 
beszedési díj levonása után fennmaradó összeg
ből Ausztriában és Cseh-Szlovákországban le
vonja a belföldi utalványdíjakat, Svédország
ban pedig a folyószámlára való átutalásért 
járó következő díjakat:

50 svéd koronáig . . . . . . .  10 őrét
50 „ koronán felül . . .  20 „

Svájcban a megbízási összegek átutalásáért 
a számlatulajdonos számláját ugyanolyan díjak
kal terhelik meg, mint az utánvételi összegek 
átutalásáért.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet 
a fentidézett rendeletnél, valamint a Posta-, 
Távíró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás 26. ol
dalán „Postai megbízások” és 60. oldalán „Után
vétel” címeknél az utolsó fejezet után.

Budapest, 1928. évi május hó 12-én.

Levélzsákok címcédulája.
18.247.

Az ajánlott küldeményeket nem tartalmazó 
levélzsákok sommás jegyzékelésének megköny- 
nyítése, valamint az ajánlott küldeményeket 
tartalmazó levélzsákok biztonságos kezelése 
érdekében elrendelem, hogy az ajánlott anya
got tartalmazó levélzsák címcéduláját nemcsak 
a P. K. U. 28. §. 2. és 32. pontjaiban meghatá-11
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lozott esetekben, hanem mindig völröspapír- 
ból kell készíteni, a csak közönséges levélanya
got tartalmazó levélzsákot pedig fehér vagy 
szürke csomagolópapírból készült címcédulá
val kell ellátni.

Budapest, 1928. évi május hó 10-én.

Postahivatal áthelyezés.
18.416.

Az V. kér., Sólyom-utca 15. szám alatt 
(Lipót-körút sarkán) működő budapesti 502. 
számú postahivatal folyó évi május hó 14-vel 
az V. kér., Alkotmány-utca 12. szám alá helyez
tetik át.

Budapest, 1928. évi május 10-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban, valamint a 
„M. kir. postahivatalok és ügynökségek név

sora“ című segédkönyvben.
16.907.

Pusztavacs neve mellől a „pd”, illetve „k” 
jelzés törlendő.

Budapest, 1928. évi május hó 8-án.

Forgalomköri változások.
I.

14.130.
Bakonysárkány nk., Fejér vm., móri j. ezen

túl ©S3 is.
Aka kk., Veszprém vm., zirci j., u. t. ezen

túl Bakonysárkány.
Akapuszta O  Aka, u. t. ezentúl Bakony

sárkány.
Farkastorokpuszta O  Aka, u. t. ezentúl 

Bakonysárkány.
Kecskepuszta ^  Aka, u. t. ezentúl 

Bakonysárkány.
Alsódobos ^  Mór, u. t. ezentúl Bakony

sárkány.
Felsődobos Mór, u. t. ezentúl Bakony

sárkány.
Sövénykút ^  Mór, u. t. ezentúl Bakony

sárkány.
Budapest, 1928. évi április hó 30-án.

II.

16.381.
Rábapordány nk., Sopron vm., csornai j., 

ezentúl (§>£3 is.
Budapest, 1928. évi május hó 7-én.

III.
16.225.

Vág kk., Sopron vm., csornai j. ezentúl 
©£3 is.

Kemenesszentpéter, Vas vm., celldömölki j. 
ezentúl u. t. Vág.

Pinkócpuszta ^  Kemenesszentpéter, Vas 
vm., celldömölki j. ezentúl u. t. Vág.

Rábasebes kk., Sopron vm., csornai j. ezen
túl u. t. Vág.

Budapest, 1928. évi május hó 7-én.

IV.
16.228.

Egyed kk., Sopron vm., ezentúl <©£3 is. 
Rábacsanak n,k., Sopron vm., ezentúl 

is.
Budapest, 1928. évi május 3-án.

V.
16.719.

Hejőpapi (ü) neve mellől a „pd”, illetve 
„gy” jelzés törlendő.

A hivatalok ezt a „M. kir. postahivatalok 
és postaügynökségek névsora” című segéd
könyvben is vezessék keresztül.

Budapest, 1928. évi május 8-án.

VI.
16.229.

Szil nk., Sopron vm. ezentúl 0 £s is. 
Szilsárkány kk., Sopron vm. ezentúl

Budapest, 1928. évi május hó 3-án.

VII.
14.986.

Cselőpuszta O  Kösd, Nógrád és Hont
k. e. e. vm., szobi j., u. p. és u. t. helyesen Vác, 

Budapest, 1928. évi május hó 9-én.
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VIII.
15.282.

Borjád kik., Baranya vm., mohácsi j.-nál az 
„u. t. Németboly” jelzés törlendő.

Budapest, 1928. évi május hó 9-én.

IX.

9111.
Tápiósiily nk., Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm, 

gyömrői j., u. t. ezentúl Tápiósáp.
Budapest, 1928. évi május hó 9-én.

X.
15.222.

Jánosmajor ^  Rábacsanak, Sopron vm., 
csornai j., u. t. ezentúl Rábacsanak.

Egyedi belsőma j or ^  Egyed, 
Emmamajor Cl Egyed,
Lászlómajor O  Egyed,
Árpás kk.,
Kálmánmajor Ci Árpás,
Sobor kk.,
Körtélyesmajor O  Sobor,
Sárdosmajor Cl Sobor,
Tuskósmajor C) Sobor, valamennyi Sop

ron vm., csornai j., u. t. ezentúl valamennyinél 
Egyed.

Budapest, 1928. évi május 9-én.

XI.
17.282.

Pusztavám nk., Fejér vm., ezentúl ©£3 is. 
Ménesmajor Cl Pusztavám, u. t. Pusztavám,

Vértesnána C  Pusztavám, u. t. Pusztavám, 
Richter-malom O  Pusztavám, u. t. Pusztavám, 
Ómalom-telep Cl Pusztavám, u. t. Pusztavám.

Budapest, 1928. évi május hó 3-án.

XII.
17.541.

Rábatamási kk., Sopron vm., csornai j. 
ezentúl ©£3 is.

Borsody-major O  Jobaháza, Sopron vm., 
csornai j. ezentúl u. t. Rábatamási.

Jobaháza kk., Sopron vm., csornai j. ezen
túl u. t. Rábatamási.

Macskamajor Cl Szárföld, Sopron vm., 
kapuvári j. ezentúl u. t. Rábatamási.

Perlaky-major Cl Rábatamási, Sopron 
vm., csornai j. ezentúl u. t. Rábatamási.

Szárföld kk., Sopron vm., kapuvári j. ezen
túl u. t. Rábatamási.

Törökmajor Cl Jobaháza, Sopron vm., 
csornai j. ezentúl u. t. Rábatamási.

Budapest, 1928. évi május hó 10-én.

XIII.
17.802.

Rákoshegy nk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
központi j.-nál, a postakört utáni „ |"1 C/DL” 
jelzés helyett „ í  L” írandó, a távbeszélő jel
zés utáni „C/DL” helyett „L.” Írandó.

Rétszilas- Cl Sárszentmiklós, Fejér vm., 
sárbogárdi j.-nál az „és ut.” jelzés törlendő.

Budapest, 1928. évi május hó 11-én.



21. szá m . 171

Pályázati hirdetmény.
ad 14.863.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésé
nek a m. kir. postamesterek és postamesteri al
kalmazottak országos nyugdíjegyesületéibe

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 m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
közleménye az alapszabályok módosítása tár

gyában.

2949.

A m. kir. népjóléti és munkaügyi minisz
ter úr a f. évi április hó 14-én kelt 55.880/1928.
III. a. sz. rendeletével az intézet 1925. évi októ
ber hó 25-iki közgyűlése által elfogadott alap
szabálymódosító javaslatokat a m. kir. kereske
delemügyi miniszter úrral egyetértve bizonyos 
változtatásokkal jóváhagyta.

A módosítások a következők:
1. A 3. §. harmadik bekezdésének utolsó 

mondata folytatáskép a következő mondattal 
egészíttetett ki: „továbbá, akik illetmény nélkül 
vannak szabadságon”.

2. A 9. §. A) fejezetének 3. pontjában a
„gyógyszerek” szó után a „gyógyvizek” szó, a 
„gyógyászati segédeszközök” szavak után a 
>.gyógyfürdők” szó szuratott be. Ugyanezen fe
jezet 2. és 3. pontjában a mondat: „(eltérést
lásd 16. §.)” megjegyzéssel toldatott meg.

nyugdíjjogos tagként való belépésnek a köte
lezettsége mellett:

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1928. évi május hó 28-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1928. évi május hó 10-én.

3. A 9. §. C) fejezete a következő új szöveg
gel helyettesíttetett:

,,C) Halálozás esetében.
1 . A tag elhalálozása esetén temetési segély 

a segélyezés szempontjából számításba veendő 
egyhavi illetmény teljes összegében ( 1 2 . §.).

2. A tag igényjogosult feleségének elhalálo
zása esetén temetkezési segély a tag (férj) egy
havi illetményének fele összegében.”

4. A 16. §. első bekezdése folytatólag a 
következő mondattal egészíttetett ki: „Ha azon
ban a gyógyászati segédeszköz egyenkénti be
szerzési ára 32.— pengő vagy ezt meghaladja, 
az intézet azt díjmentesen nyújtja.”

Ugyanezen §. negyedik bekezdése az alábbi 
új szöveggel helyettesíttetett:

„Az intézet a gyógyvizeknek és a szüksé
ges gyógyászati segédeszközöknek természet
ben való kiszolgáltatását akként teljesíti, hogy 
kizárólag intézeti szakorvos javaslata alapján, 
az intézettel szerződéses viszonyban levő gyá
roshoz, iparoshoz vagy kereskedőhöz utalványt
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ad. Az intézet annak a gyógyvíznek árát, ame
lyet nem az itt meghatározott módon szereztek 
be, sürgős szükség esetében sem téríti meg.”

5. A 17.-§. első bekezdése a következő új 
szöveggel helyettesíti etett:

„Az intézet gyógyfiirdösegélyképpen 20% 
lefizetése ellenében a tagoknak és igényjogosult 
családtagjaiknak fürdöjegyet bocsát rendelke
zésre.”

Ennek megfelelően ugyanezen §. második 
bekezdésének 2. mondatálban: „a biztosított
tagnak saját személye részére” kitétel mint 
felesleges töröltetett.

6 . A 27. §. harmadik bekezdésében a „négy” 
szó: „hat” szóval helyesbíttetett. Ugyanezen §. 
harmadik és negyedik bekezdése közé új bekez
dés gyanánt a következő új szöveg iktatta
tok be:

„Igazolt sürgős szükség esetén az intézet 
pénzügyi helyzetének figyelembe vételével úgy 
a tag, mint az igényjogosult családtag részére 
az elnök vagy helyettese a választmánnyal való 
utólagos közlés mellett meghosszabbítást enge
délyezhet.”

7. Végül a 89. §. első bekezdésének 1. és 2. 
mondata a következő szöveggel helyettesít- 
tetett:

„Az intézet elnökét és ügyvezető alelnökét 
a kereskedelemügyi m. kir. miniszter az intézet 
tagjai sorából nevezi ki. A z elnököt akadályoz
tatása esetén az ügyvezető alelnök helyettesíti.”

A közölt alapszabálymódosítás tehát a ta
gok segélyezése szempontjából a következő lé
nyegesebb változásokat eredményezi:

a) a gyógyvíz kedvezménye és a gyógy- 
ftirdősegély a tagok igényjogosult családtagjaira 
is kiterjesztetett;

b) a tag igényjogosult feleségének elhalá
lozása esetében a férj (tag) egyhavi fizetésének 
50%-á jár temetkezési segélyként;

c) oly gyógyászati segédeszköz beszerzésé
nél, melynek ára 32 P-t meghalad, tehát a tagra

annak 20%-a is nagy megterhelést jelent, az 
egész beszerzési költséget az intézet viseli.

d) a tag igényjogosult családtagjainak a 
27. §. szerinti kórházi ápolási költségét az inté
zet ezentúl négy hét helyett hat hétig viseli. 
Igazolt sürgős szükség esetén az intézet pénz
ügyi helyzetének figyelembevételével a tag 12 
heti, illetve az igényjogosult családtag 6 heti 
kórházi ápolási idejét az elnök meghosszabbít
hatja.

A tag igényjogosult felesége elhalálozása 
alkalmával esedékes temetési segély kiutalására 
vonatkozólag a P. R. T. 1924. évi 13. számában 
közzétett 3023/b. számú rendeletben foglaltak az 
irányadók. Az igényjogosultság szempontjából 
a központi számvevőség által megfelelően zára
dékolt és halotti anyakönyvi kivonattal avagy 
a halálesetről szóló bélyegtelen értesítéssel fel
szerelt kérvények tehát a temetési segély utal
ványozása céljából a postavezérigazgatóság 
I. ügyosztályához térjesztendők fel.

A módosított alapszabály e kihirdetéssel 
egyidejűleg életbe lép. .

Budapest, 1928. évi május 12-én.

Kiadói állást keresnek.
A postamesteri kezelésben sok évi gyakor

lattal és teljes jártassággal bíró kiadó, állandó 
alkalmazást vagy helyettesítést keres azonnali 
belépésre. Címe: Elekes Lajos végk. segédtiszt, 
Keszthely, Andrássy-tér 8.

Mindhárom szakban jártas, s számadásté
telre képesített kiadó, bármily kiadói állást vál
lal, mert féléve letelik. Cím: Rostaházy Iván, 
Székesfehérvár, Kégl György-u. 8.

Gyakorlott kiadónő jún. 1. vagy 15-re ál
landó alkalmazást keres, szives megkeresést 
„Kiadónő Konz Rózsi pk. Fegyvernek 2.” címre 
kér.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.

(
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g É b  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. MÁJUS 33. 33. s/ám.

T A R T

Postai szállításból k izárt sajtóterm ék.
1000 darab fémpénzt tartalm azó beszolgáltatások ké

szítése.
Tudakozványok irányítása San-Domingó köztársa

ságba.
A  hivatalos levelezés átalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
U j magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok m eg

nyitása.
A  m. kir. postai jó léti alapítvány kezelési bizottságá

nak gyerm eknyaraltatási akciója.
H elyesbítés a Helységnévtárban, valam int a „M. kir.

A T O M
postahivatalok és ügynökségek névsora“ című segéd
könyvben.

Forgalomköri változások.
Kinevezés.
Személyzetiek.
A  m agyar mozgó- és kalauzposták, csomagszállító- és 

jegyzékelő menetek, valam int postaszállításra felhasznált 
autóbuszjáratok  jegyzéke.

K im utatás a létszámból tö rö lt vagy a postaszolgálat
ból k izárt postakiadók és hivatali kisegítők személyi 
adatairól.

K iadói állást keresnek.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
19.386.

A Berlinben megjelenő „Internationaler 
Bauern—Korrespondent“ című folyóirat postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a folyóiratot a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi május hó 16-án.

1000 darab fémpénzt tartalmazó beszolgáltatá
sok készítése.

ad 4595.
Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy 

ha egy-egy címletű fémpénzből szabványszerű 
pénzeszacskóba ömlesztve 1000 darab fémpénzt 
tartalmazó, úgynevezett teljes tételű beszolgál
tatásokat kell készíteniök, a zacskót szabály
szerűen zárják le és pontosan mérlegeljék meg, 
avégből is, hogy a gyűjtőpostahivataloknak eze
ket a teljes tételű beszolgáltatásokat ne kelljen 
felbontani, átszámlálni, újra lezárni és ' mérle
gelni, hanem hogy azokat minden további nél
kül a Magyar Nemzeti Bank intézetéhez beszál 
líthassák.

A postahivatalok ennélfogva a teljes tételt 
tartalmazó zacskók lezárását és pontos mérle

gelését a pénzügyminiszter úrnak a pengőérték 
érméinek pénztári kezelése tárgyában 5715/P. 
M. sz. alatt kiadott 1926. évi és a P. R. T. 63. szá
mában 13.6795. sz. alatt közölt rendelet 17. § 36. 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiváló 
gonddal végezzék, mert a Magyar Nemzeti 
Bank csak az ezen szabályzatban körülírt mó
don lezárt és mérlegelt zacskókat fogadja el.

E rendelet pontos betartását a hivatalve
zető (postamester) személyesen is biztosítsa.

Ezt a figyelmeztető rendeletemet a P. R. T. 
1926. évi 63. számában közzétett 136.795. sz. 
rendeletnél megfelelően jegyezze elő.

Budapest, 1928. évi május hó 18-án.

Tudakozványok irányítása San-Domingó köz
társaságba.

14.242.
Felhívom a hivatalokat, hogy San-Domingó 

köztársaságba címzett levélpostai küldemé
nyekre vonatkozó tudakozványokat „Direction 
Générale des Postes et des Télégraphes á Sto- 
Domingo République Dominicaine címre továb
bítsák.

Jegyezzék ezt elő megfelelő helyen a tuda
kozványok jegyzőkönyvében.

Budapest, 1928. évi május hó 14-én.
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A hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

16.972.
Pénzügyminiszter úr hozzájárulása folytán 

a hivatalos levelezés átalányozására igényjogo
sultak sorába a következő honvédelmi szerve
ket vettem fel:

1. M. kir. csőszpusztai kincstári gazdaság 
vezetősége Csőszpuszta, u. p. Várpalota

2. M. kir. hajmáskéri kincstári gazdaság 
vezetősége Hajmáskértábor.

3. M. kir. ódalmadi kincstári gazdaság veze
tősége Ódalmand (Tolnamegye).

4. M. kir. ozorai kincstári gazdaság vezető
sége Külső Sári puszta u. p. Ozora (Tolna me
g y e ) .

5. M. kir. Örkényi kincstári gazdaság veze
tősége örkénytábor.

6 . M. kir. honv. kincstári erdőigazgatóság. 
Királyszállás, u. p. Várpalota.

7. M. kir. királyszállási erdőmérnöki hiva 
tál Királyszállás, u. p. Várpalota.

8 . M. kir. ösküi erdőgondnokság öskii 
(Veszprém vm.).

9. M. kir. kincstári gazdaságok központi ve
zetősége Budapest 1, postafiók 11.

10. M. kir. bántapusztai csikótelep parancs
nokság Bántapuszta u. p. Öskü.

11. M. kir. ódalmandi csikótelep parancs
nokság Ódalmand (Tolna vm.).

12. M. kir. ozorai csikótelep parancsnokság 
Nagydaád psz. u. p. Ozora (Tolna vm.).

A hivatalok ezeket a szerveket az 1924. évi 
P. R. T. 51. sz.-ban megjelent 17.516. sz. rende
letben közölt „Névjegyzék“ X. pontjának 29. 
tétele után 30-tól 41 -tételig jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi május hó 10-én.

1 7 4

Uj magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

16.007.
Egyrészről Nyíregyháza és Sátoraljaújhely, 

másrészről Lwow (Lemberg) között a távbe
szélő forgalom folyó évi június hó 1-én meg
nyílik.

Az egyszerű 3 perces beszélgetés díja 
mindakét viszonylatban 5 P 45 f.

A hivatalok a távbeszélő Díjszabást az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki>

Budapest, 1928. évi május hó 9-én.

A m. kir. postai jóléti alapítvány kezelési 
bizottságának gyermeknyaraltatási akciója.

1.213.
Értesítem a postai hatóságokat és hivatalo

kat, hogy a jóléti alapítvány kezelési bizottsága 
a gyermeknyaraltatási az idén is megtartja, 
még pedig olymódon, hogy az Országos Gyer
mekvédő Liga homok- és strandfürdővel, zárt 
uszodával, játszótérrel stb. felszerelt Szentend
re „Izabella“ gyermek üdülőtelepére 160 és a 
Zsófia Gyermekszanatórium Egyesület Bala- 
tonszabadi-i nyaraló telepére 20, felerészben 
fiú, felerészben leánygyermeket utal be.

A nyaraltatásban résztvehetnek azok a 
6— 12 éves leány- és fiúgyermekek, akik egészsé
gesek és sem ragályos, sem fertőző betegségben 
nem szenvednek, de gyenge szervezetüknél, 
vérszegénységüknél rosszultápláltságuknál stb. 
fogva, az orvos véleménye szerint üdülésre szo
rulnak.

A nyaraltatásban az összes postai alkalma
zottak, tehát a kincstári és nem kincstári tény
leges és nyugdíjas alkalmazottak gyermekei 
résztvehetnek.

A jelentkezők összeírása törzslapok útján 
történik. E célból minden jelentkező postai al
kalmazott egy negyedív papírra a következő 
adatokat jegyezze fel: az apa nevét, állását, ál
lomáshelyét (hivatalát), a gyermek nevét, ko
rát, vallását, az orvosi véleményt s a hivatalve
zető javaslatát.

Hogy a jelentkezők közül elsősorban azok 
küldessenek ki, akik a levegőváltozásra és a 
jobb táplálkozásra legjobban rászorulnak és 
hogy a kiküldendő gyermekek közül ki menjen 
a Balaton mellé és ki a Dunamelletti üdülőte
lepre, a gyermekeket orvosi felülvizsgálat alá 
vetjük.

A budapesti orvosi vizsgálat helyéről és 
időpontjáról az érdekelt szülőket külön érte
sítem.

A vidéki gyermekeket ott, ahol betegségi 
biztosító intézeti postás orvos van, ezzel, ahol 
ilyen nincsen, más orvossal kell megvizsgál
tatni. Az orvosnak a törzslap megfelelő helyén 
véleményt kell mondania arra nézve, hogy a 
gyermeknek első, vagy másodsorban van-e szük
sége a nyaraltatásra.

A vidéken lakó tényleges állományú kincs
tári és nem kincstári személyzet a kiállított 
törzslapokat, orvosi véleménnyel ellátva, szol
gálati főnökségükhöz adja be, a vidéken lakó
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nyugdíjasok pedig annál a hivatalnál, amely a 
lakásukhoz legközelebb esik, még pedig oly 
időben, hogy a főnökségek a törzslapokat, ja
vaslatuk rájegyzése után legkésőbb f. évi június 
hó 10-ig közvetlenül a jóléti alapítvány kezelési 
bizottságához (Vezérigazgatóság II. em. 270. 
ajtó) felterjeszthessék.

A fővárosi kincstári és nem kincstári sze
mélyzet a törzslapokat orvosi vélemény nélkül, 
ugyancsak szolgálati főnökségénél június hó 
10-ig adja be, a főnökség pedig a törzslapokat 
véleményezve június hó 11-én külön küldönccel 
a jóléti alapítvány kezelési bizottságához küld
je be.

A fővárosi nyugdíjasok a törzslapokat leg
később ugyancsak június hó 10-ig közvetlenül 
az alapítvány kezelési bizottsága címére küld
jék be. A fővárosi nyugdíjasok a törzslapra je
gyezzék fel a fentmegjelölt adatokon kívül 
gyermekeik számát és életkorát.

A szolgálati főnökségek javaslata elsősor
ban a jelentkező alkalmazott családi, anyagi, 
szociális stb. viszonyaira terjedjen ki.

A nyaraltatási időtartam a fiúgyermekek
nél július 1-étől július 30-ig, a leányoknál pedig 
július hó 31-étől augusztus 29-ig tart.

Hogy a jelentkező szülők közül kiknek a 
gyermekei jelöltetnek ki a nyaraltatásra, arról 
az érdekelt szülők annak idején az utazás pon
tos idejének, valamint az egyéb tudnivalóknak 
részletes közlése mellett, külön értesítést kap
nak.

Végül felhívom az összes postai hatóságo
kat és hivatalokat, hogy ezen értesítésben fog
laltakat a beosztott személyzetnek és amennyi
ben mód van rá, az állomáshelyen tartózkodó 
nyugdíjasoknak is hozzák tudomására.

Budapest, 1928. évi május hó 21-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban, valamint a 
„M. kir. postahivatalok és ügynökségek név

sora“ című segédkönyvben.

18.262.

Hidas neve mellől a „pd“, illetve „k“ jelzés 
törlendő.

Budapest, 1928. évi május hó 15.

Forgalomköri változások.

I.
18.793.

Alszopor és Makkoshetye kisközségek Al- 
szopor néven egyesültek, ennélfogva Makkos
hetye kk. Sopron vm., csepregi j.-nál ,,up. Uj- 
kér és ut. Sajtoskál“ törlendő, s helyébe Írandó 
„egyesítve 1. Alszopor.“

Alszopor kk. Sopron vm., csepregi j.-nál 
írandó „Makkoshetye kisközséggel egyesült“.

Budapest, 1928. évi május hó 16-án.

II.
15.043.

Bándhegye O  Szil, Szilipuszta O  Szil és 
Kistata kk., valamennyi Sopron vm., csornai já
rás, u. t. ezentúl valamennyinél Szil.

Budapest, 1928. évi május hó 15-én.

III.
9567.

Bélsősárd kk., Zala vm., alsólendvai j. u. p. 
ezentúl Rédics.

Budapest 1928. évi május hó 15-én.

IV.
15.892.

Parasznya ideiglenesen szünetelő ügynök
ség ezentúl u. t. továbbra is Sajószentpé-
ter.

Az új hivatal dijnégyszögszáma: 533, utal
ványszám jelző száma: 2499.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora megfelelően javítandó.

Budapest, 1928. évi május hó 10-én.

V.
18.626.

Makkpuszta O  Császár Komárom vm., 
. gesztesi járás ezentúl u. t. Császár.

Budapest, 1928. évi május hó 16-án.

VI.
18.629.

Köveskút kk., Vas vm,, szombathelyi j., 
ezentúl ISI Eh. Szombathely 2., u. t. Acsád, 
Szombathely ÍHZZBBZZÖIZ Sopron, Vassurány 
Salfa . . . .  1313, postáig. S. VII—2.

Budapest, 1928. évi május hó 15-én.
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VII.
ad 15.702.

Ikrény ^  Rábapatona, Győr, Moson és 
Pozsony k. e. e. vm, tószigetcsilizközi j., ezen
túl T L is.

Lesvár T'» Rábapatona u. t. ezentúl Ik
rény.

Ószhelymajor ''Á Rábapatona u. t. ezentúl 
Ikrény.

Budapest, 1928. évi május hó 15-én.

VIII.
ad 15. 220.

Moson nk., Győr, Moson és Pozsony k. e. e. 
vm., magyaróvári j., J? és (|)£3 ezentúl c/2.

Budapest, 1928. évi május hó 15-én.

IX.
ad 11.478.

Erdőktirt kk., Nógrád és Hont k. e. e. vm,, 
sziráki j.,-nál bejegyzendő „ f  L (Acsa-Erdő- 
kürt)“ s a „ u. t. Kálló“ jelzés törlendő.

Budapest, 1928. évi május hó 15-én.

X.
4463.

Cserepes O  Dévaványa, Jász-Nagykún- 
Szolnok vm., tiszai felső j., u. p. és u. t. ezentúl 
Pusztaecseg.

Budapest, 1928: évi május hó 15-én.

Kinevezés.
17.144.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte 
Ikanovics Imre nyugállományú törzsőrmester, 
igazolványos katonai altisztet, ideiglenes minő
ségű II. osztályú postaaltisztté.

Budapest, 1928. évi május hó 11-én.

Személyzetiek.
19.402.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1928. évi 
április havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik.)

Áthelyeztettek:
Veninger Ferenc főtiszt 445 Veszprémből 

Budapestre, Keszler Izsó műszaki segédellenőr 
72 Szegedről Hódmezővásárhelyre, Máté 
György II. oszt. altiszt 1528 Székesfehérvárról 
Budapestre, Deli Sándor II. oszt. altiszt 1689 
Szegedről Budapestre, Schőbel Rudolf II. oszt. 
altiszt 3694 Nagykanizsáról Sopronba, Barán 
Mihály II. oszt altiszt 4375 Kisvárdáról Buda
pestre, Kocsis János főkocsis 40 Budapestről 
Veszprémbe, végül Tóth Lajos jánosházai 4760, 
Perecz László .4762, Horváth István egyházashe- 
tyei 4766, Gergye Pál 4771 és Fekete György 
4778 II. oszt. altisztek Budapestről Kiskunha
lasra.

Elbocsáttatott:
Imre György II. oszt. altiszt 3639.

Nyugdíjaztalak:
Fekete Géza 26 és Szabó János 55 hivatali 

igazgatók, Réthi Árpád főellenőr 68, Lejtényi 
Anna 243, Keresztes Róza 603, Stasney Ferenc- 
né 1191 és Sarlai Erzsébet 1219 segédellenőrnők, 
Peti József I. oszt. szakaltiszt 35, Bozor András 
320, Szalay József gyürüsi 902, Cserni János 
1035, Sáfrány Lajos 1283, D. Szabó Lajos 1426 
és Horváth János apátfai 1862 I. oszt. altisztek, 
Tóth János kiskunfélegyházai 1976, Szabó Já
nos ordai 3085/a és Fazekas Gyula 3778 II. oszt. 
altisztek, Simon József II. oszt vonalmester 70, 
Pecsők András' gépkocsivezető 30.

Meghaltak:
Búzás József 175 és Pribék Mihály 478 fel

ügyelők, Plettler Imre főtiszt 171, Schultheisz 
László segédtiszt 149, Veszély József II. oszt. 
szakaltiszt 462, Csekey József I. oszt. altiszt 82, 
Brezina Lajos II. oszt. altiszt 1262 és András 
István II. oszt. szakmester 2.

Budapest, 1928. évi május hó 16-án.

A magyar mozgó- és kalauzposták, csomagszál
lító- és jegyzékelő menetek, valamint postaszál
lításra felhasznált autóbuszjáratok jeg'yzéke.

17.634.
Folyó évi május hó 15-től Magyarország te

rületén a következő mozgó- és kalauzpósták, 
csomagszállító- és jegyzékelő menetek, vala
mint postaszállításra felhasznált autóbuszjára
tok közlekednek:
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M Budapest ny. pu.- 
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Budapest ny. pu.- 
Szeged
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Budapest k. pu.- 
Curtici

Budapest k. pu.- 
Békéscsaba

202
727. C. S. D.

Parkan— 
Budapest ny. pu.
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720
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Budapest D. Sz. A. pu.- 
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Budapest D. Sz. A. pu.- 
N agykanizsa

9

216

212

Budapest k. pu.- 
Miskolc

M 10

M

M

12

13

14

M lö

16

M 17

420

Budapest k. pu.- 
Hidasném eti

402
1502/a

N yiregyháza-
Miskolc

1720
437

Budapest k. pu.- 
Bruckneudorf

16
840

Budapest k. pu.- 
Hegyeshalom

Budapest k. pu.- 
Episcopia Bihor

Budapest k. pu.- 
Szolnok

Budapest k. pu.- 
Subotica

12

538
520

522

920

Szeged—
Budapest ny. pu.

Szeged—
Budapest ny. pu.

Curtici— 
Budapest k. pu.

Békéscsaba— 
Budapest k. pu.

Nagykanizsa—
Budapest D. Sz. A. pu.

Hidasnémeti— 
Budapest k. pu.

Miskolc—N yiregyháza

Bruckneudorf— 
Budapest k. pu.

Hegyeshalom— 
Budapest k. pu.

Episcopia-Bihor 
Budapest k. pu.

Szolnok— 
Budapest k. pu.

Subotica 
Budapest k. pu.

201

719

711

611
619

611

211

2 1 5

1501̂ 0
401

436
1719

825
841

19

11

515
1711

521

521

919

Budapest 62 
ny. pu. mp. főn.

Budapest 
k. pu. mp. főn.

Nyíregyháza 1

Budapest 
k. pu. mp. főn.

V

D

V

V
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M 18 Budapest k. pu.— 
Kelebia 912 Kelebia— 

Budapest k. pu.
911 Budapest 

k. pu. mp. főn. V

M 19 Budapest ny. pu.— 
Debrecen-Cop.

1720
2320

Cop—Debrecen— 
Budapest ny. pu.—

2313
1719

ny. pu. mp. főn. 
Budapest 62 V

M 20
Budapest ny. pu.— 
Debrecen—Szerencs— 
Miskolc

1712
433

Miskolc—Szerencs— 
Debrecen—Budapest ny. 
pu.

420
1711

V

k 21
*

Budapest k. pu.— 
Somoskőuj falu

420
320 — — Búd ípest 

kp. mp, főn. V

M 22 Budapest k. pu.— 
Somoskőújfalu 312 Somoskőuj falu— 

Budapest k. pu.
311 Budapest 

k. pu. mpfőn. V

M 23 Nagykanizsa—- 
Sopron

322
314

Sopron— 
Nagykanizsa

311 Nagykanizsa 2 P

M 24 Nagykanizsa— 
Sopron

316 
. 324 •

313 # p

k 25 Pécs—Barcs
6323
6213

Barcs—Pécs 6216 Péts 2 p

k 26 Nagykanizsa—Pécs
912

6212
P écs—N  agykanizsa 6211 

915 Nagykanizsa 2 P

k 27 Békéscsaba—Szeged 1617 Szeged—Békéscsaba 1618 Békéscsaba 2 Sz

k 28 Szeged—Békéscsaba 1620 Békéscsaba—Szeged 1613 Szeged 2 Sz

M 29 Budapest k. pu.— 
Gyékényes 1020 ' Gyékényes— 

Budapest k. pu. 1019 Budapest 
k. pu. mp. főn. V

M 30 Budapest k. pu.— 
Gyékényes i

1002 Gyékényes— 
Budapest k. pu. 1001 « V

M 31 Budapest k. pu.— 
Mohács

.1020
192(T

2

Mohács— 
Budapest k. pu.

7
1919
1019

V V

M 32 Budapest k, pu .— 
Magyarbóly

1012
1914

Magyarbóly— 
Budapest k. pu.*

1927
1913
1011

J) V

1 1
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M 33 Budapest k. pu.—
Slov. Nővé Mestó

1520 
4311“  

j  432

Slov. Nővé—M estó— 
Budapest k. pu.

J 437 
419 
1519

Budapest 
k. pu. mp. főn. V

M 34
Budapest k. pu.— 
Sátoraljaújhely

1
412

Sátoraljaújhely'— 
Budapest k. pu. 411 n V

k

s--------

35 Budapest D. Sz. A. pu. 
Nagykanizsa 214

---------------------------------------1

Nagykanizsa—
Budapest D. Sz. A. pu.— 213 » V

M 36 Budapest k. pu.— 
Subotica

9J2 Subotica— 
Budapest k. pu. 903 » V

k 38
O

Budapest k. .pu.— 
Miskolc

416 Miskolc— 
Budapest k. pu.

417 » V

M 39
Budapest k. pu.— 
Komárom 8 Komárom— 

Budapest k. pu. 7 •

r ”

V

k 41 Miskolc—Ózd 9522
9784 Ózd—Miskolc 9791 

9511 " Miskolc 2 D

k 42 Miskolc—Ózd 9512
9772 Ózd—Miskolc 9765

~952Í“ n D

k 43 U jdom bóvár—Baja 2120

__________

Baja—Ujdom bóvár 2115 Ujdombóvár
pu. P

M 44
Budapest—Kiskunhalas 
U jdom bóvár—N agyka
nizsa

920
ÜTT7-

1012
963

Nagykanizsa—U jdom 
bóvár— Kiskunhalas— 
Budapest

912/1015
2114/2116
2118/919

Budapest 
k. pu. mp. főn. V

M 45 Budapest k. pu.— 
Debrecen—N yíregyháza

502
1702

Nyíregyháza—D ebre
cen—Budapest k. pu.

1701
501 n V

k 46 Budapest ny. pu.—Szob 122 Szob—Budapest ny'. pu. 131
ny. pu. mpfőn. 

Budapest 962 V

k 47 Budapest k. pu.— 
Keszthely

1116
7538~

Keszthely 
Budapest k. pu. 1121

Budapest 
k. pu. mp. főn. V

M 48 Budapest k. pu.— 
Keszthely

---------------------------------- —

1112
Keszthely— 
Budapest k. pu. 1111 33 V

k 50 Miskolc—M ezőcsát 9427 . Mezőcsát—Miskolc 9428 Miskolc 2 D
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M
51
* Budapest k. pu.— Győr 10 ! Győr—Budapest k, pu. 17/11 Budapest 

k. pu. mp. főn. V

M 52
* *

— Hegyeshalom— 
Budapest k. pu.

*

9 » V

M 53 Budapest k. pu.— 
Szentgottbárd 1

1320 Szentgotthárd— 
Budapest k. pu.

1319 n V

M 54
•

Budapest k. pu.— 
Szentgotthárd

I

802
1314
1348 !

Szentgotthárd— 
Budapest k. pu.—

1359
1313

9
n V

k 56 N y iregyháza—Za j ta 6122 Z ajta—Nyíregyháza 6673 Nyíregyháza 1 D
6672 6121

k 57 Győr—Sopron 14 Sopron—G yőr 15 Győr 2 S

r

k 58 Győr—Sopron 12 Sopron—G yőr 13

í------------------

S

k 61
O Budapest k. pu.—Pécs 1008

1908
Pécs—
Budapest k. pu.

1917
1015

Budapest 
k. pu. mp. főn. V

k 64 Barcika—Orm ospuszta 9672 Orm ospuszta— 
Barcika

9681 Miskolc 2

.

D

k 66 Kaposvár—Fonyód 5524 Fonyód— 
Kaposvár

5527 Kaposvár P

k 69 Balassagyarm at—Aszód 4231 Aszód— 
Balassagyarmat 4222 Balassagyarmat V

k 70 Balassagyarm at—Aszód 4223 Aszód—• 
Balassagyarmat 42 3 0 » V

M 76 732 Szeged— 
Budapest ny. pu.

701 Budapest 62. 
ny. pu. mp. főn. V

722

k 77 Kisújszállás— 
Kál-Kápolna 8931 Kál-Kápolna— 

Kisújszállás
8932 Kisújszállás D

k 78 Kisújszállás—Kisterenye

•

8925 Kisterenye— 
Kisújszállás 8922 » D

i ' r
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k 79 Székesfehérvár— 
Komárom 712 Komárom— 

Székesfehérvár 715 Székesfehérvár 2 V

k 80 Komárom— 
Székesfehérvár 225 Székesfehérvár— 

Komárom
224 Komárom s

M 82 Budapest k. pu.—Székes- 
fehérvár—Celldömölk

1012
T a~ nr

Celldömölk—Székes- 
fehérvár—Budapest k pu.

1811
1011

Budapest 
k. pu. mp. főn. V

k 83 Zalaegerszeg— 
Celldömölk

7438
1338

Celldömölk— 
Zalaegerszeg

7427 Zalaegerszeg

------- i

p

k 84 Zalaegerszeg— 
Celldömölk

7420 Celldömölk— 
Zalaegerszeg

7421 p

k 85 Zalaegerszeg—Redics 7443 Rfedics—Zalaegerszeg
\

7446 7 » p

k 86 Zalaegerszeg—Redics 7447 Redics—Zalaegerszeg 7442 7» p

k 92 Kaposvár—Siófok 5424 Siófok—Kaposvár 5427 Kaposvár p

k 94 Székesfehérvár—Bicske 7025 Bicske—Székesfehérvár 7024 Székesfehérvár 1 V

k 95 Székesfehérvár—Bicske 7023 Bicske—Székesfehérvár 7020 7« V

--------- 1

k 9 6
Székesfehérvár— 
Sárbogárd • 5 1 2 1

Sárbogárd— 
Székesfehérvár 5 1 3 0 n V

k 9 8 Budapest D Sz. A. pu.— 
Székesfehérvár

2 2 2
Székesfehérvár— 
Budapest D. Sz. A. pu.

t-----------------

2 2 7
Budapest 

k. pu. mp. főn. V

k 1 0 0 Szolnok—H atvan 2 0 1 1 Hatvan—Szolnok 2 0 2 2 Szolnok 2 D

k 102 Szolnok— 
Hódmezővásárhely 7 7 6 2

Hódmezővásárhely— 
Szolnok 7 7 6 1 D

k 1 0 3 Szombathely—Kőszeg— 
Sárvár

8 3 2 4

8 0 2 6

Sárvár—Kőszeg— 
Szombathely

8 0 2 7

8 3 3 5
Szombathely 2 s

1 1 *
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k 106 Pápa—Bánhida 7375 Bánhida—Pápa 7372 Pápa S

k 108
Budapest k. pu.— 
Kunszentmiklós— 
Dunapataj

912
4622

D unapataj— 
Kunszentmiklós— 
Budapest k. pu.

4621
911

Budapest 
k. pu. mp főn. V

k 109 Győr—V eszprém 7124
7236 Veszprém—G yőr 7227

7127
Győr 2 S

k 110 Győr—Veszprém 7120 Veszprém—G yőr 7121 í J S

k 112 Zalabér—Sárvár 8042 Sárvár—Zalabér 8041

_

Zalaegerszeg P

k 114 Pápa—Csorna 8120

'

Csorna—Pápa 8175 Pápa s

k 115
*

Nyíregyháza— Záhony— 
Mátészalka— N yíregy
háza

2314
6523
6129

___________ *

1

N yíregyháza 1 D

k 117 Debrecen—T iszalök 5624 Tiszalök—Debrecen 5621 Debrecen 2 D

k

t ------

118 Debrecen—Tiszalök 5620

__

Tiszalök—Debrecen 5633 >) D

k 120 Nyíregyháza— 
Vásárosnamény 6222 Vásárosnam ény— 

N yíregyháza 6221 Nyíregyháza 1 D

k 121 Mohács—V illány 21 ’Villány—M ohács 22 Mohács 1 P

k 123 Szeged—M ezőhegyes — 
Kétegyháza 4

•
Kétegyháza—Mezőhe
gyes—Szeged 1 Szeged 2 Sz

k 124 Szeged—M ezőhegyes— 
Kétegyháza 2 Kétegyháza—Mező

hegyes—Szeged 3 " -> Sz

k 128 Kaposvár—Szigetvár 5634
f

Szigetvár—Kaposvár 5627 Kaposvár p

k 130 Kaposvár—Barcs 5724
5723/a

Barcs—K aposvár 5720/a
5727

p

• 1
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k 134 Nyíregyháza— 
Dombrád 102 Dom brád—N  yiregyháza

«
107 Nyíregyháza 1

.. •
D

k 135 Bátaszék—Sárbogárd 5231 Sárbogárd—Bátaszék 5212 Szekszárd P

k 136 Bátaszék—Sárbogárd 5213 Sárbogárd—Bátaszék 5230 >/ P

k 140 M átészalka—Csenger 6122
6172 Csenger—M átészalka 6173 

6121 ""

/
Nyíregyháza 1 D

k 142 Miskolc—Hidasnémeti 1512 H idasném eti—Miskolc 1581 Miskolc 2 D

k 144 Eger—Putnok
* _-

9224 Putnok—Eger 9227 Eger 1 D

k 146 Szombathely—Kőszeg 8322 Kőszeg—Szombathely 8321 Szombathely 2 S

k 148 Budapest ny. pu.—Vác— 
Balassagyarm at

122
~3922

Balassagyarmat—V ác— 
Budapest ny. pu.

3921
131

ny. pu. mpfőn. 
Budapest 62 V

k 150 Szerencs—Hidasnémeti 9922 Hidasnémeti—Szerencs 9921 Szerencs D

k 152 Budapest ny pu.— 
Lajosmizse—Kecskemét

3722 Kecskemét—La jos- 
mizse—Budapest ny. pu.

_________  _____

3723
373T
3721 O

ny. pu. mpfőn. 
Budapest 62 V

k 154 Barcs—Siklós 6630 Siklós—Barcs 6623 Barcs 1 P

k 156 Debrecen—N  agykereki 5732 Nagykereki— Debrecen
5731-*) 
5721 A

Debrecen 2 D

k 158 Gyöngyös— Ujszász— 
Szolnok

8727
8732

Szolnok—U jsz ász— 
Gyöngyös

873.5
8724

Gyöngyös D

k 159 Barcs—Somogyszob 5921 Somogyszob—Barcs 5930 Barcs 1 P

k 160 Barcs— Balatonszent- 
györgy

5925
5826

Balatonszentgyörgy—
Barcs

5827
5926 •*> : P

1. 1
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k 162
* , Pécs—Bátaszék—Szeged 718 Szeged—Bátaszék— 

.Pécs 717 Pécs 2 P

k 164 Békéscsaba—V esztő— 
Gyoma

1634
8366

"8264“

Gyoma—Vésztő—Békés
csaba

8267
8367
1635

Békéscsaba 2 Sz

k 165 Miskolc—Tornanádaska 9822 Tornanádaska—Miskolc 9821 Miskolc 2 D

k 168 Debrecen—Füzesabony 5520 Füzesabony—Debrecen 5525 Debrecen 2 D

k 170 Debrecen—N yírbáto r 14- N yírbátor—Debrecen 11 D

k 172 Nyíregyháza—Balsa 202 Balsa—Nyíregyháza 209 Nyíregyháza 1
1

D

k 174 Orosháza— 
Kiskunfélegyháza 7461 Kiskunfélegyháza— 

Orosháza

í-----------------

7462 Orosháza Sz

k 176 Szombathely—O roszvár 8237
8272

Oroszvár—Szombathely 8247 
8234 .

Szombathely 2 s

k 178 Esztergom—Komárom 3535
3534

Komárom—Esztergom 3539
3530

Esztergom V

k 180 Baj a—Hercegszántó 6824 Hercegszántó—Baja 6821 Baja Sz

k 182 Kisvárda—N yírbáto r 6474 N yírbátor—Kisvárda 6473 Kisvárda D

k 184 Budapest Vágóhíd— 
Ráckeve 172 . Ráckeve—Budapest 

j Vágóhíd
L_________ _

182 Budapest 
k. pu. mp. főn. V

k 185 Kalocsa—Kiskőrös 4763 Kiskőrös—Kalocsa 476-2 Kalocsa Sz

k 186 Kalocsa—Kiskőrös 4761

P ' - 

Kiskőrös—Kalocsa

i_____________

4722 >> Sz

k 187 Pécs—Siklós 6734 Siklód—Pécs 6721 Pécs 2 p

1
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k 188 Pécs—Beremend
-

6730
6522”

-
! Beremend—Pécs

6521
6731 Pécs 2 P

k 190 Rákospalota—Ú jpest— • 
Vác 4432 Vác—Rákospalota— 

Ú jpest 4423 ny. pu. mpfőn. 
Budapest 62

V

k 192 Diósjenő—Rom hány 4022 Romhány—Diósjenő 4021 Vác V

k 194 Kecskemét—Tiszaug 7224 Tiszaug—K ecskemét 7231 Kecskemét Sz

k 196/1 M ezőtúr—Orosháza 7834
'

Orosháza—Mezőtúr 7831 Mezőtúr Sz

k 196/11 Orosháza—Mezőhegyes 7872 Mezőhegyes—Orosháza 7873 Orosháza Sz

k 197 Keszthely—Ukk 1111
7523

Ukk—Keszthely 7528
1114 Keszthely p

k . 200 Kecském ét—Fülöpszállás 7175 Fülöpszállás—Kecskemét 7128 Ke cskemét Sz

k

1

202 Kisújszállás—Dévaványa 5122

í

Dévaványa—Kisújszállás 5123 Kisújszállás D

k 203 Debrecen—N agyiéta— 
Vértes 5824 V értes—N agyiéta— 

Debrecen 5823 Debrecen 2 D

k 204 Debrecen—Nagyiéta — 
V értes 5822 Nagyiéta—V értes 

Debrecen 5827 )) D

k 206 Debrecen—N yirábrány 2424 N  yirábrány—Debrecen 2423 - 55 D

k 208 Bakóca Godisa— 
Komló 6122 Komló—Bakóca 

Godisa 6123 U jdom bóvárpu. P

k 210 Zalaegerszeg—Zalalövő 7823 Zalalövő—Zalaegerszeg ■ 7828 Zalaegerszeg P

k 212 Sátoraljaújhely— 
Zemplénagárd 2 Zem plénagárd—Sátoralja

újhely
i

3 Sátoraljaújhely D

r 1
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k 214 Szombathely—Búcsú 6154 Búcsú—Szombathely 6155 Szombathely 2 s

k 216 Körmend—Dávidháza 
Kotormány 8626 ' Dávdháza—K otorm ány— 

Körmend
8627 Körmend s

k 218 Budapest nv. pu.— 
Esztergom 3422 Esztergom— 

Budapest nv. pu.
3421 ny. pu. mpfőn. 

Budapest 62
V

D1k 220 Debrecen—O hát 
pusztakócs—Polgár

5524
60l3“-

Polgár—O hátpuszta- 
kócs—Debrecen

6036
55~2T

Debrecen 2

k 222 Baja—Gara 6926 Gara—Baja 6921 Baja Sz

k 223
o

Keszthely—T űrje
7536
7671
7681

Tűrje—Keszthely ,
7628
7539

Keszthely p

k 224 Keszthely—T űrje 7630
7629

Tűrje—Keszthely 7626
7641

>» p

P

----->

k 226 Ujdombóvár—Veszprém

r—

6024
” 723fr

Veszprém—U jdom bóvár 7229
6027

Ujdom bóvár pu.

k 228 Pécs—D rávasztára— 
Zaláta 6323 Drávasztára—Z aláta— 

Pécs
6326
1916

Pécs 2 p

k 230 Baja—Csikéria—K atym ár

2112
TThIT

- •
Katymár—Baja

4826 Baja Sz
2135
4823

2111

k 232 Karcag—Tiszafüred 5264 Tiszafüred—Karcag 5221 Karcag D

k 234 Nyíregyháza—
Nyiradony 6322 N yiradony— 

Nyíregyháza 6323 Nyíregyháza 1 D

k 235 Balassagyarmat— 
Ipolytarnóc 4244 Ipolytarnóc— 

Balassagyarmat
4241 Balassagyarmat V

k 236 Balassagyarm at— 
Ipolytarnóc 4242 Ipolytarnóc— 

í Balassagyarmat
4245 >> V

k 238 Nyíregyháza—Polgár 6072 Polgár—N  yiregyháza 6073 Nyíregyháza 1 D

- - 1 - t - • 1
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k 240 M á t é s z a l k a —
Á g e r d ő m a j o r

658 5 Á g e r d ő m a j o r — M á t é s z a lk a 6 5 8 4 N y í r e g y h á z a  1 D

k
241

O B u d a p e s t  k  p u . — P a k s 501 8 P a k s — B u d a p e s t  k .  p u . 501 7 B u d a p e s t  
k . p u .  m p .  f ő n . V

k 242 B u d a p e s t  k .  p u . — P a k s
1112

~JÖ2T P a k s — B u d a p e s t  k .  p u .
5 0 2 3

1111
V

k 252 S z o m b a t h e l y — R u m 8424 R u m — S z o m b a t h e l y 8421 S z o m b a t h e l y  2 s

k 255
O

B u d a p e s t  k  p u . —  
B é k é s c s a b a

614 B é k é s c s a b a —  
B u d a p e s t  k .  p u .

61 7 B u d a p e s t  
k . p u .  m p .  f ő n . V

k 260

— *------- ---------------■

S z o ln o k — K i s k u n 
f é l e g y h á z a

7624 K i s k u n f é l e g y h á z a ; —  
S z o ln o k

76 8 7 K i s k u n f é l e g y 
h á z a Sz

k 264 S o p r o n — C e l l d ö m ö l k 231 C e l l d ö m ö l k — S o p r o n 2 3 2 S o p r o n  1 s

k 27 8 P ü s p ö k l a d á n y —  
S z e g h a lo m

53 7 0 S z e g h a lo m —  
P ü s p ö k l a d á n y

5 3 7 3 P ü s p ö k l a d á n  y D

k 292 V  é s z t ő — K ö  r ö s n a g y -  
h a r s á n y

8267
K ö r ö s n a g y h a r s á n y —  
V é s z t ő

8 2 6 4 Békéscsaba 2

___________________ i

Sz

k 298 P ü s p ö k l a d á n y —  
B i h a r k e r e s z t e s

514
B i h a r k e r e s z t e s —  
P ü s p ö k l a d á n y

5 37 P ü s p ö k l a d á n y D

M 299

t-------------------------------------------------—

B u d a p e s t  n y .  p u . —  
D e b r e c e n — N y í r e g y h á z a

520

1722
N  y i r e g y h á z a — D e b  r é c é n —  
B u d a p e s t  n y .  p u .

1729
51 9

n y .  p u .  m p f ő n .  
B u d a p e s t  6 2 V

1611 S z e g e d  2 Szcsőm.
s z á l l .

S z e g e d — H ó d m e z ő v á s á r 
h e l y 161 4  '

#•
H ó d m e z ő v á s á r h e l y —  
S z e g e d

>> O K a p o s v á r — U j d o m b ó v á r 1011 U j d o m b ó v á r — K a p o s v á r 1014 K a p o s v á r p

O U j d o m b ó v á r — B a j a 211 6 B a ja — U j d o m b ó v á r

1 . ___ _ _ ....................... -

2 1 1 9 U j d o m b ó v á r p

j p — j B u d a p e s t — K e r e p e s 354 K e r e p e s — B u d a p e s t 3 0 5 B u d a p e s t  7 2 V
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iP — Budapest—Kerepes 314 Kerepes—Budapest 355 Budapest 72. V

J P —

•

Budapest—Szentendre 402 Szentendre—Budapest ,407 Budapest 62 
ny. pu. mp. főn. V

Í P — »» 418 419 3> V

j P —
Dorog—Annavölgyi- 
bánya Sárisáp '  3676 Annavölgyibánya 

Sárisáp—Dorog 3673 V

J P — Vámosgyörk—G yöngyös 8840 Gyöngyös—Vámosgyörk 8831

-

Gyöngyös D

j p
»» 8822 »

8837 »1 D

j p »>

.

8832 3» 8847 ’ l D

J P — »» 8824 33 8835 n D

j P — 3» 8826 33

. .  -

33 D

Í P — >> 8836 33 8825 D

j p — Füzesabony—Eger 9180 Eger—Füzesabony 9179 Eger 1

- ............... — *

D

j p — • >» 9122 »1 9137 V D

j p — ”
9132 3» 9127 33 D

j p — >» 9124 »» • 9125 3/ D

i p *> 9126 33 9123 3 > D



2 3 . szám 189
N

em
e

Sz
ám

a
%

Mely vonalon
Mely

számú
vonalban

Mely vonalon
Mely

számú
vonalban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg


bí

zo
tt 

hi
va

ta
l 

ne
ve

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

k ö z l e k e d i k

' P — Füzesabony—Eger 9138
1
{ Eger—Füzesabony

i

9131 Eger 1 D

ip — »
9180 >> 9121 D

JP — Zalaegerszeg— 
Zalaszentiván

7732
—

Zalaszentiván— 
Zalaegerszeg 7747 Zalaegerszeg

,c--------

P

iP — »> 7736 >» 7723 P

ip — »> 7738 »» 7731 P

jP — »> 7728 - 7721 -• P

JP — „ 7748 7741 J) P

JP — » 7734 >» 7723 >) P

JP — Jutás—Alsóörs 7142 Alsóörs—Jutás 7113 Veszprém 1 ! S

JP Jutás—Veszprém 7234 Veszprém—Jutás 7233 U s

jP — Békésföldvár—Békés 8134

"

Békés—Békésföldvár 8137 Békés Sz

jP — >» 8424 »» 8125 IJ Sz

jP — )»

1

8120 »» 8121 » Sz

jP — Mezőtúr—Túrkeve 8032 Túrkeve—M ezőtúr 8027 Mezőtúr Sz

jP — »» 8022 »» 035 9 9 Sz

' i 1



190 3 3 . szám .

N
em

e '

c3
*53SC/í

Mely vonalon
Mely

számú i 
vonalban

f
Mely vonalon

Mely
számú

vonalban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg


bí

zo
tt 

hi
va

ta
l 

ne
ve

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

k ö  z l e k e d i k

JP — j Mezőtúr—Turkeve 8021 Turkeve—M ezőtúr 8025 Mezőtúr Sz

jP — » 8028 11 8021 ti Sz

jP —
Hódmezővásárhely— 
Földeák

8472 Földeák—H ódm ező
vásárhely 8473 Hódmező

vásárhely 1 Sz

'P — Kétegyháza—Elek 202 [ Elek—Kétegyháza

1

203 Kétegyháza Sz

jP »> 204 11

...................................  _

205 11 Sz

ÍP — 11 212 ti 211 Sz

JP — 11 206 207 11 Sz

JP — Mezőhegyes—B attonya 104 Battonya—Mezőhegyes 105 Szeged 2 Sz

ÍP — ti 106
•X

.. 107 i t Sz

jv — Kaba—N ádudvar 5432 N ádudvar—Kaba 5429 — D

jv — 11 '5424 »» 5425 — D

jv —
Kisterenye—M átra- 
novák—H om okterenye 9084 M átranovák—H om ok

terenye— K isterenye 9091 — D

jv —
H arkány fürdő —  

Drávaszabolcs 6744 Drávaszabolcs—  

H arkányfürdő 6747 — P

jv —
Körmend—  

Pinkamindszent
8256 Pinkam indszent—  

Körmend 8521 — S

jv

1 ----------

Kisnyir—  

Kerekegyháza
3825 Kerekegyháza— Kisnyir 3834

I

— Sz

1 i
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jv Szeged—Vedresháza 7020 Vedresháza—Szeged — — Sz

jv

'

” 7032 »> 7021 — Sz

jv Szeged—Nagvszéksós 1642
2222

N agyszéksós—Szeged 2221 — Sz

jv Kisszénás—Kondoros

t
» 7930 Kondoros—Kisszénás — — Sz

jv — >> 7926 7931 — Sz

jv — Békéscsaba— 
Mezőkovácsháza 502 M ezőkovácsháza— 

Békéscsaba 509 — Sz

jv — Békéscsaba—Bélmegy er " 702 Bélmegyer—Békéscsaba 709 — Sz

jv —
Cegléd—Kupái 
Kovácsmajor 4324 Kupái Kovácsmajor— 

Cegléd 4337 — Sz

jv — Szeged—Pusztamérges 24/124 • Pusztamérges—Szeged 125/25 — Sz

jv —
Szeged—Kunhalom— 
V árostanya 24 V árostanya—K u n h a lo m - 

Szeged 25 — Sz

jv — Cegléd—V ezseny 4 Vez seny—Cegléd 5 Sz

-

•
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gP Jutás pu.—Veszprém—N agyvársony—Tapolca Veszprém 1 s

gP Jutás pu.—Veszprém—Balatonfüred—Tihany (1X/16—V/13-ig csak Balatonfüredig) s

gp Veszprém—Balatonkenese—Enying s

gP Veszprém—Herend—Bakony jákó—Pápa .. s

gP Sopron—Pórládony—Sárvár Sopron 1 s

gP Beled—Pórládony—Csepreg - s

SP Zalaegerszeg—Hévízfürdő—Keszthely Keszthely p

gP Keszthely—Hévízfürdő—Hévízszentandrás p

gP Putnok—Kelemér—A ggtelek Putnok D

gP Nagyvisnyó pu.—Dédes—Sajókaza pu. >> D

gm Aszód pu.—Verseg—Szirák

gm M onor—Bénye—P ánd-—(T ápióbicske)

gm Tápiószentmárton—Tápióbicske—N agykáta pu.

gm N agykáta pu.—Jászberény

gm Vámosmikola—Ipolytölgyes—Letkés—Szob pu.

gm Csákvár—Vértesboglár—Bicske pu.

gm Miskolc pu.—Önöd—Sajószöged—Tiszapalkonya

gm G yőr pu.—Dunaszeg—H édervár

gm Szombathely—Pornóapáti—Felsőcsatár

gm Letenye—Becsehely—Sormás—Nagykanizsa pu.

gm Pápa—Nagyalásony—Közepiszkáz—Jánosháza

gm M ernye pu.—Szentgáloskér—Igái—Somogyszil

Jelmagyarázat :
M =  mozgóposta 
k =  kalauzposta
jp — jegyzékelő m enet postaközeggel 
jv  — jegyzékelő m enet vasúti közeggel 
gp =  gépkocsi já ra t (gépkocsi a postatulajdonában) 
gm =  gépkocsijá ra t (gépkocsi magántulajdonban)
*  csak menet közlekedik \

*  *  e= csak jövet közlekedik
* =  m enet mozgó, jövet kalauzposta 
■  — jövet csak Püspökladányig kezel
*  =  jövet csak Győrig kezel
O =  Vasárnap és munkaszünetes napokon menet, hétfőn és munka- 

szünetes napokat követő napokon pedig jövet nem közlekedik
Q  =  Vasárnap és valam ennyi ünnepnapokon nem közlekedik ,

V  =  Vezérigazgatóság 
D =  Debrecen 
P =  Pécs 
S =  Sopron 
Sz =  Szeged

Az időközben bekövetkező változásokhoz képest helyesbített jegyzék 
a „V asúti Ú tm utató“ című m enetrendkönyvben található. U gyanott az 
egyes vonatoknál az óra- és percszámok közt alkalm azott jelzés feltünteti, 
hogy az illető vonat postai szállításra mily módon (mozgó-kalauzposta, 
csomagszállító-, jegyzékelő-, közvetítőmenet) van felhasználva.

Budapest 1928. évi május hó 5-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók és hivatali kisegítők személyi adatairól.

Po
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tó


sá
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ül

et A létszámból törölt (kizárt) egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Po
sta

 ve
zé

rig
az

ga
tó

sá
g

Rumpf Istvánné 
sz. Kuptár Róza kiadó Pomáz

1892. Bp. 111. Bizalomvesztés

Fekete Hermin kiadó Békéscsaba
1881. Bpest. 500.

Több mint 6 hónap 
óta postai szolgálat
ban nem állott.

Márik Felicitas hiv. kisegítő Újpest
1907. Rákospalota Bizalomvesztés

Pé
cs Rákossy Julia kiadó Beél

1894. Szeghalom
Szalatnaki 

postamesterré 
neveztetett ki

Kiadói állást keresnek.
A Kezelés minden ágában jártas kiadónő 

(menekült postamester leánya) állást keres. 
Szíves megkereséseket Fazekas Sára postakiadó 
Ófehértó címre kér.

Kiadónő jelenleg helyettes postamester,

jun. 10, vagy 15-re állást keres. Szives megkere
sést Németh Margit helyettes postamester, Mu- 
rakeresztur címre kér.

Mindhárom szakban jártas kiadó azonnali 
belépésre alkalmazást vállal. Szíves megkeresést 
Nagy Zsigmond Nagydobosra kér.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIK.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

B U O A l'K S T  1 9 2 8 . MÁ.I8JS SO. 2!1. szám.

T A R T A L O M

Kinevezés.
A m. kir. minisztériumnak 1928. évi 2.300jM. E. számú 

rendeleté az állami és vármegyei alkalm azottak egyes 
csoportjainak betegség esetében járó illetmények tárgyá
ban.

Légipostái hírlapkötegek Ném etországból M agyaror
szágba.

A  díjelőlegként elfogadható legkisebb összeg újabb 
megállapítása.

Üdvözlő táviratok.
Hétvégi táviratok — W LT =  rendszeresítése Brit- 

Amerikával (Canada), az Északamerikai Egyesült Á lla
mokkal és egyes nyugatindiai, közép- és délamerikai 
országokkal való -forgalomban.

A feladás órájától szám ított 36 óra eltelte u tán  kézbe
sítendő =  Z L T  =  táviratok rendszeresítése egyes Dél
amerikai országokkal való forgalomban.

Rádiólevelek (N. L. T.) rendszeresítése a M agyaror
szág és Észak-Am erika közti forgalomban „via Radio 
Varsovie“.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylat m egnyi
tása.

N évváltoztatás,
Forgalomköri változások.
Hévízi fürdősegély.
A m. kir. posta  betegségi biztosító  intézete közleménye.
Meghívó.
Kiadói állást keresnek.

Kinevezés,
20.175.

A magyar királyi kereskedelemügyi minisz
ter előterjesztésére dr. Hollán Péter postafő
igazgatói címmel felruházott postaigazgatót 
postafőigazgatóvá az V. fizetési osztályba kine
vezem.

Budapest, 1928. évi május hó 19-én.
Horthy s. k.

Herrmann Miksa s. k

A m. kir. minisztériumnak 1928. évi 2.300/M. 
E. számú rendelete az állami és vármegyei al
kalmazottak egyes csoportjainak betegség eseté

ben járó illetmények tárgyában.
20.200.

A betegségi és a baleseti kötelező biztosí
tásról szóló 1927:XXI. törvénycikk 7. §-a sze
rint a betegségi biztosítási kötelezettség nem 
terjed ki az államnak és törvényhatóságoknak 
hivatalaiban, az általuk fenntartott vagy kezelt 
intézményekben, intézetekben, alapoknál és 
alapítványoknál, vállalatokban és üzemekben 
foglalkozó azokra az alkalmazottakra, akik be
tegség esetében illetményeiket legalább hat hó-

I napon át megkapják. Erre a rendelkezésre való 
tekintettel a m. kir. minisztérium a miniszter- 
tanácsnak 1928. évi május hó 11. napján tartott 
ülésében hozott határozata alapján a követke
zőket rendeli.

1. Az államnak hivatalaiban, az állam által 
fenntartott vagy kezelt intézményekben, inté
zetekben, alapoknál és alapítványoknál, válla
latokban és üzemekben alkalmazott tiszteletdí
jasok, díjnokok (havidíjasok) és kisegítő szol
gák betegség által okozott szolgálatképtelenség 
esetében hat hónapon át összes járandóságai
kat megkapják, ha említett szolgálatukban ftE 
foglalkozásképen alkalmaztattak.

2. Az 1. pontban említett az az alkalmazott, 
aki járandóságait betegség által okozott szol
gálatképtelenségének tartamára az 1. pont alap
ján hat hónapnál rövidebb időn át kapta, újból 
való megbetegedése és ezzel okozott szolgálat
képtelensége esetében is megkapja járandósá
gait; ha azonban újabb szolgálatképtelensége a 
korábbi szolgálatképtelenség megszűnésétől 
számított hat hónap alatt és a korábbival azo
nos betegség folytán következett be, a korábbi 
szolgálatképtelenség tartamát a hat hónapi idő
tartamba be kell számítani.

Az újabb megbetegedés esetében a beteg
ségnek az előbbi betegséggel való azonosságát
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vagy attól különböző mibenlétét hatósági orvos 
bizonyítja.

3. Az*az alkalmazott, aki betegség által 
okozott szolgálatképtelensége esetében járan
dóságait hat hónapon át megkapta, ugyanannak 
a betegségnek következtében újabb szolgálat
képtelenség esetében járandóságait az 1. pont 
alapján csak abban az esetben kaphatja, ha ko
rábbi szolgálatképtelenségének megszűnésétől 
számított legalább hat hónapon át tényleges 
szolgálatot teljesített.'

4. Azt az alkalmazottat, aki az 1., illetőleg 
a 2. és 3 . pontokban biztosított igényét kimerí
tette és betegség okából továbbra is szolgálat
képtelen, szabályszerű elbánás alá kell vonni 
abban az esetben, ha olyan alkalmazásban van, 
amely nyugdíjra jogosít és ha a rá vonatkozó 
nyugellátási szabályok szerint a nyugdíjra 
igényt adó legkisebb szolgálati időt már betöl
tötte; abban az esetben pedig, ha olyan alkal
mazásban van, amely nyugdíjra nem jogosít, il
letőleg ha a rá vonatkozó nyugellátási szabá
lyok szerint a nyugdíjra igényt adó legkisebb 
szolgálati időt még nem töltötte be, illetmé
nyeinek a legközelebbi esedékességi időponttal 
való beszüntetése mellett, a szolgálatból el kell 
bocsátani.

5. Az 1..pontban említett alkalmazottaknak 
az 1928. évi január hó 1. napja előtt betegség 
okából keletkezett szolgálatképtelenségét e 
rendelet szerint kell megbírálni, ha a jelen ren
delet hatálybalépésének időpontjában tényle
ges szolgálatban állanak.

6. Az alkalmazottnak e rendeletén alapuló 
járandóságai tekintetében elsőfokon a hatóság
nak (hivatalnak) főnöke határoz. A jogorvosla
tok tekintetében a szolgálati járandóságaikra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

7. Ez a rendelet megfelelően alkalmazandó 
a vármegyei díjnokokra és kisegítő szolgákra.

8. A jelen rendelet a m. kir. államvasutakra 
nem terjed ki, a m. kir. államvasutak alkalma
zottait betegség esetén megillető illetmények 
tekintetében továbbra is az érvényben álló ren
delkezések maradnak hatályban.

9. Ez a rendelet nem terjed ki a munka 
sokra, napszámosokra, cselédekre és ezekkel 
hasonló minőségben alkalmazottakra. Ezek, 
amennyiben nem kötelezett tagjai az 1927:XXI. 
törvénycikk 93. §-ában felsorolt betegségi biz
tosító intézetek valamelyikének, az Országos 
Munkásbiztosító Intézetnél esnek biztosítási 
kötelezettség alá.

10. Ez a rendelet az 1928. évi január hó 1. 
napjától számított hatállyal, kihirdetése napján 
lép életbe és az ezzel ellenkező rendelkezések 
a megjelölt nappal hatályon kívül helyeztetnek.

Budapest, 1928. évi május hó 15.
Gróf Bethlen István s. k.,

m. kir. miniszterelnök.

Ezzel a kormányrendelettel a m. kir. pos
tánál* alkalmazott díjnokoknak és havibéres 
kisegítő szolgáknak megbetegedésük esetén 
járó illetmények szabályozása tárgyában a P. 
R. T. 1910. évi 40. számában is közzétett 1910. 
évi 4616/M. E. számú kormányrendelet és a 
megbetegedett postadíjnokokkal szemben kö
vetendő eljárás tárgyában kibocsátott 1925. évi 
szeptember hó 11-én kelt 18.769/1925. X. számú 
rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1928. évi május hó 23.

Légipostái hírlapkötegek Németországból 
Magyarországba.

13.739.
A német postaigazgatással történt meg

egyezés alapján Németország a jövőben légi 
postai úton mérsékelt díjszabás mellett felvett 
ujságkötegeket is fog szállítani.

Ilyen légiposta-ujságkötegeket csakis a lap
kiadóvállalatok adhatnak fel s egy kötegnek 
egy és ugyanazon lapból legalább is 5 példányt 
kell tartalmaznia. A kötegek borítékára (cím
lapjára) a feladó vállalat olyan kötegjelzőt he
lyez el, amelynek közepén függőleges vörös 
esik van. E köteg jelzőn feltüntetik: 1. a feladó 
nevét, 2. „Luftpostzeitungen“ megjegyzést, 3. a 
címzett nevét és 4. a rendeltetési helyet.

A kötegjelzők alakja tehát, amelyek alatt 
ilyen kedvezményes díjú ujságküldemények ér 
keznek a következő:

Absender:__

Luftpost 

an__________ ____

Zeitungen

in _________ __
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Az esedékes díjakat a német posta kész
pénzben szedi be. A díjak beszedésének és a 
súly ellenőrzésének igazolására a német felvevő 
postahivatalok a hírlapkötegre a következő 
szövegű pecsétet nyomják: „Gewicht geprüft, 
Gebühr verrechnet (Taxe per?ue Postamt X.
Y.“ E küldeményeket tehát a díjazás helyessé
gének szempontjából nem kell vizsgálni. A hi
vatalokhoz érkező hírlapkötegeket nem kell 
közvetítés végett továbbadni, azoknak a posta- 
hivataloknál minden külön díj fizetése nélkül 
történő átvételéről ugyanis a feladó által meg
felelően értesített címzettek (viszont elárusítók, 
könyvkereskedők stb.) maguk gondoskodnak. 
Ha a szóbanlevő ujságküldeményeket a cím
zettek a megérkezéstől számított 24 óra alatt 
nem veszik át, azokat részükre a rendes úton 
kell kézbesíteni.

Budapest, 1928. évi május hó 21-én.

A díjelőlegként elfogadható legkisebb összeg 
újabb megállapítása.

18.789.
A P. Ü. Sz. 11. a. §. 1. pontja értelmében a j 

díjak előlegezése esetén, az azt igénybevevő 
feladók két heti forgalmuknak megfelelő, de 
legalább 40 pengő készpénzelőleget tartoztak 
letenni.

A felmerült kívánalmakhoz képest megen
gedem, hogy a befizetendő készpénzelőleg leg
kisebb összege ezentúl az egy heti forgalom 
alapján szabassék meg azzal a megszorítással 
azonban, hogy a lefizetendő legkisebb összeg 
továbbra is 40 pengő marad.

A P. Ü. Sz. idézett rendelkezésének meg
felelő helyesbítése iránt a legközelebb megje
lenő pótlékban intézkedem.

Budapest, 1928. évi május hó 19-én.

Üdvözlő táviratok.
14.468.

Ünnepélyes alkalmakkor (eljegyzés, házas
ság, névnap, évforduló stb.) küldeni szokott 
táviratokat a posta, a belföldi forgalomban, a 
feladó vagy címzett kívánságára, a rendestől el
térő, díszes kiállítású távirati űrlapon kézbe
síti.

E táviratok kézbesítésére egyelőre kétféle 
űrlap szolgál, „ L x l “ é s „Lx2“ megjelöléssel. 
Ezeket az űrlapokat „A tuberkulózis elleni küz
delem országos bizottsága“ állítja elő és bo
csátja a szükséges mennyiségben a posta ren
delkezésére.

A távirat feladója aszerint, hogy melyik 
űrlapon kívánja távirata kézbesítését, a távirat 
címe elé — L x 1, vagy L x 2 — különleges meg
jelölést ír, amelyet egy szónak kell díjazni.

Ily különleges megjelölés úgy a közönsé
ges és sürgős, mint a helyi táviratoknál, továbbá 
a táviratleveleknél is alkalmazható.

Vasúti táviróhivataloknál ily táviratot fel
adni, vagy oly helyekre küldeni, ahol csak vas
úti táviróhivatal van — nem lehet.

Az „L x 1“, vagy „Lx2“ megjelöléssel járó 
különleges kezelésért a rendes távirási díjon fe
lül még külön 50 fillér pótdíj jár.

A címzett is kérheti, hogy a részére érkező 
üdvözlet tartalmú táviratokat a posta az e célra 
szolgáló díszes kiállítású távirati űrlapok vala
melyikén kézbesítse. Ebben az esetben az 50 
fillér pótdíjat a távirat kézbesítése alkalmával a 
kézbesítő postahivatal a címzettől szedi be.

Az üdvözlő táviratot a postahivatalok a ren
des távirat módjára, a táviratleveleket pedig az 
ily táviratok kézbesítésére előírt szabályok sze
rint, külön e célra kiadott borítékban kéz
besítik.

Ez a rendeletem folyó évi június hó 1-én lép 
életbe.

A szóbanforgó táviratok után beszedett 
pótdíjak jelentékeny részét jótékony célra, ä 
tüdővész elleni küzdelem céljaira engedem át. 
E nemes cél minél hathatósabb támogatása ér
dekében a postahivatalok az üdvözlő táviratok 
feladása alkalmával külön is hívják fel a felek 
figyelmét arra, hogy az ily tartalmú távirataikat 
a jótékony cél érdekében lehetőleg „L x“ táv
iratként adják fel, egyúttal pedig mutassák 
meg nekik a díszes kiállítású űrlapokat, ame
lyeken a rendeltetési hivatal e táviratokat a fenti 
különleges megjelölés alkalmazása és az 50 fil
lér pótdíj megfizetése esetében kézbesíteni 

! fogja.
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Az üdvözlő táviratokat az alábbiak kivéte
lével a hivatalok mindenben úgy kezeljék, mint 
a többi különleges táviratokat és a felvétel al
kalmával a számív megjegyzés rovatába az 
„L x 1“, illetőleg „L x 2“ megjelölést írják be.

Az L x jelzésű táviratokat (beleértve a táv
irat bevezető részét is) a hivatal a beérkezés, 
illetőleg a gépen történt vétel után, — aszerint, 
hogy „L x 1“, vagy „L x 2“ megjelölés van a 
távirat címe előtt, — a megfelelő űrlapra tintá
val (esetleg írógépen), tiszta, olvasható írással 
lemásolja, az é célra szolgáló borítékba helyezi; 
a borítékot megcímezve lezárja és kézbesítés 
végett a többi érkezett távirattal együtt átadja 
a táviratkézbesítőnek, a táviratleveleket (1. fent 
a 4. bekezdést) pedig az erre előírt szabályok 
szerint kézbesítteti. A szöveget az űrlapra úgy 
kell lemásolni, hogy az lehetőleg egy oldalon el
férjen. Ha a távirat szövege egy oldalon nem 
férne el, az űrlap hátoldalára írni nem szabad, 
hanem egy másik űrlapon kell a szöveget foly
tatni. (Ily második űrlapért pótdíjat feladó, il
letve címzettől nem kell szedni). A betünyomós 
gép vételszalagát az űrlapra felragasztani tilos, 
úgyszintén tilos a borítékban elhelyezett távira
tot összehajtani. Ügyelni kell arra is, hogy a 
kézbesítő ily táviratokat gondosan kezelje, ille
tőleg* hogy azokat a bepiszkolódástól és ned
vességtől megóvja és gyüretlen állapotban kéz
besítse.

Hasonló módon kell kezelni azokat a táv
iratokat is, amelyeknél a címzett kéri a „L x “ 
táviratként való kézbesítést.

Az „L x“ táviratokért a feladás alkalmával 
beszedett pótdíjat (50 fillér) a többi távirási dí
jakkal együtt a számívben kell a megfelelő 
penzhasábban bevételben elszámolni. A kézbe
sítés alkalmával beszedet pótdíjat a hivatal a 
készpénzben beszedett távirási díjakkal együtt 
számolja el oly módon, hogy a Számívben a 
készpénzben beszedett távirási díjak napi ösz- 
szégéhéz az elszámolás napján beszedett pótdí- 
ják összeget külön tételként hozzáadja s az így 
nyert végösszeget egy tételben vételezi be a 
'bcnztátszámátíás 22 „készpénzben szedett táv
irási díjak“ rovatán.

A hó végén a hitelezett távirási díjakról ké 
szítendő mérleg (számív és utalványsommázat) 
megterhelési oldalán a hivatal külön-külön té
telként egyelőre kézírással tüntesse fel: 1. a
folyó hóban felvett „L x“ táviratok darabszá
mát és az értük beszedett pótdíjak összegét, 2. 
a folyó hóban a címzett kívánságára kézbesített 
„L x“ táviratok darabszámát és az értük besze
dett pótdíjak összegét. A mérleg felmentési ol
dalán ugyanolyan összeget helyezzen kiadásba, 
mint amennyire az az előbb említett 1. és 2. 
alatti tételek együttes összege rúg.

Az igazgatóságok (postavezérigazgatóság 8. 
és 9. ü. o.) a számív és a mérleg alapján ellen
őrizzék az „L x“ táviratok pótdíjainak helyes 
elszámolását és erre a rendeletemre való hivat
kozással a kerületükhöz tartozó hivataloknál el
számolt pótdíjak összegét havonként egy ösz- 
szegben közöljék a posta központi számvevő
séggel. (2. osztály.) A posta központi számve
vősége az „Lx“ táviratok pótdíjai címén be
folyt összeg 60 (hatvan) %-át a tárcabevétel 2 
rovat terhére havonként a m. kir. népjóléti és 
munkaügyi minisztérium házi pénztára javára 
utalja ki.

A „L x“ táviratok céljaira szolgáló, a tu
berkulózis elleni küzdelem országos bizottsága 
által előállított és a posta rendelkezésére bocsá
tott űrlapokból és borítékokból az első készle
tet a központi anyagraktár hivatalból küldi szét; 
a későbbi szükségletet esetenként külön bizony
latpárral mint „Lx 1, illetőleg L x2 távirati űr
lapot“ (nyomtatványszám nélkül) kell az 
anyagraktárból megrendelni. Ha valamelyik hi
vatalnál az űrlapok váratlanul felhasználtatná
nak, úgyhogy a megrendelésre már nincs idő, a 
legközelebbi kincstári hivataltól kell a szüksé
ges mennyiséget távbeszélőn idejében kölcsön
kérni, nehogy a táviratok kézbesítése űrlap hiá
nya miatt fennakadást szenvedjen. A hivatal a 
kölcsönkéréssel egyidejűleg az anyagraktárból 
rendelje meg a szükséges mennyiséget és annak 
beérkezte után a kölcsönt adja vissza.

Az űrlapok megrendelésénél általában az 
legyen az irányadó, hogy a hivatal mindig annyi 
űrlapot rendeljen meg, illetőleg tartson készlet-
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ben, amennyire előreláthatólag tényleg szük
sége lehet.

Az első készlet megküldése alkalmával a 
központi anyagraktár minden hivatal részére — 
azoknak a hivataloknak is, amelyek táviratok 
kézbesítésével nem foglalkoznak, — plakátot is 
fog küldeni. A hivatalok e plakátot szembetűnő 
helyen (lehetőleg a távirat felvételi ablaknál) 
függesszék ki, hogy a közönség az üdvözlő táv
iratok rendszeresítéséről ily módon is tudomást 
szerezhessen. A hivatalok az „L x“ táviratok űr
lapjait és a hozzájuk tartozó borítékokat az ér
tékcikkek között gondosan őrizzék meg. Az ily 
űrlapokat és borítékokat az 50 filléres pótdíj 
beszedése nélkül kiadni vagy magáncélokra fel
használni fegyelmi büntetés terhe alatt tilos.

Budapest, 1928. évi május hó 22-én.

Hétvégi táviratok =  WLT =  rendszeresítése 
Brit-Amerikával (Canada), az Északamerikai 
Egyesült Államokkal és egyes nyug'atindiai, 

közép- és délamerikai országokkal való 
forgalomban.

18.638.

A f. évi június hó 1-től kezdve egyrészről 
Magyarország, másrészről Brit-Amerika (Ca
nada), az Északamerikai Egyesült Államok és 
egyes, alább felsorolt nyugatindiai, közép- és 
délamerikai országok közt való forgalomban 
„via Commercial“, „via Western Union“ és „via 
Italo Radio“ hétvégi táviratok válthatók a kö
vetkező feltételek mellett:

1. A szódíjat, mely az ugyanazon viszonylat
ban váltott rendes díjú távirat szódíjának kö
rülbelül csak egyharmad része, az alábbi díjtáb
lázat tünteti fel; díjminimum 20 szó díja.

2. A hétvégi táviratok Magyarországon a 
hét folyamán a hivatalos órák alatt az összes 
táviróhivataloknál feladhatók. Szombaton éj
félkor arra a hétre a felvételt le kell zárni. A 
hétvégi táviratok a felvevő hivataltól a rendelte
tési hivatalig mint táviratok kezeltetnek. A hiva
talok az európai útszakaszon azokat a hét fo
lyamán a rendes díjú és egyéb díjkedvezményes 
táviratok után továbbítják. Az óceánon át való 
továbbítás szombat éjféltől kezdődően a vasár
nap folyamán történik. A hét folyamán feladott 
hétvégi táviratokat úgy a tengerentúli rendelte
tési hivatalok, mint az Amerikából érkezőket a 
magyar rendeltetési hivatalok, csak a következő 
hét hétfőjén kézbesítik.

3. Jelzésük =  WLT = , melyet díjköteles 
megjelölésként a cím elé kell írni. Külön szol
gálatként „via Commercial“ és „via Western 
Union“ útjelzés mellett valamennyi viszonylat
ban az „Rpx“ „PC“ és „TC“ köthető ki; a „via 
Italo Radio“ jelzés mellett külön szolgálat nem 
köthető ki, kivéve az Északamerikai Egyesült Ál
lamokkal való forgalomban, melyben egyedül 
csak az „Rpx“ kiköthető. A külön szolgálatok 
díja az ugyanazon viszonylatban váltott rendes 
díjú távirat díjszabása alapján számítandó, a 
külön szolgálat megjelölésére szolgáló szabály- 
szerű jelzésekre azonban a kedvezményes díj 
szabás alkalmazandó.

4. Rövidített vagy összebeszélt távirati cím 
használható.

5. A szerkesztésnél általában ugyanazok a 
szabályok érvényesek, mint a díjkedvezményes 
tengerentúli (=  LC = ) táviratoknál.

6. Eseftlges késéseknél a díjtérítés alapjául 
szolgáló feladási idő minden esetben szombat 
éjféltől számít.

A hétvégi táviratok díjszabása a következő:
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U t i r á n y

Rendeltetési ország
via Commercial 

via Western Union
via Italo ,  

Radio
s z ó d i j

P 1 f i P 1 f
~  \

Brit-Am erika (Amérique britannique) .

A lberta ............................................................. ----- 79 — —
Cap Breton ........................................................ — 56 —

Colombie (britannique): 1. zóna . . . _ 79 ' — _
— 73 — —

New-Brunswick ........................................................ — 56 — —
New-Foundland (Terre N e u v e ) ..............................

Nordvvest-Territories (Canada) 1. A lberta, Sas-
— 56 —

katchevan alatt
Nouvelle Écosse (Nova S k o t i a ) .............................. 56 — —

— 56 —
Prince Edouard (Ile d e ) .............................................. — 56 — —

— 56 — —
Saskatchevan .............................................  • • .
T erre N euve 1. New-Foundland . ..........................

— 79 ■ —

St. Pierre és Miquelon s z ig e te k .............................. — 56 — 65

É s z a k a m e r i k a i  E g y e s ü l t - Á l l a m o k :

Alabama .................................................. ..... • 68 — 77
Arizona ................................................ ..... • . . _ 79 — 88
A rkansas ......................... .......................... . . 73 — 82
California .................................................. ..... ■ 79 — 88
Carolina .................... ..... 68 — 77
Colorado ........................................ ..... . . . . 73 -- 82
Columbia (District) ................................................... 62 — 71
Connecticut ................................................... 56 — 65
D akotah ............................................. _ 73 — 82
Delaware .................................................. — 62 - 71
Florida:

K ey-W est .............................................. 79 — 88
Pensacola ................................................... _r 68 — 77
Többi hivatal ................................................... _ 73 _ 82

Georgia ............................................. 68 _ 77
Idaho .................................................. _ 79 — 88
Illinois . .................................... _ 68 _ . 77
Indiana ......................... ..... _ 68 _ 77
Jowa ............................................. _ 73 — 82
Kansas .................................................. 73 _ 82
Kentucky .................................................. — 68 — 77
Louisiana:

New-Orleans ................................................... 68 77
Többi hivatal ................................................... 73 82

Maine .................................................. _ 56 _ 65
M aryland .................................................. _ 62 _ 71
M assachusetts .................................................... _ 56 _ 65
Michigan ................................................... — 68 — 77
M innesota:

Duluth, Minneapolis, St. *
Paul, South St. Paul,
Stock Yards, W inona ..................................... 68 77

Megjegyzés
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U t i r á n y

Rendeltetési ország
via Commercial 

via Western Union
via Italo 

Rgdio Megjegyzés
s z ó d í j

P f P f

Többi hivatal . .................................... — 73 _ 82 .
/

— 68 — 77

Missouri:
St. Louis ................................................... — 68 77
Többi hivatal .............................. ..... — 73 — 82

— 73 — 82
— 73 — 82

— 79 — 88
New-Ham pshire ................................................... — 56 — 65

N ew -Jersey:
Hoboken, Jersey City, Union Hill . . . . | — 56 65
Többi hivatal . . , . ............................... 62 — 71

New-Mexico ........................... . . . . . . — 73 — 82
New-York:

N ew-York (City) és mindama hivatalok, 
melyek nevénél a N om enclature 2. hasáb já
ban a „Tarif de N ew -York City“ m egjegy
zés áll .............................................. . 56 65

T ö b b i  h i v a t a l  ................................................... — 62 _ 71
Ohio ................................................... — 68 — 77
Oklahom a ................................................... --  # 73 ' _ 82
Oregon .............................................. — 79 — 88
P e n n s y lv a n ia ............................................................. ..... — 62 _ 71
Rhode Island . .......................... ..... — 56 • -- 65
Tennesee .................................... — 68 — 77
Texas .............................................. . — 73 — 82
U tah .............................................. . — 79 88
V erm ont ........................................... — 56 __ 65
Virginia .............................................. . — 68 — 77
W ashington .............................................. . — 79 — 88
Wisconsin ................................................... _ 68 _ 77
Wyoming .............................................. . — . 73 — 82 -

K ö z é p a m e r i k a .

Costa Rica:
Colorado b a r ...................................................
Tönbi hivatal ................................................... 1 35 1 44

G uatem ala ................................................... 1 35 I 44
H onduras köztársaság (Republique de) . . . . 1 35 1 44
Mexico ................................................... — 96 1 05
Nicaragua:

Cape Grazias, Bragmans Bluf, El Gallo, Rio 
G rande . f .........................................
Többi hivatal ........................................ ..... . 1 35 1 44

Panama:
A lm irante és Bocas del T o r o .........................
Többi hivatal ................................................... 1 18 I 27

Salvador ( S a n ) ................................................... 1 35 1 44

N y u g a t i n d i a  ( A n t i l l á k ) • ■ -V

H aiti köztársaság:
Cap Haitién, Mole St. Nicolas, P ort au 
Prince ...........................  . . 1 26 1 35
Többi hivatal , . . 1 40 1 51

:
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U t i á n y

Rendeltetési ország
via Commercial 

via Western Union
via ltalo 

Radio Megjegyzés
S Z Ó d i j

P 1 f L  p L f

Kuba (Cuba):
H avana ............................................................ — 79 — 88
Többi hivatal ..................................................

Porto Rico:

1 01 i 10

San Juan, Ponce, M a y a g u e z .............................. 1 12 í 27
Többi hivatal ...................................................

San Domingo köztársaság H aiti- szigetén (Ré- 
publique Dominicaine):

1 18 i 33

San Domingo, Puerto P l a t a .............................. 1 26 i 35
La Rom ana .................................................. 1 71 í 80
Többi hivatal ...................................................

D é l a m e r i k a .

Columbia (République de):

1 43 . í 52

Baranquilla, Buenaventura, Cartagena . . . 1 15 i .24
Bogota ..............................................• .  .  . 1 26 i 35
Többi hivatal ................................................... 1 43 i 53

Ecuador ( E q u a t e u r ) .................................................. i 18 í 27

A kir. hivataloknak ezt a változást a 
„Táviró - Díjszabásiban keresztülvezetniök 
már nem kell, mert abból új kiadás jelenik meg. 
A Táviróüzleti Szabályzat megfelelő kiegészí
tése iránt pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1928. évi május 21-én.

A feladás órájától számított 36 óra eltelte után 
kézbesítendő =  ZLT =  táviratok rendszeresí
tése egyes délamerikai országokkal való forga

lomban.
19.768.

A folyó évi június hó 1-étől kezdve egy
részről Magyarország, másrészről egyes alább 
felsorolt délamerikai országok közt való forga
lomban „via Commercial“, „via Transradio“, 
„via ltalo Radio“ és „via Eastern-Madére“ a 
feladás órájától számított 36 óra eltelte után 
kézbesítendő =  ZLT =  táviratok válthatók a 
következő feltételek mellett:

1. A szódíjat, mely általában csak az ugyan
abban a viszonylatban váltott rendes díjú táv
irat szódíjának 1/3 része, az alábbi díjtáblázat 
tünteti fel; díjminimum 20 szó díja.

2. A =  ZLT =  táviratok Magyarországon 
a hivatalos órák alatt az összes táviróhivatalok- 
nál feladhatók; azok a felvevő hivataltól a ren
deltetési hivatalig mint táviratok a rendes díjú 
és az =  LC =  táviratok után továbbíttatnak, 
szállításuk azonban hosszabb időt vesz igénybe 
és a feladás órájától számított 36 óra eltelte 
előtt semmiesetre sem kézbesíttetnek.

3. Jelzésük =  ZLT = , melyet díjköteles 
megjelölésként a cím elé kell írni. Külön szol
gálatként „via Commercial“, „via Transradio“, 
„via Eastern-Madére“ útjelzés mellett „Rp X“, 
„PC“, és „TC“, „via ltalo Radio“ jelzés mellett 
pedig csak „Rpx“ köthető ki. A külön szolgála
tok díja az ugyanabban a viszonylatban váltott 
rendes díjú távirat díjszabása alapján számí
tandó, a külön szolgálat megjelölésre azonban a 
kedvezményes díjszabás alkalmazandó. Az út
jelzés alkalmazása kötelező.

4. Rövidített vagy összebeszélt távirati cím 
használható.

5. A szerkesztésnél általában ugyanazok a 
szabályok érvényesek, mint a díjkedvezményes 
tengerentúli (=  LC —) táviratoknál.

A =  ZLT =  táviratok díjszabása a kö
vetkező: ' i
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U t i r á n y

Rendeltetési ország
via Commercial, 
via Transradio 

via Eastern-Madére
via Italo Radio

p f P f
1

Argentina (Argentine)
1 31 31Buenos A i r e s ................................................................... 1

Többi h iv a ta l ...................................................................
Bolivia (Bolivie) -x

1 31 1 38

Corocoro és L a p a ? ...................... ................................... 1 38 —

Többi hivatal a radiohivatalok kivételével......................
Brazília (Brésil)

1 53
~

Bahia, Ceara, Maceio, Maranhao, Para, Pernambuco (City), 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santos, Santa Ca-
tharina, Sao Paolo, V ictoria............................................. 1 29 1 29
Amazon terület I. öv.......................................................... — — 1 85

„ „ II. öv.......................................................... — — 2 41
District de 1’Acre (via Belem rad io )............................... — — 2 23

Chili :
61Punta Arenas (via Santiago R a d io ) ............................... 1 — —

Többi hivatal . ............................................................... 1 38 — —
Paraguay:

1 38 1 46Asuncion................................................................... .
Többi hivatal ................................................................... — — 1 46

Peru (Pérou):
Arequipa, Callao, Cuzco, Juliaca, Lima, Mollendo, Payta. 
Piura, Pomata, Pucara, Puno, Santa Lucia, Santa Rosa,

1 57Sicuani, Tambo, Trujillo, Urcos, V i to r ...................... • • — —
Uruguay:

1 57 1 57
Többi h iv a ta l ............................................. ......................«

— 1 57

Mivel a „Táviró-Díjszabás“-ból új kiadás 
jelenik meg, a hivataloknak azt javítaniok nem 
kell. A „Táviróiizleti Szabályzat“ megfelelő ki
egészítése iránt pótlék utján intézkedem.

Budapest, 1928., évi május hó 24-én.

Rádiólevelek =  NLT =  rendszeresítése a Ma
gyarország és Észak-Amerika közti forgalom

ban „via Radio Varsovie“.
19.085.

A folyó évi június hó 1-től kezdve, egy
részről Magyarország, másrészről az Északame
rikai Egyesült Államok, valamint Brit Amerika 
(Canada) és Mexico közt való forgalomban 
rádiólevelek (radiolettres) „via Radio Varsovie“ 
is válthatók. ■ -- t-. - A

A „via Radio Varsovie“ jelzéssel küldött 
rádiólevelek szerkesztésére és kezelésére vo
natkozó feltételek és szabályok általában 
ugyanazok, mint a „via Italo Radio“ útján vál
tott rádióleveleké, a következő eltérésekkel:

Jelzésük =  NLT = , útjelzésük „via Radio 
Varsovie“.

A szódíj 59 fillér (díjminimum 20 szó díja.)
Kizárólag közértelmú magyar, angol vagy 

francia nyelven szerkeszthetők.
Továbbításuk Budapest és New York közt 

távíróval, az amerikai szárazföldön pedig bér 
mentesített közönséges, illetve ajánlott levél
ként történik, kivéve a New York-City, Wa
shington és Bostonba szólókat, melyeket Ameri
kában mint táviratokat kézbesítenek. (A Wa
shingtonba szólók után a rendeltetési helyen a 
címzettől szavanként még 6 fillér pótdíjat szed
nek.) Az említett három városba szólók rövidí
tett címre is feladhatók.

A kir. hivataloknak a „Táviró-Díjszabás“- 
ban a változást keresztülvezetniök már nem 
kell, mert abból új kiadás jelenik meg. A „Táv- 
iróüzleti Szabályzat“ megfelelő . kiegészítése 
iránt pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1928. évi május hó 23-án.
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Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylat 
megnyitása.

19.307.
Folyó évi május hő 16-ával a távbeszélő 

forgalmat Budapest-Split (Spalato) viszonylat
ban a jugoszláv postaigazgatással egyetértőleg 
megnyitottam.

Beszélgetési díj: 5 P 40 f.
A kir. hivatalok a Távbeszélő Díjszabást az ; 

új viszonylat adataival egészítsék ki.
Budapest, 1928. évi május hó 18-án.

Névváltoztatás.
19.276.

Nógrád és Hont k. e. e. vármegyében fekvő 
Lapujtő és Karáncsapátfalva kisközségek egye
sítése következtében létesült kisközségek végle
ges neve „Bocsárlapujtő“.

Erre való tekintettel az ott „Lapujtő“ elne
vezéssel működő s távbeszélővel egyesített pos
tahivatal nevét „Bocsárlapujtő“-re változtat
tam meg.

A segédkönyvek ennek megfelelően helyes
bítendők.

Budapest, 1928. évi május hó 18-án.

Forgalomköri változások.
I.

16.900.
Tajópályaudvari ügynökség (eh. Kiskun- 

majsa) ideiglenesen megszűnt, az ügynökség 
kézbesítő kerülete a kiskunhalasi hivatal kézbe
sítő kerületébe osztatott be.

Ennélfogva Tajó ^  Kiskunhalas, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vm. up. és ut. Kiskunhalas.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora ennek megfelelően javítandók.

Budapest, 1928. évi május hó 10-én.
II.

15.905.
Barátmajor 'A Nyárád, Veszprém vm., pá

pai j., ut. ezentúl Nyárád.
Fótimajor ^  Zalavég, Zala vm., zalaszent- 

gróti j., up. és ut. ezentúl Mikosdpuszta.
Budapest, 1928. évi május hó 25-én.

III.
ad. 14986.

P. R. Tára f. évi 21. számában közzétett 
14.986. sz. rendelet első sorában tévesen megje
lent „Gselőpuszta“ „Cselőtepusztá“-ra helyesbí
tendő.

Budapest, 1928. évi május hó 25-én.

.IV .
17.361.

Pusztaradvány kk., Abauj-Torna vm., encsi 
j., up. és ut. ezentúl Szemere.

Budapest, 1928. évi május hó 25-én.

V.
20.459.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye váci járá
sában fekvő Alsógöd kisközség nagyközséggé 
alakult át.

Budapest, 1928. évi május hó 25-én.

Hévízi fürdősegély.
2506.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 
Hévizén a fürdősegélyt az alapszabály 17. §-a 
értelmében akképen nyújtja, hogy a tagoknak 
és az igényjogosult családtagoknak Dr. bilkei 
Pap Lajos budapesti szakorvos közvetlen ren
delése vagy (a vidékieknél) véleményezése alap
ján 20% lefizetése ellenében fürdőjegyet bocsát 
rendelkezésre.

Mindazok tehát, akik az intézet eme fürdő
segélyét igénybevenni óhajtják, forduljanak Bu
dapesten személyesen nevezett szakorvoshoz 
(rendel csütörtök kivételével minden nap d. e. 
10—12-ig a Vörös Kereszt kórházban) s a tőle 
kapott rendelvényt mutassák be az intézet igaz
gatóságánál (Főposta I. em. 10. sz. szobában). A 
vidéki tagok és igényjogosult családtagok a köz
vetlen hivatali főnök által megfelelően záradé
kolt és az intézeti kezelőorvos bizonyítványával 
felszerelt beadványaikat pedig juttassák ugyan
csak az intézet igazgatóságához s jelezzék azt 
is, hogy mennyi ideig óhajtják a gyógyfürdőt 
igénybe venni.

Az intézet igazgatósága a szakorvosi véle
mény alapján a megfelelő számú fürdőjegyre 
utalványt ad. A fürdőjegyeket az utalvány eile-
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nében a 20%-nak egyidejű beszedése mellett a 
postás üdülőtelepek gondnoka, Horváth And
rás ny. postaaltiszt szolgáltatja ki.

Budapest, 1928. évi május hó 25-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézete közli.
A-m. kir. postai jóléti alapítvány Keszthely- 

hévizfürdői üdülőtelepére, továbbá a Postaal
tisztek Országos Egyesületének ugyanottani 
otthonába beutalt, valamint Keszthely—Hévíz
fürdőn időző összes többi intézeti tagok és 
igényjogosult családjaik szükség esetén leendő 
gyógykezelésével a folyó évi fürdőidényben dr. 
Moll Károly orvos megbizatott.

MEGHÍVÓ.
A Magyar Posta Állami Személyzetének Se- 
gélyző- és Nyugdíjpótló Egyesülete 1928. évi 
június hó 16-án délelőtt fél 9 órakor a magyar 
királyi postavezérigazgatóság I., Krisztina-körút 
12 alatti palotájában (II. emelet tanácsterem) 

magtartandó 1927. évi
XIX. rendes közgyűlésére.

TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az egyesület 1927. évi működéséről szóló 

jelentés, a zárószámadások és a felügyelő 
bizottság jelentésének előterjesztése, vala
mint ennek kapcsán a felmentés megadása 
iránt való határozathozatal.

3. Az 1928. évre szóló költségvetés előter
jesztése.

4. Esetleges felebbezések.
5. Tisztújítás.
6. A választmány javaslatai.
7. Esetleges indítványok.
Csak azok az indítványok tárgyalhatok, me

lyek nyolc nappal a közgyűlés előtt az elnökség
nek írásban bejelentetnek.

Amennyiben a közgyűlés határozatképes
ség hiányában megtartható nem volna, az alap
szabályok 19-ik §-a értelmében 1928 június hó

25-én, d. e. fél kilenc órakor ugyanott megtar
tandó második közgyűlés végérvényesen hatá
roz a megjelent tagok számára való tekintet nél
kül.

Az Elnökség.

Kiadói állást keresnek.
Mindenben gyakorlott kiadónő, aki már ön

állóan vezetett hivatalt, azonnali belépésre állást 
keres. Szíves megkereséseket: Brenner Mag
dolna; Budapest, Népszínház-utca 43. I. em. 15. 
Colits Éva leveleivel címre kér.

Kiadónő alkalmazást vállal. Szíves megkere
sést kér Kisgyóra Etel kiadónő, Lovasberény 
vagy Diósgyár-vasgyár címre.

Postakiadónő azonnali alkalmazást vállal. 
Szíves megkeresést kér: Pálma Gyula, posta
kiadó, Tatabánya.

Kiadó június 1-től alkalmazást vagy helyet
tesítést vállal. Szíves megkeresést Szánthó Irén, 
Badacsonytomaj, Zala megye címre kér.

Több évi gyakorlattal biró postakiadó azon
nali belépésre is, állandó alkalmazásra vagy 
hosszabb ideig tartó helyettesítésre ajánlkozik 
szerény feltételek mellett. Szíves megkeresése
ket: Nagy István postakiadó, Keszthely-Hévíz
fürdő, poste-restant címre kér.

A kezelés minden ágában jártas kiadónő, 
aki a havi számadást is önállóan végzi, III. oszt. 
postahivatalnál helyettesítést vagy alkalmazást 
vállal. Legszívesebben Heves- vagy Borsod me
gyébe ajánlkozik. Szíves megkereséseket Pos- 
gay Vilma kiadónő, Mérk, Szatmár megye címre 
kér.

Számadástételre képesített postakiadó-, fő
pénztárkezelő- és helyettes postamester bár
mely I. osztályú hivatal vezetését is vállalja 
helyettesi minőségben. Címe: Teleky Ernő, Bala- 
tonfüred, Zala megye

Mindhárom szakban jártas, számadástételre 
képesített kiadó azonnali belépésre alkalmazást 
vállal. Címe: Rostaházy Iván postakiadó, Szé
kesfehérvár, Kégl György-utca 8.

Fővárosi nyom da r t ,  Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. ggjjjb POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. JUAIUS 9. 31. szám.

T A R T A T O M

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
A  kincstári postahivataloknál és a kincstári módon 

kézbesítő postam esteri hivataloknál a postai megbízási la
pok sommás kezelése.
A  m. kir. postam esterek szolgálati szabályzata.
A  hivatalos levelezés átalányozására igényjogosultak 

névjegyzékének helyesbítése.

Forgalomköri változások.
K im utatás elveszett igazolójegyekről.
Pályázati hirdetm ények postai ügynökségi állásra.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi április havi 

forgalma.
K im utatás létszámból tö rö lt kiadókról.
Kiadói állást keres.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
21.397.

I.
A Berlinben megjelenő „Der Krieg” című 

folyóirat postai szállítás jogát megvontam.
A postahivatalok ezt a folyóiratot a kitiltott 

sajtótermékek módjára kezeljék.
Budapest, 1928. évi június hó 1-én.

II.
21.398.

A dr. Erdélyi Jenő Pozsonyban megjelent 
„1918—1928. A magyarság az utódállamokban 
és Magyarországon” című könyvétől a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a könyvet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi június hó 1-én.

A kincstári postahivatoloknál és a kincstári 
módon kézbesítő postamesteri hivataloknál a 

postai megbízási lapok sommás kezelése.
15.902.

A megbízási lapok kezelésének egyszerű
sítése céljából f. évi július hó 1-étől kezdve a 
kincstári, valamint a kincstári módon kézbe
sítő postamesteri hivatalokat felmentem attól,

hogy az elintézésre oda beérkezett és háznál 
bemutatandó postai megbízási lapokat a kézbe
sítő-ívekbe tételesen beírják.

A végrehajtást illetően a következőket ren
delem el:

1. A megbízási lapokat a kézbesítő posta- 
hivatalok továbbra is kötelesek a postai meg
bízások érkezési naplójába a rovatoknak meg
felelően tételesen beírni.

2. A háznál bemutatandó megbízási lapo
kat folyó évi július 1-től kezdve nem kell a 
kézbesítő-ívekbe tételesen beírni, hanem csak 
sommásan, de a megbízások érkezési naplójá
nak megfelelő tételszámára való hivatkozás 
mellett.

Abból a célból, hogy a kézbesítő-ívekben 
való hivatkozás folytatólagos, és így egysze
rűbb s könnyebb legyen, a megbízási lapokat 
a megbízások érkezési naplójába való beírás 
előtt kell a kézbesítői járások szerint szétosz
tani és azokat kézbesítőkként csoportosítva, 
egymásután az érkezési naplóba beírni.

3. A kézbesítő-ív átvételi záradékában a 
megbízási lapok darabszámát külön kell fel 
tüntetni.

4. A kézbesítők a nekik kézbesítésre kiosz
tott megbízási lapok darabszámát a kézbesítő
ívbe írt többi küldeményekkel együtt, az át
vételi záradék aláírásával ismerik el.

5. A kézbesítőknek való kiadás előtt a meg
bízási utalványt a megbízási lapokról nem kell
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elválasztani, rnert-a megbízási lapok az érkezési 
naplóba úgyis tételesen vannak nyilvántartva.

6. A kézbesítésre kiosztott megbízási lapok
ról, illetve a beszedett megbízási összegekről 
való leszámolás éppúgy történik, mint eddig, 
azzal a különbséggel, hogy a kézbesítésre kiosz
tott anyagról a kézbesítő-íven készítendő 
egyenleg megterhelési oldalán be kell írni a ki
osztott megbízási lapok darabszámát, a fel
mentés oldalán pedig a beváltott megbízási la
pok darabszámát, s a beváltatlanul visszahozott 
megbízási lapok darabszámát.

7. A kézbesítők által beváltatlanul vissza
hozott megbízási lapok átvételét a leszámoló 
tisztviselő a kézbesítő-ívnek a kézbesítőnél levő 
példányán az érkezési napló tételszámának fel
tüntetése mellett ismeri el.

Egyebekben a postai megbízási lapok keze
lése változatlan marad.

Félreértések elkerülése céljából hangsúlyo
zom, hogy a helyi leadóosztály által kezelt pos
tai megbízási lapokat a raktárkézbesítő-könyvbe 
továbra Í9 tételesen kell beírni.

Ez a rendelkezés a Budapest 70. sz. posta- 
hivatalra is vonatkozik.

Budapest, 1928. évi május hó 26.

A m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata.
■j 15.465.

I. FEJEZET.
Általános határozatok.

1. §• A szolgálati szabályzat tárgya.
E szolgálati szabályzatnak (rövidítve: 

Pmsz.) tárgya: a m. kir. posta és a m. kir. pos
tamesterek közt fennálló szolgálati viszony.

Tárgyánál fogva tehát ez a szabályzat meg
állapítja:

a) a szolgálati viszony keletkezését;
b) a szolgálati viszonyból folyó kötelessé

geket és jogokat;
c) a szolgálati kötelességek megsértésének 

következményeit;
d) a szolgálati viszony megszűnésének ese

teit.

2. §. A m. kir. posta hatósági jellege.

A posta-, távíró- és távbeszélőszolgálat a 
legfelsőbb jóváhagyással 1909. évi április hó 
1-én életbe léptetett szervezet szerint a m. kir. 
posta hatósága alá tartozik.

A m. kir. posta törvényes képviselője I. 
fokú hatáskörrel a postaigazgatóság, II. fokú 
hatáskörrel a postavezérigazgatóság, III. legfel
sőbb fokban a m. kir. kereskedelemügyi mi
niszter.

3. §. A postaszolgálat köre.

A postaszolgálat forgalmi köre a szoros ér
telemben vett postai teendők ellátásán kívül a 
távíróra, a távbeszélőre, a rádióra, a postataka
rékpénztári közvetítő szolgálatra, s esetleg 
egyéb különleges szolgálati ágakra is kiterjed.

4. §. A postahivatalok osztályozása.

A m. kir. postamesterek által kezelt posta- 
hivatalok a forgalom alapján négy osztályba 
soroztainak.

A forgalom fokmérője a munkaegység.

5. §. A postamester szolgálati viszonya.
í ,'■&#’ A*, •. ■' -

A m. kir. postamester valamely postahiva
tal önálló kezelésére kinevezett közszolgálati 
alkalmazott. A postamesteri állás különleges 
természeténél fogva azonban a postamester 
nem tarhat igényt az állami tisztviselőket és 
egyéb alkalmazottakat, valamint ezek özve
gyeit és árváit megillető illetményekre, ellátási 
díjakra, sem pedig azokra a kedvezményekre, 
melyek a most említetteket közszolgálati jelle
gükből folyóan megilletik, vagy részükre netán 
a jövőben rendszeresíttetnek vagy engedé
lyeztetnek.

Jogait és kötelességeit ez a szabályzat és a 
postamesterekre vonatkozó rendeletek állapít
ják meg.

A m. kir. postamester összes szolgálati 
ügyeire nézve annak a postaigazgatóságnak a 
hatósága és közvetlen rendelkezése alatt áll, 
amelynek kerületében alkalmazva van. A m. 
kir. postavezérigazgatóságnak közvetlenül alá
rendelt postahivatalok postamesterei a m. kir. 
postavezérigazgatóság igazgatósági hatáskör
ben eljáró 8. (posta-) és 9. (távíró, távbeszélő) 
üzemi osztályainak hatósága és közvetlen ren
delkezése alatt állanak.

A postatakarékpénztári közvetítő szolgálat 
körébe eső ügyekben a postamesternek a m. 
kir. postatakarékpénztár is ad közvetlenül uta
sítást.

A postamester elöljáró hatóságai: a posta.-
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igazgatóság, a postavezérigazgatóság és a m. 
kir. kereskedelemügyi miniszter.

A postamester elöljárói mindazok a sze
mélyek, kiknek külön megbízás, vagy a szolgá
lati szabályok alapján a postamester felett köz
vetlenül, vagy közvetve rendelkezési, ellenőr
zési, vagy felügyeleti joguk van.

II. FEJEZET.

A szolgálati viszony keletkezése.

6. §. A szolgálati viszony keletkezése.
A m. kir. postamester szolgálati viszonya 

a kinevezésről szóló okmány kézhezvételének 
napjával, a szolgálati idő pedig az állás tényle
ges elfoglalása napjával kezdődik.

A postamesteri állást a kinevezési ok
mányban meghatározott időn belül el kell fog
lalni. Ha a kinevezett postamester állását ez 
alatt az idő alatt nem foglalja el és a késedelmet 
elfogadhatóan indokolni nem tudja, úgy tekinte
tik, mintha az állásról lemondott volna.

A kinevezési rendelettel együtt minden 
postamester megkapja ezt a szabályzatot, 
melynek átvételével egyidőben köteles az elő
írt szövegű nyilatkozatot aláírni. Ha a posta
mester a nyilatkozat aláírását megtagadná, úgy 
tekintetik, mintha állásáról lemondott volna.

7. §. A postamesteri alkalmazás általános 
feltételei.

Postamesterré csak olyan egyén (férfi, 
vagy nő) nevezhető ki, aki

1. 24-ik életévét betöltötte;
2. magyar állampolgár és a magyar nyel

vet szóban és írásban bírja,
3. szellemileg és testileg ép, egészséges és 

posta-, távíró- és távbeszélőszolgálatra alkal
mas;

4. fedhetetlen előéletű és hazafias maga
tartása tekintetében megbízható;

5. legalább a polgári iskola IV-ik, vagy ez
zel egyenlő értékű más iskola megfelelő osztá
lyát hazai tanintézetben sikerrel elvégezte.

6. Olyan községekben, ahol a lakosság egy
ötöde (20%-a) nyelvi kisebbségből alakul, a 
pályázó köteles azt is igazolni, hogy az illető ki
sebbségi nyelvben is jártas. Ha a pályázók kö
zött nem volna olyan, aki a kisebbségi nyelv
ben jártas, vagy a szolgálat érdeke szempont

jából kivánatos oly folyamodó kinevezése, aki 
a kisebbségi nyelvet nem bírja, kinevezésétől 
számított egy éven belül köteles a kisebbségi 
nyelvet a szolgálat követelményeinek megfele
lően elsajátítani.

Egyenlő minősültség mellett a m. kir. posta 
kötelékéhez tartozók családtagjai, különböző 
minősültség esetén a magasabb iskolai előké- 
szültséggel és szakképzettséggel rendelkezők, 
s mindkét esetben a több gyermeket nevelő 
családos pályázók a gyermektelen, illetve^egy- 
két gyermekes pályázókkal szemben előnyben 
részesülnek. (L. még 8. §. 6. bek. és 14. §-t.)

8. §. A postamesteri alkalmazás különös 
fettételei.

Az I. osztályú postahivataloknál betöl
tendő postamesteri állásokra (a 10. §-ban fog
laltak kivételével) csak azok a férfi postames
terek és postakiadók nevezhetők ki, akik kö
zépiskolai érettségi vizsgát tettek, vagy ezzel 
egyenrangú más iskolai képzettséggel bírnak, s 
akik legalább 10 évet postamesteri, illetve 15 
évet postakiadói szolgálatba^ töltöttek. (L. 60 
§. Átmeneti intézkedések.)

A Il.-od osztályú postamesteri állásokra 
azok a postamesterek és postakiadók nevezhe
tők ki, akik legalább 5 év óta, a III.-ad osztályú 
postamesteri állásokra pedig azok a postames
terek és postakiadók, akik legalább 3 év óta 
vannak m. kir. postamesterré kinevezve, illetve 
postakiadói minőségben alkalmazva.

A IV. osztályú postahivataloknál betöl
tendő postamesteri állásokra kinevezhetők a 
postamestereken, postakiadókon és postahiva
tali kisegítőkön kívül — ha ilyenek nem pá
lyáznak — más olv egyének is, akik az általá
nos feltételeknek (7. §.) megfelelnek. Az ilven 
egyének azonban a következő magasabb (IIT.) 
osztálvba sorozott más postamesteri állásra 
csak 15 évi kifogástalan szolgálat után nevezhe
tők ki.

Postamesterré kinevezhetők az olyan volt 
kincstári postai alkalmazottak is, akik végelbá
nás alá vonattak, nyugdíjaztattak, illetve vég- 
kielégíttettek.

Tényleges szolgálatban álló kincstári pos
tai alkalmazottak postamesterré csak abban az 
esetben nevezhetők ki, ha állásukról lemonda
nak.

A IV. osztályú postamesteri állások betöl
tésénél előnyben részesülnek azok a pályázók,
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akiknek megélhetését a postamesteri illetmé
nyeken kívül más kereseti forrás is biztosítja 
és akik postahivatali helyiséget és postames
teri lakást tudnak biztosítani. (L. 25. §.)

•• . „ i r

9. §. A postamesteri állás betöltésének rendes 
módja.

A postamesteri állás betöltése általában 
pályázat útján történik. A m. kir. kereskede- 
lemüfyi miniszter azonban, a 7., illetve 8. §-ban 
előírt feltételek mellett, bármely postamesteri 
állást pályázat kiírásának mellőzésével is be- 
tölthet.

A pályázat a „Rendeletek Tára a m. kir. 
posta részére“ című hivatalos lapban való köz
zététel útján jut nyilvánosságra.

A pályázó a 7. és 8. §-ban megszabott álta
lános, illetve különös feltételeket, valamint ko
rábbi foglalkozását a pályázati kérvényhez 
csatolandó hiteles okiratokkal (születési, er
kölcsi, közhatósági orvosi, iskolai bizonyítvá
nyokkal stb.) igazolni tartozik.

Hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni 
ezenkívül a pályázó családi állapotát (nőtlen, 
hajadon, nős, férjes, vagy özvegy), gyermekei
nek számát és korát, férjes nő folyamodóknál 
a szülői ellátás alatt levő gyermekek számát és 
a férj polgári állását, kereseti forrását, vagy va
gyonát.

Közszolgálatban állók elöljáró hatóságuk 
útján tartoznak folyamodni.

Postai alkalmazottaknak az általános, il
letve különös feltételeket okmányokkal iga
zolni nem kell.

A pályázati kérvényeket sajátkezűén kell 
írni és — postaszolgálatban nem álló pályázók 
által pénzügyi bélyeggel is szabályszerűen el
látva — ahhoz a postaigazgatósághoz (posta
vezérigazgatósághoz) kell benyújtani, melynek 
kerületébe a betöltendő postamesteri állás tar
tozik.

10. §. A postamesteri állás betöltésének 
kivételes módja. m

A hosszú és kifogástalan szolgálat után 
szolgálatképtelenné vált, vagy elhúnyt posta
mester felesége, illetve özvegye, gyermeke, 
vagy unokája, ha az általános feltételeknek (7. 
§.) megfelel, a hozzátartozója által viselt pos
tamesteri állást, az I. osztályú postamesteri ál
lások kivételével, pályázaton kívül is elnyer^

heti, ha megfelelő szakképzettséggel bír, vagy 
legalább mint postahivatali kisegítő gyakorlati 
ismeretekkel rendelkezik.

Különös méltánylást érdemlő körülmények 
fennforgása esetén az elhunyt postamester 
özvegye kivételesen I. osztályú postamesteri 
állásra is kinevezhető, de csakis akkor, ha az 
előírt szakképesítéssel és megfelelő rátermett
séggel rendelkezik.

Pályázaton kívül töltetnek be a vasúti al
kalmazottak (állomásfőnökök, elöljárók) által 
kezelt pályaudvari postahivataloknál rendsze
resített postamesteri állások is. Ezekre az állá
sokra a postamestert az érdekelt vasúti üzlet
vezetőség beleegyezése után, az illetékes főis
pán megkérdezése nélkül, a kerületi postaigaz
gatóság (postavezérigazgatóság) nevezi ki.

11. §. Kinevezés.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a 
betöltendő postamesteri állásokra a pályázók 
közül a 7. és 8. §-okban megszabott korlátokon 
belül szabadon választ, és elhatározását az ille 
tékes postaigazgatósággal (postavezérigazgató
sággal) közli, mely a kapott felhatalmazás 
alapján a kijelölt pályázót postamesterré kine
vezi.

A kinevezésről a postaigazgatóság (posta- 
vezérigazgatóság) okmányt állít ki, melyben a 
postamesteri járandóságokat is fel kell sorolni.

Községi, illetve körjegyzők, lelkészek és a 
felekezeti, vagy községi iskoláknál alkalmazott 
tanítók (tanítónők, óvónők) postamesterekké 
csak abban az esetben nevezhetők ki, ha a pos
tamesteri állás elfogadására az illetékes köz- 
igazgatási, egyházi, illetve iskolai elöljáró ha
tóságuktól előzetesen engedélyt kaptak és kö
telezték magukat arra, hogy távollétük, illetve 
egyéb hivatali elfoglaltságuk alatt a reájuk bí
zott postahivatalt a postakezelésbe szintén be
avatandó hitvestársuk, vagy más, legalább 16 
éves családtagjuk által fogják kezeltetni.

12. §. Eskü és fogadalom.

A postamester, ha még mint postai alkal
mazott esküt nem tett, hivatali esküt, a posta- 
hivatal ideiglenes ellátásával megbízott egyén 
(helyettes postamester) pedig, ha még mint 
postai alkalmazott sem esküt, sem fogadalmat 
nem tett, fogadalmat tartozik tenni.
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A hivatali eskü szövege a következő:
„Én N. N. esküszöm a mindentudó és min

denható Istenre, hogy Magyarországhoz, annak 
alkotmányához és Magyarország kormányzójá
hoz hű leszek, Magyarország törvényeit és tör
vényes szokásait, valamint az alkotmányos kor
mány rendeletéit megtartom, hivatali elöljáró
imnak engedelmeskedem, a posta-, távíró-, táv
beszélőtitkot és a hivatali titkot megőrzőm és 
hivatali kötelességeimet pontosan és lelkiisme
retesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen.“

A hivatali fogadalom szövege a következő:
„Én N. N. fogadom a mindentudó és min

denható Istenre, hogy Magyarországhoz, annak 
alkotmányához és Magyarország kormányzójá
hoz hű leszek, Magyarország törvényeit és tör
vényes szokásait, valamint az alkotmányos kor
mány rendeletéit megtartom, hivatali elöljá
róimnak engedelmeskedem, a posta-, távíró-, 
távbeszélőtitkot és a hivatali titkot megőrzőm 
és hivatali kötelességeimet pontosan és lelkiis
meretesen teljesítem. Isten engem úgy se
géljen.“

13. §. Eskü vagy fogadalom letételének ideje 
és módja.

A szolgálati esküt, vagy fogadalmat min
denkor a szolgálat megkezdése előtt, s annak 
kezébe kell letenni, akit az elöljáró hatóság a 
szolgálati eskü, vagy fogadalom kivételére fel
hatalmazott.

Az esküt, vagy fogadalmat tevő az eskü 
(fogadalom) szövegét jobb kezét szívére téve, 
szószerint utánamondja.

A szolgálati eskü (fogadalom) letételéről 
igazolványt kell kiállítani és pedig két példány
ban. Mind a két példányt, úgy az esküt (foga
dalmat) vevő, mint az esküt (fogadalmat) tevő 
aláírják. Az egyik példányt a postaigazgatóság 
(postavezérigazgatóság) őrzi meg, a másik pél
dány pedig az esküt (fogadalmat) tevőnél ma
rad.

14. §. A postamester szakképzettsége.

I., II. és III. osztályú, úgyszintén távíróval, 
vagy távbeszélővel egyesített IV. osztályú pos
tahivatalhoz postamesterré csak a posta, távíró 
és távbeszélő szakból képesített postamester, 
illetve'postakiadó nevezhető ki.

Ha valamely IV. osztályú postahivatalhoz 
kivételesen szakképzettséggel még nem rendel
kező egyén neveztetnék ki (8. §. 3. bek.) vagy

valamelyik postahivatal távíróval, vagy távbe
szélővel egyesíttetpék, s a postamesternek 
megfelelő szakképesítése hiányoznék, annak 
megszerzése az alábbiak szerint történik.

Posta, távírói, távbeszélői, vagy mindhá
rom szakképzettség hiánya esetén a postames
tert a postaigazgatóság (postavezérigazgatóság) 
berendeli székhelyére és ott az erre kijelölt 
előadó által elméletileg oktattatja és egyide
jűén gyakorlati kiképzés céljából ugyanott va
lamelyik posta-, távíróhivatalban, illetve táv
beszélőközpontban foglalkoztatja. Kivételesen 
megengedheti az igazgatóság (postavezérigaz
gatóság), hogy e kiképzés valamely más helyen 
levő posta-, távíró-, illetve távbeszélőhivatal
nál történjék.

A kiképzés idejének tartalmát - a szakelő
adó meghallgatásával a postaigazgatóság (pos
tavezérigazgatóság) állapítja meg.

A postamesteri vizsga tárgyai ugyanazok, 
mint a postakiadói vizsgáé, azzal a különbség
gel, hogy a postamester a távíró és távbeszélő 
vizsgát csak abban az esetben tartozik letenni, 
ha hivatala távíróval, vagy távbeszélővel egye
sítve van. Ha a hivatal csak távbeszélővel van 
egyesítve, a postamester az egyesített távíró- 
és távbeszélő vizsgát is köteles letenni, de a 
távíró gépszolgálatból és a távíró gép- és kap
csolástanból való vizsgázás alól felmenthető.

Ha a postamester kérelmére külön oktatót 
rendelnek ki a postamester mellé, akkor a ki
küldetési költségek a postamestert terhelik. Ha 
a postahivatal a postamester kinevezése után 
egyekíttetik távíróval, vagy távbeszélővel, a 
postaigazgatóság (postavezérigazgatőság) a 
kincstár költségén rendel ki vándortanítót a 
postamester oktatására.

A postamester az oktatás befejeztével 
írásbeli és szóbeli vizsgát tartozik tenni a pos
taigazgatóságnál (postavezérigazgatóságnál),

A vizsga sikeres letételéről a postaigazga
tóság (postavezérigazgatóság) a postamester 
részére bizonyítványt állít ki, mely a postames
tert az illető szolgálati ág önálló ellátására ké
pesíti.

A bizonyítvány képesítő hatálya minden 
postaigazgatósági (postavezérigazgatósági) ke
rületre kiterjed és érvénye csak akkor szűnik 
meg, ha a postamester alkalmazásában egy év
nél hosszabb megszakítás állott be, vagy ha 
egy évnél hosszabb ideig oly postahivatalnál 
működik, mely sem távíróval, sem távbeszélő
vel nincs egyesítve.
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Ha a távíró- és távbeszélőszakból képesí
tett postamester egy évet meghaladó időn át 
csak távíróval, vagy csak távbeszélővel egyesí
tett postahivatalnál működik és oly postahiva
talhoz neveztetik ki, amely távbeszélővel, il
letve távíróval, vagy mindkettővel van egye
sítve, vagy hivatalánál utóbb a távbeszélő, 
illetve a távíró is berendeztetik, akkor csak ab
ból köteles új vizsgát tenni, amely előző hiva 
tálánál nem volt berendezve, illetve amelyet 
utóbb rendeztek be.

Az a postamester, aki a vizsgán a követel
ményeknek nem felelt meg, a vizsgáló bizott
ság határozatához képest egy tárgyból két hó 
múlva, két tárgyból három hó múlva pótvizs
gát, több tantárgyból pedig hat hónap múlva 
ismétlő-vizsgát tehet.

Az a postamester, aki a pót-, vagy ismétlő
vizsgán megbukott, csak a postavezérigazgató
ság engedélyével tehet hat hónap után újabb 
vizsgát.

Aki harmadszor is megbukott, azt a vizs
gáló bizottság a postamesteri állás betöltésére 
képtelennek nyilvánítja. Az ilyen postamestert, 
a postavezérigazgatóság, illetve postavezérigaz
gatóságtól kikérendő felhatalmazás alapján az 
illetékes postaigazgatóság, kinevezésének visz- 
szavonása mellett közigazgatási úton szolgála
tából felmenti.

Azt a postamestert, ki a vizsgát letette 
ugyan, de később a kezelésben járatlannak bi 
zonyul, a postaigazgatóság (postavezérigazga
tóság) hat hónapon belül leteendő újabb szak
vizsgára kötelezi és a vizsga sikertelerfsége 
esetén a’i  előző bekezdés rendelkezése szerint 
jár el.

Az a postamester, akinek hivatala csak 
utóbb egyesíttetett távíróval, vagy távbeszélő
vel és a távíró, vagy távbeszélő szakvizsgán 
harmadszor is megbukott, kivételesen meg 
hagyható állásában, ha a postai szolgálatot az 
egyesítést megelőző időben kifogástalanul látta 
el. Ily esetben a postaigazgatóság (postavezér
igazgatóság) a postamestert postakiadó tartá
sára kötelezi.

Azt a postamestert, akinek hivatala csak 
utóbb egyesíttetett távíróval, vagy távbeszélő
vel, de előrehaladott kora miatt a távíró, vagy 
távbeszélő kezelését már megtanulni nem 
tudja, kiadó tartásának kötelezettsége mellett 
a távíró, vagy távbeszélő vizsga letétele alól a 
postaigazgatóság (postavezérigazgatóság) fel
mentheti.

Ugyanúgy jár el a postaigazgatóság (posta
vezérigazgatóság) azzal a postamesterrel szem
ben is, aki a távíró vagy távbeszélő szakvizs
gát letette ugyan, de később az derül ki, hogy 
e szolgálati ágak ellátására képtelen.

15. §. A képesítő-bizonyítvány bélyegilletéke.

Úgy az egyes szolgálati ágakra szorítkozó 
képesítésről külön-külön, mint a többi szolgá
lati ágra kiterjedő képesítésről kiadott* összes 
bizonyítványok bélyegilleték alá esnek.

A bélyegilleték költsége a postamestert 
terheli.

III. FEJEZET.

A szolgálati viszonyból eredő kötelesség’ekről 
és jogokról.

16. §. A postamester általános kötelességei.
Minden postamester tartozik a szolgálati

teendőire vonatkozó szabályokban és rendele
tekben stb. foglaltakat lelkiismeretesen elsajá
títani és az időszaki változásokat figyelemmel 
kísérni. Ezek nem tudásával senki sem ment
heti magát.

Köteles a postamester a reábízott szolgálat 
kifogástalan ellátását biztosítani. E célból kellő 
számban tiszti segédmunkaerőket és kézbesítő
ket tartozik alkalmazni, s azok kiképzéséről 
gondoskodni.

Hogy a postahivataloknál a postamesterrel 
együtt hány munkaerő szükséges, illetve hány 
tiszti segédmunkaerőt (ezek közül hány férfi 
kiadót) és kézbesítőt kell alkalmazni, a forgal
mon kívül a szolgálati és helyi viszonyokat is 
mérlegelve, a postaigazgatóság (postavezérigaz
gatóság) állapítja meg.

A szolgálat ellátása körül a postamester
nek híven, becsületesen és gondosan kell el
járni és legjobb tudása és tehetsége szerint 
azon kell lennie, hogy a közönség jogos igényei 
a szabályok keretén belül minél teljesebb ki
elégítést nyerjenek.

Hivatali teendőkre* valamint kézbesítési és 
szállítási szolgálatra a postamester csak olyan 
egyéneket alkalmazhat, akiknek alkalmazására 
a postaigazgatóságtól (postavezérigazgatóság
tól) előzetes engedélyt kapott és akik a szolgá
lati esküt, vagy fogadalmat letették.

A fogadalom letételére kötelezett alkalma
zottak (hivatali kisegítők, faluzó levélhordók,
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postakocsisok, küldöncök és kézbesítők) közül 
a hivatali kisegítőktől a postamester a hivatali 
helyiségében veszi a fogadalmat, míg a felso
rolt többi alkalmazottakkal szolgálatba lépé
sük alkalmával az illetékes községi elöljáróság 
(bíró és jegyző, illetve bíró és egy képviselőtes
tületi tag) előtt, kincstári postahivatal székhe
lyén pedig a kincstári postahivatal vezetője és 
egy tisztviselője előtt köteles a fogadalmat le
tétetni.

A fogadalom letételéről minden esetben a 
postamesternek jegyzőkönyvet kell felvennie 
és azt a hivatal irattárában megőriznie.

Ha a postamester valamelyik alkalmazottja 
ellen az alkalmazás folyamán merül fel kifogás 
és a postaigazgatóság (postavezérigazgatóság) 
az alkalmazott elbocsátását rendeli el, a posta
mester e rendeletnek haladéktalanul eleget 
tenni köteles. Az esetleges felfolyamodásnak 
halasztó hatálya nincs.

A postamester a szolgálat érdekeit szolgá
laton kívül is szem előtt tartani és tőle telhe
tőén előmozdítani köteles.

17. §. A szolgálat személyes ellátása.
Helyettesítés.

A postamester a reábízott szolgálatot 
egészben, illetve ha tiszti segédmunkaerőket is 
tarthat, legalább a főbb teendőket, ú. m. a min 
denre kiterjedő ellenőrzés gyakorlását, a napi 
és havi számadások és a beszolgáltatások ké
szítését, a főpénztárnak, tudakozványoknak, 
postai megbízásoknak és az irattárnak kezelé
sét, az ügyiratok elintézését és a kézipénztárak
nak havonta legalább egyszer való rovancsolá- 
sát személyesen köteles végezni, s általában a 
szolgálat célszerű beosztásáról és ellátásáról 
személyesen köteles gondoskodni.

Ha a postamestert a szolgálat ellátásában 
betegség, vagy más fontos köítilmény gátolja, 
magát kellő szakismeretekkel rendelkező, leg
alább 16 éves hozzátartozójával három -napig, 
felesketett szakközeggel pedig .nyolc napig, 
előzetes engedély kérése nélkül helyettesíttet- 
heti. A távíró, vagy távbeszélő kezelését azon
ban csak szakképesített postai alkalmazottra, 
illetve e szakból vizsgát tett családtagra bíz
hatja. Ebben az esetben a családtag is nyolc 
napig kezelhet.

A három, illetve nyolc napot meg nem ha
ladó helyettesítést a postaigazgatósághoz, (pos
tavezérigazgatósághoz) a helyettesítéssel egy-

időben be kell jelenteni, amikor az átadási 
jegyzőkönyvet is fel kell terjeszteni.

Ha bármi okból hosszabb ideig tartó he
lyettesítés szüksége állana be, a postamester a 
helyettes tarthatásáért a postaigazgatósághoz 
(postavezérigazgatósághoz) köteles folya
modni.

Ha a postamester aggkora, vagy állandó 
betegéskedése miatt a szolgálat személyes ellá
tására nem képes, hivatalának vezetését saját 
felelősségére és saját költségén az igazgatóság 
(postavezérigazgatóság) előzetes engedélyével 
önálló kezelésre képes postakiadóra bízhatja.

A postamester azt az egyént, akivel magát 
helyettesíttetni kívánja, javaslatba hozhatja, 
de az igazgatóság (postavezérigazgatóság) ettől 
eltérőleg is határozhat. A helyettesítés költsé
gei a postamestert terhelik és felelőssége a he
lyettesítés tartama alatt is változatlanul fenn
áll.

’S. §. Hivatalos munkaidő.

A IV. osztályú postahivataloknál napi 4, a
III. osztályú postahivataloknál napi 6, az I. és 
II. osztályba tartozó postahivataloknál pedig 
napi 8 órán át köteles a postamester a közön
ség rendelkezésére állani.

Napi 8 órai szolgálat kötelező a III. és IV. 
osztályú postahivataloknál is, ha távíróval, 
vagy távbeszélővel vannak egyesítve.

Vasárnapokon, március 15-én, Szent István 
napján és a Gergely-féle naptárban piros betű
vel jelzett ünnepnapokon a postahivatalok — 
kivéve a meghosszabbított szolgálat tartására 
kötelezett hivatalokat — korlátolt szolgálatot 
végeznek. A korlátozás mérvét külön rendele
tekkel a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
állapítja meg, aki egyes rendkívüli esetekre (pl. 
a karácsonyi időszakra, újévre stb.) a korláto
zást fel is függesztheti.

A távíróval, vagy távbeszélővel egyesített 
postahivatalok rendes munkaidejét állandóan, 

j  vagy csak bizonyos időtartamra meg lehet 
hosszabbítani:

a) meghosszabbított korlátolt nappali 
(C/2.) ;

b) teljes nappali (C.);
c) éjfélig 'meghosszabbított teljes nappali 

(N/2) és
d) folytonos éjjel-nappali (N.) szolgálatra.
A postamester a meghosszabbított szol

gálat ellátására netán szükséges szakképesített 
munkaerőről a saját költségén köteles gondos-



kodni, a meghosszabbított szolgálatért azon
ban mindenkor az érvényben levő rendeletek
nek megfelelő díjazásra van igénye.

A postahivatal szolgálati idejéről a „Hiva
talos órák“ című szolgálati átnézet nyújt tájé
kozást. A szolgálati átnézetet a postaigazgató
ság (postavezérigazgatóság) állítja össze és a 
postamester azt a közönség számára szembe
ötlő helyen kifüggeszteni köteles.

A szolgálati átnézetben megállapított szol
gálati rend betartása fegyelmi büntetés terhe 
alatt kötelező.

f  .

19. §. Szállítási szolgálat.

A postamester a postaszállítás ellátásáról, 
ha olyan helyre neveztetik ki, ahol postajárat, 
illetve járatok már be vannak rendezve, kine
vezése alapján, ha pedig állomáshelyén posta
járat, illetve járatok később rendeztetnének 
be, a postaigazgatóság (postavezérigazgatóság) 
rendelkezése alapján -— hacsak állásáról le 
nem mond — köteles gondoskodni és a járatot, 
illetve járatokat a helyi viszonyok figyelembe
vételével megszabott szállítási átalányért úgy 
és annyi fordulóval, ahogyan és ahány forduló
val rendszeresítve van, illetve vannak, a posta- 
igazgatóság (postavezérigazgatóság) által idő
ről-időre megállapított menetrend szerint sze
mélyes és vagyoni felelősség mellett pontosan 
köteles fenntartani.

Ha új postahivatal, vasút stb. megnyitása, 
vagy egyéb okból elrendelt járatváltozások 
következtében a megállapított szállítási átalány 
leszállíttatnék, vagy a szállítás megszűnése 
folytán a szállítási átalány beszüntettetnék, a 
postaigazgatóság (postavezérigazgatóság) a já
ratváltozásról, vagy a szállításnak meghatáro
zott napon történő megszűnéséről a postames
tert legalább 2 hónappal előbb értesíti.

Ha az értesítés e határidőben megtörtént, 
a postamesternek a szállítási átalány leszállí
tása, vagy teljes beszüntetése címén semmiféle 
kártérítésre nincs igénye.

Ha az értesítés 2 hónapnál rövidebb időn 
belül, de legalább 1 hónappal megelőzőleg tör
tént, a postamester részére szállítási átalány 
leszállítása esetén a korábbi és az újabb áta
lányösszeg közötti különbözetnek, a szállítás 
megszűnése esetén pedig az egész szállítási 
átalánynak csak 1 hónapra eső része fizet
hető ki.

Ha pedig a járatváltozásról és ezzel járó

szállítási átalány leszállításáról vagy beszünte
téséről a postamester 30 napnál rövidebb idő
vel értesíttetik, a postamester igénye a régi és 
új szállítási átalány közötti különbözetnek, il
letve a járatok és a szállítási átalány teljes 
megszüntetése esetén az elvont átalányösszeg
nek 2 hónapra eső részére terjed ki.

Ha valamely járatot, megszűnésének járat- 
változás folytán történt elrendelése után a 
megszüntetés határnapján túl bármi oknál 
fogva még fenn kellene tartani, a postamester 
a járatot kártérítési igény nélkül folytatólago
san mindaddig köteles közlekedtetni, míg arra 
szükség van. Ebben az esetben a postavezér
igazgatóság az ideiglenesen még fenntartandó 
szállítás díját a postamester meghallgatásával 
a szolgáltatás arányában állapítja meg. Ezt a 
megállapítást a postamester minden további 
igényről való lemondással elfogadni köteles.

Gyalogjárat fenntartására a postamester 
írni, olvasni tudó, józan, megbízható, legalább 
16 éves küldöncöt köteles alkalmazni, megfele
lően kioktatni és tőle fogadalmat venni. (L. 16. 
§. 6. bek.) Gyalogjáratnál hátizsákot, vagy kül
dönctáskát kell használni. Kocsijáratnál a pos
tamester a küldemények elszállításához hasz
nált nem szabványos kocsit köteles vaslemez
zel pántolt és a kocsi aljához erősített ládával 
felszerelni. A biztonsági szerkezetek elég erősek 
legyenek ahhoz, hogy a láda erőszakos feltöré
sét, szétbontását, vagy a kocsiról való eltávolí
tását lehetőséghez képest meghiúsítsák.

Közúti szállításnál a ládának két, külön-kü- 
lön kulcscsal nyitható zárja, vagy lakatja le
gyen, az egyik zár kulcsa szállítás közben a 
postakocsisnál (postalegénynél) van, a másik 
zár egy-egy kulcsát a járatba iktatott postahi
vatalok (ügynökségek) őrzik.

Ha a postamester a közönséges küldönckocsin 
utasokat is kíván szállítani, köteles erre vonat
kozó szándékát a postaigazgatóságnak (posta
vezérigazgatóságnak bejelenteni, s egyúttal 
a szállítandó személyek számára, valamint a 
személy- és poggyászdíjszabásra vonatkozó 
tervezetet bemutatni. Ha a postaigazgatóság 
(postavezérigazgatóság) a maga szempontjából 
kifogást nem tesz, a díjszabást jóváhagyja, a 
postamester köteles a vállalatra, mint megha
tározott járati időhöz kötött személyszállítási 
ipar gyakorlására, a vállalat székhelye szerint 
illetékes iparhatóság engedélyét is megszerezni.

A közönséges küldönckocsin mindenkor, a 
szabványos postakocsin pedig mindannyiszor,



2 1 . szám . 215

valahányszor a korba tetején is vannak külde
mények elhelyezve, vízálló ponyvát kell hasz
nálni.

A postaszállításnál alkalmazott postako
csisnak legalább 18 évesnek kell lennie és írni 
és olvasni kell tudnia.

A szállítást alkalmi küldöncökre, vagy fu
varosokra bízni tilos, s bérbe adni is csak a 
postamester személyes és vagyoni felelősségé
nek teljes fenntartása mellett a postaigazgató
ság (postavezérigazgatóság) előzetes engedé
lyével szabad.

A bérleti viszonyban időközben beálló 
változásokat a postaigazgatóságnak (postave- 
zérigazgatóságnak) előzetesen be kell jelenteni.

20. §. Egyéb járulékos szolgálatok.

A postamester vonatkísérési, pályaudvari 
•akolási szolgálattal, kézbesítő- és gyiijtőjárat 
faluzó levélhordó járat) fenntartásával, postai 
jgynökségek állandó ellenőrzésével, gépkocsi
izem vezetésével, a m. kir. posta hirdető híva- 
ala által küldött hirdetések kifüggesztésével, s 
isetleg más járulékos szolgálattal is megbíz- 
íató.

A járulékos szolgálatokat a postamester a 
nindenkori eljárási szabályok szerint köteles 
dvégezni, mivégből őt a postaigazgatóság 
postavezérigazgatóság) az illető járulékos 
izolgálatra vonatkozó külön utasításokkal 
átja el.

Ha a postamester valamely járulékos szol- 
íálati teendő ellátását megtagadja, a megtaga- 
lás ténye a postamesteri állásról való lemon- 
lásnak tekinthető.

21. §. A postamester magatartása elöljáró
hatóságaival és elöljáróival szemben.

A postamester elöljáró hatóságainak, vala
mint elöljáróinak tisztelettel és a szolgálatban 
ngedelmességgel tartozik.

A rendeleteket és a szolgálati utasításokat 
postamester rendszerint elöljáró postaigaz 

atóságától (postavezérigazgatóságtól), vagy 
s szolgálat felügyeletére és ellenőrzésére szer
ezett intézmények közegeitől, továbbá a m. 
ir. postatakarékpénztártól és a m. kir. posta 
özponti hivatalaitól kapja, de köteles azok- 
ak a rendeleteknek és utasításoknak is eleget 
enni, melyeket idegen kerületi postaigazgató

ságtól, vagy a m. kir. posta egyéb hatóságaitól 
közvetlenül nyer. Az így kapott fontosabb ren
deletekről elöljáró postaigazgatóságának (pos
tavezérigazgatóságnak) haladéktalanul jelen
tést tenni tartozik.

Ha a postamester abban a meggyőződés
ben volna, hogy elöljáró hatóságának, vagy 
elöljárónak valamely rendelkezése a fennálló 
rendeletekkel, vagy utasításokkal ellenkezik, 
vagy annak végrehajtása a fennforgó viszo
nyok között a szolgálat érdekeire hátrányos, 
indokolt aggályainak azonnal kifejezést adni 
köteles. Ha az elöljáró hatóság, vagy az elöl
járó rendeletét mégis fenntartja, a postames
ter azt késedelem nélkül végrehajtani tartozik, 
de szóbeli utasítás esetén írásbeli utasítást kér
het, melyet a kérdéses rendeletet adó hatóság, 
illetve elöljáró meg nem tagadhat.

Ha a postamester elöljáró hatóságának, 
vagy elöljárójának bármely intézkedését ma
gára nézve sérelmesnek találja, ez ellen a szol
gálati út betartásával a közvetlen magasabb 
fokú hatóságánál 15 napon belül szóbeli, vagy 
írásbeli panaszt tehet, amely azonban a sérel
mesnek vélt intézkedés végrehajtását nem gá
tolja.

22. §. A szolgálati érintkezés rendes útja.

A szolgálati érintkezésnél a postamester a 
szolgálati utat betartani, vagyis szolgálati, vagy 
személyes ügyeit illető panaszával, kérelmével, 
vagy bármely más szolgálati kérdéssel közvet
len elöljárójához, vagy közvetlen elöljáró ha
tóságához köteles fordulni.

Az ügy rendszerint írásban terjesztendő 
elő, kivételesen azonban szóval is előadható. 
Külső közbenjáró igénybevétele tilos.

Ha a postamester rendkívüli esetben a pos
tavezérigazgatónál, államtitkárnál vagy minisz
ternél szóbeli kihallgatáson kívánja kérelmét 
előadni, köteles ezt a szándékát a kérelem tár
gyának tüzetes megjelölése mellett elöljáró 
postaigazgatóságának (postavezérigazgatóság
nak) előzetesen bejelenteni és engedélyt kérni.

23. §. Magatartás a közönséggel szemben.

A postamester köteles a közönség irányá
ban tapintatos, udvarias, de határozott maga- 
tartást tanúsítani és szolgálati kötelességeinek 
korlátain belül minden részrehajlás nélkül a 
legmesszebbmenő előzékenységgel viseltetni.
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Köteles a kért és a szabályokban megengedett 
hivatalos felvilágosításokat készséggel megadni, 
előforduló panasz esetén az ügyet gyorsan és 
tárgyilagosan megvizsgálni, a körülményekhez 
képest intézkedni, vagy az ügyet intézkedés vé
gett elöljáró postaigazgatóságához (postavezér- 
igazgatósághoz) felterjeszteni. Ha valaki pana
sza bejegyzésére a panaszkönyvet kéri, köteles 
ezt a postamester előadni és a panasz bejegy
zése után jelentés kíséretében elöljáró posta- 
igazgatóságához (postavezérigazgatósághoz) ha
ladéktalanul felterjeszteni.

Panaszkönyv hiánya esetén a postamester 
a panaszra okot adott ügyet elöljáró hatóságá
nál intézkedés végett bejelenteni tartozik.

Olyan szolgálatokat, melyek a postames
tert panaszoknak, vagy gyanúsításoknak tehet
nék ki, pl. a felek helyett az utalványűrlapot 
kitölteni, értékleveleket megcímezni, lepecsé
telni, pecsétnyomót kölcsön adni, táviratot 
megírni, a m. kir. postához intézendő beadvá
nyokat szerkeszteni stb., a postamester a fe
leknek semmi körülmények között sem tehet, 
de a szükséges útbaigazítást udvarias formá
ban, minden egyes esetben megadni köteles.

24. §. Állomáshely.

A postamester állomáshelye az a község, 
vagy város, melyben az a postahivatal van, 
amelynek kezelésére a postamester kinevezte
tett.

A postamester állomáshelyén köteles lakni. 
Állomáshelyéről saját beleegyezése nélkül más 
postamesteri állásra csak az általa kezelt pos
tahivatal megszüntetése, illetve kincstári hiva
tallá való alakítása esetén, továbbá fegyelmi 
határozat alapján helyezhető át.

Az áthelyezett postamester köteles új állá
sát a kitűzött időn belül elfoglalni. Ha a kitű
zött határidőn belül nem foglalja el és a kése
delmet elfogadhatóan nem igazolja, úgy tekin
tetik, mintha új állásáról lemondott volna. A 
saját kérelmére áthelyezett postamester is régi 
állását csak abban az esetben tarthatja meg, ha 
arra új postamestert még nem neveztek ki.

25. §. Hivatali helyiség.

A postahivatalt a lehetőség szerint a for
galom központjában kell elhelyezni. Az elhelye
zésnél a postamester magánérdekét, a tiszta

ság és egészség követelményeinek szem előtt 
tartása mellett, a közönség érdekével lehetőleg 
össze kell egyeztem.

A III. és IV. osztályú postahivatal a posta
mester magánlakásában is berendezhető; az
I. és II. osztályú postahivatal céljaira ellenben 
a postamester kellően berendezett olyan külön 
helyiséget (esetleg több szobából, s raktárból 
állót) köteles lakásából átengedni, vagy lakásá
val összefüggően külön bérelni, amely a forga
lom mérvének, a közönség igényeinek, s ké
nyelmének, valamint hivatali tekintélyének és 
az egészségi követelményeknek megfelel.

Oly hivataloknál, hol a kézbesítést kincs
tári közegek látják el, a szolgálat ellátásához 
szükséges helyiséget is a postamester köteles 
rendelkezésre bocsátani.

A hivatali helyiség térfogatát és berende
zése módját végérvényesen a postaigazgatóság 
(postavezérigazgatőság) állapítja meg.

A hivatali helyiség megválasztásánál, külö
nösen ha távíró, vagy távbeszélő szolgálattal 
egyesített postahivatal elhelyezéséről van szó, 
a legnagyobb gondossággal kell eljárni, s a he
lyiséget — hacsak lehet — hosszabb időre, (leg
alább 5—10 évre) oly módon kell lekötni, hogy 
a postamester személyében történő változás 
esetén a bérletátruházás lehetősége biztosítva 
legyen. A helyiségek mikénti biztosításáról az 
elöljáró postaigazgatóságnak (postavezérigaz
gatóságnak) előzetesen jelentést kell tenni.

A hivatalt más épületbe áthelyezni csak 
az elöljáró postaigazgatóság (postavezérigazga
tóság) előzetes engedélyével szabad.

A postamester a részére netán természet
ben kijelölt hivatali helyiséget elfogadni kö
teles.

Mindazokban az esetekben, amelyekben a 
postahivatalt, illetve a magánlakás céljára szol
gáló helyiségeket a kincstár bocsátja rendelke
zésre, a hivatali helyiségek után pótdíjazás 
nem jár, a lakás céljára szolgáló helyiségekért 
pedig a postamester a mindenkor rendeletileg 
megállapított használati díjat tartozik fizetni.

A postamester a kincstár által használatba 
adott helyiségeket, házat, ingatlant, annak 
minden részét és tartozékát úgy, sőt még job 
ban köteles megvédeni, sőt gondozni, mintha 
az sajátja volna.

A kincstártól kapott helyiségek közül sem
mit senkinek sem bérbe, sem használatba sem
mi címen sem engedhet át elöljáró igazgatósá
gának előzetes írásbeli engedélye nélkül.
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A postamester a kincstár által használatba 
adott ingatlanon, a rajta levő épületekben és 
épületeken, azok helyiségeiben a m. kir. keres
kedelemügyi miniszter előzetes engedélye nél
kül még saját költségén sem végeztethet sem
miféle átalakítást, vagy változtatást.

Egyébiránt a postamesteri hivataloknak és 
lakásoknak kincstári ingatlanon, vagy a kincs
tár által más módon adott helyiségekben való 
elhelyezését, az ilyen ingatlanok kezelését és 
hasznosítását külön rendelet szabályozza.

26. §. Biztonsági berendezések 
és óv intézkedések.

A  hivatali helyiség a lehetőséghez képest 
kőből, vagy téglából épült házban rendezendő 
be. Az ablakokat megfelelő vastagságú és sűrű
ségű, s a falakba tartósan beágyazott vasrács
csal, vagy erős külső, vagy belső fatáblákkal és 
belül keresztvassal kell ellátni, az ajtókat pedig 
Wertheim-zárral és a szükséghez képest ke
resztvassal kell felszerelni és — hacsak lehet — 
vasbádoggal bevonni.

A vaspénztárt, illetve vasládát csavarokkal 
a padló alá sülyesztett betontömbhöz kell erő
síteni.

A postamester által bérelt hivatali helyisé
geket biztonsági berendezésekkel a postames
ter saját költségén köteles ellátni.

27. §. A közönség részére szánt helyiség.

A hivatali helyiségnek a közönség számára 
fenntartott részét fakorláttal, vagy fallal kell 
elrekeszteni oly módon, hogy a közönség a ke
zelési helyiségbe, ahol idegennek tartózkodni 
tilos, be ne juthasson és a kezelés alatt álló kül
demények, vagy táviratok tartalmáról tudo
mást ne szerezhessen.

A közönség részére szánt helyiségben író
asztalt, állványt és írószereket kell elhelyezni, 
hogy a felek távirataikat, utalványaikat stb. 
megírhassák. Ugyanitt kell elhelyezni azokat a 
hirdetéseket is, amelyeket a m. kir. posta hir
dető hivatala a hivatalnak kifüggesztés céljá
ból megküld, — kivéve, ha a hivatali helyiség 
egyúttal a postamester magánlakásául is szol
gál, vagy pedig a hivatali helyiségben, a rovan- 
csolással megbízott tisztviselő megállapítása 
szerint e célra elegendő hely rendelkezésre nem

28. §. Táviró és távbeszélő berendezése.
■ t ■

A  távírót és távbeszélőt a hivatali helyi
ségben a m. kir. posta a saját költségén ren
dezted be.

Az időközi áthelyezés vagy átalakítás költ
sége, hacsak annak viselésére az érdekeltség 
nem vállalkozott, rendszerint szintén a m. kir. 
postát terheli. Ha azonban az átköltözés, vagy 
átalakítás szüksége a postamester hibája, vagy 
mulasztása miatt következik be, vagy az a szol
gálat érdekével nem okolható meg, a m. kir. 
posta csak az anyagot adja díjmentesen, a fel
merült készpénzkiadást ellenben a postames
ter egészben, vagy felerészben megtéríteni kö
teles a szerint, amint az áthelyezés vagy átala
kítás három éven belül, vagy három éven túl 
vált szükségessé.

Az átköltözést, vagy átalakítást a posta
mester a postaigazgatóságnak (postavezérigaz
gatóságnak) előzetesen bejelenteni tartozik.

A bejelentés idejét külön rendelet állapítja 
meg.

29. §. Felszerelési tárgyak beszerzése.

A  szolgálat ellátásához szükséges felszere
lési tárgyakat és pedig úgy a hivatali eszközö
ket (postai szerelvényeket), mint a távíró- és 
távbeszélő-készülékeket a m. kir. posta szerzi 
be és díjtalanul bocsátja a postamester haszná
latára. Díjtalanul kapja a postamester a hiva
tali segédeszközöket, nyomtatványokat és a 
bélyegzőfestéket, valamint a távíró és távbe
szélő üzleti anyagokat is.

A nyomtatványok, üzleti anyagok és bé
lyegzőfesték évi szükségletét a postaigazgató
ság (postavezérigazgatóság) állapítja meg.

A megállapított mennyiséget meghaladó 
fogyasztást igazolni kell. Az igazolatlanul fo
gyasztott mennyiség árát a postamester meg
téríteni köteles.

A hivatal berendezési tárgyait (asztalokat, 
székeket, állványokat, szekrényeket, korlátot, 
lámpákat stb.), valamint a szükséges irodai 
szereket és anyagokat a postamester a sajátjá
ból szerzi be. Ugyancsak a saját költségén gon
doskodik á postamester a hivatali helyiség fű
téséről, világításáról és tisztántartásáról, vala
mint a címtáblának és levélgyüjtőszekrénynek 
alkalmas helyre szereléséről is.
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30. §. A felszerelési tárgyak nyilvántartása.

A m. kir. posta költségén beszerzett fel- 
szerelési tárgyakat, segédeszközöket, segéd
könyveket, távíró és távbeszélő készülékeket a 
postamester az igazgatóság, illetve műszaki 
felügyelőség által kiadott kimutatásban (leltár
ban) tartja nyilván, amely a szemlekönyvbe 
helyezve őrzendő meg.

A kimutatásban foganatosítandó változá
sokat és pótlásokat az elöljáró igazgatóság 
(postavezérigazgatóság), illetve műszaki fel
ügyelőség esetről-esetre rendeli el. Ugyancsak 
az elöljáró postaigazgatóság (postavezérigaz
gatóság, műszaki felügyelőség intézkedik az 
iránt is, hogy a kimutatás szükség szerint újial 
cseréltessék ki. ”

31. §. rA felszerelési tárgyak karbantartása.

A postamester a m. kir. postától haszná
latra átvett hivatali felszerelési tárgyakat, úav- 
színtén a netán kapott bútorokat is a saját 
költségén karbantartani, a m. kir. posta részére 
kiadott „Rendeletek Tárá“-t beköttetni és a 
segédkönyveket pontosan javítani köteles.

Azoknál a hivataloknál, ahol a rendeletek 
azt előírják, az üzletanyag-számadás vezetése, 
továbbá a telepek gondozása is a postamester 
kötelességeihez tartozik.

A levélgvüjtőszekrények és címtáblák fé
nyezési költségeit a m. kir. posta viseli.

A m. kir. posta a használatra átadott hiva
tali felszerelési tárgyakat csak a rendes hasz
nálat folytán beállott teljes elhasználtságuk 
esetén, vagy ha kicserélésük hivatalból szüksé
ges, pótoltatja újakkal.

Ha valamely használatra átadott hivatali 
felszerelési tárgynak új beszerzése a postames
ternek, vagy alkalmazottainak hibájából válik 
szükségessé, a felszerelési tárgy árát a posta
mester megtéríteni köteles.

A segédkönyvek pontos javításának elmu
lasztása esetén a postaigazgatóság (postavezér
igazgatóság) a javítások pótlását rendelheti el, 
vagy a javítatlan segédkönyveket pontosan ja- 
vítottakkal cseréltetheti ki, s a költséget mind
két esetben a postamesterrel téríttetheti meg.

32. §. rA berendezési tárgyak megváltása.

Újonnan kinevezett postamester elődje ál
tal beszerzett hivatali berendezési tárgyakat

átveheti, ha a tulajdonos volt postamester, 
vagy örököse azokat átadni kész. (L. 54. §. ut. 
bek.)

A megváltási árt, Íja a felek közvetlen tár 
gyalás útján nem tudnának megegyezni, kérel
mükre az elhasználtság mérvének figyelembe
vételével a postaigazgatóság (postavezérigaz
gatóság) állapítja meg. A megváltási ár azon
ban egyik félre sem kötelező.

33. §. A vagyoni felelősség.

A postamester a m. kir. postának szemé
lyesen és vagyonilag felelős a reábízott szol
gálat kifogástalan ellátásáért, a postai küldemé
nyek, — pénzek — és egyéb értékek kezelésére 
nézve megállapított szabályok pontos betartá
sáért, a berendezési tárgyak és hivatali eszkö
zök karbantartásáért, megőrzéséért és az üzemi 
anyagok rendeltetésszerű takarékos felhaszná
lásáért.

A postamester személyesen és vagyonilag 
felelős aiemcsak a maga hivatalos működésé
ből, hanem alkalmazottainak (kiadó, hivatali 
kisegítő, kézbesítő, postakocsis stb.)' cselekmé
nyéből, vagy mulasztásából, úgyszintén a ke
zelőhelyiségében bármikor megfordult és a hi
vatal személyzetéhez nem tartozó egyének cse
lekményeiből folyóan a kincstárt ért károkért 
és azoknak megtérítésére köteles. E kártérítési 
kötelezettség nemcsak a szándékosan okozott, 
hanem a mulasztásból, vagy gondatlanságból 
eredő károkra is kiterjed.

Abban az esetben, ha az elöljáró hatóság 
megállapítása szerint a postamestert a szakké
pesítéssel bíró kiadó cselekménye, vagy mu
lasztása által okozott kár bekövetkezése körül, 
különösen a felügyelet és ellenőrzés kellő gya
korlása tekintetében, vagy egyéb szempontból 
mulasztás, vagy gondatlanság nem terheli, a 
kártérítési kötelezettség alól mentesítendő.

Ha a kár, vagy hiány több postamester hi
bájából származott, mindannyian vétkességük 
arányában tartoznak kártérítéssel.

Betörés, rablás, vagy lopás esetén a postai 
küldeményekben, a postai pénzekben és érté
kekben, valamint a m. kir. posta felszerelései 
ben esett kárért a postamester vagyonilag csak 
akkor felel, ha a szabályzatban megállapított 
(26. §.), vagy külön rendeletekben netán meg
állapítandó biztonsági berendezéseket és óvó
intézkedéseket mellőzte, vagyis, ha e károso
dást a gondos házigazdától elvárható előrelá
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tással és körültekintéssel össze nem egyeztet
hető gondatlansága, vagy mulasztása tette' 
lehetővé.

Azt, hogy a postamestert terheli-e vagyoni 
felelősség és kártérítési kötelezettség, úgyszin
tén a kárösszeget is, a postaigazgatóság (posta
vezérigazgatóság) állapítja meg.

A megállapítás alapjául szolgáló azokat a 
szolgálati iratokat, kimutatásokat, előjegyzése
ket, (rovatlapok, táviratok, távbeszélő
jegyek, jegyzékek, óralevelek, hiánylati kimu
tatások stb.), melyeket a szolgálat lebonyolí
tása folyamán hivatalból készítenek, vagy hasz
nálnak, a postamester teljes bizonyító erejű 
okmányokul köteles elismerni.

Az elsőfokú határozat ellen a kézbesítés
től számított 15 napon belül a m. kir. kereske
delemügyi miniszterhez lehet felebbezni, aki
nek a kártérítési kérdésben hozott határozata 
végérvényes.

A hivatalból megállapított kár és hiány 
összege, ha ezt a postamester készpénzben meg 
nem téríti, illetményeiből vonatik le.

Ha a m. kir. posta a kártérítésre köteles 
egyéb vagyonából kíván kielégítést, s erre az il
lető önként nem nyújt módot, a követelés bí
rói úton érvényesíthető.

A postát igénybevevő magánfelekkel 
szemben nem a postamester, hanem — vissz
kereseti jogának fenntartása mellett — am . 
kir. posta felelős.

34. §. Hivatali titok.

A postamester köteles a postára, táv
íróra, távbeszélőre vonatkozólag kiadott üzleti 
szabályzatokban körülírt hivatali titkot min
denkivel szemben megőrizni.

Ehhez képest a postamesternek — a pos
tára, távíróra, távbeszélőre vonatkozólag ki
adott üzleti szabályzatokban meghatározott 
esetek kivételével — elöljáró hatósága külön 
írásbeli felhatalmazása nélkül szigorúan tilos a 
kezelésből kifolyólag tudomására jutott té
nyekről és körülményekről, ügyiratokról, to
vábbá okmányokból és más, nem a nyilvános
ságra szánt hivatali iratokból bármit is közzé
tenni, vagy akár magánosoknak, akár a nem 
illetékes postaalkalmazottaknak, hivataloknak, 
vagy hatóságoknak postai küldeményekre vo
natkozó adatokat szolgáltatni.

A kezelési okmányokba, naplókba, nyilván

tartásokba, ügyiratokba, táviratokba stb., to
vábbá a küldemények közé az erre hivatott 
postai alkalmazottakon kívül — a postára, táv
íróra, távbeszélőre vonatkozólag kiadott üzleti 
szabályzatokban meghatározott eseteket kivéve 
— betekintést engedni az elöljáró hatóság en
gedélye nélkül senkinek sem szabad. Ennél
fogva a postamester a hivatal megvizsgálását, 
rovancsolását, a kezelési naplók, okmlányok, 
stb. megszemlélését-csak annak engedheti meg, 
aki erre való jogosultságát az elöljáró hatóság 
megbízó rendeletével, vagy e célra szolgáló iga
zolvánnyal igazolja.

A postamester oly tényekre nézve, melye
ket szolgálatánál fogva titokban tartani köteles, 
a bíróság előtt is csak akkor tehet vallomást, 
ha elöljáró hatósága őt erre vonatkozólag a hi
vatali titoktartás kötelezettsége alól felmen
tette.

A postamester gondoskodni köteles arról, 
hogy a hivatali titkot alkalmazottjai is megtart
sák.

A hivatali titok megsértése súlyos vétség, 
mely nemcsak fegyelmi, hanem bűnvádi eljá
rást is vonhat maga után.

A hivatali titok megőrzésének kötelessé
gét a szolgálati viszony megszűnése nem érinti.

35. §. Posta-, táviró- és távbeszélötitok.

A m. kir. postamester a posta-, távíró- és 
távbeszélő-titok szigorú megvédésére köteles.

A postatitok megsértésének vétségét kö
veti el az, aki:

1. postaküldeményt jogtalanul visszatart, 
megsemmisít, vagy az átvételre jogosult elől 
másként elvon;

2. zárt postaküldemény tartalmáról, vagy a 
postára bízott bármely személyes jellegű köz
lemények tartalmáról jogtalanul tudomást sze
rez;

3. zárt postai küldeménynek, vagy a postára 
bízott személyes jellegű közleménynek akár jo
gosan, akár jogtalanul megtudott tartalmát 
más személy jogos érdekének sérelmére jog
talanul felhasználja, vagy jogtalanul mással 
közli;

4. másnak az előző 1—3. pontokban fel
sorolt cselekmények valamelyikének elköveté
sére módot nyújt.

A távírótitok megsértésének vétségét kö
veti el az, aki táviratot hamisít, vagy meghami
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sít, jogtalanul visszatart, megsemmisít, vagy az 
átvételre jogosult elöl másként elvon, vagy aki 
távirat tartalmáról jogtalanul tudomást szerez, 
táviratnak akár jogosan, akár jogtalanul meg
tudott tartalmát más személy jogos érdekének 
sérelmére jogtalanul felhasználja, vagy jogta
lanul mással közli, úgyszintén, aki másnak a fel
sorolt cselekmények valamelyikének elköveté
sére módot nyújt.

A távbeszélőtitok megsértésének vétségét 
követi el az, aki távbeszélgetést jogtalanul meg
hiúsít, távbeszélő közleményt meghamisít, vagy 
aki távbeszélgetés tartalmáról jogtalanul tudo
mást szerez, távbeszélgetésnek akár jogosan, 
akár jogtalanul megtudott tartalmát más sze
mély jogos érdekének sérelmére jogtalanul fel
használja, vagy jogtalanul mással közli, úgy
szintén, aki másnak a felsorolt cselekmények 
valamelyikének elkövetésére módot nyújt.

Távíró- és távbeszélőszolgálat alatt a fém
vezeték nélküli távíró- és távbeszélő- (rádió) 
szolgálatot is érteni kell.

A posta-, távíró- és távbeszélőtitok megsér
tésének kísérlete is büntettetik.

A posta-, távíró- és távbeszélőtitok megőr
zésének kötelességét a szolgálati viszony meg
szűnése nem érinti.

Postaküldeményekről, táviratokról és táv- 
beszélgetésekről való adatszolgáltatás tekinte
tében a postára, távíróra, távbeszélőre vonat
kozólag kiadott üzleti szabályzatokban foglalt 
rendelkezésekhez kell mindenkor szigorúan al
kalmazkodni.

36. §. Nyugdíjbiztosítás.

Állami nyugellátásra sem a postamester
nek, sem házastársának, sem gyermekeinek 
nincs igénye. A postamesternek és hozzátar
tozóinak nyugellátásáról a „M. kir. postames
terek és postamesteri alkalmazottak országos 
nyugdíjegyesülete“ gondoskodik. A postames
ternek az egyesülethez való viszonyát, vele 
szemben fennálló jogait és kötelességeit az 
egyesület alapszabályai foglalják magukban.

Köteles a postamester a „M. kir. postames
terek és postamesteri alkalmazottak országos 
nyugdíjegyesületé“-be hivatala osztályának 
megfelelő nyugdíjbiztosítással nyugdíjjogos 
tagnak kinevezése után azonnal belépni. Ez a 
kötelezettség kiterjed azokra a postameste
rekre is, akik egyik postamesteri állásról a má
sikra neveztetnek ki és még nem nyugdíjjogos

tagjai az egyesületnek. Ha pedig új hivataluk 
magasabb, vagy alacsonyabb osztályú a régi
nél, a nyugdíjbiztosítás összegét megfelelően 
fel kell emelniök, illetve leszállítaniok.

Köteles az egyesületbe belépni az a nő
postamester is, — amennyiben 45-ik életévét 
még be nem töltötte, — akit férjének elhalálo
zása folytán neveznek ki postamesterré és 
férje után özvegyi nyugdíjra már igénye van.

Nem lehet a nyugdíjegyesületnek tagja az 
a postamester, aki 45-ik életévét már betöl
tötte, vagy akinek saját szolgálata révén nyug
díja, vagy nyugdíjigénye van.

Ennek az egyesületnek beíratási, tagsági, 
stb. díjait a m. kir. posta a postamester illetmé
nyeiből hivatalból vonja le.

37. §. A szenvedett sérelem megtorlása.
A postamester, ha ellene vagy alkalmazott

jai ellen szolgálatuk teljesítése közben, vagy 
szolgálati kötelességére vonatkozólag bárki be
csületsértést, vagy más büntetendő cselekményt 
követett el, erről tényállási jegyzőkönyv felvé
tele mellett elöljáró hatóságának haladéktala
nul jelentést tenni tartozik.

Elöljáró hatósága az eset megvizsgálása és 
mérlegelése után, az eredményhez képest a 
szenvedett sérelem megtorlása iránt intézkedik.

38. §. Mellékfoglalkozások.*
A  postamester csak olyan mellékfoglalko

zást vállalhat, mely a hivatali állásának tekin
télyével, vagy a szolgálati kötelességének leki- 
ismeretes teljesítésével összegyeztethető.

Mellékfoglalkozást a postamester a postai 
szolgálat hátrányára, de különösen a hivatalos 
órák alatt, a hivatali helyiségben nem űzhet.

Minden mellékfoglalkozás vállalásának 
szándékát a postaigazgatóságnak (postavezér
igazgatóságnak) előzetesen be kell jelentenie, 
mely határoz abban, hogy valamely mellékfog
lalkozást a postamester elvállalhat-e vagy sem.

A postaigazgatóság (postavezérigazgató
ság) határozata ellen a közvetlen magasabbfokú 
hatóságához 15 napon belül felebbezésnek van 
helye, melynek elintézéséig a mellékfoglalkozás 
meg nem kezdhető.

39. §. Szabadságidő.

A postaigazgatóság (postavezérigazgató
ság) a postamesternek legfeljebb 1 évre terjedő 
szabadságidőt engedélyezhet azzal a feltétellel,
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hogy a postamester a szolgálat ellátásáról saját 
költségén és saját veszélyére szakképesített 
egyénnel gondoskodni köteles.

A szabadságidő engedélyezéseért folya
modni kell és egyúttal a helyettest is be kell 
jelenteni.

A postaigazgatóság (postavezérigazgató
ság) a helyettesítés iránt a postamester kíván
ságától eltérően is rendelkezhetik.

A szabadságra távozó postamester a hiva
talt a helyettesnek rovancsolás mellett átadni, 
s szabadságáról visszatérve ugyanúgy átvenni 
köteles. A rovancsolás eredményét két pél
dányban kell felvenni és az egyik példányt 
minden esetben még a rovancsolás napján az 
elöljáró postaigazgatósághoz, (postavezérigaz
gatósághoz) kell felterjeszteni.

A postaigazgatóság (postavezérigazgató
ság) a szabadság megszakítását fontos szolgá
lati érdekből elrendelheti.

40. §. Politikai jogok.

A postamester törvényadta politikai jogait 
saját meggyőződése szerint szabadon gyakorol
hatja. A postamestert azért, mert politikai jo
gait a törvényes határok közt bizonyos irány
ban gyakorolta, semminemű hátránnyal sújtani 
nem lehet.

41. §. Egyesülési jog.

A postamesterek körében bármilyen egye
sület -— a jóléti intézményeket, jótékonycélú 
egyesületeket -és szövetkezeteket is ideértve —* 
csak a m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
zetes engedélyével létesíthető.

A postamesterek körében létesítendő bár
milyen egyesület alapszabályait jóváhagyás vé
gett a postavezérigazgatóság útján a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszterhez kell felterjesz
teni, aki az alapszabályokat a m. kir. belügymi
niszterrel egyetértve hagyja jóvá.

A m. kir. kereskedelemügyi minisztert a m. 
kir. postaigazgatás érdekei szempontjából min
den ilyen egyesülettel szemben főfelügyeleti 
jog illeti meg, mely jogon azokat, ha alapsza
bályaiknak meg nem felelő irányban működ
nek, a belügyminiszterrel egyetértve feloszlat
hatja.

A postamester nem lehet olyan egyesület 
tagja, amelynek célja állam- vagy társadalom

ellenes, vagy a m. kir. kereskedelemügyi mi
niszter megítélése szerint a postaszolgálat ér
dekeivel össze nem egyeztethető.

42. §. Házasság.

Férfi postamester nősülése nincs korlá
tozva, de a házasság megkötését az elöljáró 
postaigazgatóságnak (postavezérigazgatóság
nak) azonnal be kell jelentenie.

Ha nőpostamester állásának megtartása 
mellett házasságra akar lépni, köteles e szándé
kát a házasság megkötése előtt legalább 6 hét
tel elöljáró postaigazgatóságának (postavezér
igazgatóságnak) bejelenteni, leendő férjének 
erkölcsi bizonyítványát, állampolgárságára, 
valamint vagyoni állapotára és kereseti forrá
sára vonatkozó hatósági- igazolványt felterjesz
teni.

A postaigazgatóság (postavezérigazgató
ság) a jelentés és a netán szükséges puhatolód- 
zás után határoz a felett, vájjon a nőpostames
ter a bejelentett házasság megkötése után állá
sában megmaradhat-e. Igenlő esetben a bejelen
tést tudomásul veszi, ellenkező esetben pedig 
a postamestert azzal értesíti, hogyha férjhez- 
meneteléhez ragaszkodik, s ebbeli elhatározá
sának megváltoztatását a kitűzött záros határ
időn belül nem közli, állásáról lemondottnak 

i  tekintetik.

43. §. Postamesteri illetmények.

A postamesternek a kezelésére bízott pos
tahivatalnál végzett munkáért fenntartási költ
ség címén díjazásra van igénye, amelyet a fel
dolgozott munkaegységek alapulvételével a
m. kir. postavezérigazgatóság állapít meg.

A fenntartási költségből a postamester:
a) a szolgálat kifogástalan ellátását biztosí

tani és e célból kellő számban szakképzett 
tiszti segédmunkaerőt és kézbesítőket alkal
mazni;

b) a hivatal számára megfelelő helyiséget 
átengedni, illetve bérelni;

c) a hivatal berendezési tárgyait (asztalo
kat, székeket, állványokat, szekrényeket, korlá
tot, lámpákat stb.), valamint a szükséges irodai 
szereket és anyagokat beszerezni, a hivatal fű
téséről, világításáról, tisztántartásáról, vala
mint a szerelvények karbantartásáról gondos
kodni tartozik.
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Ha a postamestert elöljáró hatósága szállí
tási, rakolási, faluzó levélhordói, vonatkísérési 
szolgálattal bízza meg, a postamester részére 
megfelelő átalányösszeget kell megállapítani.

44. §. Illetményekből közigazgatási úton 
megengedett levonások.

A postamester illetményei terhére hivatal
ból, közigazgatási úton csak a következő tarto
zások törlesztése rendelhető el:

1. A bármely címen hivatalból kapott elő
legek;

2. az illetményeket terhelő köztartozások;
3. a m. kir. postának a postamester szolgá

lati viszonyából származó követelései, bele
értve a hivatalból megállapított károkat és 
hiányokat is;

4. rend- vagy fegyelmi büntetés gyanánt 
kiszabott bírságok;

5. a m. kir. postamesterek és postamesteri 
alkalmazottak országos nyugdíjegyesületének 
alapszabályszerű tagsági díjai és esetleges 
egyéb követelései;

6. a m. kir. posta betegségi biztosító inté
zetnek alapszabályszerű járulékai;

7. betörés és lopás elleni biztosítási díjak.
A postamester havi illetményeinek enged

mény, vagy önkéntes elzálogosítás útján való 
megterhelése az I. és II. osztályú postahivata
loknál a havi illetményösszeg 30%-át, a III. és
IV. osztályú postahivataloknál pedig a havi il
letmény 20%-át nem haladhatja meg.

45. §. Illetményelőleg.

A postamesternek illetményelőlegre nincs 
igénye.

46. §. Végrehajtás alóli mentesség.

A postaszolgálatra rendelt fuvarozási esz
közök, készletek, hivatali felszerelési tárgyak, 
távbeszélő készülékek, tekintet nélkül arra, 
hogy azok tulajdonjoga a postamestert, vagy 
a m. kir. postát illeti, továbbá a beszedett pos
tapénzek, a postára elküldés végett feladott 
készpénz és más értékküldemények, postaután- 
vételi összegek, postai, vagy távirati úton utal
ványozott összegek, végül a postamesterek 
szállítási és ily természetű egyéb átalányai vég
rehajtás alá nem vonhatók.

A postamester egyéb illetményeiből csak a 
személyére eső (tehát a hivatal fenntartása, az 
irodai szerek és kellékek, valamint a fűtő- és 
világítóanyagok beszerzésére, a hivatali felsze
relési tárgyak karbantartására, a hivatali helyi
ség bérletére, a kezelő segéderők és a kézbesí
tésre alkalmazott közegek díjazására, illetve el
tartására szükséges kiadások levonása után ma
radó) járandósága képezheti a végrehajtás tár
gyát. Ennek a személyére eső járandóságának 
évi összegét a postamester meghallgatása után 
a postaigazgatóság (postavezérigazgatóság) ál
lapítja meg.

47. §. Közmunkatartozás alóli mentesség.

A postamesterek az országos közmunka
tartozás teljesítésére kötelesek, de postakül
dönceik, rakodó szolgáik, valamint a postafoga
tokhoz tartozó kocsisok, ha mint szegődött 
szolgák szolgálatukat teljesen a postaszolgálat
nak adták át, személyükre nézve az országos 
közmunkatartozás alól mentesek.

A postaszolgálatnál alkalmazott, fogatok, 
amennyiben kizárólag a postaszolgálat teljesí
tésénél használtatnak, az országos közmunka
tartozások kivetésénél számba nem vehetők, s 
a hadiszolgáltatás alól is mentesek.

IV. FEJEZET.

Fegyelmi rendtartás.

48. §.

A m. kir. postamesterekre nézve további 
intézkedésig az 1920. évi július hó 16-án 5526' 
1920. számú rendelettel kiadott „Fegyelmi Rend
tartásiban (közzétéve a „M. kir. Posta és Tá
vírda Rendeletek Tára 1920. évi 66. számában) 
foglaltak az irányadók.

V. FEJEZET.

A szolgálati viszony megszűnése.

49. §. A szolgálati viszony megszűnésének esetei.

A m. kir. posta és a m. kir. postamesterek 
között létrejött szolgálati viszony megszűnik:

1. lemondás,
2. felmentés,
3. elbocsátás és
4. elhalálozás folytán.
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50. §. Lemondás.

Minden postamesternek joga van állásáról 
bármikor önként lemondani és a szolgálat alól 
való felmentését kérni.

A szabályszerűen előterjesztett kérelem 
tárgyalása és a lemondás elfogadása után a pos
tamester a szolgálat alól csak a hivatal és ösz- 
szes tartozékainak szabályszerű átadása, vala
mint a hivatal számadásainak megvizsgálása 
után menthető fel.

A felmentés iránt az elöljáró postaigaz
gatóság (postavezérigazgatóság) a felmentést 
kérő beadvány beérkezésétől számított 6 hóna
pon belül intézkedik.

Az állásáról lemondott postamester szol
gálati teendőit szabályszerű felmentéséig sze
mélyes és vagyoni felelősség mellett híven és 
pontosan köteles ellátni.

A lemondott postamester — saját kérel
mére — a szolgálat alól azonnal is felmenthető, 
ebben az esetben azonban a felmentést követő 
időre a postakincstárral szemben semmi néven 
nevezendő járandóságra nincs igénye.

51. §. Közigazgatási úton történő felmentés.

A postamester elöljáró igazgatósága 
(postavezérigazgatóság) a postamestert szolgá
lata alól közigazgatási úton felmentheti:

1. ha a postamestert a harmadszor is meg
kísérelt (ismétlő, pót ) szakvizsgán átvizsgáló 
bizottság a postamesteri állás betöltésére hiá
nyos és elégtelen szaktudása miatt képtelennek 
nyilvánította, vagy ha a postamester a szolgá
lat ellátásában a vizsga letétele után bizonyult 
járatlannak és a kitűzött újabb szakvizsgán 
megbukott (L. 14. §. 13. és 14. bek.);

■ 2. ha a postamester hatósági tiszti orvos 
megállapítása szerint szolgálatképtelenné vált; 
a postamesteri állás betöltésénél azonban a 10. 
§. 1. bek. határozmányai alkalmazhatók (L. még 
17. §. 5. bek.);

3. ha a postamester csődbe jutott, vagy őt 
tékozlás miatt gondnokság alá helyezték;

4. ha a nőpostamester olyan házasságot 
kötött, melyet elöljáró hatósága tudomásul 
nem vehetett (L. 42. §.).

A postamester a felmentést elrendelő jog
erős határozat ellen annak kézhezvételétől szá
mított 15 napon belül a postavezérigazgatóság
hoz panasszal élhet.

A felmentés foganatosítása a postamester 
felmentését elrendelő jogerős határozat kézhez
vételétől számított 6 hónap elteltével történik. 
Amennyiben a szolgálat érdeke kívánja, a pos
tamester e 6 hónap eltelte előtt, sőt azonnal is 
felmenthető és a hivatal adminisztracionális ke
zelés alá vehető.

Adminisztracionális kezelés elrendelése 
esetén, úgyszintén akkor is, ha a postamester 
fegyelmi eljárás elrendelésével postamesteri 
állásától felfüggesztetik, az elöljáró postaigaz
gatóság (postavezérigazgatóság) helyettest (ad
minisztrátort) rendel ki, aki a szolgálatot a pos
taigazgatóság (postavezérigazgatóság) által 
esetenként megállapított járandóságok ellené
ben saját felelősségére végzi. A helyettesítés 
költségei elsősorban a postamesteri járandósá
gokból fedezendők és az esetleg fennmaradó 
többlet a helyettesítés napjától kezdve, köz- 
igazgatási úton történő felmentés esetén a 
postamester felmentését elrendelő jogerős ha
tározat kézhezvételétől számított 6 hónap el
teltéig, felfüggesztés esetén pedig annak a hó
napnak végéig, amelyben a fegyelmi határozat 
jogerőre emelkedik, de legfeljebb a felfüggesz
tés (felmentés) napjától kezdve számított egy 
félévig a postamestert illetik meg. Ha pedig a 
postamesteri járandóságok a helyettesítési 
költségeket nem fedezik, a különbözet mindkét 
esetben a felmentés, illetve helyettesítés nap
jától kezdve legfeljebb egy félévig a volt posta 
mestert, azontúl pedig a kincstárt terhelik.

Ha a postamesternek közigazgatási úton 
történő felmentése, fegyelmi eljárás elrendelé
sével állásától való felfüggesztése, vagy a posta
mester elhalálozása következtében valamely 
postahivatal adminisztracionális kezelés alá vé
tetik, a kirendelt helyettes postamester a meg
bízó rendelettel együtt megkapja ezt a szabály
zatot, amelynek átvételével egyidőben szintén 
köteles az előírt és a végleges postamestereké
től eltérő szövegű nyilatkozatot alárni. Ha a 
helyettes postamester a nyilatkozat aláírását 
megtagadná, úgy tekintetik, mintha helyettes 
postamesteri megbízásáról lemondott volna“.

52. §. Elbocsátás.

A szolgálatból — ugyancsak közigazgatási 
úton — haladéktalanul, minden további eljárás 
mellőzésével és minden igényének elvesztése 
mellett elbocsátandó az a postamester:
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1. akit a büntető bíróság jogerős ítélettel a 
szolgálatból való elmozdításra, vagy hivatal- 
vesztésre ítélt;

2. akire az illetékes fegyelmi hatóság jog
erős határozattal a büntetésből való elbocsá
tást a posta-, távíró-, távbeszélő szolgálatból 
való kizárás mellett mondta ki.

A szolgálatból való elbocsátás hatálya a 
jogerős elbocsátó határozat kézhezvételével 
áll be.

53. §. Elhalálozás.

A postamester elhalálozása esetén a követ
kező eljárást kell követni:

1. Ha özvegy, gyermek, vagy más' törvé
nyes örökös maradt hátra, ezek egyike a posta- 
szolgálatot a rendszeresített illetmények fejé
ben a saját veszélyére és felelősségére ellátni 
hajlandó és a szolgálat kifogástalan ellátásának 
biztosítására kellő garanciát nyújt, az elöljáró 
postaigazgatóság (postavezérigazgatóság) az il
letőt helyettes postamesteri minőségben a szol
gálat folytatólagos ellátásával megbízhatja.

Az ilyen ideiglenes megbízatás a postames 
téri állás betöltéséig, de 6 hónapon túl csak a 
helyettes beleegyezésével tarthat.

2. Ha az 1. pontban említett egyének nem 
maradtak hátra, vagy a hátramaradottak közül 
a szolgálat folytatólagos ellátására egyik sem 
vállalkozik, vagy azzal egyik sem bízható meg, 
az elöljáró postaigazgatóság (postavezérigaz
gatóság) hivatalból rendel ki helyettest, aki a 
szorosan vett hivatali szolgálatot a saját veszé
lyére és felelősségére látja el.

A helyettesítés költségeit a kincstár viseli, 
viszont a hivatali fenntartási költség a kincstár 
javára esik.

A szállítási, pályaudvari rakolási és vonat
kísérési szolgálattal, helyettes kirendelés ese
tén is elsősorban a szükséges felszereléssel ren
delkező örökös bízandó meg, ha az illető e szol
gálatokat a megállapított átalányok fejében a 
saját felelősségére és veszélyére ellátni haj
landó és megbízatása ellen kifogás nem tehető.

Ha ilyen örökös nincs, vagy ha a szolgálat 
érdeke úgy kívánja, a postaigazgatóság (posta
vezérigazgatóság) az előző pontban említett 
szolgálatok ellátásával a helyettest bízza meg, 
aki azokat szintén a kincstár terhére, de a saját 
felelősségére és veszélyére végzi.

Ha azokból az átalányokból, melyek e szol
gálatok ellátásáért a postamester részére meg

voltak állapítva, helyettesítés esetén felesleg 
maradna, ez a kincstárt illeti, viszont a több
költséget is a kincstár viseli.

A helyettes postamesteri kezelés tartamára 
a postaigazgatóság (postavezérigazgatóság) az 
örököstől kölcsönösen megállapított bér ellené
ben a hivatali helyiség és berendezés átengedé
sét igényelheti.

54. §. A szolgálati viszony megszűnésének 
következménye.

A szolgálati viszony megszűnésével a posta
mester összes szolgálati jogai és kötelezettségei 
megszűnnek, de a szolgálati titoktartásra (L. 34. 
és 35. §§.) továbbra is kötelezve marad.

55. §. Szolgálati bizonyítvány.

A szolgálattól megvált postamester igényt 
tarthat arra, hogy részére szolgálati bizonyít
vány állíttassák ki.

A szolgálati bizonyítvány rendszerint csak 
a m. kir. posta szolgálatában eltöltött idő és a 
szolgálati minőség (hivatali kisegítő, kiadó, m. 
kir. postamester) megjelölését tartalmazza, kí
vánatra azonban felvehető a szolgálati bizonyít
ványba a postamester szolgálatára vonatkozó 
egyéb adat és a szolgálati viszony megszűnésé
nek oka is.

A szolgálati bizonyítvány bélyegköteles.

VI. FEJEZET.

Záró határozmányok.

56. §. A szabályzat módosítása és értelmezése.

E szabályzat határozmányai csak a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter által módosíthatók 
és a netán vitás rendelkezéseinek végérvényes 
magyarázatára a m. kir. kereskedelemügyi mi
niszter illetékes.

57. §. A szabályzat érvényessége.

E szabályzat érvényessége kiterjed az 
ország egész területére és határozmányai az e 
területen alkalmazott összes postamesterekre 
kötelezők. Azokra az egyénekre, akiket a m. 
kir. posta valamely postahivatalának ideiglenes
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ellátására helyettes postamesteri minőségben 
alkalmaz, e szabályzat határozmányai csak any- 
nyiban nyernek alkalmazást, amennyiben az al
kalmazás ideiglenes jellegével összeegyeztet
hetők.

58. §. A szabályzat hatálya.

E szabályzat a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter által kiadott „Rendeletek "Tára a m. 
kir. posta részére“ c. hivatalos lapban történt 
kihirdetése napján lép hatályba. Ettől az idő
ponttól kezdve mindazok a korábban kiadott 
szabályzatok, rendeletek, utasítások és hatá- 
rozmányok, amelyek e szabályzattal ellenkez
nek, hatályukat vesztik.

59. §. Átmeneti intézkedések.

Azok a férfipostamesterek és férfiposta- 
kiadók, akik ennek a szolgálati szabályzatnak 
hatálybalépésekor már mint kinevezett posta
mesterek, illetve postakiadók működtek, I. osz
tályú postamesteri állásokra az előírt egyéb fel
tételek fennforgása esetén a 8. §. 1. bekezdésé
ben előírt érettségi vizsga, illetve ezzel egyen
rangú más iskolai képzettség nélkül is kinevez- 
hetők.

Az I. osztályú postamesteri állások betölté
sénél a 8. §. 1. bekezdésében megszabott iskolai 
végzettségtől akkor is el lehet tekinteni, ha a 
pályázatra kiírt állás elnyeréséért ilyen képzett
séggel senki sem folyamodik.

Budapest, 1928. évi május hó 11-én.

A hivatalos levelezés átalányozására igényjogo
sultak névjegyzékének helyesbítése.

17.832.
A „Közp. bakteriológiai és közegészségügyi 

vizsgáló állomás“ az 1927. évi június hó végével 
megszűnt, ennélfogva nevezett intézetet a hiva
talos levelezés átalányozására igényjogosultak 
sorából törlőm.

A hivatalok az 1924. évi P. R. T. 51. számá
ban közölt névjegyzék XIII. tételének 3. pont
ját töröljék.

Budapest, 1928. évi május hó 31 én.

Forgalomköri változások.

I.
18.048.

Pilisborosjenő nk., Pest-Pilis Solt Kiskun 
vm., pomázi j., ezentúl (f)ö is.

Szarvas téglagyár O  Pilisborosjenő, u. t. 
ezentúl Pilisborosjenő.

Budapest, 1928. évi május hó 25-én.

II.
19.671.

Bakonycsernye kk., Veszprém vm., zirci j., 
ezentúl is.

Bihar (Tetűmajor) O  Bakonycsernye, 
Dalosd ^  Bakonycsernye,
Inotapuszta Cl Bakonycsernye, 
Sikátorpuszta Cl Bakonycsernye, 
Szarvasbükk O  Bakonycsernye, 
Mecsérpuszta 'A Balinka, Fejér vm., 

móri j.
Szápár kk., Veszprém vm., zirci j., u. t. 

ezentúl valamennyinél Bakonycsernye,
Csetény kk., Veszprém vm., zirci j., ezen

túl (§>£3 is,
Vilmamajor ^  Csetény,
Dudar kk.,
Kisdudar O  Dudar,
Bakonynána kk.,
Jásd kk., valamennyi Veszprém vm., zirci j., 

u. t. ezentúl valamennyinél Csetény.
Budapest, 1928. évi május hó 31-én.

III.
20.234.

Alsópélpuszta Cl Udvari, Tolna vm., si- 
montornyai j., u. p. és u. t. ezentúl Sárszent- 
lőrinc.

Budapest, 1928. évi május hó 31-én.

IV.
20.949.

Uraiújfalú kk., Vas vm., sárvári j., ezentúl 
(§)£3 is.

Mocsári puszta O  Uraiújfalú u. t. ezentúl 
Uraiújfalú.

Ragyogói gátőrház O  Uraiújfalú u. t. 
ezentúl Uraiújfalú.
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Szentivánfa kk., Vas vm., sárvári j., u. t. 
ezentúl Uraiújfalú.

Budapest, 1928. évi május hó 31-én.

V.
20.978.

Felsőpetény kk., Nógrád és Hont k. e. e. 
vm., nógrádi j., u. p. helyesen Bánk.

Budapest, 1928. évi május hó 31-én.

VI.
20.063.

Zalaerdőd ü. 1928 június 1-től ixleiglenesen 
szünetel, u. p. ezentúl Jánosháza.

Budapest, 1928. évi május hó 29-én.

VII.
19.348.

Mezőszentgyörgy nk., Veszprém vm., 
enyingi j., ezentúl ©£3

Kispuszta ^  Mezőszentgyörgy, Veszprém 
vm., enyingi j., ezentúl Mezőszentgyörgy. .

Lászlópuszta H  Mezőszentgyörgy, Veszp
rém vm., enyingi j., ezentúl Mezőszentgyörgy.

Ujpuszta H Mezőszentgyörgy, Veszprém 
vm, enyingi j., ezentúl Mezőszentgyörgy.

Ecsimajor O  Dég, Veszprém vm., 
enyingi j., ezentúl Mezőszentgyörgy.

Garasmajor O  Dég, Veszprém vm., 
enyingi j., ezentúl Mezőszentgyörgy.

Budapest, 1928. évi május hó 30-án.

VIII.
18.966.

Csörötnek (Eh. Szentgotthárd) postaügy
nökség újból -megnyílt. Ehhez képest Huszászi 
alsómajor n  Csörötnek Vas vm., szentgott- 
hárd-muraszombati j., u. p. ezentúl Csörötnek.

Huszászi felsőmajor O  Csörötnek, Vas 
vm., szentgotthárd-muraszombati j., u. p. ezen
túl Csörötnek.

Budapest, 1928. évi május hó 30-án.

IX.
18.971.

Bogyoszló kk., Sopron vm., csornai j. ezen
túl §£3

Hidászmajor H Bogyoszló, Sopron vm., 
csornai j. ezentúl ut. Bogyoszló.

Petlend ^  Bogyoszló, Sopron vm., csor
nai j., ezentúl ut. Bogyoszló.

Szálasmajor Bogyoszló, Sopron vm,
csornai j. ezentúl u. t. Bogyoszló.

Potyond kk., Sopron vm., csornai j. ezen
túl u. t. Bogyoszló.

Budapest, 1928. évi május hó 30-án.

X.
18.973.

Rábaszovát kk., Sopron vm., csornai j. ezen
túl ©S3

Bágyog kk., Sopron vm., csornai j. ezentúl 
u. t. Rábaszovát.

Bódonhely kk., Sopron vm., csornai j. ezen
túl u. t. Rábaszovát.

Rábacsécsény kk., Győr vm., sokoróaljai j. 
ezentúl u. t. Rábaszovát.

Rábaszentmihály kk., Győr vm., sokoróaljai 
j. ezentúl u. t. Rábaszovát.

Ánghelypuszta n  Rábaszentmihály, Győr 
vm., sokoróaljai j. ezentúl u. t. Rábaszovát.

Makkos puszta Rábaszentmihály, Győr 
vm., sokoróaljai j. ezentúl u. t. Rábaszovát.

Budapest, 1928. évi május hó 30-án.

I XI.
18.974.

Dőr nk., Sopron vm., csornai j. ezentúl
©£d

Budapest, 1928. évi május hó 30-án.

XII.
31.544.

Aranyospuszta Somogytarnóca, So
mogy vm., barcsi j., u. t. helyesen Darány.

Budapest, 1928. évi május hó 29-én.

XIII.
18.052.

Csillaghegy íA Békásmegyer, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vm., pomázi j., ezentúl ©£3 is.

Kissingpuszta f'' Békásmegyer, u. t. ezen
túl Csillaghegy.

Budapest, 1928. évi május hó 25-én.
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18.049.

Szár nk., Fejér vm., vili j., ezentúl # £ s  is. 
Ujbarok kk., Fejér vm., váli j., u. t. ezen

túl Szár.
Budapest, 1928. évi május hó 25-én.

XIV. Füzespuszta ^  Cered, u. t. ezentúl Cered. 
Hármaskútpuszta ^  Cered, u. t. ezentúl 

Cered.
Lószögpuszta G* Cered, u. t. ezentúl 

Cered.
Messzelátópuszta n  Cered, u. t. ezentúl 

Cered.
XV.
18.050.

Dömös nk., Komárom és Esztergom k. e. e. 
vm., esztergomi j. ezentúl d ö  is.

Budapest, 1928. évi május hó 25-én.

Takácsházapuszta Gt Cered, u. t. ezentúl 
Cered.

Tótúj falúpuszta Gt Cered, u, t. ezentúl 
Cered.

Vadicsapuszta n  Cered, u. t. ezentúl 
Cered.

XVI.
18.051.

Cered kk., Nográd és Hont k. e. e. vm., 
salgótarjáni j. ezentúl <§£3 is.

Kiskőaljapuszta G» Pogony, u. t. ezentúl 
Cered.

Mélylápapuszta Gi Pagony, u. t. ezentúl 
Cered.

Budapest, 1928. évi május hó 25-én.

24. Kimutatás elveszett igazolójegyekről.

(L. a. P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040 sz. rendeletet).

Kiállító hivatal és ország
Az igazolójegy

Az igazolójegy tulajdonosaszáma kelte

Caire, Egyiptom 285 1926. Vili. 2. Abdel Salam Saad
»> ii 285 1927. Vll. 13. Ahmed Abdel Rahman Al Abiari
9f ii 311 1927. Vll. 29. Mohamed Hafez Abdel Moneim
)> it 497 1927. XI. 7. El Hag Abbas Hussein
ti ti 510 1927. XI. 12. Mohammed Fahmy Ahmed

Celaya, Gto., Mexiko 4808 1927. VI. 6. Jósé Benito Leon
Caltanisetta, Olaszország 76,401 1928. 1. 17. Riccobene Emilio
Messina, „ 79,680 1928. 11. 28. Francesco Rizzo di Giuseppe
Palermo, „ 7491 1926. VI. 1. Franco Bellanca fu Antonio
Roma, „ 75,213 1927. Xll. 12. Carlo Boyer fu Enrico
Roma V, „ 81,682 1928. 11. 9. Pintus Giuseppe fu Efisio
Vicenza, „ 06,416 1927. 111. 23. Pasqualini Alvise
Barcelona, Spanyolország B 42,811 1927. XI. Hl. Genaro Moares Suárez

>» ti B 43,143 1928. 11. 8. Juan Alsina Paitobi
Higuera la Real, „ B 13,977 1927. VI. 8. Antonio Alcántará Valverde
Puerto de Santa Maria, Spany. B 23,791 1927. IX. 25. Miguel Toledano Rodriguez
Sestao, -Spanyolország B 7826 1927. Vili. 24. Landelino Durana Arnáez
Valencia, „ B 20,875 1927. IX. 3. Jósé Aznar Alcalá

ti a B 27,198 1927. 111. 28. Rufino Remártin Sosa
Vich, B 33,437 1927. VI. 11. Ramón Rovira Goula
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást) illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1.

r.aC f.'obidtíí y g s j ó io i f i g i  iA  
Á m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi április 

havi forgalma.
| br.tr' rnrdt,?. isi

3524.
rntancM bbsíA  S'iisK

A takaréküzletben a betétek összege

5,673.198 P 2? fíllérrel haladta tűi a ' visszafize-
: ; i •• • ; f í ' .  { '

;sek összegét. A betétek állománya ezzel 1928. 
qvi április hó végén 31,342.093 P 22 fillért tett ki. 
A különleges tafcar'ékbetétek álladéka a fenti 
4lladékban 3,648.380 P 47 fillérrel szerepel. — 
A betevők száma e hóban- 2134-gyel gyarapo
dott s összes számuk, .e hó végén 1,314.138 vojt. 
| A csekk- és kliring-üzletben a betétek ösz- 
ŝ zege 25,521,004 P 51 fillérrel múlta felül a 
visszafizetések összegét. A csekkbetétek állo
mánya ezzel 1928. évi április hó végén 234,473.721 
P 87 fillért tett ki. A csekkszámlatulajdono
rok száma e hóbaií '60-näi apadt, s ‘a fennálló 
csekkszámlák száma e hó végén 41.387 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 1,712.318 tétel s 
1.188,053.163 P 94 fillér, összes betéteinek állo-

hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1928. 
évi június hó 23-ignyújtandók be. Az általános 
feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1928. évi május hó 29-én.

mánva pedig a hó végén 265,815.815 P 09 fillér 
volt.

Az értékpapír-üzletágban 1928. évi április 
hó végéig kiállíttatott 271.559 járadékköny
vecske, forgalomban volt e hó végén 92.300 drb. 
Az intézet értékpapírállománya különféle 
értékpapírokban és záloglevelekben 1928. évi 
április hó végén 36,529.888 P 19 fillér névértéket 
tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 155.405 drb új zálogfel
vétel 3,470.834 P kölcsönnel és 135.543 drb 
zálogkiváltás 2,485.460 P kölcsönvisszafize- 
téssel.

A zálogálladék 1928. évi április hó végén 
630.137 drb volt, a zálogkölcsöntőke . álladéka 
15,619.505 P 20 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2713 drb, kényszerárverésre pedig 
3517 db különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 5255 drb, a befolyt vétel
ár 69.530 P volt.

Budapest, 1928. évi június hó 1-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt postakiadókról.
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et A létszámból törölt (kizárt) egyén

A létszámból való 
törlés 'okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Pé
cs Bábud Julia kiadó Kiskunhalas Kiskunhalas

Görgetegi 
postamesterré 
neveztetett ki

Kiadói állást keres.

Mindhárom szakban gyakorlott kiadónő 
állást keres, azonnali belépéssel is. Szíves meg
keresést Kollmann Júlia kiadónő, Batthyány- /
utca 22. szám, Nagykanizsa címre kér.

/

Fővárosi nyomda rt, Budapest, VL, Lovag-u. 18. — Felelős y.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 193S. JUNIUS 30. 35. szám.

T A R T A L O M

Elismerés.
A z Északamerikai Egyesült-Államokba szóló posta- 

utalványok után kifizetési értesítés nem kérhető.
A  hivatalban kifizetendő utalványok, továbbá a külső 

kerületbe szóló utalványokról szóló értesítő  és elismer- 
vények kezelése.

A  hivatalos levelezés átalányozására igényjogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

Változás a Syriával, Libanonnal és az A laouiták álla
mával való forgalomban az utalványok legm agasabb össze
gére nézve.

Általános forgalmi és új díjszabás életbeléptetése a 
magyar—svájci távbeszélő forgalomban.

A  Budapest—P áris és Budapest—Strasbourg közti 
távbeszélgetések díjváltozása. f

Változás a m. kir. posta járm űtelepének szóló levele
zés címzésében.

1928/Takarm ánybeszerzési előleg engedélyezése az 
•1929. költségvetési évre.

P ályáza t posta dijnoki, illetőleg posta  forgalmi 
dijnoki állásokra. *

Pályázati hirdetm ény.
Jegyzékelőm enet megszüntetése.
A  magyar mozgó- (kalauz-) posták jegyzékének he

lyesbítése.
Forgalomköri változások.
Helyesbítés.
Kinevezés.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetm ények postam esteri állásra.
K im utatások létszám ból tö rö lt postakiadókról.
K im utatás létszám ba visszavett postakiadó személyi 

adatairól.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

Elismerés.
22.643.

A m. kir. posta vezérigazgatója a m. kir. 
postaállomás létszámában tartozó Piringer Fe
renc id. min. II. osztályú postaaltisztnek és Kiss 
Andor 'rendőrnek a posta tulajdonát képező 
értékek megvédése körül nehéz helyzetben ta
núsított önfeláldozó és bátor magatartásukért 
elismerését fejezte ki.

Budapest, T928. évi június bó 15-én.

Az Északamerikai Egyesült-Államokba 
szóló postautalványok után kifizetési értesítés 

nem kérhető.
6.593.

Értesítem a hivatalokat, hogy az Észak
amerikai Egyesült-Államokba szóló postautal
ványok után kifizetési értesítés nem kérhető.

A hivatalok jegyezzék elő a rendeletet a P. 
R. T. 1922. évi 39. számában közzétett II. ad 
12.712. számú rendeletnél s a Posta-, Táviró-, 
Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás 23. oldalán a

XVII. (Postautalványok) fejezet 2. e) pontjá
nak 3. sorában a „Kifizetési értesítés“, szavak 
után írják be a következő szavakat: „az Észak- 
amerikai EgyesültÁllamokkal való, valamint”.

Budapest, 1928. évi június hó 9-én.

A hivatalban kifizetendő utalványok, továbbá 
a külső kerületbe szóló utalványokról szóló 

értesítő és elismervények kezelése.
23.183.

A hivatalban kifizetendő utalványok (fize
tési utalványok) kezelésénél az egyöntetű eljárás 
biztosítása céljából a következőket rendelem:

1. a kincstári, valamint a kincstári hivata
lok módjára kézbesítő postamesteri hivatalok 
abban az esetben, amikor csak az utalvány 
(fizetési utalvány) kerül kézbesítésre és az ösz- 
szeget a címzettnek a postahivatalban kell fel
venni, az utalványt (fizetési utalványt) az át
vételre jogosultnak a kézbesítőíven való elisme
rés ellenében kézbesítsék.

Az ily utalványokat a kézbesítő ívbe folyó
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számmal egyenkint kell a következő adatokkal 
bevezetni:

„A küldemény neme” feliratú hasábba a 
postautalványoknál „Pu.”, a postatakarékpénz
tári fizetési utalványoknál „ptk. u.“, a csekkfize
tési utalványoknál pedig a „Cs. u.”, a „Feladási 
hely“ hasábba a postautalványoknál az utalvá
nyon látható utalványszámjelzőlenyomat 
száma, a postatakarékpénztári és a csekkfize
tési utalványoknál pedig a . Budapest 54. sz. 
postahivatal neve, a „ragszám” hasábba az utal
vány száma, az értékrovatba pedig az utalvány 
összege.

A kézbesítőívbe az utalványkézbesítési dí
jat nem kell beírni, mert e díj beszedése és el
számolása a kifizetésnél történik.

A csak kézbesítésre átvett utalványok da
rabszámát a kézbesítőív átvételi záradékában 
„ . . .  db tételesen beírt utalvány” jelzéssel kell 
külön feltüntetni.

2. Abban az esetben, amikor az utalványt 
a Püsz. 96. §. 4. pontja értelmében a levélpostai 
fiókba helyezés útján, vagyis mint értesítőt a 
közönséges levélpostai küldemények módjára 
kézbesítik, a címzett személyazonosságának 
igazolása a kincstári postahivataloknál is az 
utalvány összegének kifizetése alkalmával tör
ténik.

3. A m. kir. honvédségnek, csendőrségnek, 
folyamőrségnek, vámőrségnek, az állami ménes
intézeteknek és a pénzügyőrségnek szóló utal
vány kézbesítésénél pedig abban az esetben, 
ha a megbízott csak az utalványokat veszi át 
pénz nélkül, azokat a postai átvevőkönyvben 
való bejegyzés után közönséges levélpostai kül
demények módjára minden külön átvételi elis
merés nélkül kell kézbesíteni. Az utalvány ősz- 
szegét pedig münden . további igazolás nélkül 
annak kell kifizetni, aki a címzett által kellően 
aláírt és az illetékes parancsnokság által lebé
lyegzett és általa szabályszerűen aláírt utal
ványt bemutatja.

Egyben abból a célból, hogy a külső kerü
letbe szóló utalványokról kiállított „Értesítő és 
Elismervény” az utalvány összegének kifizetése 
után az utalvány mellől el ne kallódhassák, uta
sítom az összes kézbesítő postahivatalokat, 
hogy azt az utalványhoz mindig tartósan ra
gasszák hozzá.

Budapest, 1928. évi június hó 18-án.

A hivatalos levelés átalányozására igényjogo
sultak névjegyzékének kiegészítése.

21.386.
Földművelésügyi m. kir. miniszter úr kí

vánságára a győri és békéscsabai m. kir. állat
egészségügyi hivatalokat a hivatalos levelezés 
átalányozására igényjogosultak sorába pótlólag 
felvettem.

A hivatalok az 1924. évi P. R. T. 51. szá
mában közölt 17.516. sz. rendeletben foglalt 
névjegyzék XI. fejezetének 10. (régi 92.) pont
jába jegyezzék be folytatólag „Békéscsaba, 
Győr”.

Budapest, 1928. évi június hó 17-én.

Változás a Syriával, Libanonnal ás az Alaouiták 
államával való forgalomban az utalványok 

legmagalabb összegére nézve.
21.605.

Értesítem a hivatalokat, hogy a Magyar- 
országból Franciaország közvetítésével Syriába, 
Libanonba és az Alaouiták államába küldhető 
utalványok összegét az eddigi 1000 francia 
frankról 5000 francia frankra, az ellenkező 
irányban pedig az eddigi 320 pengőről 1200 pen
gőre emeltem fel.

A hivatalok jegyezzék elő e-változást a P. 
R. T. 1927. évi 12. számában közzétett 9.284. 
számú rendeletnél, valamint a Posta-, Táviró-, 
Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás 24. oldalán 
„Utalványforgalom a következő országokkal 
van” című táblázatban.

Budapest, 1928. évi június hó 9-én.

Általános forgalom és új díjszabás életbelépte
tése a magyar—svájci távbeszélő forgalomban.

23.622.
A Budapest—Zürich közvetlen távbeszélő 

áramkör üzembehelyezésével kapcsolatban a 
magyar—svájci távbeszélő forgalomban a folyó 
évi június hó 25-től kezdve az összes magyar és 
az összes svájci távbeszélő központok részi
vé sznek.

A beszélgetési díj valamennyi viszonylat
ban 7 P 70 f.

Igen sürgős (éclair) beszélgetés nem vált-
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ható és beszélgetési meghívás (avis d’appel) 
nem köthető ki.

Bérelt beszélgetések úgy az erős, mint a 
gyenge forgalmú órákban ugyanazon feltételek 
mellett folytathatók, mint a magyar—osztrák 
távbeszélő forgalomban (1. P. R. T. 6/1928. sz.).

A vidéki magyar távbeszélő központok be
szélgetéseit a magyar—svájci távbeszélő forga
lomban Budapest közvetíti, a Sopron, Győr, 
Komárom és Szombathely, valamint mindazok 
a nyugatmagyarországi távbeszélő központok 
beszélgetéseinek kivételével, melyeket az emlí
tett négy központ valamelyike kapcsol. Ezek 
beszélgetéseit Wien közvetíti. Az érdekelt nyu
gatmagyarországi központokat elöljáró igaz
gatóságuk erre nézve külön is utasítani fogja.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Díjszabás 
37. oldalán a „6. Svájc” pont alatt közölteket 
húzzák keresztül s azok helyébe a csatolt „Fedő- 
lap”-ot ragasszák.

Budapest, 1928. évi június hó 15-én.

A Budapest—Páris és Budapest—Strasbourg 
közti távbeszélgetések díjváltozása.

23.573.
A Budapest—Páris közvetlen távbeszélő 

áramkör üzembehelyezésével kapcsolatban a 
folyó évi június hó 25-től a Budapest—Páris 
közti távbeszélgetések díját 13 P 25 fillérről 11 
pengőre, a Budapest—Strasbourg köztieket pe
dig 11 pengőről 9 P 90 fillérre szállítom le.

A kir. hivatalok a változást a Távbeszélő- 
Díjszabásban a nevezett viszonylatoknál je
gyezzék elő.

Budapest, 1928. évi június hó 16-án.

Változás a m. kir. posta járműtelepének szóló 
levelezés címzésében.

22.255.
A m. kir. posta járműtelepe Budapest, X., 

Kőbányai-út 22/a. sz. alól VII., Egressy-út 39— 
43. sz. alá költözött. Postaszolgálati levelezésé
ben ezentúl leadó hivatalként „Budapest 10.“ 
helyett „Budapest 741”-et kell megjelölni.

A hivatalok a folyó évi P. R. T. 13. sz.-ban 
közölt ad 5.457. sz. rendelet idevonatkozó téte
lét eszerint helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi június hó 18-án.

Takarmánybeszerzési előleg engedélyezése 
az 1928—1929. költségvetési évre.

20.439.
A kincstári postahivatalok szerződéses 

postaszállítói és a lófogatú járatokat fentartó 
postamesterek által a postaszállításnál használt 
lovai részére szükséges takarmányneműek be
szerzése céljából a következő 1928/1929. költ
ségvetési évre igényelhető kamatmentes előleg 
összegét általában a szállítási átalány három 
havi összegében, azoknál a postaszállítóknál 
pedig, akiknek több ló eltartásáról kell gondos- 
kodniok s így a postaszállítás főfoglalkozásukat 
képezi, a szállítási átalány öthavi összegében 
állapítom meg.

A felvett előleg törlesztési idejének maxi
mumát tíz hónapban szabom meg azzal, hogy 
az előleg minden körülmények között az em
lített költségvetési év vége előtt visszafizetendő, 
továbbá, hogy újabb előleget az igényjogosul
tak még abban az esetben sem kérhetnek, ha 
előlegüket az előírt időnél rövidebb idő alatt is 
kívánnák letörleszteni.

E rendeletem hatályát a lovasvonalfelvi- 
gyázókra is kiterjesztem.

A takarmánybeszerzési előlegre vonatkozó 
igényüket az érdekeltek előttes postaigazgató
ságuknál (a vezérigazgatóság alá tartozó hiva
talok a vezérigazgatóság 3. ügyosztályánál), a 
lovasfelvigyázók pedig illetékes kerületi mű
szaki felügyelőségüknél (illetve a vezérigazga
tóság 9. ügyosztályánál) jelentsék be.

Budapest, 1928. évi június hó 9-én.

Pályázat postadíjnoki, illetőleg postaforgalmi 
díjnoki állásokra.

23.076.
A m. kir. posta díjnoki, esetleg forgalmi 

díjnoki állásokra pályázatot hirdet.
Az 1 pengő 60 filléres okmánybélyeggel el

látott kérvényt a m. kir. postavezérigazgatóság
hoz (Budapest, I., Krisztina-körút 12.) kell cí
mezni s a kérvényhez a következő okmányokat 
kell csatolni:

1. születési anyakönyvi kivonatot, mellyel 
azt kell igazolni, hogy a pályázó 25 évesnél nem 
idősebb; 2. gimnáziumi, reáliskolai, felsőkeres
kedelmi iskolai érettségi bizonyítványt, vagy 
ezekkel az iskolákkal egyenrangú intézetekben
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nyert végbizonyítványt; 3. hatósági orvosi bi
zonyítványt; 4. a magyar . honosságot, vagy 
csonkamagyarországi községi illetőséget igazoló 
bizonyítványt; 5. a folyamodó feddhetetlen elő
életét, nőtlenségét és atyja foglalkozását igazoló 
hatósági okmányt; 0. a folyamodó eddigi fog
lalkozását igazoló bizonyítványokat (csak azok
nál, akik 18 évesek elmúltak és valamely alkal
mazásban voltak).

Annak a folyamodónak, aki a folyó évben 
tett érettségi vizsgát, feddhetetlen előéletét, 
annak pedig, aki hiteles okmánnyal igazolja, 
hogy atyja állami alkalmazott, magyar honos
ságát, illetve magyarországi illetőségét nem kell 
igazolni.

A  kellően fel nem szerelt s a pályázati fel
tételeknek meg nem felelő kérvények nem vé
tetnek figyelembe.

A kérvények beadásának határideje 1928. 
évi június hó 30-ika.

A rendelkezési állományba helyezetteknek 
és a létszámapasztás folytán a szolgálatból el
bocsátott postai alkalmazottaknak, — feltéve, 
hogy a pályázatban közölt feltételeknek egyéb
ként megfelelnek, — továbbá a postai alkalma
zottak gyermekeinek más pályázókkal szemben 
elsőbbségük van.

A pályázók közül kiválasztott 'folyamodók 
a saját költségükön Budapestre felvételi vizs
gára fognak behivatni.

Az alkalmasaknak talált folyamodók havi 
93 pengő napidíjjal és a szabályszerű lakás
pénzzel díjnokokká, estleg postaforgalmi díjno- 
kokká vétetnek fel s gyakorlati kiképzés céljá
ból az ország különböző helyein működő posta- 
hivatalokhoz fognak beosztatni, ahová szintén 
a saját költségükön tartoznak utazni.

Azok a forgalmi díjnokok, akik a posta 
szolgálatában való használhatóságukat beigazol
ták, aszerint amint azt a költségvetési létszám- 
viszonyok megengedik, a XI. fizetési osztályba 
havi 144 pengő fizetéssel és szabályszerű lakás
pénzzel II. osztályú postatisztekké neveztetnek 
ki, az 1929. évi augusztus hó végén pedig Buda
pestre, a postatisztképző tanfolyamra fognak a 
saját költségükön berendeltetni. A tanfolyam 
hallgatói a tanfolyam tartama alatt a délelőtti 
órákban a postavezérigazgatóság által kijelölt 
postahivataloknál kötelesek szolgálatot telje
síteni.

A postatisztképző tanfolyam elvégzése s az 
alapvizsga letétele után az illetők saját költségü

kön újra kincstári postahivatalokhoz fognak 
beosztatni s 6 hónap múlva szakvizsgát kötele
sek tenni.

Véglegesítésük kifogástalan magavisele
tüktől és használhatóságuktól tétetik függővé.

Azok, akik ezeknek a feltételeknek nem fe
lelnek meg, vagy pedig ellenük bármily tekin
tetben kifogás merül fel, a szolgálat alól minden 
további igény nélkül felmentetnek.

Budapest, 1928. évi június hó 13-án.

Pályázati hirdetmény.
21.382.

A m. kir. posta központi anyagraktára és 
készülékjavító műhelye (Budapest, IX., Gyáli- 
út 20.) folyó évi szeptember hó folyamán ó 
bennlakó és 8 künnlakó műszerésztanoncot 
vesz fel.

A felvétel egyévi próbaidőre történik, 
amely ha a tanonc azt sikeresen tölti el, a há
rom évben megállapított tanidőbe beszámítta- 
tik. A próbaéven belül a meg nem felelő tanonc 
bármikör elbocsátható.

A bennlakó tanoncok a javítóműhely mel
lett létesített tanoneotthonban nyernek elhe
lyezést, a künnlakók pedig családjuknál laknak.

A bennlakó tanoncok a felügyeletért, to
vábbá az ellátásért, — mely utóbbi magában 
foglalja az élelmezést, mosást, fűtést, világítást, 
fürdőt, betegség esetén orvosi kezelést és eset
leg szükséges kórházi ápolást, — előzetes havi 
részletekben, egy évre 360 pengőt fizetnek.

A künnlakó tanoncok — akiknek ellátásáról 
teljesen a szülők (gyámok) gondoskodnak — 
előzetes negyedévi részletekben egy évre 30 
pengőt fizetnek a műhelyben felhasznált anya
gokért.

A m. kir. postavezérigazgatóság fentartja 
magának a jogot, hogy mint a bennlakó, mint 
pedig a künnlakó tanoncokért fizetendő díjat 
a viszonyok változásával emelhesse, vagy csök
kenthesse.

Díjmentességben vagy díjkedvezményben 
a tanoncok nem részesülhetnek.

Tanoncul felvehető, aki a közép, vagy a 
polgári iskolának legalább négy osztályát siker
rel elvégezte, élete 16. évét 1928 szeptember 
1-vel még nem tölti be és korának megfelelő, 
kifejlett ép testalkattal bír. A tanoncokat a fel
tételeknek megfelelő folyamodók közül a m. 
kir. postavezérigazgatóság jelöli ki.
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A felvételt kérő folyamodvány bélyegmen
tes s a folyamodó által sajátkezűiig írandó. A 
folyamodványhoz csatolni kell:

a) a születési anyakönyvi kivonatot,
b) az utolsó iskolai bizonyítványt,
c) a kornak megfelelő, kifejlett, ép egész

séges testalkatot igazoló hatósági orvosi bizo
nyítványt,

d) az ujraoltás megtörténtéről szóló bi
zonylatot,

e) a szülő, vagy gyám beleegyezését tartal
mazó nyilatkozatot, melyben kifejezendő an
nak kötelezettsége is, hogy folyamodó — a sza
bályzatban megállapított eseteket kivéve — a 
tanidő teljes tartamát bevégzi.

A felvételt kérő folyamodványban megem
lítendő, hogy a folyamodó mint bennlakó, vagy 
mint künnlakó kéri felvételét.

Bennlakó tanoncul csak vidékiek, künnla- 
kóul rendszerint a helybeliek közül csak az ve
hető fel, aki Budapesten szüleinél (gyámjánál) 
lakik.

A javítóműhely a tanoncul kijelölt folya
modók szülőjével (gyámjával) tanoncszerző- 
dést köt.

A tanoncok a m. kir. kereskedelemügyi mi
niszter úr 1912. évi szeptember hó 11-én kelt 
65.493. számú rendeletével rendszeresített m. 
kir. posta műszerésztanonciskolájába kötelesek 
járni.

A tanoncok tanszereket, ú. m. könyveket, 
rajztáblát, vonalzót és rajzeszközöket ingyen 
kapnak, papír, festék és egyéb fogyasztási anyag 
beszerzésére pedig a m. kir. postától megfelelő 
összegű írószerátalányt kaphatnak, megfelelő 
magaviselet és kellő előrehaladás esetén.

A szülő vagy gyám által aláírandó és a fo
lyamodványhoz csatolandó nyilatkozat mintá
ját az érdeklődők a m. kir. postavezérigazgató- 
ság segédhivatalában, a kerületi m. kir. posta- 
igazgatóságoknál, a m. kir. posta műszaki fel
ügyelőségeinél és a központi anyagraktár és 
készülékjavítóműhelynél díjtalanul megkaphat
ják. A hároméves tanoncidő eltöltése és a ta
nonciskola sikeres elvégzése után a tanoncok 
műszerész segédekké szabadíttatnak fel, akik 
közül a m. kir. posta csak azokat alkalmazza 
állandó jelleggel, akik az egyéves műszerész
segéd továbbképző tanfolyamot sikerrel vég
zik el.

A folyamodványok a fentemlített mellék
letekkel felszerelve, legkésőbb folyó évi július

hó 20-ig a m. kir. postavezérigazgatósághoz cí
mezve, a m. kir. posta központi anyagraktára és 
készülék javítóműhelyéhez (Budapest, IX., 
Gyáli-út 20.) nyújtandók be.

Budapest, 1928. évi június hó 12-én.

Jegyzékelőmenet megszüntetése.
22.924.

Kaposvár és Ujdombovár közt az 1011. és 
1014. számú vonatokban berendezett jegyzékeid 
menet közlekedtetése megszűnt.

A magyar mozgó- és kalauzposták, csomag- 
szállító és jegyzékelőmenetek stb., a P. R. T. 
ezévi 22. számában közölt jegyzéke megfelelően 
helyesbítendő.

Budapest, 1928. évi június hó 13-án.

A magyar mozgó- (kalauz-) posták jegyzékének 
helyesbítése.
ad 17.634.

A P. R. T. 1928. évi 22. számában 17.634. 
szám alatt közzétett mozgó- (kalauz-) posta
jegyzékben a 182. számú kalauzpostánál „Nyír
bátor” ,,Nyirbaktá”-ra helyesbítendő.

Forgalomköri változások.
I.

20.932.
Belezna kk., Somogy vm., csurgói j., Eh. 

ezentúl Gyékényes 2.
Surd kk., Somogy vm., csurgói j., Eh. ezen

túl Gyékényes 2.
Budapest, 1928. évi május hó 31-én.

II.
18.458.

Nagyrakottyás ^  Búj, Szabolcs és Ung k. 
e. e. vm., dadai felső j., u. p. ezentúl Görög
szállás.

A helységnévtár adatai helyesbítendők.
Budapest, 1928. évi június hó 9-én.
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III.
14.367.

A Helységnévtár 274. oldalán „Tekercs
puszta Cl Polgárdi“ helyesen „Tekerespuszta 
Cl Polgárdi”.

Budapest, 1928. évi június hó 11-én.

IV.
18.078.

Irénszállás O  Mátételke, Bács-Bodrog vm., 
bácsalmási j., u. p. Mátételke—Óalmás, u. t, 
Tataháza.

Mátételke nk., Bács-Bodrog vm., bácsalmási 
j. helyesen ISI Eh. Tataháza, Ujdombovár 
■ i «  SS  Csikéria, Bácsalmás. . . .  pd. 884. 
u. t. Tataháza, Postáig Sz.

Öregszállás Mátételke, Bács-Bodrog vm., 
bácsalmási j., u. p. Mátételke, u. t. Tataháza.

Ujmajor c  Mátételke, Bács-Bodrog vm., 
bácsalmási j., I S I  (Mátételke-Óalmás p. u.) Eh. 
Baja, Ujdombovár ■ S Z Z U fiZ IM ICsikéria, 1007, 
u. t. Tataháza, Postáig. Sz.

A hivatalok és ügynökségek a felsorolt he
lyek postai adatait megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi június hó 9-én.

V.
21.785.

Bajonta ii. Eh. ezentúl Kaposvár.
Csórva ü. Eh. ezentúl Szeged 1.
Hajdubagos ü. Eh. ezentúl Debrecen 2.
Királyhalom ü. Eh. ezentúl Szeged 1.
Mezőcsokonya ü. Eh. ezentúl Kaposvár.
A hivatalok névsora és a helységnévtár he

lyesbítendők.
Budapest, 1928. évi június 13-án.

VI.
21.522.

Hegyfalu kk., Vas vm. ezentúl <§)=D is.
Répcelak kk., Vas vm. ezentúl #£3 is.
Budapest, 1928. évi június hó 12-én.

VII.
22.809.

Kincsemtelep C  Szód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., váci j., u. t. ezentúl Alsógöd.

Újtelep O Sződ, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
váci j., u. t. ezentúl Alsógöd.

Budapest, 1928. évi június hó 12-én.

VIII.
22.477.

Királykúti vadászlak Cl Dömös, Komárom 
és Esztergom k. e. e. vm, esztergomi j., u. t. 
ezentúl Dömös.

Körtvélyesi puszta Cl Dömös, Komárom és 
Esztergom k. e. e. vm., esztergomi j., u. t. ezen
túl Dömös.

Budapes, 1928. évi június hó 9-én.

IX.
15.704.

Zaránk nk., Heves vm., hevesi j., ezen
túl ISI

Eh. Tárnáméra, u. t. Tárnáméra, Hatvan 
— ”  ■« Miskolc, Ludas . . . 231. postáig.
D., VIII/4.

Budapest, 1928. évi június hó 1-én.

X.
21.528.

Felsőpaty kk., Vas vm., sárvári j., ezentúl 
©=3

Bogártómajor Cl Felsőpaty, Vas vm., sár
vári j., ezentúl u. t. Felsőpaty.

Sándormajor C» Felsőpaty, Vas vm., sár
vári j., ezentúl u. t. Felsőpaty.

Alsópaty kk., Felsőpaty, Vas vm., sárvári 
j., ezentúl u. t. Felsőpaty.

Rábabogyoszló kk., Felsőpaty, Vas vm., sár
vári j., ezentúl u. t. Felsőpaty.

Rábakövesd kk., Felsőpaty, Vas vm., sár
vári j., ezentúl u. t. Felsőpaty.

Terestyénjákfa nk., Felsőpaty, Vas vm., 
sárvári j., ezentúl u. t. Felsőpaty.

ölbő kk., Felsőpaty, Vas vm., sárvári j., 
ezentúl @£9

Cseresmajor Cl ölbő, Vas vm., sárvári j., 
ezentúl u. t. ölbő.

Kányásmajor Cl ölbő, Vas vm., sárvári j., 
ezentúl u. t. ölbő.

Lőrincmajor Cl ölbő, Vas vm., sárvári j., 
ezentúl u. t. ölbő.

Budapest, 1928. évi június hó 6-án.
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Helyesbítés.
ad 19.348.

A P. R. T. f. évi 24. számában a 226. oldalon 
megjelent VII. 19.348. számú forg. köri változás 
4., 6., 8., 10. és 12. sorában „ezentúl” szó elé 
„u. t.” Írandó.

Budapest, 1928. évi június hó 15-én.

Kinevezés.
22.925.

Hinterleitner Károly végkielégített postafő
tiszt díjnok a XI. fizetési osztály 3. fokozatába 
végleges minőségű II. osztályú postatisztté, 
Zöllner Ágoston és Haász Antal végkielégített 
postasegédellenőr díjnokok, továbbá "VVilde- 
nauer Kálmán volt postasegédtiszt és Nusál 
Ödön végkielégített postasegédtiszt a XI. fize
tési osztály 3-ik fokozatába végleges minőségű 
postasegédtisztekké neveztettek ki.

Budapest, 1928. évi június hó 15-én.

Személyzetiek.
23.152.

Kineveztettek postamesterekké a vezérig, 
kerületében:

Kardos Ferencné szül. Markovits Szidónia 
kiadónő Szigetszentmiklósra, Komlódy Gyulá- 
né szül. Hegedűs Sarolta kiadónő Dömösre, 
Kuptár Teréz kiadónő Kálióra, Suhay József 
MÁV állomáskezelő Bodakajtor—Felsőszent- 
iván pu.-ra, özv. Szegedy Lászlóné szül. Szik- 
szay Ilona kiadőnő a budapesti 32., Wayand 
Tiborné szül. Bernáth Olga nyug. postasegéd- 
ellenőrnő a budapesti 65. sz. postahivatalhoz.

A debreceni ig. kerületében:
özv. Asztalos Ferencné hivatali kisegítő Be

rekböszörményre, Barnay Apollónia kiadónő 
Poroszlóra, özv. Bozóky Istvánné kiadónő a 
debreceni a. sz. postahivatalhoz, Bóta Etel 
kiadónő Piricsére, Dózsa Ernő volt postaügy
nök Egerlövőre, ifj. Kiss József ref. lelkész Hej- 
cére, Kovács János volt postaügynök Csobajra, 
Kravecz Mária kiadónő Borsodszemerére, Kurtz 
Márton kiadó Biharnagybajomra, LŐrinczy Vil

ma kiadónő Parasznyára, Oláh Vilma volt pos- 
tasegédtisztnő Mezőpeterdre, özv. Quirin Ká- 
rolyné szül. Szabó Gizella volt postaügynök 
Bolyokra, Schwartzkopf Jolán kiadónő Gyön- 
gyöstarjánra.

\

A pécsi ig. kerületében:
Arany Mária kiadónő Véméndre, Farkas 

Lászlóné szül. Naményi Viktória volt posta
mesternő Galambokra, Humor Vilma volt pos
tamesternő Nagyberénybe, Kádár Lajosné szül. 
Kramaszta Emilia helyettes postamesternő Ma- 
gyarszentivánra (véglegesítés), Kiss Julia kiadó
nő Mőzsre, Németh Mária kiadónő Diósviszló- 
ra, Péterffy Sándorné szül. Nagy Ilona mene
kült postamesternő Nagykozárra, özv. Polgár 
Andorné szül. Hanza Szeréna hivatali kisegítő 
Hosszúhetényre, Potyondy Mária kiadónő 
Aszófőre, Rákosisy Julia menekült postamester- 
nő Szalatnakra, Tarnóczay Etelka menekült 
postamesternő Balatongyörökre, Veng Gizella 
kiadónő öreglakra.

A soproni ig. kerületében:

Bokor Tivadarné szül. Bagoly Erzsébet hi
vatali kisegítő Gércére, özv. Kosch Edéné szül. 
Lisznyay Rozália volt postaügynök Kislődre, 
Lamperth Erzsébet helyettes postamester Dőrre 
(véglegesítés), Németh Mária kiadónő Acsá^ 
ra, Szabó Erzsébet kiadónő Felsőpatyra.

A szegedi ig. kerületében:

Bútor József nyug. postaellenőr Szeged fel
sőtanyára, Chrenka Terézia kiadónő Nagybán- 
hegyesre, Gallay Erzsébet kiadónő Miskére, 
Hubert Miklós kiadó Sükösdre, Kellner Fe
rencné szül. Kólik Mária kiadónő Foktőre, özv. 
Lúgért Antalné szül. Endrész Ilona kiadónő 
öregosertőre, Szilassy Endréné szül. Juhász 
Irma Felsődabasra, Temesváry Ilona volt posta
ügynök Röszkére.

Áthelyeztettek a következő postamesterek, 
illetve postamesternők:

Boda Ilona Görgetegről—Fonyódfürdőte- 
lepre, Győrffy Józsefné szül. Varga Ilona Rédé- 
ről—Rábatamásira, Kecskeméti Gizella Med- 
gyesbodzásról—Álmosdra, Neuwirth Lászlóné
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szül. Pálfy Irén Rábatamásiról—Rédére, Somo
gyi István Balatonlelléről—Szeghalomra, Szabó 
Tibor Szeghalomról—Balatonlellére, Szilvássy 
Julianna Kristályáról—Somogysámsonra, Trojá- 
novits Ilona Színről—Dunakisvarsányra.

t

I
Lemondottak:

Bagoly József gércei, Balázs Mária lábat- 
lani, vitéz Barabás Valér felsődabasi, Chrenka 
Károly nagybánhegyesi, Erdős Gizella farádi, 
özv. Fejér Györgyné szül. Marschalkp Mária 
hajdudorogi, Hoszáng Gyula mezőpeterdi, Kar
dos Győzőné szül. Cziglányi Julia szigetszent- 
miklósi, özv. Kincses Kristófné szül. Bátory 
Katalin véméndi, özv. Kiss Józsefné szül. Ujj 
Katalin hejcei, Kollerits Antónia mosonszent- 
miklósi, özv. Lakos Miklósné szül. Burger Esz 
tér budapesti (111. sz. postahivatal), Surányi 
László Auguszta-szanatórium debreceni, Star- 
zsinszky Györgyné szül. Dénes Paula galam
boki és özv. dr. Todt Benőné szül. Rejőd Ildikó 
budapesti (65. sz. postahivatal) postamesterek, 
illetve postamesternők.

Szerződése felmondatott:
Borsos Péterné szül. Kucsera Mária török

bálinti, Cserna Aranka kaposszekcsői, Fodor 
Irma nemesnádudvari, özv. Fekete Gyulán é szül. 
Lahotay Erzsébet dömösi, özv. Forget Henrikné 
szül. báró Bussche Irma budapesti (93. sz. posta- 
hivatal), özv. Méder Nándorné szül. Verebi 
Angela homokterenyei, özv. Römer Károlyné 
szül. Predits Irén budapesti (79. sz. postahiva # 
tál) és Szondy Lajosné szül. Váczy Julia nagy- 
létai postamesternőknek.

Meghaltak:
Bozóky István debreceni (3. sz. postahiva

tal), Csirnaz Istvánné szül. Ilinyi Chikán Ilona 
poroszlói, Horváth György dunatetétleni, Mak- 
say Eöse Elemér simontornyai, özv. Mátyássy 
Józsefné szül. Maczeovits Jolán rakamazi, 
Pejtsik Dezső körösladányi, Tomaskovics Ernő 
forrói, özv. Witt Sándorné szül. Csuthy Róza 
kajdacsi és özv. Zyblikievicz Lipótné szül. 
Christew Mária lébényi postamesterek, illetve 
postamesternők.

Budapest, 1928. évi június hó 15-én.

Pályázati hirdetmény.

8.173.
Postamesteri állásra a m. kir. postameste

rek és postamesteri alkalmazottak országos
nyugdíjegyesületébe 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 foglaltakt 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. postaigaz
gatósághoz 1928. évi július hó 4-ig nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi június hó 15-én.
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Pályázati hirdetmény.
21.651.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésé
nek és a m. kir. postamesterek és postamesteri 
alkalmazottak országos nyugdíjegyesületébe

nyugdíjjogos tagként való belépésnek a köte
lezettsége 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 írt és kellően, fel 
szerelt kérvényüket a debreceni m. kir. posta 
igazgatósághoz 1928. évi julius hó 44g nyújt
sák be.

Budapest, 1928. évi junius hó 8-án.

Kimutatás
a létszámból törölt, vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek, hivatali kisegítők

személyi adatairól
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et A létszámból törölt (kizárt) egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt
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Kréz János kiadójelölt
*

Aranyosmarót
1907 Túra Bizalomvesztés

Cséry Erzsébet

.________ .— —----- =— -------- ---------------

kiadó Jászberény
1901 Nyáregyháza

Több mint féléve 
alkalmazást nem 

vállalt
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A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt
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Reichel Anna kiadó Budapest
1895 Balatonlelle Színi postamesterré 

neveztetett ki

Lakos Erzsébet kiadó Jászladány
1896 Atkár Atkárra postamesterré 

neveztetett ki

Gombos Sándorné 
szül. Berey Ilona kiadó Nagykereki

1900 Nagykereki Saját kérelmére

So
pr

on

Szabó Erzsébet kiadó Fertőendréd
1902

•
Ostffyasszonyfa Felsőpatyi posta

mesterré kinevezve

Kovács Miklós - kiadó Győr
1905 Győrszemere Postadíjnokká felvéve

Horváth Péter kiadó Vasvár
1907 Vasvár Bizalomvesztés miatt

Sz
eg

ed

Hajdú Mária kiadó Arad
1900 Helvécia Helvéciái postames

terré kineveztetett

Temesközi Irén kiadó Abony
1895 Abony Saját kérelmére

Pé
cs özv. Polgár Andorné 

sz. Hamza Szeréna kiadó Budapest
1888 Szeged 3

Hosszuhetényi posta
mesterré neveztetett 

ki
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Kimutatás
a létszámba visszavett postakiadó személyi adatairól.

Po
st

ai
ga

zg
at

ó
sá

gi
 k

er
ül

et

A létszámba visszavett egyén

A rendelet száma
n e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

P
os

ta
ve

zé
r

ig
az

ga
tó

sá
g

Fekete Hermin kiadó Békéscsaba
1881 Bp. 500 Vig. 1-3-683/X-28.

Betöltendő kiadói állások.
Alattyáni III. oszt. posta-távbeszélőhivatal- 

hoz hat hétre, esetleg továbbra is, szerény igé
nyű kiadónőt keres helyettesnek fix fizetés mel
lett július hó 1-re vagy azonnalra.

Rakamaz I. oszt. hivatal július 10—31-ig 
nagy gyakorlattal bíró helyettes poistamestert 
keres.

Szabadszállás I. oszt. postahivatal minden
ben gyakorlott, számadástételre és helyettesí
tésre is alkalmas vezető kiadót keres 1928 jú
lius 1-ére. Ajánlatok a szabadszállási postahi
vatalhoz küldendők.

I
Kiadói állást keresnek.

Kiadónő csekély díjazásért alkalmazást 
vállal. Szives megkeresést kér Kisgyörgy Etel, 
Diósgyőr-Vasgyár.

Gyakorlattal bíró kiadó állandó alkalma
zást vállal a Dunántúl vagy Budapest környé
kén. Levélbeli szives megkeresést kér Pálma 
Gyula postakiadó, Tatabánya.

Több évi gyakorlattal biró férfikiadó azon
nali vagy július Ti belépéssel szerény feltéte
lek mellett állandó alkalmazást vagy hosz- 
szabb ideig tartó helyettesítést is vállal. Szí
ves meghívásokat Nagy István posta-táv.-kiadó 
"Letenye, Zala m. címre kér.

<r

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. IS. — Felelős v.: Duchon J.





Fedőlap a I*. It. T. 1938. évi 35. számához.

6 . Svájc.
A magyar—svájci távbeszélő forgalomban az összes magyar és az összes svájci távbeszélő 

központok résztvesznek. A beszélgetési díj valamennyi viszonylatban 7 P 70 f.
Igen sürgős (éclair) beszélgetés nem váltható és beszélgetési meghívás (avis d’appel) nem 

köthető ki. Bérelt beszélgetések úgy az erős*, mint a gyengeforgalmú órákban a szabályszerű 
díjak mellett folytathatók.

A három percnél hosszabb ideig tartó beszélgetéseknél percenként és a gyengeforgalmú 
időben folytatott beszélgetések után az alábbi I—III. hasábok szerint a következő díjak számí
tandók:

I. 11. I I I .

a rendes forgalmú 
időben percenként 

szám ítandó

a gyengeforgalmú 
időben az első három 

percért szám ítandó

a gyengeforgam ú 
időben percenként 

szám ítandó

P f P f P f

2 60 4 65 1 55

«
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T A R T A T O M
Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
A  Spanyolországba szóló postautalványok express- 

kézbesítése.
U tánvételi és megbízási összegeknek átutalása a ren 

deltetési országban ny ito tt postai folyószám lára Danzig 
szabad várossal való forgalomban.

A  P. Ü. Sz. 9. számú pótlékának szétosztása.
A  Távíró-D íjszabás új kiadása.
Táviróvezetékeknck riasztócsengőre való kapcsolása a 

központi táviróhivatalban.
U j magyar—jugoszláv távbeszélő viszonylatok m eg

nyitása.
A gyenge forgalmú órák kiterjesztése és m eghatáro

zott időre szóló beszélgetések, valam int a rendeltetési táv

beszélő hivatal külterületére és külső kézbesítési kerületébe 
címzett távbeszélő meghivások rendszeresítése a nem zet
közi távbeszélő forgalomban.

Táviró- és távbeszélő statisztikai adatgyűjtésre figyel
meztetés.

Postahivatal számának m egváltoztatása.
H ivatalvezetői felmentés és áthelyezés.
Pályázati h irdetm ény m egüresedett hivatalvezetői ál

lásra.
H elyesbítés.
Forgalom köri változások. —
Személyzetiek.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Kim utatás létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állás.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
24.573.

I.
A Moszkvában megjelenő „Gúdok” című 

cirilibetűs orosznyelvű laptól a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a lapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi június hó 23-án.
24.572.

II.
A Buenos-Airesben megjelenő „Proletár” 

című időszaki laptól a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a lapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi június hó 23-án.

A Spanyolországba szóló postautalványok 
express kézbesítése.

13.523.
Értesítem a hivatalokat, hogy a spanyol 

postaigazgatás újabb rendelkezése értelmében

a Spanyolországba szóló postautalványok 
express kézbesítése kérhető.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Kivona
tos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió- 
Díjszabás 24. oldalán „Utalványforgalom a kö
vetkező országokkal van” című táblázatban s 
a P. R. T. folyó évi 3. számában közzétett 1901. 
sz. rendelet 5. bekezdésében „Express kézbe
sítés nem kérhető” mondatban a „nem” szót 
töröljék.

Budapest, 1928. évi június hó 21-én.

Utánvételi és megbízási összegeknek átutalása 
a rendeltetési országban nyitott postai folyó

számlára Danzig szabad várossal való 
forgalomban.

20.026.
Hivatkozással a P. R. T. 1928. évi 6. számá

ban közzétett 4578. számú rendeletre, értesítem 
a hivatalokat, hogy eme rendeletben közölt fel
tételek mellett Danzig szabad várossal való for
galomban a folyó év július hó 1-től kezdve az 
utánvételi és megbizási összegek az utánvételes
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küldemények és megbízások feladója által a 
rendeltetési országban nyitott postai folyó
számla javára is átutalhatók.

Felvilágosítás adhatása végett megjegyzem, 
hogy Danzig szabad városban az utánvétek 
összegek telepítéséért a posta a következő díja
kat vonja le az utánvételi összegekből:

25 danzigi forintig 35 danzigi pfenniget
25—100 „ „ 50

100—500 „ „ 65
500 „ forinton felül 75 „ „

A megbízásoknál a telepítésért a posta a 
beszedési díj levonása után fennmaradó ösz- 
szegből Danzig szabad városban a befizetési 
lapért (Zahlkarte) járó rendes díjakat vonja le, 
amelyek a következők:

25 danzigi forintig 10 danzigi pfennig
25—100 danzigi forintig 25 danzigi pfennig
100—500 danzigi forintig 40 danzigi pfennig

500 danzigi forinton felül 50 danzigi pfennig
A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet 

a fentidézett rendeletnél, valamint a Posta-, 
Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás 26. 
oldalán „Postai megbízások“ és 60. oldalán 
„Utánvétel“ címeknél az utolsó fejezet után.

Egyidejűleg hivatkozással a P. R. T. folyó 
évi 21. számában megjelent 18.121. számú ren- 
deletemre közlöm a hivatalokkal, hogy Luxem
burgban a posta az utánvételi összegek telepíté
séért a következő díjakat vonja le az utánvételi 
összegekből:

500 luxemburgi frankig 85 luxemburgi centi- 
meot.

500—1.000 luxemburgi frankig 110 luxemburgi 
centimeot.

1.000— 10.000 luxemburgi frankig az első 1000 
frankért 110 cts-et, azonfelül minden 1000 frankért 
még 10 ct.-ot.

A megbízási összegek telepítéséért a posta 
Luxemburgban a 75 ct. beszedési díj levonása 
után fennmaradó összegből a befizetési lapért' 
járó következő belföldi díjakat szedi :

500 luxemburgi frankig 25 luxemburgi ct.
500—1.000 luxemburgi frankig 50 luxemburgi ct.
1.000— 40.000 luxemburgi frankig az első 1000 

frankért 50 ct.-t azonfelül minden 1000 frankért 
még 10 ct.-t.

A hivatalok jegyezzék elő e díjakat a fent 
hivatkozott rendeletem e) pontjánál.

Budapest, 1928. évi junius hó 22-én.

A P. Ü. Sz. 9. számú pótlékának szétosztása.
ad 21.440.

A P. Ü. Sz. helyesbítésére vonatkozó 9. pót 
lék megjelent.

Azok között, akik annak idején a P. Ü. Sz. 
egy-egy példányát hivatalból kapták, a 9. sz. 
pótlékot is díjtalanul hivatalból osztatom szét. 
Azok, akik példányokat 'vásároltak, a pótlékot 
valamint utólagos rendelésnél most már az 
1—8. sz. pótlékokat is kívánságra szintén díj
mentesen kaphatják meg.

Felhívom a postahivatalokat és a posta 
egyéb szerveit, hogy a pótlék alapján a P. Ü. 
Sz.-t pontosan javítsák és a fedőlapokat az ott 
megjelölt helyre ragasszák be.

Budapest > 1928. évi június hó 15-én.

A Távíró-Díjszabás új kiadása.
23.994.

A Táviró-Díjszabást újból kiadtam és azt 
a hivatalok a szükséges példányszámban a m. 
kir. posta külföldi hírlaposztálya útján kapják 
meg.

A hivatalok a régi kiadást június hó 
30-ával tegyék félre és helyette folyó évi július 
hó 1-től az új kiadást vegyék használatba.

A magántáviróhivatalok és magánfelek az 
új Táviró-Díjszabásból egyes példányokat Bu
dapesten a központi táviróhivatal távirat- 
feladási osztályánál, vidéken pedig az ottani 
postahivatal útján a m. kir. posta külföldi hír
laposztályánál 1 pengőért szerezhetnek meg.

Budapest, 1928. évi június hó 23-án.

Táviróvezetékeknek riasztócsengőre való kap
csolása a központi táviró hivatalban.

21.428.

A T. Ü. Sz. 7. §. 5. pontja szerint az állami 
táviróhivatalok (ügynökségek) és vasújti táv-, 
iróhivatalok közveszély esetén állami és ma
gántáviratokat a rendes szolgálati időn kíyül is 
elfogadni és lehetőleg azonnal továbbítani tar
toznak. Avégből, hogy a hivatalok ennek a kö
telességnek eleget tehessenek, a központi táv- 
iróhivatalba befutó azok a Hughes és Morse 
vezetékek is, amelyekbe éjjeli szolgálatot tartó
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vidéki hivatal nincsen bekapcsolva, éjjel is fel
ügyelet alatt állnak. E célból az éjjeli teremben 
a helyitelep áramkörbe riasztócsengő kapcsol
tatott be, amely bármely vezetéken történő 
hívásra azonnal megszólal.

A központi táviróhivatal megfigyelése sze
rint azonban a riasztócsengő gyakran akkor is 
megszólal, ha Budapestet nem hívják. Ennek 
nyilvánvalóan az az oka, hogy valamelyik hi
vatalnál vigyázatlanságból hosszabb időre le
nyomják a billentőt, vagy pedig valamelyik 
hivatal alkalmazottja a vezetéken éjjel gyako
rolja magát.

Figyelmeztetem tehát az érdekelt hivatalo
kat, hogy a táviróvezetékeken 21 órától reggel 
7, illetve 8 óráig minden oly eljárástól tartóz
kodjanak, mely a központi táviróhivatal oknél
küli felriasztását vonhatná maga után.

- Minthogy a központi táviróhivatal nap
pali géptermében este 21 óra után nincs szolgá
lat, a riasztócsengő megszólalása esetén az 
egyik ügyeletes gépkezelőnek az éjjeli gépte
remből a nappali gépterembe előbb át kell 
mennie s csak azután jelentkezhetik a hívásra. 
Ezért adandó esetben nem elegendő az egy-két- 
szeri hívás, hanem a központi táviróhivatalt 
egyfolytában mindaddig hívni kell, amíg az 
nem jelentkezik.

Budapest, 1928. évi június hó 15-én.

Uj magyar—jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

23.701.
Folyó évi július hó’ 1-én a forgalom a kö

vetkező új magyar—jugoszláv távbeszélő vi
szonylatokban nyílik meg:

A m agyar távbeszélő A külföldi távbeszélő Beszélgetési
központ neve központ neve díj

P f

Budapest Sarajevo 4 05
Pécs L jubljana 2 90

tt M aribor 2 90
Szeged Sarajevo 3 55
Z alatárnok Zagreb 2 40

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

Budapest, 1928. évi június hó 19-én.

A gyenge forgalmú órák kiterjesztése és meg
határozott időre szóló beszélgetések, valamint 
a rendeltetési távbeszélő hivatal külterületére 
és külső kézbesítési kerületébe címzett táv
beszélő meghívások rendszeresítése a nemzet

közi távbeszélő forgalomban.
22.003.

Folyó évi julius hó 1-től kezdődőleg a hely
közi távbeszélő forgalomban -a következő vál
tozások lépnek életbe:

1. A gyenge forgalmú órák a nemzetközi 
viszonylatokban a belföldi forgalomhoz ha
sonlóan 19—8 óráig tartanak, kivéve a Francia- 
országgal és az Olaszországgal való távbeszélő 
forgalmat, melyben egyelőre tovább is 21—8 
óráig tart a gyenge forgalmú idő.

2. Meghatározott időre szóló beszélgetések 
(communications fortuites á heure fixe) nem
csak a belföldi távbeszélő forgalomban, hanem 
a nemzetközi forgalomban is válthatók, kivéve 
az Angliával, Lengyelországgal és Olaszország
gal való forgalmat, melyben ezek nem fogad
hatók el.

Ezzel kapcsolatban a P. R. T. 1927. évi 35. 
számában közzétett 20.425 számú rehdeletem 
érvényenkívül helyezése mellett a meghatáro
zott időre szóló beszélgetések bejelentésére, le
bonyolítására és díjazására vonatkozó szabá
lyokat a folyó évi julius hó 1-től számítandó 
érvénnyel úgy a nemzetközi, mint a belföldi 
forgalomra egységesen a következőképpen álla
pítom meg.

A meghatározott időre szóló beszélgetést á 
kívánt idő előtt legalább 1 órával előbb kell be
jelenteni. Díja az ugyanazon díjazású időben 
váltott közönséges beszélgetés díjának három
szorosa, melyhez pótdíjként még a díjegység 
(3 perces közönséges beszélgetés díja az erős 
forgalmú órákban) egyharmada, de legalább 60 
fillér adandó hozzá.

Ha a kijelölt beszélgetési idő elérkezik, az 
előjegyzett beszélgetést a folyamatban levő 
beszélgetés befejezése után, kapcsolni kell. Ha 
azonban a belföldi forgalomban „azonnali“ 
vagy sürgős állami, illetőleg „azonnali“ vagy 
„igen sürgős" magánbeszélgetés, a nemzetközi 
forgalomban pedig „sürgős állami“ (Etat urgent) 
vagy igen sürgős magán (éclair) beszélgetés vár 
lebonyolításra, a meghatározott időre kért be
szélgetést csak ezek lebonyolítása után kell 
kapcsolni.
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Ha ugyanazon áramkörön több ugyanarra 
az időpontra kért beszélgetés vár lebonyolí
tásra, az áramkör forgalmát irányító hivatal 
azokat abban a sorrendben kapcsolja, illetve bo
nyolítja le, amilyen sorrendben azokat elője
gyezte.

Az ilyen beszélgetések előjegyzésekor • a 
sürgős beszélgetések előjegyzésére szolgáló táv
beszélőjegyet színes „Express“ cédulával kell 
ellátni és a fél által kívánt beszélgetési időpon 
tot a távbeszélőjegyre színes írónnal kell fel
jegyezni.

Ezeket a beszélgetéseket a kezelési és 
számadástételi okmányokon a sürgős beszélge
tések között kell nyilvántartani.

Egyebekben ezekre a beszélgetésekre is az 
általános szabályok a mérvadók.

3. Úgy mint a belföldi forgalomban, a 
nemzetközi távbeszélő forgalomban is meg van 
engedve, hogy a hivatalok a rendeltetési táv
beszélő hivatal külterületére vagy külső kézbe
sítési kerületébe (idegen községbe és közigazga
tásilag alihoz tartozó tanyákra, házcsoportok
hoz, majorokba) címzett távbeszélő meghívá
sokat fogadjanak el, mely esetekben a beszél
getést bejelentőnek a meghívás díján kívül a 
távirószolgálatban megállapított küldöncdíjat 
is meg kell fizetnie, mely az egyes országokkal 
való forgalomban a következő:

Ausztriával .................... ... 1 P 12 f
Belgiummal ....................... ... 1 P 12 f
Csehszlovákországgal . . . . .. 1 P 46 f
Dániával .......................... .. 2 P 80 f
Danziggal ........................ . — 90 f
Franciaországgal ............. .. 1 P 12 f
Németországgal ................ .. 1 P 12 f
Németalfölddel ................ .. 1 P 35 f
Olaszországgal ................ .. 1 P 68 f
(Olaszország küldöncdíja a

távirónál ......................... . 2 P 24 f)

Az ilyen esetekben a meghívást „XP“ 
(Express payé) jelzéssel kell továbbítani.

Az itt fel nem sorolt országokkal való for
galomban a külterületre vagy a külső kézbesí
tési kerületbe szóló meghívások nem fogadha
tók el. A Lengyelországgal való távbeszélő for
galomban ily külterületre, illetve külkézbesítő 
kerületbe szóló meghívások csak a Lengyelor
szágban bejelentett s Magyarországba szóló be
szélgetéseknél kérhetők, a fordított irányúak
nái azonban nem.

A kir. hivatalok a fentieket a „Távbeszélő- 
Díjszabás“ 11. és 12. oldalán az „Általános tud
nivalók’* folytatásaként jegyezzék elő. A Táv- 
beszélőüzleti-Szabályzat megfelelő helyesbítése 
iránt pótlék utján intézkedem.

Budapest, 1928. évi junius hó 19-én.

Táviró- és távbeszélő statisztikai adatgyűjtésre 
figyelmeztetés.

20.534.
A folyó évi P. R. T. 10. számában közzétett 

1598. számú rendelet értelmében, a táviró és 
távbeszélő forgalomról valamennyi távíróval és 
távbeszélővel egyesített postahivatal és távbe
szélővel egyesített postaügynökség, április hó 
24—30, és szeptemebr hó 1—7. terjedő időben 
7—7 napon át statisztikai adatokat gyűjteni kö
teles.

Egyes postahivatalok a fentemlített statisz- 
j  tikai forgalmi kimutatást 1928. évi szeptember 

hó 15-ike helyett már most beküldötték, ami 
arra enged következtetni, hogy ezen hivatalok 
említett rendeletemet nem gondosan tanulmá
nyozták át.

A felületes hivatalok által beterjesztett 
táviró- és távbeszélő statisztikai adatíveket te
hát vissza fogom küldetni, hogy abba még a 
szeptemberi számlálás eredményét is vezes
sék be.

Az idő előtt beterjesztett adatívekből azon
ban megállapítottam, hogy az adatok nagy 
része, a legnagyobb felületességgel van össze
állítva. Ezért a táviró- és távbeszélő statisztikai 
adatokat gyűjtő összes postahivatalokat és 
ügynökségeket újból nyomatékosan figyelmez
tetem az alábbiakra:

Az 1.183. számú nyomtatványon a „B. Táv
beszélő“ részben az „Előfizetői állomások“ (fő
állomások, fővezetékek) c. hasábba mindazokat 
az előfizetői állomásokat kell beírni, melyek a 
postahivatal hivatalos helyiségén kívül vannak 
üzemben, a posta nyilvános állomásait és a 
posta szolgálati állomásait kivéve. Ezzel ellen
tétben ugyanis egyes hivatalok a vezeték (áram
kör) számát írták be (Pl. 4038).

A nyomtatvány a) b) és c) alatti hasábjaiban 
a fenti állomások (főállomások, fővezetékek) 
darabszámát részletezve kell kimutatni. E há
rom hasáb összege adja az előfizetői állomások 
darabszámát, amelyhez hozzá kell adni a posta
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szolgálati állomásokat és a postahivatalban 
levő nyilvános állomásokat és így kapjuk meg 
az „Összesen“ hasábba beirandó összeget.

Például:
Előfizetői állomások (főállomások, főveze

tékek) darabszáma ......................... ............ 30.
Ebből:
a) rendes ........................................   20.
b) nyilvános jellegű vagy nyilvános táblás

állomás ......................................................  5.
c) kedvezményes (közhivatalnok, orvos

stb.). .......................................................  5.
Ezenkívül:
Postaszolgálati állomás....... ..................  2.
Nyilvános állomás a postahivatalban.. 1. 
összesen: ...............................................  33,
Az összes mellékállomások darabszáma 7.

A beérkezett statisztikai adatívekből azt is 
megállapítottam, hogy a hivataloknak nagy 
része a nyomtatvány szövegét figyelemre sem 
méltatva, azokba téves adatokat írt be. így 
az 1.183. számú új nyomtatványba, amelynek 
2—9 és 10—14 hasábjaiba a távbeszélgetéseket 
időtartam (percek) szerint is be kell írni, a per
cek helyett a beszélgetések darabszámát írták 
be. Felhívom ennélfogva a postahivatalokat és 
ügynökségeket, hogy a nyomtatvány rovat
rendszerét alaposan tanulmányozzák át és abba 
a hasábba, ahová előnyomtatás szerint a beszél
getéseket időtartam ( percek) szerint kell ki
mutatni, ott a perceket írják be, ne pedig a 
beszélgetések darabszámát. A darabszámnak 
is megvan a maga hasábja (15-ik hasáb), tehát 
a darabszámot ide írják be.

A táviróforgalomra vonatkozóan gyűjtött 
adatoknál nagyobb hibák nem fordultak elő, 
mégis felhívom a postahivatalok és ügynöksé
gek figyelmét, hogy az adatgyűjtésnél a legna
gyobb pontossággal járjanak el.

Minden postahivatalnak és ügynökségnek 2 
darab gyüjtőívet küldettem ki. Az egyik pél
dány kitöltve a hivatalnál, illetve ügynökségnél 
marad, míg a második példány, mint tisztázati 
példány, legkésőbb szeptember 15-ig ajánlott 
levélben a postavezérigazgatóság 2. ügyosztá
lyához terjesztendő fel.

Figyelmeztetem az érdekelt postahivatalo
kat és ügynökségeket, hogy amennyiben a 1183. 
sz. nyomtatvány kitöltésénél valamiben nincse

nek tisztában, még az adatok bevezetése előtt 
forduljanak távbeszélőn a postavezérigazgató
ság 2. ügyosztályához (telefon 500—25-nek 24. 
mellékállomása), ahonnan a szükséges felvilágo
sításokat meg fogják kapni. Fia mindezek da
cára előfordulna, hogy egyes hivatalok a sta
tisztikai adatívet felületesen kitöltve terjeszte
nék be, ezek ellen büntetőleg fogok eljárni.

Végül figyelmeztetem a hivatalvezetőket, 
postamestereket és ügynököket, hogy a 1183. 
sz. nyomtatványon készített táviró és távbe
szélő forgalmi statisztikát az elküldés előtt 
vizsgálják felül arra vonatkozólag, hogy:

1. a számlálás úgy április, mint szeptember
ben 7—7 napig tartott-e?

2. a beszélgetések percenként való kiszámí
tása, összeadása és beírása helyesen történt-e?

3. olyan hasábba, melybe az időtartamot 
(perceket) kell beírni, nem a darabszám iratott-e 
be, vagy fordítva?

4. a távbeszélő állomások (főállomások, 
fővezetékek) és mellékállomások darabszáma 
helyesen van-e beírva?

Az így felülvizsgált és a hivatalvezető által 
aláírt statisztikai adatívet a már korábban ki
küldött válaszborítékban kell felterjeszteni.

Budapest, 1928. évi június hó 21-én.

Postahivatal számának megváltoztatása.
24.305.

Budapest 65. számú postahivatal elnevezé
sét, a hivatalnak Budapest, VII., Lövölde-tér 2/a 
szám alá átköltözése folytán Budapest 71-re vál
toztatom meg.

Amíg a hivatal új bélyegzői és ragjegyei el
készülnek, a jelenlegieket használja.

Budapest, 1928. évi június hó 19-én.

Hivatalvezetői felmentés és áthelyezés.
23.493.

Szabadka Károly (17) postafőfelügyelő fel
mentetett a tatai postahivatal vezetése alól és 
áthelyeztetett Budapestre.

Budapest, 1928. évi június hó 20-án.
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Pályázati hirdetmény megüresedett hivatal- 
vezetői állásra.

23.493.
A tatai postahivatalnál a hivatalvezetői ál

lás megüresedett.
Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 

dési illetményekre való igényjogosultsággal pá
lyázhatnak a tényleges szolgálatban álló posta- 
hivatali igazgatók, főfelügyelők, felügyelők és 
olyan főtisztek, akiknek legalább 15 évi szolgá
latuk van.

Jelentkezni lehet e közlemény megjelenésé
től számított két héten belül szolgálati úton a 
soproni m. kir. postaigazgatóságnál.

A társigazgatóságok, a műszaki felügyelő
ségek, a központi hivatalok és a vezérigazgató
ságnak közvetlenül alárendelt postahivatalok a 
jelentkezéseket a pályázók szolgálati táblázatá
val és utolsó alkalmaztatási kimutatásának má
solatával felszerelve, illetékes tárgyalás végett 
a betöltés iránt javaslattételre hivatott soproni
m. kir. postaigazgatóságnak küldjék meg.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1928. évi június hó 20-án.

Helyesbítés.
ad. 12.666.

Felhívom a hivatalokat, hogy a P. R. T. 
folyó évi 14-ik számában közölt 12.766. sz. ren
delet 5-ik bekezdésének 2. sorában „nem tehet“ 
szavak után tegyenek pontot és az utána kö
vetkező szöveget, „s visszajelentést ezek az 
országok nem állítanak ki“ töröljék.

Budapest, 1928. évi június, hó 26-án.

Forgalomköri változások.

I.

. 22.808.

Inota nk., Fejér vm., székesfehérvári j., új
ból ©Ss is. Ehhez képest a Helységnévtár
ban az „id. szün.” és „u. t. Várpalota” jelzések 
törlendők.

Budapest, 1928. évi június hó 12-én.

22.922.
Diszel kk., Zala vm., tapolcai j., ezentúl

©S3
Bácshegy 6^ Diszel, Zala vm., tapolcai j., 

u. t- ezentúl Diszel.
Bácsmajor O Diszel, Zala vm., tapolcai 

j„ u. t. ezentúl Diszel.
Csobánchegy Gyulakeszi, Zala vm.,

tapolcai j., u. t. ezentúl Diszel.
Gyulakeszi kk., Zala vm., tapolcai j., u. t. 

ezentúl Diszel.
Halagoshegy ^  Diszel, Zala vm., tapolcai 

j., u. t. ezentúl Diszel.
Káptalantóti kk., Zala vm., tapolcai j., u. t. 

ezentúl Diszel.
Tüskésmajor 63 Gyulakeszi, Zala vm., ta

polcai j., u. t. ezentúl Diszel.
Monostorapáti kk., Zala vm., tapolcai j., 

ezentúl ©Ős
Hegyesd kk., Zala vm., tapolcai j., u. t. 

ezentúl Monostorapáti.
Kinlódpuszta O Monostorapáti, Zala vm., 

tapolcai j., u. t. Monostorapáti.
Sátormapuszta O Hegyesd, Zala vm., ta

polcai j., u. t. Monostorapáti.
Kapolcs kk., Zala vm., tapolcai j., ezentúl

(©£3
Csóromfölde Zalapetend, Zala vm., ta

polcai j., u. t. ezentúl Kapolcs.
Csórompuszta 6̂» Zalapetend, Zala vm., 

tapolcai j., u. t. ezentúl Kapolcs.
Dent 6̂  Kapolcs, Zala vm., tapolcai j., u. 

t. ezentúl Kapolcs.
Máriapuszta 63 Zalapetend, Zala vm., tapol

cai j., u. t. ezentúl Kapolcs.
Vigánt kk., Zala vm., tapolcai j., u. t. ezen

túl Kapolcs.
Zalapetend kk., Zala vm., tapolcai j., u. t. 

ezentúl Kapolcs.
Taliándörögd kk., Zala vm., tapolcai j., 

ezentúl
Cigó—Dobostanya 6̂  Diszel, Zala vm., 

tapolcai j., u. t. ezentúl Taliándörögd.
Fokszódpuszta 6̂  Taliándörögd, Zala 

vm., tapolcai j., u. t. ezentúl Taliándörögd.
Löké—Dobospuszta 63 Diszel, Zala vm., 

tapolcai j., u. t. ezentúl Taliándörögd.
öcs kk., Veszprém vm., devecseri j., u. t. 

ezentúl Taliándörögd.

II.
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Ráskópuszta G Díszei, Zala vm, tapolcai 
j., u. t. ezentúl Taliándörögd.

Rohling—Dohospuszta O Díszei, Zala 
vm., tapolcai j., u. t. ezentúl Taliándörögd.

Budapest, 1928. évi június hó 22-én.

HL
24.225.

Csertő kk., Somogy vm., szigetvári j., u. p. 
ezentúl Mozsgó.

Csertőpuszta G Csertő.
Hársfapuszta G  Csertő.
Szőlőhegy G Csertő, u. p. ezentúl vala

mennyinél Mozsgó.
Budapest, 1928. évi június hó 21-én.

IV.

24.444.

Makkpuszta G  Császár, Komárom és 
Esztergom k. e. e. vm., gesztesi j., u. p. ezentúl 
Császár.

Budapest, 1928. évi június hó 22-én.

V.

21.699.

Köveskút kk., Vas vm., szombathelyi j., 
ezentúl ^  Eh. Szombathely 2., Nagyka
nizsa iwa mm ~ Sopron, Vassurány—Saífa
................Díjnégyszögszám: 1313.— Postáig. S.

Ehhez képest:
Salfa G  Köveskút u. p. ezentúl Köveskút 

—Vassurány kk., Vas vm., szombathelyi j., u. 
p. ezentúl Köveskút.

Perecmajor G  Vassurány u. p. ezentúl 
Köveskút.

Lajostelep G  Vassurány u. p. ezentúl Kö
veskút.

A hivatalok a helységnévtárt, valamint a 
postahivatalok és ügynökségek névsorát a fen
tieknek megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi június hó 16-án.

VI.

23.876.

Nagybiosérd kk., Baranya vm., szentlőrinci 
j., ezentúl <§Ő3 is.

Bakonya kk., Baranya vm., szentlőrinci j., 
u. t. ezentúl Nagybicsérd.

Fenyőspuszta 'G Kisbicsérd, Baranya vm., 
szentlőrinci j., u. t. ezentúl Nagybicsérd.

Kisbicsérd kk., Baranya vm., szentlőrinci 
j., u. t. ezentúl Nagybicsérd.

Nagybicsérdi puszta Ch Nagybicsérd, Ba
ranya vm., szentlőrinci j., u. t. ezentúl Nagy
bicsérd.

Pázdány kk., Baranya vm., szentlőrinci j., 
u. t. ezentúl Nagybicsérd.

Zók kk., Baranya vm., szentlőrinci j., u. t. 
ezentúl Nagybicsérd.

Magyarmecske kk., Baranya vm., szentlő- 
ririci j., ezentúl © o  is.

Csobokapuszta G Mónosokor, Baranya 
vm., szentlőrinci j., u. t. ezentúl Magyarmecske.

Dócimajor G  Hernádfa, Baranya vm., 
szentlőrinci j., u. t. ezentúl Magyarmecske.

Farkashalom g  Sumony, Baranya vm., 
szentlőrinci j., u. t. ezentúl Magyarmecske.

Gilvánfa kk., Baranya vm., szentlőrinci j., 
u. t. ezentúl Magyarmecske.

Hernádfa kk., Baranya vm., szentlőrinci j., 
u. t. ezentúl Magyarmecske.

Juliamajor O  Gilvánfa, Baranyá vm., 
szentlőrinci j., u. t. ezentúl Magyarmecske.

Kakasdpuszta G  Rónádfa, Baranya vm., 
szentlőrinci j., u. t. ezentúl Magyarmecske.

Kisasszonyfa kk., Baranya vm., szentlőrinci 
j., u. t. ezentúl Magyarmecske.

Lajosháza O  Magyarmecske, Baranya vm., 
szentlőrinci j., u. t. ezentúl Magyarmecske.

Magyartelek kk., Baranya vm., szentlőrinci 
j., u. t. ezentúl Magyarmecske.

Rónádfa kk., Baranya vm, szentlőrinci j., 
u. t. ezentúl Magyarmecske.

Magyarszentiván kk., Baranya vm., szentlő
rinci j., ezentúl is.

Bodocsimalom O  Sumony, Baranya vm., 
szentlőrinci j., u. t. ezentúl Magyarszentiván.

Ranódfapuszta O  Szentdienes, Baranya 
vm., szentlőrinci j., u. t. ezentúl Magyarszent
iván.

Simonfatelep G  Szentdienes, Baranya vm., 
szentlőrinci j., u. t. ezentúl Magyarszentiván.

Sumony k,k., Baranya vm, szentlőrinci j., 
u. t. ezentúl Magyarszentiván.

Sumonypuszta ^  Sumony, Baranya vm., 
szentlőrinci j., u. t. ezentúl Magyarszentiván.

Szentdienes kk., Baranya vm., szentlőrinci 
j., u. t. ezentúl Magyarszentiván.
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Vásárosszentgál kk., Baranya vm., szent
lőrinci j., u. t. ezentúl Magyarszentiván.

Vörösvölgyi puszta óó Sumony, Baranya 
vm., szentlőrinci j., u. t. ezentúl Magyarszent- 
iván.

Szabadszentkirály nk., Baranya vm., szent
lőrinci j., ezentúl ÜÖ is.

Gerde kk., Baranya vm., szentlőrinci j., u.
t. ezentúl Szabadszentkirály.

Kisvár j as kk., Baranya vm., szentlőrinci j.,
u. t. ezentúl Szabadszentkirály.

Pécsbagota kk., Baranya vm., szentlőrinci
j., u. t. ezentúl Szabadszentkirály.

Rugásd kk., Baranya vm., szentlőrinci j., 
u. t. ezentúl Szabadszentkirály.

Velény kk., Baranya vm., szentlőrinci j., u. 
t. ezentúl Szabadszentkirály.

Budapest, 1928. évi június hó 20-án.

VII.

23.873.
Hidas kk., Baranya vm., pécsváradi j., 

ezentúl (§>E3 is.
Háromhíd óó Hidas, Baranya vm., pécs

váradi j., u. t. ezentúl Hidas.
Kishidas O Hidas, Baranya vm., pécsvá

radi j., u. t. ezentúl Hidas.
Kismányok kk., Tolna vm., völgységi j., u. 

t. ezentúl Hidas.
Rabenschwantz óó Hidas, Baranya vm., 

pécsváradi j., u. t. ezentúl Hidas.
Palotabozsok kk., Baranya vm., pécsváradi 

j., ezentúl ©£3 is.
Véménd kk., Baranya vm., pécsváradi j., 

ezentúl d>£3 is.
Leperdpuszta C* Bátaszék, Tolna vm., 

közp. j., u. t. ezentúl Véménd.
Budapest, 1928. évi június hó 20-án.

VIII.

23.667.

Kovácshida kk., Baranya vm., siklósi j., 
ezentúl (§£3 is.

Csehi puszta óó Drávacsehi, Baranya vm., 
siklósi j., u. t. ezentúl Kovácshida.

Drávacsehi kk., Baranya vm., siklósi j., u. 
t , ezentúl Kovácshida.

Drávaközpuszta O  Drávapalkonya, Bara
nya vm., siklósi j., u. t. ezentúl Kovácshida.

Drávapalkonya kk., Baranya vm., siklósi j., 
u. t. ezentúl Kovácshida.

Ipacsfa kk., Baranya vm., siklósi j., u. t. 
ezentúl Kovácshida.

Jégverempuszta óó Drávacsehi, Baranya 
vm., siklósi j., u. t. ezentúl Kovácshida.

Mária kk., Baranya vm., siklósi j., u. t. 
ezentúl Kovácshida.

Szödönypus^ta O Kovácshida, Baranya 
vm., siklósi j., u. t. ezentúl Kovácshida.

Szőllőhegy óó Mária, Baranya vm., siklósi 
j., u. t. ezentúl Kovácshida.

Kémes kk., Baranya vm., siklósi j., ezentúl 
(§>£3 is.

Alsócun O Cun, Baranya vm., siklósi j., 
u. t. ezentúl Kémes.

Cun kk., Baranya vm., siklósi j., u. t. ezen
túl Kémes.

Drávacsepely kk., Baranya vm., siklósi j., 
u. t. ezentúl Kémes.

Drávapiski kk., Baranya vm., siklósi j., u.
1. ezentúl Kémes.

Ereszvény O Kémes, Baranya vm., siklósi 
j., u. t. ezentúl Kémes.

Felsőcun O Cun, Baranya vm., siklósi j., 
u. t. ezentúl Kémes.

Ilmapüszta O Cun, Baranya vm., siklósi 
j., u. t  ezentúl Kémes.

Kisbázsó n  Szaporca, Baranya vm., sik
lósi j., u. t. ezentúl Kémes.

Kisinci O Szaporca, Baranya vm., siklósi 
j., u. t. ezentúl Kémes.

Kissárostó óó Rádíalva, Baranya vm., sik
lósi j., u. t. ezentúl Kémes.

Lanka O Szaporca, Baranya vm., siklósi 
j., u. t. ezentúl Kémes.

Nagysárostó O Rádfalva, Baranya vm., sik
lósi j., u. t. ezentúl Kémes.

Nádiga óó Cun, Baranya vm., siklósi j., 
u. t. ezentúl Kémes.

Rádfalva kk., Baranya vm., siklósi j., u. t. 
ezentúl Kémes.

Szaporca kk., Baranya vm., siklósi j., u. t. 
ezentúl Kémes.

Tésenfa kk., Baranya vm., siklósi j., u. t. 
ezentúl Kémes.

Tormástelek óó Tésenfa, Baranya vm., 
siklósi j., u. t. ezentúl Kémes.

Tüskés óó Rádfalva, Baranya vm., siklósi 
j , u. t. ezentúl Kémes.

Zsühőc óó Tésenfa, Baranya vm., siklósi 
j., u. t. ezentúl Kémes.
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Sámod kk., Baranya vm., siklósi j., ezentúl 
#£3 is.

Adorjás kk., Baranya vm., siklósi j., u. t. 
ezentúl Sámod.

Almáspuszta O  Kórós, Baranya vm., sik
lósi j., u. t. ezentúl Sámod.

Baranyahidvég kk., Baranya vm., siklósi j., 
u. t. ezentúl Sámod.

Kiságpuszta O  Baranyafhidvég, Baranya vm., 
siklósi j., u. t. ezentúl Sámod.

Kisszentmárton kk., Baranya vm., siklósi 
j., u. t. ezentúl Sámod.

Kórós kk., Baranya vm., siklósi j., u. t. 
ezentúl Sámod.

Mogyorócska O  Adorjás, Baranya vm., 
siklósi j., u. t. ezentúl Sámod.

Szekerekpuszta O Adorjás, Baranya vm., 
siklósi j., u. t. ezentúl Sámod.

Budapest, 1928. évi június hó 18-án.

IX.
23.321.

„Petrócpuszta O  Szécsisziget” forgalom
köri adatai törlendők s ahelyett felveendő 
Pctrivente kk. után:

„Petrócpuszta O Szécsisziget, Zala vm., 
letenyei j., u. p. és u. t. Szécsisziget”.

Budapest, 1928. évi június hó 18-án.

X.
23.321.

Felsőszemenye kk., Zala vm., letenyei j., 
ezentúl <§0 is.

Alsószemenye kk. Zala vm., letenyei j., 
u. t. ezentúl Felsőszemenye.

Aligvármajor O Alsószemenye, Zala vm., 
letenyei j., u. t. ezentúl Felsőszemenye.

Budafapuszta O  Kiscsehi, Zala vm., le
tenyei j., u. t. ezentúl Felsőszemenye.

Csernec kk., Zala vm., letenyei j., u. t. 
ezentúl Felsőszemenye.

Csörnyeföld kk., Zala vm, letenyei j., u. t. 
ezentúl Felsőszemenye.

Jánoshegy O  Csörnyeföld, Zala vm., le
tenyei j., u. t. ezentúl Felsőszemenye.

Kiscsehi kk., Zala vm., letenyei j., u. t. 
ezentúl Felsőszemenye.

Murarátka kk., Zala vm, letenyei j„ u. t. 
ezentúl Felsőszemenye.

Murarátkai szőllőhegy O  Murarátka, Zala 
vm, letenyei j., u. t. ezentúl Felsőszemenye.

Petibükkmajor O  Kiscsehi, Zala vm., le
tenyei j., u. t. ezentúl Felsőszemenye.

Szentmargitfalva kk., Zala vm., letenyei j., 
u. t. ezentúl Felsőszemenye.

Vöresökpuszta O Csörnyeföld, Zala vm., 
letenyei j., u. t. ezentúl Felsőszemenye.

Zsindelyespuszta (Rátkai puszta) Mu
rarátka, Zala vm., letenyei j., u. t. ezentúl Fel
sőszemenye.

Kerkaszentmiklós kk., Zala vm., letenyei j., 
ezentúl 0Ő3 is.

Banya O  Léndvaujfalu, Zala vm., letenyei j. 
u, t. ezentúl Kerkaszentmiklós.

Dobri kk., Zala vm., letenyei j., u. t. ezen
túl Kerkaszentmiklós.

Józsalakpuszta O  Dobri, Zala vm., lete
nyei j., u. t. ezentúl Kerkaszentmiklós.

Kerkaszentkirály kk., Zala vm., letenyei j., 
u. t. ezentúl Kerkaszentmiklós.

Korongmajor C) Kerkaszentkirály, Zala 
vm., letenyei j., u. t. ezentúl Kerkaszentmiklós.

Léndvaujfalu kk., Zala vm., letenyei j., u. 
t. ezentúl Kerkaszentmiklós.

Lendvaujfalui major O  Léndvaujfalu, Za
la vm., letenyei j., u. t. ezentúl Kerkaszent
miklós.

Lovászi kk., Zala vm., letenyei j., u. t. 
ezentúl Kerkaszentmiklós.

Margitmajor O  Kerkaszentkirály, Zala 
vm., letenyei j., u. t. ezentúl Kerkaszentmiklós.

Szécsisziget kk., Zala vm., letenyei j., ezen
túl is.

Bedőlakosmajor O  Máhomfa, Zala vm., 
alsólendvai j., u. t. ezentúl Szécsisziget.

Csokmapuszta O  Szécsisziget, Zala vm., 
letenyei j., u. t. ezentúl Szécsisziget.

Kerkateskánd kk., Zala vm., letenyei j., u.
t. ezentúl Szécsisziget.

Kerkatótfalu kk., Zala vm., letenyei j., u. t. 
ezentúl Szécsisziget.

Kislakos kk., Zala vm., letenyei j., u. t. 
ezentúl Szécsisziget.

Kútfej kk., Zala vm., letenyei j., u. t. ezen
túl Szécsisziget.

Szőllőhegy O Kútfej, Zala vm., letenyei j.,
u. t. ezentúl Szécsisziget.

Tormafölde kk., Zala vm., letenyei j., ezen
túl Szécsisziget.

Vétyempuszta O Tormafölde, Zala vm., 
letenyei j., u. t. ezentúl Szécsisziget.

Budapest, 1928. évi június hó 18-án.
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23.320.

Hetvehely kk., Baranya vm, hegyháti j., 
ezentúl is.

Idapuszta O Okorvölgy, Baranya vm., 
hegyháti j., u. t. ezentúl Hetvehely.

Karácodfa kk., Baranya vm., hegyháti j., 
u. t. ezentúl Hetvehely.

Kán kk., Baranya vm., hegyháti j., u. t. 
ezentúl Hetvehely.

Képespuszta C\ Szentkatalin, Baranya vm., 
hegyháti j., u. t. ezentúl Hetvehely.

Okorvölgy kk., Baranya vm., hegyháti j., 
u. t. ezentúl Hetvehely.

Szentkatalin kk., Baranya vm., hegyháti j., 
u. t. ezentúl Hetvehely.

Kánya nk., Tolna vm., tamási j., ezentúl 
®£d is.

Bedeg kk., Tolna vm., tamási j., u. t. ezen
túl Kánya.

Kismalom O Kánya, Tolna vm., tamási j., 
u. t. ezentúl Kánya.

Kilátópuszta Kánya, Tolna vm., tamási 
j., u. t. ezentúl Kánya.

Magyarkér kk., Tolna vm., tamási j., u. t. 
ezentúl Kánya.

Németegres kk., Somogy vm., tahi j., u. t. 
ezentúl Kánya.

Remetepuszta O Kánya, Tolna vm., tamá
si j., u. t. ezentúl Kánya.

Rácmecske kk., Baranya vm., pécsváradi 
j., ezentúl ©£s is.

Lovászhetény kk., Baranya vm., pécsváradi 
j., u. t. ezentúl Rácmecske.

Lovászheténypuszta O Lovászhetény, 
Baranya vm., pécsváradi j., u. t. ezentúl Rác
mecske.

Vásárosdombó kk., Baranya vm., hegyháti 
j., ezentúl is.

Almáspuszta O Ág, Baranya vm., hegy
háti j., u. t. ezentúl Vásárosdombó.

Ág kk., Baranya vm., hegyháti j., u. t. ezen
túl Vásárosdombó.

Cigánytelep O Kisvaszar, Baranya vm., 
hegyháti j., u. t. ezentúl Vásárosdombó.

Gerényes kk., Baranya vm., hegyháti j., u. 
t. ezentúl Vásárosdombó.

Kisvaszar kk., Baranya vm., hegyháti j., u. 
t. ezentúl Vásárosdombó.

Tarrós kk., Baranya vm., hegyháti j., u. t. 
ezentúl Vásárosdombó.

XI. Tékes kk., Baranya vm., hegyháti j., u. t. 
ezentúl Vásárosdombó.

Budapest, 1928. évi június hó 18-án.

XII.

23.319.

Magyarhertelend kk., Baranya vm., hegy
háti j., ezentúl ©Sd is.

Csonkaréti malom O Németszék, Bara
nya vm., hegyháti j., u. t. ezentúl Magyarher
telend.

Kishertelend kk., Baranya vm., hegyháti j., 
u. t. ezentúl Magyarhertelend.

Liget kk., Baranya vm., hegyháti j., u. t. 
ezentúl Magyarhertelend.

Ligetpuszta O Liget, Baranya vm., hegy
háti j., u. t. ezentúl Magyarhertelend.

Magyarszék kk., Baranya vm., hegyháti j., 
u. t. ezentúl Magyarhertelend.

Mecsekpölöske kk., Baranya vm., hegyháti
j. , u. t. ezentúl Magyarhertelend.

Németszék kk., Baranya vm., hegyháti j., 
u. t. ezentúl Magyarhertelend.

Budapest, 1928. évi június hó 18-án.

XIII.

23.317.

Zabar kk., Nógrád és Hont k. e. e. vm., 
salgótarjáni j., ezentúl ©Ss is.

Alsóutaspuszta O Cered,
Baratonypuszta n  Cered,
Betekincspuszta O Zabar,
Cserbikkpuszta O Cered,
Felsőutaspuszta n  Cered, 
Hegyesbikkpuszta Zabar,
Kutágapuszta ^  Zabar,
Malomutpuszta O Zabar, 
Mártonkutpuszta G Zabar, 
Nagyzabarpuszta O Zabar és 
Pogony kk., valamennyi Nógrád és Hont

k. e. e. vm., salgótarjáni j., u. t. ezentúl vala
mennyinél Zabar.

Budapest, 1928. évi június hó 18-án.

XIV.

23.864.

Bauer-tanya (Báncstanya) O Zaránk, He
ves vm., hevesi j„ u. p. ezentúl Zaránk.
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Békástótanya O Zaránk, Heves vm., he
vesi j., u. p. ezentúl Zaránk.

Ferenc Antal-tanya O Zaránk, Heves vm., 
hevesi j., u. p. ezentúl Zaránk.

Kisstanya O Zaránk, Heves vm., hevesi 
j., u. p. ezentúl Zaránk.

Lővey-tanya O Zaránk, Heves vm., he
vesi j., u. p. ezentúl Zaránk.

Molnár-tanya O Zaránk, Heves vm., he
vesi j., u. p. ezentúl Zaránk.

Verdb-tanya O Zaránk, Heves vm., he
vesi j., u. p. ezentúl Zaránk.

Budapest, 1928. évi június hó 22-én.

XV.
19.173.

A kiskunhalasi postahivatal folyó évi má
jus hó 1-én kincstári kezelésbe vétetett.

Á hivatalok a segédkönyveket ennek meg
felelően helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi június hó 18-án.

XVI.

21.701.

Öttömös kk., Csongrád vm., kiskundorozs
mai j., ezentúl <§>£3 is.

Átokháza O Kiskundorozsma, Csongrád 
vm., kiskundorozsmai j., u. p. és u. t. Kis- 
templomtanya.

Átokháza O Szeged (Csongrád vm.) u. p. 
Csórva (Kistemplomtanya eddig is tévesen volt 
utolsó postaként feltüntetve), u. t. öttömös.

Balota é'' Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kis- 
kun vm., u. t. ezentúl öttömös.

A Helységnévtár adatai megfelelően he
lyesbítendők.

Budapest, 1928. évi június hó 23-án.

XVII.

23.836.
Sáregres kk., Fejér vm., sárbogárdi j., ezen

túl (§£3 is.
Budapest, 1928. évi június hó 18-án.

xvm.
24.046.

Táplánfa, Vas vm., p. u.-i hivatal meg
szűnt.

Ehhez képest
Táplánfa, Vas vm., Annamajor ^  Táplánfa, 
Lengyelmajor O Táplánfa, és Rangkutmajor 
Oi Táplánfa u. p. ezentúl Gyöngyösszent- 
kereszt. v, -.f.

Budapest, 1928 június 22-én.

XIX.

22.290.

Nyirtura kk., Szabolcs vm., ezentúl 
Utalványjelzőszáma: 2493.

Budapest, 1928 június 11-én.

Személyzetiek.
24.555.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1928. évi 
április havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Vidákovics János I. oszt. 
tiszt 165. Makóról Bajára. Nicora László II. o. 
tiszt 107. Székesfehérvárról Budapestre, Krebsz 
Mihály II. o. tiszt 110. Újpestről Budapestre, 
Moosmann Béla postaellenőr 123. Körmendről 
Kecskemétre, Kovács Róbert segédellenőr 407. 
Marcaliból Körmendre, Székelyi Ferenc segéd
tiszt 170. Paksról Szekszárdra, Külley Tivadar- 
né segédellenőrnő 435. Pécsről Keszthelyre, 
Köntös Imre II. o. altiszt 1488. Székesfehérvár
ról Budapestre, Rumi Lajos II. oszt. altiszt 
2508. Tapolcáról Budapestre, Szűcs Péter II. o. 
altiszt 2651. Győrből Budapestre, Sipos István 
II. o. vonalfelvigyázó 226. Hevesről Szolnokra, 
továbbá Csipő Ambrus I. o. tiszt 65. Nagykőrös
ről, Bornemissza Imre I. o. tiszt 196. Budapest
ről, Árvay Kálmán segédellenőr 155. Kecske
métről, Vargha László segédellenőr 304. Bu
dapestről, Gyenizse Sándor segédtiszt 16. Bu
dapestről, Pesti Géza segédtiszt 163. Kecske
métről, Grósz Zsófia segédtisztnő 441. Buda
pestről, özv. Szőke Istvánná kezelőnő 219. Bu
dapestről, Grósz Erzsébet kezelőnő 347. Bu
dapestről, Király Péter II. o. altiszt 559. Mis
kolcról, Bóka Mátyás II. o. altiszt 928. Kapos
várról és Deák Antal II. oszt. altiszt 1474. Bu
dapestről Kiskunhalasra.

Elbocsáttatott: Vitái Jenő II. o. tiszt 75.
Felmentetett: Melich János II. o. altiszt

2552.



254 2G. szám .

Lemondott: Ikanovics Imre II. o. altiszt 
2770.

Nyugdíjaztalak: Vermes Henrik főellenőr 
66., Zeller József ellenőr 216., Bréhm Sándor
I. o. szakaltiszt 4L, Madarász Mihály 76. és 
Szabó János margittai 108. II. o. szakaltisztek, 
ökrös János 360., Hegedűs Mihály akasztói 656. 
és Cser Mihály 1205 I. o. altisztek, Sipos Imre

II. o. altiszt 1257., Bedők Antal gépkocsivezető 
105.

Meghaltak: Gruber Péter főfelügyelő 77., 
Ivanics Gyula segédtiszt 197., Nemes András 
II. o. szakaltiszt, Bolgár István 2327. és Szende 
Béla 2588. II. o. altisztek, Schneider János fő
kocsis 1923.

Budapest, 1928. évi június hó 20-án.

Pályázati hirdetmény.
23.309.— 24.031.

Postamesteri állásra tiszti szerződés köté- tébe tagként való belépésnek a kötelezettsége 
sének és a m. kir. postamesterek és postames- mellett, 
téri alkalmazottak országos nyugdíjegyesüle-
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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 pécsi m. kir. postaigaz
gatósághoz 1928. évi július hó 12-ig nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi június hó 25-én.
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K im utatás
a létszámból törölt postakiadókról és kiadójelöltekről.
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Ferenczy Lajosné 
sz. Horváth Etel kiadó

Szerelemhegy
1881. Bpest 11.

I  - - - - - - - - - - - - - - - -

Meghalt

Betöltendő kiadói állás.

Lovasberény II. oszt. pttb. hivatal minden
ben gyakorlott kiadónőt keres állandó alkal
mazásra. Fizetés: havi 40 P készpénz, mosás, 
ágyneműn kívül teljes ellátás. Ajánlatok a lo- 
vasberényi postahivatal Fejér m. címére kül
dendők.

Ernőd II. oszt. postahivatal 1928 augusztus 
l ére mindenben teljesen gyakorlott, jó távirász 
és számadástételre képes szerény igényű kiadó
nőt keres.

Kiadói állást keresnek.

Több évi gyakorlattal biró férfikiadó ál 
landó alkalmazásra szerény feltételek mellett, 
július elsőtől állást keres. Szíves meghívást 
Nagy István pt. kiadó Kiskomárom Zala megye 
kér.

Mindenben gyakorlott kiadó alkalmazást 
keres Budapesten — vagy vidéken lehetőleg 
nagyobb hivatalnál. Szíves megkeresést kér: 
Káró Teréz, Budapest, 63. posta.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g l j b  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUD IFGST 193S. JULIUS <». 37. szára.

T A R T
Felmentés és megbízás.
Forgalomba került újabb típusú 1 pengős pénzham i

sítvány ism ertetése.
A  ragszámos és feladóvevényszelvényes, valam int a 

szállítójegyzékek új kiadása és az ezzel kapcsolatos ren 
delkezések.

Lefoglalt tértivevénnyel feladott postai küldem ények 
tértivevényeinek alairatasa.

11. V áltozás a Csom agdíjszabásban.
A  P. K. U. 2. pótlékának szétosztása.
H írlapok és folyóiratok szállítási díjainak utólagos 

lerovása.

A L O H
Nyilvános helyiségek rádióvevőberendezései u tán  fi

zetendő használati díjak újabb szabályozása.
Uj magyar—jugoszláv távbeszélő viszonylatok m eg

nyitása.
Fogyasztási és italmérési adó alá eső küldem ényekről 

készített jegyzék megküldése a városok (községek) ré 
szére.

Forgalomkor! változások.
Pályázati hirdetm ények postam esteri állásra.
Kim utatás létszámból tö rö lt postakiadóról.
Betöltendő kiadónői állás.
Kiadói állást keresnek.

Felmentés és megbízás.

ad 25.393.

Dr. Asztalos Domonkos m. kir. postafőigaz
gatónak a debreceni m. kir. postaigazgatóság 
vezetésével való megbízására vonatkozó rende
let nevezett főigazgató kérelmére hatályon kí
vül helyeztetett és a debreceni m. kir. posta
igazgatóság vezetésével dr. Nagy Endre posta
igazgató bizatott meg.

Budapest, 1928. évi július hó 3-án.

Forgalomba került újabb typusu 1 pengős pénz- 
hamisítvány ismertetése.

25.585.

A m. kir. állami pénzverő közlése szerint, 
újabb typusu 1 pengős fémpénzhamisítvány 
került forgalomba.

A hamisítvány ón — ólom — antimon öt
vözetből öntés útján készült és galvanikus úton 
rezezve, majd ónozva van. A hamisítvány önt
vénye ripacsös, széldiszítés nélküli, kézzel haj
lítható, késsel faragható, hangja tompa.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az eset
leg hozzájuk kerülő ilyen hamisítványokkal az

1927. évi P. R. T, 8. számában közölt 22.182. sz. 
rendeletben foglaltak szerint járjanak el.

Budapest, 1928. évi június hó 30-án. ■

A ragszámos és feladóvevényszelvényes szál
lítólevelek, valamint a szállítójegyzékek új ki
adása és az ezzel kapcsolatos rendelkezések.

18.821.

1. Az 1927. évi P. R. T. 50. számában meg
jelent 11.890. sz. rendelettel a belföldi forgalom
ban rendszeresített ragszámos és feladóvevé- 
nyes szállítóleveleket, továbbá az ugyanakkor 
megjelent 15.693. sz, rendelettel rendszeresített 
szállítójegyzékeket az időközben szerzett ta
pasztalatok figyelembe vételével módosított 
alakban állíttatom elő.

Ezzel kapcsolatban a következőkről értesí
tem a hivatalokat:

a) Az új kiadású szállítólevél nagyobb mé<- 
retű lesz és így azon a cím, a súly, a portó be
jegyzésére, továbbá a bérmentesítésre szol
gáló postabélyegek és értéklenyomatok, vala
mint a ragszámszelvényen a felvevő postahiva
tal betüzőlenyomata részére több hely fog ren
delkezésre állani.
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b) A ragszámszelvényen a számok és betűk 
ijóval nagyobbak és feltűnőbbek lesznek.

c) Az azonosításnál felmerült nehézségek 
megszüntetése céljából az új szállítólevélen a 
nyomtatott ragszámok színe az alapnyomástól 
eltérően zöld lesz.

d) Abból a célból, hogy a szállítólevélen az 
egyéb ragjegyek felragasztására megfelelő hely 
legyen, a törzsszállítólevélen a ragszám a bal- 
széltől fél cm.-re lesz.

e) Az új kiadású szállítóleveleken a követ
kező új rovatok lesznek:

A törzsszállítólevélen felül „A felvevő hi
vatal neve“. Ebbe a rovatba felvevő hivatal tar
tozik kézírással, — azok a hivatalok pedig, ame
lyek névbetűzővei rendelkeznek, ennek lenyo
matával a hivatal nevét feltüntetni.

A szállítólevél balszelvényén felül a raktár
könyvi tételszám rovat alatt „Bérmentesítési
d íj.............P___  f“. E rovatba a feladáskor
történt bérmentesítés esetén be kell írni a bér- 
mentesítési díjat.

A szállítólevél balszelvényén alul „Kézbe
sítéskor fizetett összeg ............ P ---- f‘\  Ebbe
a rovatba be kell írni a kézbesítéskor beszedett 
összeget (postadíj, utánvétel, vám, adó, kézbe
sítési díj stb.) egy tételben.

Az utánvételes szállítólevél balszelvényén 
külön rovat lesz az utánvételi összegnek szá
mokkal való feltüntetésére.

2. Átmenetileg az összes postahivatalok tar
toznak már most a jelenleg forgalomban levő 
úgy a ragszámos, mint a ragszámnélküli szál
lítólevelek balszelvényén a kézbesítés alkalmá
val beszedett összeget egy tételben színes 
irónnal feltüntetni.

3. Jövőben a szállítólevelet kézbesítő kincs
tári postahivatalok a csomagok kiadása alkal
mával a bemutatott szelvénynek csak a felső ré
szét tartsák vissza, a szelvénynek másik részét 
pedig, amelyen a feladó neve és lakása, vala
mint a feladó írásbeli közleménye szerepel — 
a jelentkező félnek adják vissza.

Az esetleges fekbért a visszatartott szel
vényrész hátoldalán, vagy pedig a szelvényhez 
tűzendő külön papírlapon kell leróni.

Amennyiben címzett vonakodnék a szel
vényt átadni, vagy az nála elkallódott, a szel
vény pótlására pótszállítólevelet kell kiállítani. 
A kiállított pótszállítólevélen felül fel kell tün
tetni „szelvény pótlására“ szavakat.

A pótszállítólevelet ez esetben is az átvé
telre jogosultnak kell aláírni és a csomagot

csak az így aláírt pótszállítólevél átadása elle
nében szabad kiadni.

4. A postaügynökségek a ragszámos és fel
adószelvényes szállítólevéllel náluk feladott 
csomagok átvételét a szállítólevéltől elválasz
tandó feladóvevényszelvényen ismerik el. Tar
toznak azonban továbbra is a folytatólagos sor
számú ügynökségi feladóvevényt két példány
ban kiállítani. Az így kiállított mindkét pél
dány a feladóvevénytömbben marad. Ezt a 
rendelkezést az „Ügynöki Utasítás“ 10. §-ánál 
elő kell jegyezni. A leszámoló postahivatalok 
erről a rendelkezésről az ellenőrzésük alá tar
tozó postaügynökségeket a levelezőkönyveoske 
útján értesítik és annak betartását ellenőrizzék.

5. A szállítójegyzékkel feladott csomagok 
kézbesítésére vonatkozóan ezúttal utasítom a 
hivatalokat, hogy oly esetekben, mikor egy 
szállítójegyzékhez vegyesen utánvételes és 
nem utánvételes csomagok tartoznak, az ösz- 
szes, tehát az utánvételes csomagokat is . 14 
napig kell a címzett rendelkezésére tartani, ha
csak érvényes ellenkező rendelkezés nem tör
tént.

Budapest, 1928. évi június hó 29-én.

Lefoglalt tértivevénnyel feladott postai külde
mények tértivevényeinek aláíratása.

ad 19.235.
Tudomás és miheztartás végett közlöm a 

postahivatalokkal, hogy a Postaüzleti Szabály
zat 134. és 135. §-a alapján lefoglalt, tértive
vénnyel feladott postaküldemények kézbesíté
sekor az átvevő a küldemény átvételekor a tér- 
tivevényt is aláírni tartozik.

Amennyiben az ilyen lefoglalt küldemé
nyekre utólag kérnek tértivevényt, a tértive- 
vényt az átvevővel való utólagos aláíratás vé
gett a lefoglaló hatóságnak be kell mutatni. Ha 
ennek során az átvevő aláírása bármi okból 
meg nem szerezhető, a postahivatal a tértive- 
vénybe maga jegyzi be, a kézbesítő okmány 
alapján, a kézbesítési adatokat.

Budapest, 1928. évi június hó 30-án.

11. Változás a Csomagdíjszabásban.
24.623.

A hivatalok helyesbítsék a Csomagdíjsza
bást az alábbiak szerint:
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42. oldal, a 21. §. 20. pontjában a csomagki- 
eserélőhivatalok névsorában írják betürendi he
lyére Magyaróvár és Sátoraljaújhely nevét.

44. oldal utolsóelőtti sorában az „Agence 
Continentale et Anglaise“ szállítótársaság által 
szállított 15 kg. súlyú csomag kártérítési össze
gét 50-ről 55 aranyfrankra helyesbítsék.

50. oldal, Aranypart, 1 .útirányon ezentúl 
10 kg. súlyú csomag is küldhető, melynek díja 
10.35 P. — A 3 , hasábban „10“ mellé írjanak 
„ T  jelt.

52. oldal, Ausztráliai államszövetség: töröl
jék az 1. hasáb 4. sorában az ,,a)“ jelzést és a b) 
alatt az 1. hasábban levő négy sort; a (volt) a) 2. 
és 3. útirányt 1. és 2.-nak —; a (volt) b) alatti 
útirányt pedig jelöljék 3.-nak.

55. oldal, Belga Kongó, c) és d) alatt a 2. 
hasábban „németalf. hajó“ elé írják: „belga
vagy’1 szavakat; az 1 és 5 kg. súlyú csomag díja 
c) alatt 6.50 f  és 8.40 P; az 1, 3 és 5 kg. súlyúé 
pedig d) alatt: 4.90 f, 8.— és 8.70 P.

61. oldal, Brit-Nyugat-India, a) 2. útirány: 
a 3. hasábban töröljék „10“ mellől a ,,0“ jelt; ír
janak a 4. hasábban 16.45 (P) mellé 3) jelt és 
írják a 7. hasábba: ,,3) Cai'cos és Turks szige
tekre 20 fillérrel kevesebb.“

62. oldal, Brit-Nyugat-India, e) 2. útirány
nál: a 3. hasábban töröljék a ,,4“ jelt és a 7. ha
sábban a 4) jegyzetet.

65. oldal, Chile-né\ a * jegyzet 4. sorában 
„Punta Arenas” helyett írják: Magallanes.

68. oldal, Ecuador, c): ezentúl küldhető 10 
kg. súlyú csomag díja 9.30 P.

47. oldal, Egyiptom I. b) alatt jegyezzék 
elő a 7. hasábban: „Az egyiptomi Szudánba 
szóló, folyadékot-, könnyen olvadó anyagot-, 
üveget- és más törékeny tárgyat tartalmazó 
csomag sérüléséért az egyiptomi posta nem sza
vatol.”

75. oldal, Egyiptom, III. a) alatt az 5, 10, 
15 és 20 kg. súlyú csomag díja 6.35, 9.90, 14.40 
és 19.20 P; b) alatt az 1, 5, 10, 15 és 20 kg. 
súlyúé: 6.35, 7.65, 12.45, 18.95 és 23.75 P. — b) 
alatt az 1. hasábban „Kairó-ig“ után írják be: 
„Port-Said kikötőig illetőleg Suez-ig.“

76. oldal, Egyiptom, az 1, 5, 10, 15 és 20 kg. 
súlyú csomag díja IV. a) alatt: 5.20, 6.40, 9.95, 
14.45 és 19.30 P; IV. b) alatt 6.40, 7.65, 12.45, 
18.95 és 23.75 P.

79—80. oldal, Franciaország, III.: az 1. ha
sábban az 1. pont alattiak helyébe írják: „Va

lamennyi vasútállomásra“ a 3. és 4. hasábba ír
ják be az 1, 5, 10, 15 és 20 kg.-os fokozatnak 
megfelelően idetartozó súlydíjakként: 3.60, 
4.95, 8.25, 11.70 és 16.75 P; a 15 és 20 kg. súly
fokozat mellé a 3. hasábban írjanak ,,1)“ jelt és 
a 7. hasáb adatai helyébe írják: „*) Arany és 
ezüst érmékben v. rudakban, platina, arany v. 
ezüstórák és óraalkatrészek, ékszerek, drága
kövek, értékpapírok és szelvények csak érték
nyilvánítással és csak 10 kg. súlyig adhatók fel. 
2) A szállításból élőállatok, bankjegyek és 
postabélyegek ki vannak zárva”. A 2., 3. és 4. 
pontra vonatkozó minden adatot töröljenek.

83. oldal, .Görögország I.: az 1 kg. súlyú 
csomag díja — 1928. évi július hó 1-től — az 
1. útirányon 1.70; a 2.-on 2.25; a 3.-on 2.50 P.
— A 7. hasáb 1. és 2. sora közé írják be: „125 
cm.; 55 dm3“.

85. oldal, Hongkong, 1. útirány: töröljék a 
3. hasábban „10" mellől az ,,1“ jelt.

91. oldal, Kanada, III.: a 3) jegyzet után kö
vetkező bekezdés első sorában „2” helyett ír
ják: három; és a bekezdés végéhez írják hozzá: 
„Számlaűrlapokat rendszerint a kanadai vevő 
szokott az eladó rendelkezésére bocsátani, de 
kaphatók a bpesti keresk. és iparkamaránál is.“
— Ugyanezt a hozzátoldást a 93. oldalon levő 
(IV. alatti) c) pont 10. sora után is írják be.

94. oldal, Kap-Vérde-szigetek, 2. útirányon 
az 1 kg. súlyú csomag díja 3.85 f  P.

102. oldal, Marokkó, A) a) alatt az 1. hasáb
ban „Tanger“ mellé írjanak 4) jelt és írják a
7. hasábba: ,,1) Tangerbe a C) b) alatti útirány 
a gyorsabb.“

102—103. oldal, Marokkó: jegyezzék elő, 
hogy Nyugat-Marokkóban az a), b) és c) alatt 
felsorolt helyeken kívül a csomagforgalomban 
részt vesz még: Zemamra.

104. oldal, Marokkó (folyt.) ,,b) Tanger” 
alatt a 2. hasábban „Nbrit.“ után írjanak ,,3)“ 
jelt és írják a 7. hasábba: ,,3) Tangerbe ez a 
szállítási út gyorsabb, mint a A) a) alatti.“

109. oldal, Nagybritannia, V.: (az 1 kg.
súlyú csomag díja nem változik) a 3, 5, 10, 12, 
15, 17 és 20 kg. súlyú csomag díja a) alatt: 4.20,
4.40, 8.—, 13.60, 15.05, 18.45 és 19.40 P; b) alatt:
4.40, 4.45, 9.55, 15.60, 16.80, 20.65 és 21.45 P; c) 
alatt: 4.40, 4.45, 10.65, 17.30, 18.80, 22.40 és 23.80 
Pengő.

13. oldal, Nigeria: a 7. hasábban az *) jegy
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zetbe írják be betürendi helyére „Itu“ és „Umu- 
ahia“ helynevet.

119. oldal! Palesztina, I. a) 1. és b) 1. út
irány: töröljék a 3. hasábban az ‘ jelt; az 5. 
hasábban a * jeleket és a 7. hasábban a * jegy
zetet; — az I. b) 3. útirányon az 1,3 és 5 kg. 
súlyú csomag díja: 6.25 +> 8.05 és 9.15 P. (A 10 
kg.-ősé marad 16.95 P.)

120. oldal, Papua, 3. útirány: a 2. hasábban 
„Egyiptom" helyett írják: Ausztrália; az 1, 3 és 
5 kg súlyú csomag díja: 5.20, 10.65 és 13.45 P.

Paraguay, 1. útirány: a 6. hasábban „5 sp 
v. f” helyett írják: „3 sp v. f”

121. oldal, Perzsia: az 1—6. hasábból az a) 
alatti adatokat és a 7. hasábból a 2) jegyzetet 
töröljék; b) alatt az 1. hasábban a régi szöveg 
helyébe írják: ,,b) az Abadan, Ahwas, Bcnder- 
Abbas, Bouchir és Mohammerah hivatalokhoz 
irányítandó csomagok (1. kimutatást a 122. ol
dalon).“

122. oldal, Perzsia: a 7. hasábban a * jegy
zet 3. sorában „Henjam“ helyett — és ugyan
ezen oldalon „Hivatalok:“ cím alatt az 1. és 2. 
hasábban „Hendjam“ helyett (kétszer) — írják: 
Hingam. —* Az *) jegyzethez tartozó — az ol
dal alján levő — kimutatásban: Hamadan. Kaz- 
vin, Kirmanehah, Recht, Sultanabad, Tauris 
(Täbriz) és Teheran hivatalok székhelyére —, 
továbbá: Aragh, Astara, Astrabad, Azerbaid- 
jan, Damghan, Guilan, Kurdistan, Mazanderan, 
Semnan, Sennendedj és Zendjan tartomá
nyokba szóló — eddig „Bouchir poste restante“ 
círr^endőnek jelzett — csomagokat ezentúl 
„Kasr Chirin poste restante“ kell címezni; 
Broudjerd tartományba szólókat pedig Mo- 
hammerahba. E szerint helyesbítsék a tábláza
tot és ennek megfelelően a 7. hasábban az x) 
.jegyzet 10. sorában „Bouchir“ helyett írják: 
Kasr Chirin.

125. oldal, Portugál-lndia, 1. útirány: az 1. 
kg. súlyú csomag díja 4.10 P.

131. oldal, Spanyolország: az 1. hasábban II. 
b) alatt („Barcelona“ után) írják be: „Bilbao,“ 
és töröljék Manresa nevét; c) alatt töröljék 
Bilbao:t és írják be „Madrid” után: „Manresa,”.

134. oldal, St. Tkomé és Principe, 2. út
irány: az 1 kg. súlyú csomag díja 4.05 f  P.

137. oldal, Tanganyika terület: d) alatt az 
1. hasábban „Bukóba“ után írják be: „Kama-
cliuma, Mabuki”; a 7. hasábban az Exp. alatt 
felsorolt helyek közé írják betürendi helyére:

Bagamoyo, Iringa, Kilwa, Lushoto, Mikindani, 
Pangani és Tukuju helyneveket.

139. oldal, Togo, a) alatt az 1. hasábban ír- 
‘ják betürendi helyére: Bassari.

141. oldal, Ujguinea, 3. útirány: a 2. hasáb
ban „Egyiptom” helyett írják: Ausztrália; az 1, 
3 és 5 kg. súlyú csomag díja: 5.20, 10.65 és 13.45 
Pengő.

143. oldal, Venezuela, c) alatt az 1 és 5 kg. 
súlyú csomag díja 4.30 + és 5.60 P.

Töröljék a kínai postahivatalok névsorá
ból: a 156. oldalon: Lungan, Si; a 160. oldalon: 
Towtienchen és a 161. oldalon: Yunghü posta- 
hivatal nevét.

192. oldal, Palesztina csomagforgalomban 
résztvevő postahivatalai névsorában „El Maj- 
dal“ után tegyenek * jelt.

222. oldal, Kína, a) kínai hivataloknál a 2. 
hasábban levő adat helyébe írják: „rovatolási

| úton“; a 4. hasáb adata helyébe pedig: „Co-Di- 
. recteur-Général des Postes á Pékin.“

Figyelmeztetés.

Az „Elkan et Co. Hamburg“ és „C. Würt- 
tenberger, Bréma“ német szállítók útján továb
bítandó csomagot csak a feladó határozott kí
vánságára kell felvenni és feladó maga köteles 
a szállítólevélre az útirányt rávezetni, mert ez 
úton továbbított csomagot néha külön díjak 
terhelik, melyekért feladó felelős.

Budapest, 1928. évi július hó 3-án.

A P. K. U. 2. pótlékának szétosztása.

23.754.

A P. K. U. helyesbítésére vonatkozó 2. sz. 
pótlék megjelent.

A pótlékot a hivatalból kiosztott P. K. U. 
példányok tulajdonosai között díjtalanul hiva
talból osztatom szét. Ugyancsak díjtalanul kap
hatják meg a pótlékot kívánságra a vásárolt 
példányok tulajdonosai is.

Felhívom a postahivatalokat és a posta 
egyéb szerveit, hogy a pótlék alapján a P. K.
U.-t pontosan javítsák, a fedőlapokat az ott 
•megjelölt helyre ragasszák be és a változások 
keresztülvezetésének megtörténtét a P. K. U.
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legvégén levő „Előjegyzésibe a vonatkozó 
adatok bejegyzése mellett mindenkor írják be.

Budapest, 1928. évi június hó 16-án.

Hírlapok és folyóiratok szállítási díjainak utó
lagos lerovása.

17.966.

A Postaüzleti Szabályzat 40. §. 5. pont 4. 
bekezdése értelmében eddig csak a napilapok 
nyerhették azt a kedvezményt, hogy a postára 
adott lappéldányaik postai szállítási díját ha
vonként utólag is fizethették.

Felhatalmazom az igazgatóságokat { a pos
tavezérigazgatóság 8. postaüzem osztályát), 
hogy ezt a kedvezményt, előterjesztett kére
lemre, a nem naponta megjelenő hírla'pok és 
folyóiratok részére is megadhassák.

Budapest, 1928. évi június hó 25-én.

Nyilvános helyiségek rádióvevőberendezései 
után fizetendő használati díjak újabb szabá

lyozása.

23.765.

A nyilvános helyiségek rádióvevőberende
zései után fizetendő használati díjak megállapí
tása tárgyában kiadott folyó évi február hó 
5-én kelt 1615. számú rendeletemet (megjelent 
a Posta Rendeletek Tára 1928. évi 6. számában) 
folyó évi június hó végével teljes egészében ha
tályon kívül helyezem és helyette a következő
ket rendelem:

1. Szállodák, vendéglők, éttermek, kávéhá
zak, szanatóriumok, penziók és más hasonló 
nyilvános helyiségek tulajdonosai, bérlői a he
lyiségeikben felszerelt minden egyes rádióvevő
berendezés, illetőleg vevőkészülék után csak a 
rendes használatra megállapított díjat (havon
ként 2 pengő 40 fillér) kötelesek fizetni még 
abban az esetben is, ha vevőkészüléküket 
ugyanazon házon, illetőleg telken belül hango
san beszélők vagy hallgatók utján leágaztatják 
a tulajdonukat képező, vagy általuk bérelt he
lyiségekbe (étterem, kávéház, olvasóterem, 
vendégszoba, stb.), feltéve, hogy a leágaztatás- 
ért, illetőleg a rádió hallgatásáért vendégeiktől

semmiféle címen külön díjat nem szednek, to
vábbá, hogy az illető helyiség, amelybe a készü
léket leágaztatják a nyilvános helyiség tulajdo
nosának vagy bérlőjének saját kezelésében áll 
és nincs másoknak bérbeadva, vagy magánlaká
sul nem szolgál.

2. Ha a nyilvános helyiség tulajdonosa vagy 
bérlője, a vendégszobákat kivéve, oly helyi
ségbe ágaztatja le a vevőberendezést, amely he
lyiség másoknak van bérbe, illetőleg albérletbe 
adva (például a szállodához tartozó éttermet a 
szállodás albérletbe adja), vagy ha az illető he
lyiség magánlakásul szolgál, az ily leágaztatást 
a rádiórendelet 26. §-a értelmében önálló vevő- 
berendezésnek kell tekinteni és a használati 
díjat annyiszor kell felszámítani és annyi enge
délyokiratot kell kiállítani, ahány bérbeadott 
helyiségbe, illetőleg magánlakásba az engedé
lyes a vevőberendezést leágaztatni kívánja.

3. Végül abban az esetben, ha a nyilvános 
helyiség tulajdonosa, vagy bérlője a rádió hall
gatásáért bármiféle címen külön díjat szed, a 
berendezést kiterjesztett használatúnak kell te
kinteni és minden egyes vevőkészülék és le- 
ágaztatás után a kiterjesztett használatért meg
állapított díjat (Budapesten és Újpesten 24 
pengő, vidéken 7 pengő 20 fillér havonként) 
annyiszor kell beszedni, ahány helyiségbe a 
nyilvános helyiség tulajdonosa, vagy bérlője a 
vevőberendezést leágaztatja.

A postahivatalok fenti rendeletemet a 
folyó évi Posta Rendeletek Tára 6. számában 
megjelent 1615. számú rendeletemnél, valamint 
a múlt évi Posta Rendeletek Tára 20. számában 
közzétett Rádiórendelet 26. §-ánál és a Rádió
rendelet végrehajtási utasítás 14. f. és i. pontjá
nál jegyezzék elő és a nyilvános helyiségek 
rádióvevőberendezéseinek díjait folyó évi jú
lius hó 1-től kezdődőleg e rendeletem értelmé
ben újból állapítsák meg.

Budapest, 1928. évi június hó 26-án.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
nyitása.
23.917.

Egyrészről Pécs, másrészről Sombor (Zom- 
bor) és Subotica (Szabadka) közt a távbeszélő 
forgalom folyó évi július hó 5-én megnyílik. Az 
egyszerű háromperces beszélgetés díja mindkét 
viszonylatban 2 P 40 f.
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A hivatalok a Távbeszélő Díjszabást az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi június hó 24-én.

Fogyasztási és italmérési adó alá eső küldemé
nyekről készített jegyzék megküldése a váro

sok, községek részére,

9.618.

Az 1923. évi XXXIII. törvénycikk 3. §. a 
bor és húsfogyasztási adóbevételeket a városok
nak (községeknek) engedte át, ennélfogva azok 
kivetése a városok (községek hatáskörébe tar
tozik. Azonfelül a városok (községek) a terüle
tükön fogyasztott sör és égetett szeszesitalok 
és folyadékok után városi (községi) sör-, illetve 
szeszfogyasztási adópótlékot szedhetnek.

Ennélfogva a fogyasztási adóvonallal körül 
nem zárt helyek postahivatalai és a fogyasztási 
adóvonallal körülzárt városokban a házhoz kéz
besítéssel meg nem bízott postahivatalok, a fo
gyasztási és italmérési adó alá eső küldemények 
jegyzékét (603. sz. nyomtatványt) jövőben az 
illetékes pénzügyigazgatóság helyett havonta, 
illetve a helyi kívánalmaknak megfelelően eset
leg rövidebb időközben a városnak (községnek) 
küldjék meg.

Megjegyzem, hogy a városok (községek) a 
fogyasztási és italmérési adó alá eső küldemé
nyek szedését illetően szabályrendeletet alkotni 
kötelesek, amelyben az adó alá eső tárgyak 
egyenkint fel vannak sorolva. A hivatalok te
hát a szóban levő jegyzék pontos vezethetése 
céljából a várost (községet) a vonatkozó sza
bályrendelet egy példányának a postahivatal 
részére való megküldésére kérjék fel.

Budapest, 1928. évi június hó 23-án.

Forgalomköri változások.

I.

6.607.
Madarászpuszta O Bácsborsod, Bács-Bod- 

rog vm., bajai j., „K“ jellegű vasúti távírdája 
van, ezentúl tehát „i?LK “ is.

Budapest, 1928. évi július hó 2-án.

II.
ad. 22.808.

Baglyashegy O Inota,
Ferronia O Inota,
Felsőpuszta O Inota,
Hajagospuszta Cl Inota,
Hegedűs-malom Inota,
Lamberttanya O Inota,
Müllermalom Inota,
Rétipuszta n  Inota,
Szabómalom O Inota, valamennyi Fejér 

vm., székesfehérvári j., u. t. ezentúl valameny- 
nyinél Inota.

„Katonai baraktábor n  Inota“ törlendő a 
Helységnévtárból.

Budapest, 1928. évi június hó 21-én.

III.
23.223.

Poga kk (Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. 
vm., mezőcsáti j.,) neve Muhi-ra változtattatott 
át. Nevezett hely ennélfogva a Helységnévtár
ban „Mucsony“ után Poga eddigi adataival fel
veendő.

Poga kk., és „Mohipuszta n  Poga, Borsod, 
Gömör és Kishont k. e. e. vm., mezőcsáti j., u. 
p. és u t. Ónod’“ Muhi kk. adataira való utalás
sal törlendő.

. Budapest, 1928. évi június hó 28-án.

IV.
23.880.

Szentetornya nk., Békés vm., orosházi j., 
vasúti távírdája „K“ jellegűvé alakíttatott át; 
u. t. ezentúl Orosháza.

Laposmajor O Szentetornya, u. p. és u. t. 
ezentúl Gyopárhalma.

Budapest, 1928. évi június hó 30-án.

V.
24.832.

Nagypeterd kk., Baranya vm., szentlőrinci 
j„ ezentúl (§>£3 is.

Csatahely O Nagypeterd u. p. és u. t. 
ezentúl Nagypeterd.

Botyka kk., Baranya vm., szentlőrinci j., u. 
t. ezentúl Nagypeterd.

Botykapuszta C\ Botyka, u. t. ezentúl 
Nagypeterd.
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Kispeterd kk., Baranya vm,, szentlőrinci j., 
u. t. ezentúl Nagypeterd.

Sebespuszta 63 Kispeterd u. t. ezentúl 
Nagypeterd.

Nagyváty kk., Baranya vm., szentlőrinci j., 
u. t. ezentúl Nagypeterd.

Nyugatszenterzsébet kk., Baranya vm., 
szentlőrinci j., u. t. ezentúl Nagypeterd.

Nyugatszenterzsébetpuszta 63 Nyugat
szenterzsébet u. t. ezentúl Nagypeterd.

Rózsafa kk., Baranya vm., szentlőrinci j., 
u. t. ezentúl Nagypeterd.

Zsibót kk., Somogy vm., szigetvári j., u. t. 
ezentúl Nagypeterd.

Domolospuszta 63 Zsibót, u. t. ezentúl 
Nagypeterd.

Budapest, 1928. évi június hó 30-án.
VI.

24.656.
Bedeg kk., Tolna vm., tamásii j., ezentúl 

©S3 is.
Magyarkér kk., Tolna vm., tamásii j., ut. 

ezentúl Bedeg.
Felveendő a helységnévtárban:
Csabacsüd után: Csabagyöngye O Bedeg, 

Tolna vm., tamásii j., up. és ut. Bedeg.
A 67. oldalon Bedeg kk-nél lakott helyként 

) —( jelzéssel felveendő: Csabagyöngye.
Kiskamond után: Kiskánya O  Magyarkér, 

Tolna vm., tamásii j., up. és ut. Bedeg.
A 187. oldalon Magyarkér kk-nél lakott 

helyként, ) - (  jelzéssel felveendő: Kiskánya.
Budapest, 1928. június hó 28-án.

VII.
25.957.

Tiszavárkonyi szőllők 63 Tiszavárkony, 
Jász-Nagykun-Szolnok vm., központi j., ut. 
ezentúl Jászkarajenő.

Budapest, 1928. évi július 2-án.
VIII.

26.051.
Bajonta ü. Eh. Debrecen 2.
Budapest, 1928. évi június hó 28-án.

IX.
24.045.

Az ideiglenesen szünetelő szőce-rimány- 
majori ügynökség működését június hó 10-én 
újból megkezdte.

Budapest, 1928. évi június hó 21-én.

19.150.
X. •nsmmodT

D\:> I n  j j o ö q  

. . .T I  a s a í r V

Nemesbük és Zalaköveskút községek,-„Ne
mesbük” elnevezéssel közigazgatásilag egyesí
tettek. Ehhezképest a helységnévtárban a kö
vetkező helyesbítések vezetendők keresztül:

1. Zalaköveskút törlendő, helyette beírandó 
„Zalaköveskút 1. Nemesbük“.

2. Nemesbük kk., helyett beírandó Nemes
bük nk.

Budapest, 1928. évi június hó 30-án.

XI. häie îUK+?ocI
, _ n  - 

2 4 . 6 / 0 .

Páli nk., Sopron vm., kapuvári - j., ezentúl 
©S3 }s. I* I

Deákföldpuszta 6 3  Páli, Sopron v m . ,  k a 
ífiJsviripuvári j., ut. ezentúl Páli.

Malompuszta 63 Páli, Sopron vm., kapuj 
vári járás, ut. ezentúl Páli.

Budapest, 1928. évi június hó 28-án.

XII.
25.043.

Osli kk., Sopron vm., kapuvári j., ezentúl 
is.

Gusztávmajor O  Osli, Sopron vm., kapu
vári j., ut. ezentúl Osli. ------ -

Házhelypuszta 6 3  Osli, Sopron vm., kapu
vári j., ut. ezentúl Osli.

Tölösmajor 63 Osli, Sopron vm., kapuvári 
j„ ut. ezentúl Osli.

Budapest, 1928. évi június hó 28-án.
■ - • k *. 1 V : 'í  . /  * A. 1

XIII.
25.267.

Somogy kk., Baranya vm., pécsi j., ezen
túl <§>£3 is.

Henriktáró 63 Somogy, Baranya vm. pécsi 
j., ut. ezentúl Somogy.

Kulcsoscsárda 63 Somogy, Baranya vm. 
pécsi j. ut. ezentúl Somogy.

Lichtakna O Vasas, Baranya vm. pécsi j. 
ut. ezentúl Somogy.

Rückerakna 63 Somogy, Baranya vm. pé
csi j. ut. ezentúl Somogy.

Somogybányatelep 63 Baranya vm. pécsi 
j. ut. ezentúl Somogy.
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Thommentelep O Vasas, Baranya vm. 
pécsi j »it ezentúl Somogy.

Vasas kk., Baranya vm. pécsi j. ut. ezentúl 
Somogy.

Vasasbányatelep O Vasas, Baranya vm. 
pécsi j. ut. ezentúl Somogy.

Wiesnerakna O Vasas, Baranya vm. pécsi 
j. ut. ezentúl Somogy.

Budapest, 1928. évi június hó 28-án.

Pályázati hirdetmény.
24.606.

Postamesteri állásra tiszti szerződés köté
sének és a m. kir. postamesterek és postames
teri alkalmazottak országos nyugdíjegyesüle

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.

tébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek a 
kötelezettsége mellett.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a m. kir. postavezérigazs 
gatósághoz 1928. évi július 20-ig nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi június hó 27-én.
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Pályázati hirdetmény.
24.605.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésé
nek és a m. kir. postamesterek és postamesteri 
alkalmazottak országos nyugdíjegyesületébe

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.

nyugdíjjogos tagként való belépésnek a köte
lezettsége mellett: -

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a soproni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1928. évi július hó 20-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1928. évi június hó 27-én.
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Betöltendő kiadói állások.
A bátaszéki postahivatalnál július 15-től 

távirda- és távbeszélő kezelésben jártas 
k i a d ó n ő  alkalmazást nyerhet. Ajánlatokat 
az igények megjelölésével kérem.

266

Kiadói állást keresnek.
Gyakoralttal biró kiadó állandó alkalma

zást vállal, lehetőleg I—II. oszt. hivatalnál 
augusztus 1. vagy 15-re. Szíves megkeresést 
kér: Seres Endre postakiadó, Gyomoré, (Győr 
megye.)

10 éves kiadó július 15-ére állást keres
i

::I • :•

1 ___ ..............
eb r.

.m ; ■ ' '  
truyn g: 0£  ̂ ■

bárminő hivatalnál. Fizetés megegyezés sze
rint. Kiadónő, Gyarmat, (Győr megye.)

Postakezelés minden ágában jártas s gya
korlott kiadónő állást keres azonnalra. Cím: 
Frantich Isztimér, Fehér megye.

Mindhárom szakban jártas kiadó alkalma
zást keres július 15-től oly helyen, hol teljes el
látást is kaphatna. Szíves megkeresést kér: 
Bárány László, Zalalövő címre.

Posta-, telefonkezelésben gyakorlott, havi 
számadást önállóan végző, kisegítő alkalmazást 
keres, esetleg oly helyen, hol a távirdakezelést 
is elsajátíthatná. Háztartásban szívesen- segéd
kezik. Szives megkérését kér: Sághy Olga,
Csikvánd.

*

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1928. JULIUS 15. 28. szám.

T A R T A T O M
Cím- és jellegadományozás.
Kinevezés.
Elismerés.
Az 1928. évi budapesti távbeszélő betűrendes és szak

névsor kiadása.
Átminősítés.
Hivatalvezetői felm entés és megbízás.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
Postai szállítási tilalom hatályon kívül helyezése.
Budapesten dr. Lukács E truk felelős szerkesztésében 

és kiadásában megjelenő „Rendőrségi Lapok” című idő
szaki sajtóterm ék megjelenésének és terjesztésének el
tiltása.

A  közönséges postautalványforgalom  berendezése G ö
rögországgal.

Figyelmeztetés a ham is vagy hamisnak látszó posta- 
bélyeggel bérm entesített küldemények kezelése tárgyá
ban.

Vámcsomagoknak a vám eljárás kikerülésével való 
kézbesítése.

Hibás nyomású „Frankócédulá”-k kicserélése.
Szent István bélyegek forgalombahozafala.
A  befizetési lapok szabályszerű kitöltése.

Kalauzposta m enetrendjének m egváltoztatása.
A  távbeszélő biztosítékok legkisebb összegének le

szállítása.
A  távbeszélő előfizetők szám a vagy neve után való 

tudakozódás díjának esedékessége a távolsági távbeszélő 
forgalomban.

Uj magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok megnyi
tása.

Forgalomköri változások.
Kiegészítés a táviró és távbeszélő hivatalok névso

rához.
Pályázati hirdetmény m egüresedett hivatalvezetői ál

lásra.
Pályázat több ideiglenes minőségű II. osztályú posta

altiszti, II. osztályú kocsikezelői és II. osztályú vonalfel
vigyázói állásra.

Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ények postaügynöki állásra.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi május havi 

forgalma.
K im utatás a létszámból tö rö lt kiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Cím- és jellegadományozás.
28.195.

A magyar királyi kereskedelemügyi minisz
ter előterjesztésére a posta fogalmazási sza
kába tartozó tisztviselők létszámában dr. Tóth 
Kálmán postaigazgatónak a postafőigazgatói 
címet és jelleget adományozom.

Budapest, 1928. évi július hó 8-án.
Horthy s. k.

Herrmann s. k.,

Kinevezés.
25.885.

A m. kir. posta vezérigazgatója Nyegru 
János .csendőrtörzsőrmester, igazolványos ka
tonai altisztet, ideiglenes minőségű II. osztályú 
postaaltisztté nevezte ki.

Budapest, 1928. évi július hó 3-án.

Elismerés.
27.214.

A m. kir. honvédelmi miniszter Kaffga Jó
zsef m. kir. postasegédellenőrnek a m. kir. hon
védségnél közel 9 éven át teljesített kiváló szol
gálataiért köszönetét és elismerését fejezte ki.

Budapest, 1928. évi július hó 9-én.

15.982.
A m. kir. posta vezérigazgatója özv. Za- 

kovszky Rezsőné, született Gabrieli Ilona lep
sényi m. kir. postamesternőnek és Győry Sa
rolta lepsényi postakiadónak a posta tulajdo
nát képező értékek megvédése körül, nehéz 
helyzetben tanúsított, női alkalmazottaktól rit
kán tapasztalt önfeláldozó és bátor magatartá
sukért elismerését és köszönetét fejezte ki.

Budapest, 1928. évi július hó 7-én.
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Az 1928. évi budapesti távbeszélő betűrendes 
és szaknévsor kiadása.

28.165.
Értesítem a m. kir. postahivatalokat, hogy 

az új, 1928. évi május havi kelettel ellátott bu
dapesti távbeszélő betűrendes és szaknévsor 
megjelent.

A m. kir. postahivatalok a szolgálati cé
lokra szükséges példányokkal előttes igazgató
ságuk, illetve a postavezérigazgatóság kerüle
tébe tartozók a vezérigazgatóság X/8. ügyosz
tálya útján láttatnak el.

A budapesti távbeszélő előfizetők névsor
példányainak kiosztása iránt külön intézkedem.

A vidéki távbeszélő előfizetők — mivel a 
T. U. Sz. 27. §-ának 2r pontja értelmében díjta
lanul csakis a vidéki távbeszélő névsorra van 
igényük, — az új kiadású budapesti 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 érde
keltek figyelmét arra a körülményre, hogy a 
betűrendes névsorral egybekötve a budapesti 
távbeszélő előfizetőknek foglalkozási szakok 
szerint egybeállított névsora— szaknévsor — 
is megjelent. Ez a könyv különösen értékes 
azokra nézve, akiknek budapesti távbeszélő elő
fizetőkkel ügyeket kell lebonyolítaniok.

A hírlapi közleményben arra is reá kell mu
tatni, hogy mintegy 17.000 budapesti távbeszélő 
kapcsolási szám megváltozott. A vidéki távbe
szélő előfizetőknek saját érdekében áll tehát, 
hogy az új névsorból a hívott budapesti távbe
szélő előfizető helyes kapcsolási számát esetről- 
esetre megállapítsák.

A helyes budapesti hívószámok megállapí
tását egyébként a vidéki távbeszélő központok
nak kötelességévé is teszem, hogy téves szám
kérések miatt a távbeszélő áramkörök feleslege
sen igénybe ne vétessenek.

A vidéki távbeszélő előfizetők az új buda
pesti távbeszélő névsorokat helybeli postahiva
taluk útján rendelhetik meg. Ebből a célból ad
janak át a hivatalnak annyiszor 6 P-t, ahány új 
budapesti névsorra szükségük van. A hivatalok 
az így beszedett összegeket szolgálati postautal
ványon küldjék el a m. kir. posta hirdető hiva
tala (Budapest 114) címére. A hirdető hivatal az 
összeg beérkezte után a névsorokat kézbesítés 
céljából a hivataloknak azonnal megküldi. Az 
utalvány szelvényére minden egyes esetben fel
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kell jegyezni, hogy a hirdető hivatal az új ki
adású budapesti névsorból hány példányt küld
jön el. .

A hivatalok a náluk levő régi kiadású buda
pesti távbeszélő névsorokat szolgáltassák be a
m. kir. posta központi anyagraktárának selejte
zés céljából.

Budapest, 1928. évi július hó 10-én.

Átminősítés.
'25.474.

Dr. Szmolká Béla postasegédtitkárt saját 
kérelmére a IX. fizetési osztályba postafőtisztté 
minősítettem át.

Budapest, 1928. évi július hó 7-én.

Hivatalvezetői felmentés és megbízás.
27.433.

Lengyel Rezső főfelügyelő (120) felmente
tett a Budapest 10. számú postahivatal vezetése 
alól és megbízatott a Budapest 741. számú 
postahivatal vezetésével. Koltai János felügyelő 
(17) megbízatott a Budapest 90. számú posta- 
hivatal vezetésével.

Budapest, 1928. évi július hó 7-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
28.000.

A Wienben, a Wiener Volksbuchhandlung 
kiadásában megjelent „Das Jahr 1928“ című 
naptár postai szállítási jogát megvontam,

A postahivatalok ezt a naptárt a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi július hó 11-én.

Postai szállítási tilalom hatályon kívül 
helyezése.
28.001.

A Zürichben megjellenő „Jüdische Press
zentrale Zürich" című kőnyomatos lap ellen 
1922. évi július hó 22-én kelt 23.266. számú ren
delettel kimondott szállítási tilalmat hatályon 
kívül helyeztem.

Erről a postahivatalokat a Posta Rendele
tek Tára 1922. évi 55. számában megjelent fent- 
idézett rendelet kapcsán azzal értesítem, hogy 
ezen sajtótermék postára adott példányait aka
dálytalanul szállítsák és kézbesítsék.

Megjegyzem, hogy a szállítási tilalom a 
fentidézett rendeletben említett „Der Käm
pfer“ című lapra továbbra is fennáll.

Budapest, 1928. évi július hó 11-én.
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Budapesten dr. Lukács Etruk felelős szerkesz
tésében és kiadásában megjelenő „Rendőrségi 
Lapok“ című időszaki sajtótermék megjele

nésének és terjesztésének eltiltása.
27.760.

A belügyminiszter úr a Budapesten dr. 
Lukács Etruk felelős szerkesztésében és kiadá
sában megjelenő „Rendőrségi Lapok" című 
időszaki sajtótermék megjelenését és ter
jesztését megtiltotta.

Felhívom ennélfogva a kir. postahivatalo
kat, hogy a szóbanforgó sajtótermék netán 
postára adott példányait ne szállítsák és ne 
kézbesítsék, hanem a budapesti m. kir. állam
rendőrség főkapitányságához küldjék be.

E sajtótermék részére kifejezetten előfize
tésekről szóló postautalványokat és csekkbefi
zetéseket felvenni tilos. Az esetleg tévesen fel
vett összegeket a feladónak kell visszakézbesí
teni.

Budapest, 1928. évi .július hó 11-én.

A közönséges postautalványforgalom beren
dezése Görögországgal.

23.301.
Görögországgal a folyó évi július hó 15-től 

kezdve a mindkétirányú közönséges postautal
ványforgalom az alábbi feltételek mellett meg
nyílik. ♦

Egy utalvánnyal küldhető legmagasabb 
összeg mindkét irányban 7000 drachma.

A Görögországból Magyarországba cím
zett közönséges postautalványok átszámítását 
pengőre az utalvány-kicserélő hivatal végzi. 
Evégből a görög igazgatás a Magyarországba 
szóló közönséges postautalványokat az utal
vány-kicserélő hivatalhoz irányítja. Az említett 
hivatal az utalványozott drachmaösszeget a bu
dapesti áru- és értéktőzsde által az átszámítást 
megelőző napon (legutolsó árfolyam) megálla
pított hivatalos deviza árfolyamtáblázat pénz
rovatában közölt árfolyamon átszámítja pen
gőre s az átszámított összeget piros tintával a 
postautalvány fejlécére írja. A rendeltetési hi
vatal címzettnek ezt az összeget fizeti ki.

Ha valamely Görögországból Magyaror
szágba küldött közönséges postautalvány az 
utalványkicserélő hivatal kikerülésével köz
vetlenül érkezne a rendeltetési postahivatal

hoz, úgy ez a hivatal az utalványt haladék
talanul küldje el átszámítás végett borítékban 
a m. kir. posta utalványkicserélő hivatalához.

Távirati utalványok, utánvételes külde
mények és megbízások nem küldhetők. Ex- 
presszkézbesítés nem kérhető.

Görögországba, úgy mint általában a kül
földre szóló postautalványokat is, csupán a 
kincstári és azok a postamesteri hivatalok ve
hetnek fel, amelyek távírdával vagy távbeszé
lővel vannak egyesítve, illetőleg amelyek az át
számítási kulcsokat megkapják.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a 
Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és 
Rádió-Díjszabás 24. oldalán „Utalványforga
lom a következő országokkal van“ című kimu
tatásban.

Budapest, 1928. évi július hó 7-én.

Figyelmeztetés a hamis vagy hamisnak látszó 
postabélyeggel bérmentesített küldemények ke

zelése tárgyában.
27.647.

Egyik külföldi igazgatás felszólalása foly
tán figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a 
külföldre szóló és hamis vagy hamisnak látszó 
postabélyeggel bérmentesített küldemények ke
zelésénél ne mulasszák el a P. K. U. 73. §. 6 . 
pontjában leírt eljárást, nevezetesen a 708. sz. 
nyomtatványon kiállított értesítés elküldését.

Budapest, 1928. évi július hó 10-én.

Vámcsomagoknak a vámeljárás kikerülésével 
való kézbesítése.

24.705.

Tudomásomra jutott, hogy a postahivata
lok — a mozgóposták téves leadása folytán — 
még mindig kézbesítenek olyan vámcsomago
kat, amelyek vámkezelés alatt még nem voltak.

Tekintettel arra, hogy a címzettnek már 
kiszolgáltatott csomag utólagos megvámolta- 
tása nagyon körülményes és hosszadalmas, 
nyomatékosan figyelmeztetem a postahivata
lokat, hogy a külföldről eredő postacsomago
kat csak akkor kézbesítsék, ha mind a csomag, 
mind a szállítólevél „Vámmentes" ragjeggyel 
(bélyegzőlenyomattal) van ellátva és a csomag 
a szállítólevélen levő bélyegzőlenyomat szerint
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is átment a vámhivatal kezelésén, vagy pedig 
„Megvámolva" ragjeggyel és vámnyugtával fel
szerelve érkezik a hivatalhoz.

Hasonlóképpen a „Kísérőjeggyel“ szövegű 
ragjeggyel megragasztott csomagokat is, ame
lyek belföldi feladásuak ugyan, de vámárut tar
talmaznak, csak akkor szabad kézbesíteni, ha a 
fentiek szerint megállapítható, hogy már vám
kezeltettek.

Azokat a csomagokat, amelyekről a fen
tiek szerint megállapítható, hogy még vámke
zelve nem voltak, az illetékes vámközvetítő 
postahivatal nevére szóló — esetleg kézzel írt 
— irányító cédulával meg kell ragasztani és 
késedelem nélkül továbbítani.

E rendeletem szigorú megtartására azzal 
utasítom a hivatalokat, hogy az utólagos vámo
lás során esetleg be nem hajtható vámösszeg 
erejéig anyagilag is felelőssé teszem a hivatalo
kat. A vámközvetítő postahivatalokat pedig 
utasítom, hogy a tudomásukra jutó eseteket je
lentsék előttes igazgatóságuknak.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletet a P. 
R. T. 1926. évi 8. sz.-ban közölt 38.757. sz. ren
deletnél.

Budapest, 1928 évi július hó 5-én.

Hibás nyomású „Frankócédulá“-k kicserélése.
27.656.

Tudomásomra jutott, hogy egyes hivata
lok értékcikk-készletében még mindég vannak 
olyan „Frankócédula" felirású 1923. évi kiadású 
űrlapok, amelyek hátoldalán a „Díjak részlete
zése“ felirású szelvény, hibás nyomás követ
keztében, a címoldal „Szelvény" felirású részé
vel ellenkező oldalra került.

Az ilyen hibás nyomású űrlapok haszná
lata zavarokra ad okot. Ezért felhívom a posta- 
hivatalokat, hogy „Frankócédula“ készleteiket 
vizsgálják felül és ha ilyen hibás nyomású űr
lapokat találnának, azokat hivatalos értékle
vélben kicserélés végett küldjék be a m. kir. 
posta értékcikkraktárának Budapestre.

Az értékcikkraktár a hivataloktól beér
kező eme hibás nyomású frankócédulaürlapo- 
kat köteles nyomban átvenni, azokat forgalom- 
képes űrlapokkal kicserélni. Az értékcikkrak
tárban összegyűlt hibás nyomású frankócédu
lák ellenértékét az értékcikkraktár levonóív
ben számolja el. ,

A postahivatalok a beszállításnál készített 
értéklevél címoldalán a tartalmat „Hibásnyo
mású frankócédula - P —f. értékben“ felírást al
kalmazzák és a csereürlapok beérkeztéig az ér
téklevél feladóvevényét értékcikkészletük kö
zött őrizzék meg.

Budapest, 1928. évi július hó 4-én.

Szent István bélyegek forgalomba hozatala.
27.289.

A Szent István ünnepségekkel kapcsolat
ban, folyó évi augusztus hó 1-ével, Szent István 
képét ábrázoló 8, 16 és 32 filléres postabélyege
ket bocsátók forgalomba.

Ezek a bélyegek 18x23 m/m nagyságban 
egy színben, réznyomás útján készültek s vízje
lük azonos a P. R. T. 1923. évf. 30. számában 
12.305. sz. rendelettel ismertetett vízjellel.

A 8 filléres bélyeg színe zöld, a 16 filléresé 
narancsvörös, a 32 filléresé pedig kék.

A bélyegek műszaki leírása a következő: 
Az álló téglányalakú bélyeg rajza a külső ré
szén csipkézett szélű vonalkeretből áll, ame
lyen belül Szent István királyunk dicsfénytől 
övezett, balranéző mellképe látható, fején a 
magyar szent koronával, vállán a királyi palást
tal. A köralakú dicsfényben a „Szent“ „István" 
név olvasható. A bélyeg jobb és bal felső sar
kában az értékjelzés a bélyegkép alsó részén a 
„Magyarország“ szó olvashatók, fehéren, színes 
alapon.

Folyó évi augusztus hó 1-től kezdve 
augusztus hó végéig minden postahivatal, pos
taügynökség és postai értékcikkárusítóhely a 
most forgalomban levő 8, 16 és 32 filléres bé
lyeg helyett csakis a Szent István bélyegeket 
árusíthatja s az értékcikkraktár csakis ily rajzú 
8, 16 és 32 filléres bélyegekkel fogja augusztus 
hóra az érdekelteket ellátni.

A rendes 8, 16 és 32 filléres bélyegek ez 
alatt az idő alatt is érvényben maradnak s így 
az ezekkel bérmentesített küldeményeket pót
díjjal megterhelni nem kell.

Augusztus hó végével megmaradt készle
tet a postahivatalok vonják be az ügynökségek
től, értékcikkárusoktól s saját megmaradt 
készletükkel együtt küldjék be jegyzék kísére
tében a m. kir. posta értékcikkraktárába.

Az értékcikkraktár a beküldött bélyegek
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helyett ugyanannyi és ugyanoly értékű rendes 
bélyeget fog a beküldőnek cserébe küldeni.

Augusztus hó vége után e bélyegeket többé 
nem szabad árusítani, azonban a közönség a 
birtokában lévő ily bélyegeket bérmentesítésre 
további intézkedésig akadálytalanul felhasznál
hatja.

Budapest, 1928. évi július hó 7-én.

A befizetési lapok szabályszerű kitöltése.
39.664.

Az utóbbi időben mind gyakrabban előfor
dul, hogy befizetési lapokkal történő befizeté
sek esetén a befizető neve úgy az értesítő lap
ról, mint a könyvelési szelvényről hiányzik s 
ugyanakkor az aljegyzőkén sincs feltüntetve, 
vagy a megfelelő helyeken fel van tüntetve 
ugyan, azonban olvashatatlanul s így a befizető 
kiléte mindkét esetben vagy egyáltalán nem, 
vagy csak nehezen állapítható meg, ami a 
csekkszámlatulajdonosok részéről rendkívül 
sok felszólalásra ad okot. Sokszor előfordul az 
is, hogy bianco befizetési lapokkal történő be
fizetések esetén a befizető, a csekkszámlatulaj
donos neve és címe helyett is, saját nevét és 
címét tünteti fel, ami az ilyen bianco befizetési 
lapok könyvelhetőségét megakadályozza és 
többszöri levélváltásra szolgáltat okot.

Ennek következtében felhívom a hivatalo
kat, hogy csak szabályszerűen, olvashatóan ki
töltött befizetési lapokat fogadjanak el, a befi
zetők nevét pedig az aljegyzők megfelelő rova
tába minden esetben okvetlenül írják be. Bi
anco befizetési lappal történő befizetés esetén 
pedig akkor, amikor a befizető és csekkszámla
tulajdonos gyanánt ugyanaz a név van feltün
tetve, lehetőleg intézzenek kérdést a befizető
höz, hogy az összeget tényleg saját csekkszám
lájára óhajtja-e befizetni s csak megfelelő vá
lasz esetén fogadják el a befizetést, ellenkező 
esetben pedig a befizetési lap helyes kitöltésére 
oktassák ki a befizető felet.

Budapest, 1928. évi június hó 30-án.

Kalauzposta menetrendjének megváltoztatása.
24.855.

Folyó évi június hó 1-től a Kalocsa-Kiskő- 
rös 186. számú kalauzposta a 4761. számú vo

nat helyett a 4729. számú vonatban a Kiskőrös- 
Kalocsa 186. számú kalauzposta a 4722. számú 
vonat helyett a 4730. számú vonatban közleke
dik.

A hivatalok a változást a P. R. Tára ez évi 
22. számában közzétett 17.634. számú rendelet
nél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi július hó 2-án.

A távbeszélő biztosítékok legkisebb összegének 
. leszállítása.

10.802.

A Távbeszélőüzleti Szabályzat 50. §. 3. pont 
második bekezdésében megállapított távbe
szélő biztosíték legkisebb összegét folyó évi 
július hó 1-től kezdődőleg 50 pengőre szállítom 
le.

Ezt a rendeletemet a Tb. Ü. Sz. idézett 
pontjánál jegyezzék elő. A változás szöveg sze
rinti helyesbítése iránt külön pótlék útján fo
gok intézkedni.

Budapest, 1928. évi június hó 29-én.

A távbeszélő előfizetők száma vagy neve után 
való tudakozódás díjának esedékessége a távol

sági távbeszélő forgalomban.

10.306.

A távbeszélő előfizetők száma vagy neve 
után a távolsági távbeszélő forgalomban való 
tudakozódás tárgyában a P. R. T. 1928. évi 1. 
számában közzétett 49.092. számú rendeletem- 
ben foglaltakat módosítva, felhívom a kir. hiva
talokat, hogy az oly tudakozódás után, hogy a 
pontos nevével és lakcímével megjelölt termé
szetes vagy jogi személy valamely más távbe
szélőközpontnál előfizető-e és állomásának mi 
a kapcsolási száma, díjat csak abban az esetben 
számítsanak, mikor a tudakozódás beszélgetési 
bejelentéssel nem kapcsolatos. Ha ellenben a fél 
a tudakozódással egyidejűleg kapcsolatos be
szélgetést is jelent be, úgy a kért előfizető szá-' 
ma után való kérdezősködés díjmentes. A meg
tudakolt adatok a bejelentett beszélgetés táv
beszélő jegyére (átmenő illetőleg érkezési lap
jára) ilyen esetben utólag ráirandók.

Az oly tudakozódás, mely arra irányul,
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hogy valamely számnak ki az előfizetője, min
dig díjköteles.

A kir. hivatalok a 49.092/1928. számú rende
letnél a jelen rendelet számát jegyezzék elő.

Az összesítő kimutatásba csak azokat a tu
dakozódásokat kell felvenni, melyekért a hiva
tal díjat szedett be.

Az üzletszabályzat megfelelő kiegészítése 
iránt fedőlapok útján fogok intézkedni.

Budapest, 1928. évi június hó 29-én.

Uj magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

26.549.
Egyrészről Nyíregyháza, másrészről Biala, 

Tarnów, Krakow és Katowice között a távbe
szélő forgalom folyó évi július hó 15-én nyílik 
meg.

Az egyszerű 3 perces beszélgetés díja mind
egyik viszonylatban 6 P 15 f.

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

Budapest, 1928. évi július hó 10-én.

Forgalomköri változások.
I.

25.031.
Folyó évi június hó 20-án megnyílt a mátrai 

szanatóriumi postaügynökség. Ennek folytán a 
Helységnévtár 192. oldalán „Mátraitanya O 
Verpelét“ után: Mátrai Szanatórium ^  Gyön
gyös, Heves vm., gyöngyösi j., isi Eh. Gyön
gyös, ut. Gyöngyös, Vámosgyörk 
Gyöngyös.........172., postáig. D., V/3.

A postahivatalok és ügynökségek névsora 
is megfelelően helyesbítendő.

Budapest, 1928. évi július hó 6 -án.

26.470.

Szárföld kk, Sopron vm., kapuvári j., ezen
túl 0 2 3  is

Macskamajor O  Szárföld, Sopron vm., ka
puvári j., ezentúl ut. Szárföld.

Veszkény kk., Sopron vm., kapuvári j., ezen
túl ut. Szárföld.

Eszterházy major G> Veszkény, Sopron vm., 
kapuvári j., ezentúl üt. Szárföld.

Babót, kk., Sopron vm., kapuvári j., ezentúl 
d)£3 is.

Imremajor O Csesznek, Veszprém vm., 
zirci j., ezentúl up. is Zirc.

Budapest, 1928. évi július hó 3-án.

III.
25.398.

A budapesti 32. sz. postahivatal folyó évi 
június hó 21-én távbeszélővel egyesíttetett.

Budapest, 1928. évi június hó 27-én.

IV.

20.613.

Jánd kk., Szatmár-Ugocsa és Bereg k. e. e. 
vm., vásárosnaményi j., ezentúl ISI, ut. továbbra 
is Gergelyi. Az ügynökség díjnégyszög száma. 
2419.

E változással kapcsolatban: Jándiszegtanya 
OJánd up. ezentúl Jánd, — Mánditanya Jánd 
up. ezentúl Jánd.

A „Postahivatalok és ügynökségek névsora“, 
valamint a Helységnévtár adatai helyesbíten
dők.

Budapest, 1928. évi június hó 30-án.
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Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.
I. Ú jonnan n y ílt távíró és távbeszélő hivatalok s táviratkézbesítésre felhatalm azott vasúti távíró hivatalok.
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1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 í i 12 13 14

i A l s ó g ö d
P e s t - P i l i s -

S o l t -
K i s k u n

Ve-
zár
ig-

— — L * — — — — — 3 5 8 0 G ö d —
C ö d  t á v b .  k ö z 

p o n t h o z  c s a t l a k o z ó  
n y i l v á n o s  á l l o m á s

2 A p a r T o l n a  ‘j Pé — — L — — — — — V 4 0 3 6 B o n y h á d V I . 16. —

3
B a k o n y -

c s e r n y e
V e s z p 

r é m
S o — — L — — — — 202 4 5 8 8

Z i r c
B o d a j k V .  17. —

4
B a k o n y -

^ á r k á n y
F e j é r

Ve
zér
ig-

— — L — — — — — 2821 M ó r — —

5 B a r a n y a j  e n ő B a r a n y a pó — — L — — — - — 4 0 1 7 S á s d V I .  19. —

6 B á n o k -
s z e n t g y ö r g y

Z a l a P é — — L — — — — — 4 0 8 6 L e t e n y e I .  20. —

7

8

B e c s e h e l y Z a l a P é ■ — — L — — — — — 4 0 8 6 L e t e n y e I. 15. —

B e d e g T o l n a Pé — — L — — — — — 4 0 9 7 T a b — —

9 B o g y o s z l ó S o p r o n : So — - L — — - — 8 0 0 4 5 9 1 C s o r n a V .  12. —

10 B o l y o k B o r s o d De — L — — — — 290
3111
3 1 1 2  
3 5 5 0

Ózd I. 4 . —

11 C e r e d N ó g r á d
Ve
zér
ig

— — L — — — — — 2 7 7 9
S a lg ó 

t a r j á n
I V .  19. —

12

13

C s á k b e r é n y F e j é r
Ve
zér
ig-

— — L — — — — — 2821 M ó r — —

*

C s e t c n y
V e s z p 

r é m
S o — — L — — — — 26 3 4 5 8 8

Z i r c
B o d a j k

V .  17. —

14 D e n c s h á z a B a r a n y a Pé — — L — — • - — — 4 0 9 9 S z i g e t v á r VI. 21. —

15 D i ó s v i s z l ó B a r a n y a Pé — — L — — — — — 4 0 5 3 P é c s  1. V I .  16. —

16 D í s z e i Z a l a P é — — L — — — — 58 2 4 5 5 9 T a p o l c a I I .  24 . —

17 Dőr S o p r o n S o

Ve*
zér-
ig-

— — L — — — — 691 4 5 8 6 C s o r n a V .  12. —

18 D ö m ö s
E s z t e r 

g o m
— — L 2 5 8 9

B p e s t  k .  
E s z t e r 

g o m
I V .  30. —

19 E g y e d S o p r o n S o — — L — — — — 69 0 4 5 8 2 C s o r n a I V .  15. —
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Meg

nyílt Megjegyzés

O
'O
H

a-< szolgálati jellege £ H van

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 Felsőpaty Vas So — — L — — — _r 1039 4514 Sárvár 1. V. 30. —

21 Felsősáp N ógrád
Ve
zér
>g*

— — L — — — — — 2818 Vác — —

22 Felsőszemenye Zala Pé — — L — — — — — 4096 Lenti.
Letenye IV. 22. —

23 Halmaj — De — - L 3503 — V. 14. Kiegészítés

24 Hegyfalu Vas So — — L — — — — —
4514
4589 — V. 24. Kiegészítés

25 H etvehely Baranya Pé — — L — — — — — 4093 Bükkösd IV. 4. —

26 Hidas Baranya Pé — — L — — — — — 4011 Pécs 1. 
Bonyhád VI. 9. —

27 Ikrény G yőr So Gy. S. _ — — L - é — 9866 G y ő r 1. 
Sopron 1. V. 15. —

28 Inota Fejér
Ve
zér
ig

— — L — — — — - 2321 Székes- 
fehérvár 1 VI. 2. —

29 Isztim ér Fejér
Ve
zér
ig-

— - L — — — — — 3578
Fehér
vár

csurgó
— —

30 Kapolcs Zala Pé — — L — — — — — 4559 Tapolca III. 29. —

31 Kánya Tolna Pé — — L — — — — — 4077 Tab IV. 24. —

32 Kelebia Bács-
Bodrog Sze L 2322 — — Kiegészítés

33 Kerkaszent-
miklós Zala Pé — — L — — — — — 4096 Lenti,

Letenye IV . 19. —

34 Kémes Baranya Pé — — L — — — — — 4580 H arkány,
Vajszló IV. 18. —

35 Kokad Bihar D e — — L* — — - — 1872 3060 Debrecen 
1. •

III. 28.
*A 3060. sz. áram 

körbe kapcsolt 
nyilv. állomás

36 Kovácshida
•

Baranya Pé — — L — — — — — 4580 Harkány IV. 24. —

37 M agyarherte-
lend Baranya Pé — — L — — — — — 4006 Pécs 1. V. 10. —

38 M agyarmecske B aranya Pé — — L — — — — — 4091 Szent-
lőrinc III. 26. —

39 M agyarszent-
iván B aranya Pé — — L 4091 Szent-

lőrinc III. 22. —

40 Medgyes- 
' bodzás A rad Sze — L 5078 Medgyes-

egyháza — —
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-M'D aÜ szolgálati: jellege X H . van . i
H 1 2 3 4 5 í l 7 8 9 10 11 12 13 " 14

41
M ezőszent-
gyorgy

V eszp
rém So ' f f  9 Ár L — — — — 145 , 4585 Lepsény, V. 15. '■ — '

42
M onostor-

apáti Zala Pé ÖÁ L — — — — 4559 Tapolca IV. 23., —

43 N agybicsérd Baranya Pé " ' J — ■■ — L — — — • — — i 4002 Szent-
lőrinc IV. 5. ■ rrr ;

44 N agypeterd Baranya Pé " - — . L — — — 4098 Szent-
lőrinc VJ. 13. '—

45 Osli Sopron So — L — — — 918 4592 Kapuvár VI. 21. —

46 ölbő Vas So — — L — — — — 1039 4514 Sárvár 1. V. 30. ; —

47 Palotabozsok Baranya pú — L — —- — — 4095 Pécs-
várad VL 5. — ■

48 Páli Sopron So — — L — — — — 799 4590 Beled VI. 18. — ■

49 Perbál
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun

Ve.zér
ig-

— — L — — — — — 2706 Zsám bék III. 15. — '

50 Pilisborosjenő
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun ” — — L — — — — — 2717 Budapest

k IV, 28,: — ' - . ;

51 Pusztavám Fejér ” — — L — — — — — 2822 Mór — __ - - \ ,- r. ;

52 Püspöklak Baranya Pé — — L — — — — - — - 4002
Püspök-

szent
erzsébet

I. 17.

53 Rábacsanak Sopron So — — L — — — — 690 4582 Csorna IV. 16.

54 R ábapordány Sopron So — — L — — — — 691 4587 Csorna IV. 24.
i

55 Rábaszovát Sopron So — — L — — — - 691 4587 Csorna V. 12. ] “ lOil

56 Rábatam ási Sopron So — — L - — — 800 4591 Csorna IV . 30. — - . :

57 Rácmecske Baranya Pé — — L — — — — — 4095 Pécs-
várad V. 16. —

58 Répcelak Vas So — — L — — — - - 4 ' . 4589 — V. 24.
•

. K iegészítés

59 Sámod Baranya Pé — — L — — — — — . 4580- Vajszló ?II. .27. f  .' 1 -r- 1

60 Sáregres Fejér
Vezér
ig

— L* — —; — — 3579 Sár-
bogárd V I. 11.

*Sárbogárdhoz 
csatlakozó nyil
vános állomás

61 Somogy Baranya Pé — -- L — — — — 4059 • Pécs 1. VI. 14. ' ’ - __ -
' r- • -----
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o szolgálati jellege £ H van
H l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 íi 12 13 14

62 Szabadszent
király Baranya Pé — — L 4092 Szent-

lőrinc IV. 2. —

63 Szár Fejér
Ve
zér
ig-

— — L — — — — — 2819 Bicske IV. 28. —

64 Szemere Abauj-
Torna De — — L — — — — 845 3503 Forró-

encs N évváltozás

65 Szécsisziget Zala Pé — — L — — — — — 4096. Lenti,
Lctenye IV. 17. —

66 Szil Sopron So — - — L — — — — 799 4581 Csorna IV. 13. —

67 Szilsárkány Sopron So — — L — — — — 690 4581 Csorna IV. 11. ' —

68 Taliándörögd Zala Pc — . — L — — —■ - — 4559 Tapolca III. 29. —

69 Tevel Tolna Pé — - L — — — — — 4088 Högyész II. 7. Kiegészítés

70 U raiujfalu Vas So — — L — — — — 915 4589 Sárvár 1. V. 25. —

71 Vág Sopron So — — L — — — - 798 4583 Szany IV. 23. —

72 V ásárosdom bó Baranya Pé — - L — — —— — 4094 Sásd IV. 12. —

73 Velence Fejér
Ve
zér
ig.

— — L — — — — — 2595 — V. 25. Kiegészítés

74 Vém end Baranya Pé — —L — — — — — 4095 Pécs-
várad VI. 8. —

75 V értesacsa Fejér
Ve
zér>g- — —L — — — — — 2729

Székes-
fehérvár

1.
— —

76 Zabar Nógrád
Ve
zér
ig

— —L — — — — — 2779 Salgó
ta rján IV. 19. —

77 Z alatárnok Zala Pé —
-

L

-
— — — — — 4087 Nova I. 30. —

II. Egyéb változások.
A) Bekapcsoltattak levelezésre a) távbeszélő: Balatonalmádi és Balatonkenese a 4576., 

Balatonföldvár, Kőröshegy és Szántód a 4089., Battonya és Mezőhegyes az 5039., Bánhida a 
2285., 2607., Beled a 4590., Békéssámson és Tótkomlós az 5077., Bicske a 2819., 2607., Bodajk 
a 2821., 4588., Budapest k. a 2283., 2284., 2285., 12.075., 12.076., 12.077., Bükkösd a 4093., Csorna 
a 4581., 4582., 4586., 4587., Debrecen 1., Eger 1., Füzesabony és Tiszafüred a 3068., Fehérvár« 
csurgó a 3578., Göd a 3580., Győr 1. a 12.074., Harkány és Vajszló a 4580., Hatvan 1. a 2517., 
Hegyeshalom a 2107., Högyész a 4088., Kapuvár a 4592., Kánya a 4097., Keszthely a 4049., Komá« 
rom 4. a 2283., 2604., 2605., 2607., Lenti a 4082., 4096., Lepsény a 4585., 4096., Mátészalka és
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Vásárosnamény a 3065., Medgyesháza az 5078., Mór a 2821, 2822., Nagyigmánd a 2605., Nagy
vázsony és Tapolca a 4559-, Nézsa a 2818., Ózd a 3550, 3111, 3112., Pápa és Mezőlak a 4584., 
Pécsvárad a 4095., Salgótarján a 2779., Sárbogárd a 3579., Sárvár 1. a 4589, 4514., Sásd a 4094., 
Siófokfürdő a 2257., Sírok a 3551., Szany a 4583., Szentlőrinc a 4091, 4092, 4098., Szolnok 1. az 
5070., Szombathely 1. a 4529., Tata a 2284, 2607., Tiszalök a 3044., Túra és Zsámbok a 2820., 
Zirc a 4588., Zsámbék a 2706. sz. áramkörbe.

B) Kikapcsoltattak: a) távíró: Tevel a 930. sz. vezetékből; b) távbeszélő: Battonya és 
Mezőhegyes az 5008., Békéscsaba 1. és Békéscsaba 3. az 5042., Békéssámson az 5039., Buda» 
pest k. és Szolnok 1. a 2235., Bánhida, Komárom 4. és Tata a 2578., Eger 1., Füzesabony és Tisza* 
füred a 3562., Keszthely és Zalaapáti a 4083., Tapolca a 4556., Zsámbok a 2517. sz. áram
körből.

C) Szolgálati jellegváltozás: Békéscsaba 3. a távbeszélőnél C helyett L., Csenger a táv
írónál és távbeszélőnél L helyett C., Csepreg a távírónál és távbeszélőnél L helyett C/2., 
Enying a távírónál és távbeszélőnél május l*től október 31-ig L helyett C., Fehérgyarmat a 
távírónál és távbeszélőnél L helyett C., Jászkisér a távírónál és távbeszélőnél L helyett C/2., 
Kapuvár a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C., Kiskunhalas és Szigetvár a távírónál és távbe
szélőnél ezentúl C., Moson a távírónál és távbeszélőnél L helyett C/2, Abaújszántó a távírónál 
és távbeszélőnél C/2 helyett C., Madaraspuszta és Szentetornya vasúti távíróhivatalok K jel
legűvé alakíttattak át.

D) Egyéb változások: Abaújszemere neve Szemere-re változott. — Bajnánál és Teveinéi 
az 5. rovatból az L betű törlendő. — Békéscsaba 3-nál az L szolgálat megjelöléshez megjegy
zésként beírandó: „Nyilvános távbeszélő állomás“; a 13. rovatból Békéscsaba 1. törlendő. — 
Borsodszemerénél, Csobajnál, Egerfarmosnál, Egerlövőnél, Gulácsnál és Gyöngyöstarjánnál 
az 1. hasábban az (ü) jelzés törlendő. — Gyopárhalmánál az 1. hasábban levő „(VI. 1.—IX. 16.)“ 
megjelölés törlendő és ugyanebbe a hasábba (ü) jelzés teendő. — Kiskapud vasúti távírónál 
törlendők az összes adatok. — Kiskunhalas kincstári hivatallá alakíttatott át; az 1. hasábba (K) 
jelzés írandó. — Kőröshegynél a 6. hasábban az L betű mellől a 4. szám és a hozzátartozó meg
jegyzés törlendő. — Pusztamérges közvetítő hivatala Kiskunhalas helyett Szeged 1. — Eger, 
Ernőd, Füzesabony, Gyöngyös, Hort, Karácsond, Kál-Kápolna, Ludas, Makiár, Mezőkeresztes, 
Mezőkövesd, Mezőnyárád, Mezőnyék—Ládháza, Miskolc üv. és Vámosgyörk hivataloknál a 
13. hasábban (a közvetítő hivatalok közül) törlendő Hatvan 1. — Diósviszló, Egyed*Rábacsa- 
nak, Magyarhertelend, Palotabozsok, Rábapordány, Rácmecske, Sámod, Szár, Szilsárkány, Vé* 
mend és Vértesacsa vasúti távíróknál az L betű a 8. hasábban törlendő és a 7. hasábba írandó.

Pályázati hirdetmény megüresedett hivatalveze
tői állásra.

27.433.

A Budapest 10. számú postahivatalnál a hi
vatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözési il-. 
letményekre való igényjogosultsággal pályáz
hatnak a tényleges szolgálatban álló postahiva
tali igazgatók, főfelügyelők, felügyelők és olyan 
főtisztek, akiknek legalább 15 évi szolgálatuk 
van.

Jelentkezni lehet e közlemény megjelenésé
től számított két héten belül szolgálati úton a
m. kir. postavezérigazgatóságnál.

A postaigazgatóságok, a műszaki fel

ügyelőségek, a központi hivatalok és a vezér- 
igazgatóságnak közvetlenül alárendelt postahi
vatalok a jelentkezéseket a postavezérigazgató
ság 1. ügyosztályához terjesszék fel.

Hivatalvezetői állással természetbeni lakás
jár.

Budapest, 1928. évi július hó 7-én.

Pályázat több ideiglenes minőségű II. osztályú 
postaaltiszti, II. osztályú kocsikezelői és II. osz

tályú vonalfelvigyázói állásra.
24.843.

A m. kir. postánál több II. osztályú posta 
altiszti, II. osztályú kocsikezelői és II. osztályú 
vonalfelvigyázói állás kerül betöltésre.
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Ezzel az állással az 1927. évi 9000/M. E. 
számú kormányrendelet kiegészítő részét ké
pező 15. számú kimutatás szerint megállapított 
havi 91 pengő fizetés és az állomáshelynek meg
felelő lakáspénz, továbbá természetbeni egyen- 
ruházat jár.

A betöltendő állásokra az 1873. évi II. tör
vénycikkben előírt igényjogosultsági igazol
vánnyal ellátott katonai altisztek, valamint a lét- 
számapasztás folytán a tényleges szolgálatból 
elbocsátott és megfelelő szakképzettséggel bíró 
állami altisztek bírnak elsőbbséggel, másodsor
ban pedig a postánál nagy számban már alkal
mazásban lévő kisegítőszolgák, havibéres posta
kocsisok és óraberes munkások fognak figye
lembe vétetni.

A folyamodványok a m. kir. honvédség és 
csendőrség kötelékébe tartozók részéről illeté- 
tékes parancsnokságuk útján a m. kir. postave
zérigazgatósághoz intézendők. A többi folya
modók kérvényüket közvetlenül nyújthatják be 
a m. kir. postavezérigazgatósághoz. A már pos

taszolgálatban állóknak a kinevezésért folya- 
modniok nem kell.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvényeket 
születési, iskolai, hatósági orvosi, az igényjogo
sultsági igazolvány eredeti példányával, vagy an
nak hiteles másolatával, magyar állampolgársá
got, polgári foglalkozást és kifogástalan erkölcsi 
magaviseletét igazoló okmányokkal kell felsze
relni és e páyázati hirdetménynek 'a Budapesti 
Közlönyben való első megjelenésétől számított 
8 héten belül, de legkésőbb 1928. évi augusztus 
hó 31-éig kell benyújtani.

Minthogy a postánál a kinevezésre másod
sorban igénnyel bíró havibéres kisegítő szolgák, 
havibéres postakocsisok és órabéres munkások 
megfelelő számban vannak, rajtuk, valamint az 
igazolványos katonai altisztek és a létszámapasz- 
tás folytán elbocsátott állami altisztekén kívül 
más pályázók kérvényei, valamint a pályázati 
határidő lejárta után beérkezett kérvények nem 
fognak figyelembe vétetni.

Budapest, 1928. évi július hó 3-án.

Pályázati hirdetmény.
24.767.

Postamesteri állásra tiszti szerződés kötésé
nek és a m. kir. postamesterek és postamesteri 
alkalmazottak országos nyugdíjegyesületébe

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.

nyugdíjjogos tagként való belépésnek a köte
lezettsége mellett:

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a m. kir. postavezérigaz
gatósághoz 1928. évi julius hó 29-ig nyújtsák 
be.

Budapest, 1928. junius 30-án.
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Pályázati hirdetmények.
postaügynöki állásra, szerződés mellett

x 25.252
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást) illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1.

hasábban felvett postaigazgatósághoz 1928. 
évi julius hó 29-ig nyújtandók be. Az általános 
feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1928 julius hó 11-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi május 
havi forgalma.

4.418.
A takaréküzletben a betétek összege 

1,802.570 P 85 fillérrel haladta túl a visszafize
tések összegét. A betétek állománya ezzel 1928. 
évi május hó végén 33,144.664 P 07 fillért tett ki. 
A különleges takarékbetétek álladéka' a fenti 
álladókban 4,315.860 P 57 fillérrel szerepel. A 
betevők száma e hóban 3.771-gyel gyarapodott 
s összes számuk e hó végén 1,317.909 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek össze
gét 22,080.544 P 69 fillérrel múlta felül a vissza
fizetések összege. A csekkbetétek állománya 
ezzel 1928. évi május hó végén 212,393.177 P 18 
fillért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok 
száma a hivatalból eszközölt megszüntetések 
folytán e hóban 10-el csökkent s a fennálló 
csekkszámlák száma e hó végén. 41. 377 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 1.895,410 tétel s 
1.411,886.382 P 34 fillér, összes betéteinek állo

mánya pedig a hó végén 245,537.841 P 25 fillér 
volt.

Az értékpapír-üzletágban 1928. évi május 
hó végéig kiállíttatott 271.561 járadékköny
vecske, forgalomban volt e hó végén 92.293 drb. 
Az intézet értékpapírállománya különféle ér
tékpapírokban és záloglevelekben - 1928. 
évi május hó végén 40.020,890 P 79 fillér névér
téket tett ki.

A magy. kir. postatakarékpénztár zá
logüzleti forgalma volt e hóban 158.593 drb. új 
zálogfelvétel 3,586.844 P. kölcsönnel és 137.048 
drb. zálogkiváltás 2,878.205 P kölcsön visszafize
téssel.

A zálogálladék 1928. évi május hó végén 
651.682 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
16,328.144 P 20 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2841 drb., kényszerárverésre pedig 
5204 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 7160 drb., a befolyt vé
telár 87.076 P volt.

Budapest, 1928. évi július hó 2-án.
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Kimutatás
a létszámból törölt, vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek, hivatali 

kisegítők személyi adatairól (Kér. Min. 7317/X. 924. IV. 5)
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Németh Mária kiadó Acsád
1897 Somogyszob Acsádi postamesterré 

kinevezve

Betöltendő kiadói állások.
Bősárkányi II. oszt. ptb. hivatal augusztus 

hó 15-től, szeptember hó 15-ig gyakorlott kiadó
nőt keres helyettesnek, aki már önállóan veze
tett hivatalt és a havi számadást is egyedül 
végzi. Ajánlatok fizetési igények megjelölésé
vel kéretnek.

Sellyéi postahivatal, utalványosztályt ke
zelő kiadónőt keres 3 heti helyettesítésre, azon
nali belépéssel; fizetés havi 130 pengő fix és 15 
pengő útiköltség.

Kiadói állást keresnek.
Kiadó, idős, nős, állandó alkalmazásra ren

delkezésre áll. Címe: Molnár, Lajosmizse.

Posta-, táv. férfikiadó állandó alkalmazást 
azonnali belépéssel, esetleg helyettesítést is 
vállal. Szíves meghívásokat a fizetési feltételek
kel kér. Címe: Nagy postakiadó, Zala megye, 
Gyenesdiás.

Mindhárom szakban jártas, jó távirász ki
segítőnői állást vállal, lehetőleg a pécsi kerület
ben, esetleg Budapesten is. Nagy fizetésre nem 
reflektál, de úri bánásmódot feltétlen elvár és 
csupán I. vagy II. oszt. hivatalok ajánlatát kéri. 
„Kisegítő“ Zamárdi, Somogy megye.

Postamesternőhöz 15 éves, igazán szolid, va
lódi úrilányka hosszabb időre kise gítőnek el
menne. Cím: Postahivatal Mátraballa.

Fővárosi nyomda rt, Budapest, VL, Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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T A R T

Á tm inősítés és kinevezés.
Lefoglalandó sajtóterm ék.
Forgalom ba került ú jabb  típusú egypengős ham isítvá

nyok ism ertetése.
U tánvéte li és megbízási összegeknek á tu talása a ren

deltetési országban ny ito tt postai folyószám lára a Dán- és 
Olaszországgal való forgalom ban.

Légiposta-csomag forgalom  felvétele a Szerb-H orvát- 
Szlovén királysággal.

A  belföldre szóló csomagokhoz régi k iadású szállító- 
levelek használatának további engedélyezése.

N yom tatványküldem ényeknél m egengedett bejegy
zések.

Átminősítés és kinevezés.
28.381.

A m. kir. posta vezérigazgatója dr. Dénes 
Károly és dr. Kosztolányi Pál I. osztályúm, kir. 
postatiszteket átminősítette m. kir. posta
fogalmazókká, Voit László II. osztályú m. 
kir. postatisztet pedig kinevezte m. kir. posta
fogalmazóvá.

Budapest, 1928. évi július hó 13-án.

Kinevezések.
I.

28.283.
I. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 

kinevezte:
a) postafőellefaőrré: Honéczy Aladár 

postaellenőrt;
b) postaellenőrökké: Albrecht Gyula, 

Schwertfeuer Rezső és Koch Gyula posta- 
segédellenőröket;

II. A m. kir. posta vezérigazgatója ki
nevezte:

A U O M

A külföldi hírlapok és folyóiratok előfizetésére meg
állapíto tt átszám ítási kulcsok változása.

Irányítási füzet kiadása.
A távbeszélő alközpont berendezések létesítési és fen- 

ta rtási feltételeinek módosítása és ezzel kapcsolatban a 
díjszabás m egváltoztatása.

A  közvetlen összeköttetések és a telkenkívüli mellék- 
állomások felvétele a névsorba.

A  „Tb. U. Sz.“ első pótlékának szétosztása.
Sajtóhibaigazítás a P. R. Tárában.
Forgalom köri változások.
Pályázati hirdetm ények.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

a) I. oszt. postatisztekké: Pálfi Béla be
regszászi, Nagy Andor, Bősz Andor, Scholcz 
István és Szente János II. oszt. postatiszteket;

b) ideiglenes minőségű II. oszt. posta
tisztekké: Bondár János, Schwarz János, Klu- 
csik Vilmos, Budinszky Károly, Stur Iván, Cso- 
both Róbert Ödön, Méhes Árpád, Faller László, 
Tamási Lajos és Jóvér István órabéres méftiö- 
köket, Albrecht László, Andor Miklós, Arday 
Lajos, Baksa Géza, Barát Lajos Tivadar, Bar
baras János Ferenc, Barcza Miklós, Bartucz 
Lajos, Benkó Nándor, Berényi János, Bognár 
László, Boross József, Borsodi Albert, Bölcskei 
Imre Antal, Bugsch Béla, Buocz Károly, Chme- 
lik István, Czizek József, Csengeri Géza Tibor, 
Csőké László Pál, Deák Jenő Viktor, Dévai 
Károly, Dienes Antal, Dóczi István, Fancsali 
Sándor, Farkas Márton, Fartig Ferenc, Felker 
Dezső, ifj. Flórián János, Gaál István, 
Gacsár Sándor László, Gárdonyi Imre, Gilly 
Gyula, Gombás Kálmán, Győri Emil, 
Hajdú József, Harmos Tibor, Flarsányi Béla, 
Hartmann János, Hortobágyi Ferenc, Horváth 
Gyula (nagykanizsai), Horváth Gyula (szom
bathelyi), Horváth József, Horváth László, 
Honig István, Hubert Gábor Emil, Ilyés Ká-
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roly Albert, Jagodics Mihály, Jancsó György, 
ivajsza Pál, Kardos Géza, Kárászi József, Kef- 
rik Lajos, Kemény István, ifj. Kemény Ká
roly, Keresztesi István, ifj. Keresztesi Sándor, 
Király József Gergely, Kis Sándor, Kiss József, 
Konkoly István, Kovács János, Kovács László, 
Kubinyi István, Kuna János, Kusztor Jenő, La
katos János, Lányi Andor, Letanoczki Lajos 
Gyula, Lindner Gusztáv, Lőrincz László Ernő, 
Lu ács István Sándor, Mahr Imre, Makray 
József, Mayer János, Mester István, Mészáros 
Sándor, Mihálka Béla, ifj. Nagy Imre, Nagy 
János, Nagy László, Németh Béla (tatai), Né
meth Gyula, Olosz György, Ortö Sándor, 
Palságh Géza, Paulik Lajos, Perczel József 
(hódmezővásárhelyi), Perczel József (fiumei), 
Pintér József, Puskás János, Radványi Sándor 
Viktor, Rába Imre, Rády Győző, Répászky 
Béla, Ringeisen József, Rónai István, Rugov- 
szky László, Salamon Ottó, Sail Béla, Sándor 
Lajos, Schuster Vilmos, Sifter Béla, Staniek 
Ernő, Strohoffer Kálmán, Sulyák Károly, Sza- 
lay János (sérfenyőszigeti), Szittár Béla, Szto- 
larik Béla, Tardi József, ifj. Tari János, Tim- 
pfel Endre, Tolnay Géza, Tóth Ferenc, Tögl- 
hoffer István, Török László, Udvardi Jenő, Va
dász József, Vadon Pál, Vass Géza, Végh Sán
dor, Vörös Sándor, Vucsák György, Weisel 
Ernő, Weisz László és Wiedermann Imre 
postadíjnokokat;

c) postasegédtiszinővé: Csia Ilona posta
kezelőnőt;

d) posta műszaki segédtisztté: Palotás 
László műszaki kezelőt;

« c) ideiglenes minőségű postakezelőnővé: 
Bohus Margit díjnokot.

Budapest, 1928. évi július hó 13-án.

II.
28.535.

A m, kir. posta vezérigazgatója kine
vezte:

a) I. osztályú postaszakaltisztté: Pé
ter Albert II. osztályú szakaltisztet;

b) II. osztályú postaszakaltisztekké: Kalina 
János, Fodor Imre, Ila Lukács, Lóczi László, 
Spáring Lajos I. osztályú postaaltiszteket;

c) I. osztályú postaaltisztekké: Beke Jó
zsef kisigmándi, Molnár András apostagi, 
Hopka József, Pap József kiskovácsi, Ács Pál 
szentmártonkátai, Balog János csombárdi, 
Rakovszki János, Csertő Lajos, Borján Géza,

Linczki András, Csekő Sándor, Szabó Domo
kos, Kodor Gyula, Kiss Sámuel mezősámsoni, 
Peller Vince, Nagy László csütörtöki, Gulyás 
János hódmezővásárhelyi II. osztályú posta- 
altiszteket;

d) ideiglenes minőségű II. osztályú posta
altisztekké: Szanka Sándor, Rozgonyi Antal,
Takács Károly, Virág András, Sós Antal, Sós
pataki Sándor, Mészáros Sándor,- Lehócz János, 
Takács Imre, Hrk Mihály, Sivák József, Krup- 
pai Gyula, Schäffer Fíenrik, Juhász József, Mi- 
halyik András, Győrfi János, Anda János, Szili 
István, Dolgos László, Varga Pál mocsai, 
Steierlein Károly, Lakatos István, Imre István, 
Páli József, Turcsik Mihály, Végh József, Szo- 
kolik Mihály, Nagy Lajos, Mester Sándor, 
Kálmán János, Csősz József, Fajkusz György, 
Sárosdi György, Horváth György, Varró Gá
bor, Kovács Ferenc mocsai, Fuksz György, 
Lubszky József, Németh Pál zalaegerszegi, 
Nagy Sándor tiszaroffi, Szarvas István, Apjok 
István, Bene Lajos, Gera Mihály, Nagy József 
csikszentimrei, Német János nemeskoltai, 
Benkő Ferenc, Kovács Imre balatonfüredi, 
Dákai István, Rózsa János tamási, Burai 
Gyula, György Sándor, Füredi R. Antal, Mako- 
yics József, Pálfi Ferenc, Petró Lajos, Rafaj 
Mihály, Gál Márton, Bakos Sándor, Kun Ger
gely, Lengyel Mihály, Bretz Márton, Horzényi 
Károly, Michel berger Rudolf, Gőbel Rezső, 
Koller Ferenc, Nyerges Ferenc, Müller János, 
Debrei József, Ház István, Dutka Károly, Hage- 
mann Frigyes, Grosz András, Foczkó Ferenc, 
Nyitrai Mihály, Szűcs Mihály szolnoki, Antal 
Sándor, ifj. Nagy Ferenc, Bordás István, Lá
zár Géza, Szendi József, Komon Imre, Kukoda 
Pál, Tóth Béla nyíregyházai, Csonka Lajos, 
Farkas Gyula, Holéry József, Prandovszky 
András, Ecseri Ferenc, Bódis Márton, Medve 
István, Pastéka Ferenc, Pénzes László, Fábián- 
Gyula, Miklós György kemenespálfai, Balog 
Ferenc, Fekete Ferenc szolnoki, vitéz Tolvaj 
Gyula, Horváth József balatonszentgyörgyi, 
Horváth József kölesdi, Czimbalmos János, 
Parizek József, Simon Sándor jánosházai, 
Cserna Károly, Hangyái István, Krámos János, 
Varga Gyula temesvári, ifj, Ecsy János, Ú j
vári István, Koszednár József, Lakatos Benjá
min, Rédecsi Imre, Pajer Pál, Tóth Ferenc mak
iári, Altziebler Márton, Benkő Mihály, Czifra 
Lajos, Czövek István, Dudás János, Hajdú Jó
zsef babocsai, Trafina Béla, Kovács Antal kis- 
rónai, ifj. Bódis Pál, Meilinger József, Bar-
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bacsy J. János, Benedek János, Koncz Kálmán, 
Szemerédi György, Szőke Zsigmond, Zemkó 
Mátyás, Fazekas János,' Horváth Gyula szol
noki, Kapicz Imre, Neydek Márton, Bozai Mi
hály, Balázs Gábor, Becs Lajos, Férhezli József, 
Kratochvill Ferenc, Mészáros Sándor biai, Mike 
Gyula, Bállá István, Damyik János, Horváth 
József faddi, Horváth József sáregresi, Király 
Sándor, Kuludik József, Lajtos György, Láng 
Ferenc, Ley József, Léhner Károly, Matisz Fe
renc, Mihályi Sándor, Nagy József tiszakíirti, 
Perlaki Lajos, Rigó Mihály, Szelei István, Báli 
György, Farkas József, Jelenszki Ferenc, Kecs
kés József, Töreki József, Hollósy Sándor, 
Tóth Géza, Farkas András, Kókai István, Wolf 
lózsef, Altziebler Pál, Filipszki János, Müller 
János, Aramcsics Márton, Bor József, Brádt 
Antal, F. Szever Pál, Szluka Mihály, Hódos 
Bálint, Tóth Mátyás, Turza József, Varga Ist
ván, Antal György szalkszentmártoni, Flellner 
Péter, Szomori Ede, Bödő Lajos, Harmath Ist
ván, Héger György, Molnár István csőszi, 
Reiszner János, Rédlinger Mátyás, Tóth Jenő, 
Kovács József sárkereszturi, Krausz Mihály, 
Somogyi János sárszentlőrinci, Szigeti József, 
Végh Kálmán, Paál Jenő, B. Dobozi Zsigmond, 
Csajka Pál, Dénes József, Gaál György, Gia- 
none Károly, Karpf József, Naszári János, Sü
megi Leó, Tőke Péter, Zsiday Árpád, Csúcs 
János, Molnár József tápiógyörgyei, Opris Mi
hály János, Zombori János, Böröcz Lajos, 
Demjanovich Gyula, Dobszay István, Pupek 
János, Simon Imre sárszentmiklósi, Böcskei 
Ferenc, Rédei István, Sztruhár Károly, Kovács 
József majsamiklósvári, Sütő András, Csorba 
József, Füstös János, Flalász István, Bercsényi 
József, Szmodics István, Bognár József, Zibri- 
nyi József, Sipos Sándor, Tar Imre, Szarvas 
Ferenc, Füsti József, ifj. Horváth Géza, Király 
Gyula, J. Tabányi György, Horváth János 
nagykátai, Kenéz Pál, Király Lajos, Simon 
László, Varga Mihály, Laskó László, ifj. Sár
közi József, Kádár Ferenc, Magosi Lajos, Herr 
György, Papp Árpád, Sánta Mihály, Südv 
László, Török János, Horváth Károly dabron- 
cai, Lukács István dunabogdányi, Král Lajos, 
Brunner János, Gödöllei Menyhért, Kúrán Jó
zsef, Kárpáti Béla, Panák Gyula, Varga Mi
hály iváncsai, Nagy József mádi, Neiczler Mi
hály, Berényi Antal, Kollár János, Nagy Ká
roly mecséri, Fábián Sebestyén, Fehér István 
hatvani, Rubes Sándor, Szuhai Antal Mihály, 
Iván József, Dalos János, Polányi József, Gellei

Ferenc, Hagemann Jakab, Szabó Imre buda
pesti, Csajka János, Csilléri István, Varga 
János kaposujlaki, Vígan János, Elek Gyula, 
Jankovics Mihály, Kecskés Pál, Visi Lajos, 
Bencsik József, Molnár István besenyőteleki, 
Szővérfi József, Takács József mecsekszent- 
kuti, Varró István, Ocskó Ferenc József, 
Schlekmann István, Petrovics Sándor, Taucz 
Béla, Fuchs Jenő, Kurfis István, Bán Mihály, 
Fekete Mihály tibolddaróci, Demeter János 
lemhényi, Némethi János Sándor, Nagy Fe
renc Imre, Patkós Bálint, Bene József, Jáger 
Lajos, Juhász Imre, Boldog István, Gáspár Mi
hály, Virág István, Sörös Pál, Saramó János, 
Visnyik János, Zsombok János, Horváth Pál 
alapi, Besenyei József, Huszák Sándor, Bak 
János, Mezey József, Szaszák Gyula, Szűcs Já
nos kürti, Kertész István, Kovács János deszki, 
Mrekut Dezső, Kesztyűs Ferenc, Nagy József 
Péter, Hatházi Kázmér, Eszes Sándor, Póczik 
Géza, Árvái István, Kreitsner L. Jenő, Illés Já
nos, Zsuppán Ferenc, Kocsis Péter, Ács Dezső, 
Gulyás János makiári, Tóth János adonyi, 
Posch Ferenc, Loggó Károly, Pazsitzky Árpád, 
Sztaszinó István, Burghardt Alajos, Mészáros 
György, Szilárd Jenő, Ambrus József, Tóth 
József oltáréi, Cserna Károly, Szabó Ger
gely, Csapó István, Ráboczki József, Szabó 
Imre veszprémi, ifj. Szabó Sándor, Rovő László, 
Horváth János vérségi, Bölcsföldi János, Mé
száros Lajos, Petróczi Mihály, Gyuráczki Fe
renc, Mátó István, Koczka József, Palotai Fe
renc, Udvardi János, Jankovits Márton, Ne- 
gyesi István, Homoki Ferenc, Vig József, Sturm 
Géza, Nieferkál Antal, Juhász Mihály, Szabó 
Miklós, Horváth Gyula hidashollósi, Kis János 
alapi, Kozák Sándor, Kránitz József, Varga 
Géza, Szöllösi András, Gombár Pál, Nagy 
János dunaszentgáli, Komon József, Veres
marti Antal, Tóth Péter nyíregyházai, Gyenes 
Sándor, Kapcsa László, Hódi András, Kis 
László komorói, Lengyel István sárszentágotai, 
Pap György, Suták Ferenc, Bakos János, Kas
sai András, Németh János alapi, Gábris János, 
Vas Imre mártonfapusztai, Mathesz Márton, 
Bacsa János, Kálmán József, Megyes Jápos, 
Molnár József faddi, Koncos László, Sarok Já
nos, Rózsás György, ifj. Újvári Ferenc, Schaf
fer Bálint, Pánczél Imre, ifj. Balaton József, 
Nagy János Árpád, Ács Ferenc, Szennyesi 
Sándor, Pintér Miklós, Szántó Kálmán, Nagy 
János tápszentmiklósi, Novoszádi József, Or- 
dasi Károly, Gaíág Pál, Nagy Miklós, Pocsai
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Gábor, Forgó Mihály, Gazdag János, Korom 
Mihály havibéres kisegítő szolgákat, illetve 
postakocsisokat;

e) I. osztályú csoportvezetővé: Cserhalmi
Sándor kocsikezelőt és I. osztályú vonalfelvi
gyázókká: Vass Sándor alsóittebei, Kanozsai 
András kürti, id. Vukics István, Kun László, 
Kálmán József, Burghardt Mihály II. osztályú 
vonalfelvigyázókat;

f) ideiglenes minőségű II. osztályú vonal
felvigyázókká: Borköles József munkácsi, Tö-. 
rók József, Vass József, Jeges István távirda- 
munkásokat, Ecsedi János- (1718) II. osztályú 
altiszt végleges minőségű II. osztályú vonal
felvigyázóvá átminősíttetett, ideiglenes minő
ségű II. osztályú csoportvezetőkké: Nagy V.
József, Németh József, Behring István, Harang 
Ferenc, Szűcsi Lőrinc, Lerner Alfréd, Horváth 
József, Metykó Ferenc órabéres szakiparoso
kat, ideiglenes minőségű kocsikezelőkké: Ben- 
csik Pál, Vereség József, Kassai János, Tóth 
Károly, Abonyi Ferenc, Molnár István, Szup- 
rics András, Györki Imre, Pintér István, Alten- 
hefner János, Márkus István, Bocskor József, 
Nagy Dénes, Péter János, Balogh Ferenc, 
Czeppecsauer Ferenc, Fekete Lajos, Sári La
jos, Gell Ferenc, Molnár Balázs, Nagy II. Ist
ván, Németh Mihály, Sebestyén István, Szom- 
bauer József, Szüts József, Petries József, Szabó 
Károly, Börzsei István, Tóth V. József, Szabó 
II. Károly, Göbbel Béla, Bajtai Béla, Tolonics 
György, Nagy Pál, Kovács II. Gyula, Tóth II. 
János, Kocsis József órabéres munkásokat.

Budapest, 1928. évi július hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
28.884.

A debreceni kir. törvényszék vizsgálóbí- 
rája folyó évi július hó 9-én kelt B. 4664/3.— 
1928. számú végzésével a J. F. Rutherford által 
írt, Brooklynban (Amerika) kiadott és magyar 
fordításban Magyarországon Szembrátovits 
Sándor budapesti lakos által forgalomba ho
zott „Hol vannak a halottak?“ című nyomtat
vány összes példányainak lefoglalását rendelte 
el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
debreceni kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi július hó 16-án.

Forgalomba került újabb typusu 1 pengős 
hamisítványok ismertetése.

29.032.
A m. kir állami pénzverő közlése szerint, 

újabb typusu 1 pengős fémpénzhamisítvány 
került forgalomba.

A hamisítvány ón-ólom-antimón ötvözet
ből öntés útján készült, szürkés színű ripacsos 
öntvény, kézzel utánozott hiányos széldíszí
téssel, a szélt körülreszelték s a széldíszítést 
keményebb, hegyes szerszámmal akarták utá
nozni; kézzel nehezebben hajlítható, késsel 
könnyen faragható, csengése tompa.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az eset
leg hozzájuk kerülő ilyen hamisítványokkal az 
1927. évi P. R. T. 8. számában közölt 22.182. sz. 
rendeletben foglaltak szerint járjanak el.

Budapest, 1928. évi július hó 20-án.

Utánvételi és megbízási összegeknek át
utalása a rendeltetési országban nyitott postai 
folyószámlára a Dán- és Olaszországgal való 

forgalomban.
27.484.

Píivatkozással a P. R. T. 1928. évi 6 . szá
mában közzétett 4578. számú rendeletre, értesí
tem a hivatalokat, hogy eme rendeletben közölt 
feltételek' mellett Dán- és Olaszországgal való 
forgalomban a folyó évi augusztus hó 1-től 
kezdve az utánvételi és megbízási • összegek az 
utánvételes küldemények és megbízások fel
adója által a rendeltetési országban nyitott 
postai folyószámla javára is átutalhatók.

A telepítési záradékot francia nyelven a 
következő módon kell feljegyezni:

„A verser au compte des cheques postaux
No: ...........(számla száma) ä . . . .  (a csekk-
hivatal helye), en faveur d e .......... (a számla-
tulajdonos neve) á ...........(a számlatulajdonos
lakhelye).“

Felvilágosítás adhatása végett közlöm, 
hogy a felsorolt országokban az utánvételi 
összegek telepítéséért a posta a következő díja
kat vonja le az utánvételi összegből:

a) Dánországban:
25 dán koronáig 25 őrét,
25—100 dán koronáig 30 őrét,
100 dán koronán felül 40 őrét.
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Amennyiben a feladó befizetési lapot nem 
csatolt, a dán posta az ezért járó 2 őrét még 
külön levonja az utánvétek összegből.

b) Olaszországban:

levélpostai küldeményekért 0.50 líra, 
csomagokért 1.50 líra állandó díjat s azon

kívül az utánvétek összeg nagysága szerint vál
tozó következő díjakat:

50 líráig 15 centesimit,
50 lírán felül 100 líráig 20 centesimit,
100 lírán felül 500 líráig 40 centesimit,
500 lírán felül 1000 líráig 60 centesimit.

Vidéki székhelyeken az átutalás díj nélkül 
történik.

A megbízások összegének telepítéséért sze
dett díjakat sem a dán, sem az olasz postaigaz
gatás nem közölte, miért is azokat később fo
gom a hivatalok tudomására hozni. A hivatalok 
jegyezzék elő e rendeletemet a fentidézett ren
deletnél, valamint a Posta-, Táviró-, Távbe
szélő- és Rádió-Díjszabás 26. oldalán „Postai 
megbízások“ és 60. oldalán ’‘utánvétel” címek
nél az utolsó fejezet után.

Budapest, 1928. évi július hó 12-én.

Légiposta-csomag forgalom felvétele a Szerb- 
Horváth-Szlovén királysággal.

23.044.

Hivatkozással a P. R. T. folyó évi 14. szá
néban közölt 13.340. számú rendeletemre, érte
ttem  a hivatalokat, hogy folyó évi augusztus 
ró 1-től kezdődőleg a Szerb-Horvát-Szlovén ki
rályság területére is küldhetők légiposta-cso- 
nagok.

Felhívom ennélfogva a hivatalokat, hogy a 
Civonatos Posta-, Távíró-, Távbeszélő- és 
ládió Díjszabás számára a folyó évi P. R. T. 
■0. számához mellékelt légipostára vonatkozó 
edőlapon a csomagokat illető részben jegyez
ek be, hogy a Szerb-Horvát-Szlovén királyság 
erületére is küldhetők légiposta-csomagok. A 
 ̂ légiposta-csomagok díjtáblázatát pedig a kö- 
etkezőképen egészítsék ki („Törökország“ 
tán): „Szerb-Horvát-Szlovén királyság“

egyszerű egysz. sürgős terjedelmes térj. sürgős
1 kg súlyú 155 345 205 490
2 yy , , 265 570 340 8—
3 yy yy 320 625 395 855
4 yy yy .375 680 450 910
5 yy yy 430 735 505 965
6 yy yy 625 — 77Ó —

7 yy yy 680 — 825 —
8 yy yy 735 — . 880 —
9 yy yy 790 — 935 —

10 yy yy 845 — 990 —

Félreértések elkerülése végett megemlítem, 
hogy a Szerb-Horvát-Szlovén királyság terüle
tére sürgős csomagok csak 5 kg. súlyig küld
hetők.

A budapesti postahivatalok, valamint a 
vidéki kincstári postahivatalok a légipostafor- 
galom igénybevételére vonatkozó hirdet
ményt szintén helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi július hó 21-én.

A belföldre szóló csomagokhoz régi kiadású 
szállítólevelek használatának további engedé

lyezése.
27.710.

A belföldre szóló csomagokhoz régi ki
adású szállítólevelek használatának engedélye
zése tárgyában a folyó évi P. R. T. 14. számá
ban megjelent 12.694. számú rendelettel 1928. 
évi július hó végéig megállapított határidőt 
1928. évi december hó végéig kiterjesztem.

E rendeletemet a hivatalok az idézett ren
deletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi július hó 12-én.

Nyomtatványküldeményeknél megengedett be
jegyzések.

17.873.
A belföldi forgalomban megengedem, 

hogy a postára adott nyomtatványküldemé
nyeknél a feladó a küldemény külsején vagy 
belsején és azok mellékletein kézírással vagy 
mechanikai úton, az irodai nyilvántartás‘karto
ték céljait szolgáló személyes vonatkozású 
közlést nem jelentő betűket vagy számjeleket 
feltüntethessen. A felvevő postahivatal kíván
ságára azt, hogy a feltüntetett betűk és szá-
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mok valóban csak az irodai nyilvántartás ada
tai, á feladók igazolni tartoznak.

Ha a kézbesítő hivatalokban az a gyanú 
támad, hogy egyes feladók a nyilvántartási fel
jegyzések leple alatt személyes vonatkozást 
magukban rejtő számokat vagy betűket alkal
maznak, vagy hogy a nyilvántartási betűket, 
számokat személyes jelleget adó feljegyzések
kel egészítették ki, a küldeményeket kézbesít
sék, de e gyanújukkal forduljanak a felvevő 
postahivatalhoz, mely a legközelebbi feladás al
kalmával a feladót a szükséges igazoltatásra 
felhívja.

Kétségtelen jövedéki áthágás esetén a P. 
Ü. Sz. 130. §-a értelmében kell eljárni.

Hangsúlyozom, hogy a külföldi forgalom
ban a most engedélyezett feljegyzések a nyom-, 
tatványküldeményeken, illetve mellékleteiken 
nem alkalmazhatók.

Budapest, 1928. évi július hó 20-án.

A külföldi hírlapok és folyóiratok előfizetésére 
megállapított átszámítási kulcsok változása.

30.209.

A külföldön megjelenő és a posta útján 
előfizetett hírlapok és folyóiratok előfizetési 
árára nézve az 1928. évi augusztus hó 1-től kez
dődő hatállyal az átszámítási kulcsokban a kö
vetkező változásokat állapítom meg:

1 birodalmi márka 1 P 38 f.
1 hollandi forint 2 P 33 f.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 
1927. évi 24. számában megjelent 21.428. számú 
rendeletnél.

Budapest, 1928. évi július hó 24-én.

Irányítási füzet kiadása.
24.214.

Az irányító szolgálatban érdekelt vidéki 
kincstári és I. osztályú postamesteri hivatalok
nak a .személyzetük részére kötelező belföldi 
irányítási utasítás kidolgozásánál — megfelelő 
irányítási segédeszköz hiányában — nehézsé-. 
gekkel kell küzdeniök. Ugyancsak nehézségek 
merülnek fel, illetve az irányítási segédeszköz

hiánya érezhető oly esetekben is, amikor a pos
tát igénybevevő felek a hivatalokhoz felvilágo
sításért fordulnak arra vonatkozóan, hogy a 
feladni szándékolt küldemény mikor, mely idő
pontban érkezik rendeltetési helyére.

Ezeknek a nehézségeknek kiküszöbölése, 
helyesebben az e téren mutatkozó hiányok pót
lása érdekében, „Irányítási füzet’* címen meg
felelő segédeszközt állíttattam össze, mely leg
közelebb szétküldésre kerül.

Az irányítási füzet amellett, hogy felöleli 
az ország valamennyi postahivatalának és ügy
nökségének jellegére, közigazgatási és posta
igazgatósági beosztására, valamint földrajzi 
fekvésére vonatkozó adatait, feltünteti azt 
is, hogy az egyes postahelyekre szóló közönsé
ges levelezés a budapesti 72. számú postahiva
talnál melyik munkahelyen kerül feldolgozásra, 
— magában foglalja az irányítás szempontjából 
fontos postaérkezésekre vonatkozó adatokat.

Az irányítási füzetnek — melyet egyelőre 
a vidéki kincstári és I-ső osztályú postamesteri 
hivatalok kapnak meg — kettős hivatása van.

Egyfelől célja, hogy a hivatalok e segéd
eszköz segítségével könnyen összeállíthassák a 
személyzetük részére készítendő irányítási uta
sítást.

Másfelől az irányítási füzetnek segítségével 
felvilágosítások adásánál könnyűszerrel meg
állapítható, hogy a feladni szándékolt külde
mények pontosan mikor kerülnek rendeltetési 
helyükre.

A füzetben felvett „Tudnivalók*’ című rész 
a füzet adatainak helyes értelmezésére és fel- 
használására vonatkozóan részletes útmutatást 
és példák felsorolásával magyarázatot ad.

Az irányítási füzetet hivatalos segédeszköz 
módjára kell kezelni- s állandóan pontosan he
lyesbíteni. E célból gondoskodtam, hogy min
den belföldi, az irányításban is módosítási 
okozó rovatolási változás a P. R. Tárában kö 
zöltessék.

A hivatalok ezeket a változásokat a füzet 
ben megfelelő helyen vezessék keresztül.

Az igazgatóságok a hivatalok kezelésének 
vagy járati szolgálatának megvizsgálása és el 
lenőrzése alkalmával az irányítási füzet helyes 
bítését ellenőrizzék.

Budapest, 1928. évi július hó 19-én.
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A távbeszélő’alközponti berendezések létesítési 
és fentartási feltételeinek módosítása és ezzel 

kapcsolatban a díjszabás megváltoztatása.

lfcozpontfl <

15.804.

I. RÉSZ.

A m. kir. posta a távbeszélő előfizetők igé
nyeinek fokozottabb kielégítése céljából ezután 
az előfizetők kérelmére szabványos készülékei
vel soroskapcsolású berendezéseket a díjszabás
szerű díjak mellett szintén létesít és üzemben 
tart.

II. RÉSZ.

A távbeszélő előfizetők vagy valamely fel
szerelő vállalat tulajdonát képező és fentartá- 
sában álló alközponti (automata, ellenőrző, 
visszahívó, körözvény) és soroskapcsolású be
rendezések létesítését, fentartását és bérbeadá
sát, valamint azoknak az állami közhasználatú 
távbeszélő hálózatba való bekapcsolását ezentúl 
az alábbi feltételek mellett engedélyezem.

Általános rendelkezések.

1. A magántulajdont képező alközponti be
rendezések — amely elnevezés alatt az aláb
biakban mindig a soroskapcsolású berendezések 
is értendők — kétfélék lehetnek:

a) szabványosak (postai szabványúak);
b) .nem szabványosak.
Az alközponti berendezések általában tet

szés szerinti befogadó képességgel létesíthetők. 
Soroskapcsolású berendezésekbe azonban ez- 
időszerint legfeljebb 4 fővezeték és az esetle
ges kezelő készülékkel együtt 13 készülék kap
csolható be.

2. Az alközponthoz csatlakozhatnak:
a) mellékállomások (soros, automata, ellen

őrző, visszahívó, körözvény) 'úgy a üWgjj^li, 
mint kizárólag csak a házi forgalom céljaira,

b) telkenkívüli mellékállomások,
c) közvetlen összeköttetések.
Az alközponthoz kapcsolt és a fővonali for

galomban résztvevő berendezések távbeszélő 
készülékei csak szabványosak lehetnek.

Kivételt képeznek ez alól a soroskapcsolá
sú készülékek, amelyeken csak a szabványos 
típusú kézi beszélő és számtárcsa alkalmazása 
kötelező.

3. Az előfizető az alközponti berendezést 
saját költségén akár a posta-, akár erre a célra 
engedéllyel bíró vállalat által létesíttetheti, vagy 
azt ilyen vállalattól bérelheti is.

A m. kir. posta tulajdonát képező alköz
ponti berendezés az előfizető kívánságára annak 
tulajdonába átengedhető. Az eladási árat az el
használtság figyelembevételével a m. kir. posta
vezérigazgatóság állapítja meg.

A posta csak szabványos alközponti beren
dezések létesítését vállalja. Ezért az előfizető
nek a felszereléssel járó összes költségeket kell 
megfizetnie. Nem szabványos alközponti be
rendezést tehát minden esetben magának az elő
fizetőnek kell létesíteni, illetőleg erre a célra en
gedéllyel bíró vállalat által létesíttetni.

4. A magántulajdont képező alközponti be
rendezéshez csatlakozó telkenkívüli mellékállo
mások és közvetlen összeköttetések vonalait a 
Távbeszélő Üzleti Szabályzat 14. és 55. §-aiban 
előírt feltételek és a tarifális berendezési díjak 
mellett kizárólag a posta létesítheti és tarthatja 
fenn.

Nem a posta fentartásában álló magántulaj
dont képező alközponti berendezésre futó köz
ponti vonalakon a Távbeszélő Üzleti Szabály
zat 14. §. 14. pontjában előírt módon és feltéte
lek mellett vizsgáló készüléket kell felszerelni.

A telkenkívüli mellékállomások és a köz
vetlen összeköttetések vezetékének mindkét 
végén a vizsgálat céljaira egy-egy kétkarú vál
tót vagy más megfelelő segédkészüléket kell al
kalmazni az előző bekezdésben foglalt feltételek 
mellett.

Magnávállalatok szerelési, fentartási 
és bérbeádási engedélye.

alközponti berendezést 
tarthat fenn és adhat

5. Magánvállalat 
csak akkor szerelhet, 
bérbe, ha:

a) a távbeszélő alközpontok szerelésére, 
fentartására és bérbeadására jogosító engedélye 
van (1. 6. p.),

b) az alközponti berendezésbe bekapcsolni 
kívánt készülékek (alközponti kapcsoló) típu
sának használata általánosságban már engedé
lyezve van (1. 8. p.),

c) az alközponti berendezés létesítését a te
rületileg illetékes postai szerv előzetesen írás- 
belileg engedélyezte (1. 10. p.).
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6. A távbeszélő alközponti berendezések 
szerelésére, fentartására és bérbeadására jogo
sító engedélyt (1. 5. a) p.) a m. kir. kereskede
lemügyi miniszter adja meg.

Engedélyt csak oly vállalatok kaphatnak, 
amelyeknek eddigi működése teljes biztosíté
kot nyújt arra, hogy vállalt kötelezettségeiknek 
pontosan és kifogástalanul meg tudnak felelni.

Ez engedély iránti kérelem okmánybélyeg- 
köteles és azt a m. kir. kereskedelemügyi mi
niszterhez kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell: a villamos "ára
mú berendezéseknek, azok részeinek, valamint 
villamos mérőeszközöknek felszerelésére, veze
tékek létesítésére, kapcsolására és javítására 
vonatkozó iparengedélyt vagy annak közjegy
zőileg hitelesített másolatát.

Az engedélyokirat bélyegilleték alá esik és 
kiállítási díja 400 P, mely összeget a bélyegille
tékkel együtt az az iránt kiadott felszólítás vé
telétől számított 8 (nyolc) nap alatt kell egy 
összegben befizetni.

Az engedélynek bármikor és bármi okból 
történt visszavonása esetén az engedélyes az 
engedély kiállítási díja fejében befizetett ösz- 
szegnek sem egészben, sem részben való vissza
térítését nem igényelheti és az engedély vissza
vonása miatt a m. kir. posta ellen semmiféle 
címen igényt nem támaszthat.

Az engedélyes a m. kir. posta szerelési 
rendszerét, legalább a posta által használt mi
nőségű szerelési anyagokat és szabványos biz
tosítékokat köteles alkalmazni.

7. Az engedélyokirat kézhezvétele előtt ké
relmezőnek alközponti berendezést létesíteni, 
bérbeadni vagy annak fentartását elvállalni nem 
szabad.

A készülékek használatának engedélyezése 
és átmeneti intézkedések.

8. Az állami közhasználatú távbeszélő há
lózatba csak azok az alközponti berendezések 
kapcsolhatók be, amelyek minden készüléke 
belföldön készült és amelyek készüléktípusának 
használata e rendelet alapján előzetesen már 
általánosságban engedélyeztetett. (1. 5. b) p.)

Ily készüléktípusok engedélyezése iránti 
kérelmet a m. kir. kereskedelemügyi miniszter
hez kell benyújtani.

A kérelem okmánybélyegköteles és mellék
letként csatolni kell hozzá:

a) a készüléktípus műszaki leírását 8 pél
dányban,

b) a készüléktípus fényképét 8 példányban,
c) a készüléktípus elvi kapcsolási és sze

relési rajzait 8 példányban,
d) a készülék mintadarabját vagy többször 

ismétlődő lényeges alkatrészét annyi példány
ban, hogy a berendezés gyakorlatban is kipró
bálható legyen.

9. Készülékek bekapcsolására eddig ki
adott engedélyeket hatályon kívül helyezem.

A már felszerelt és jelenleg is üzemben 
álló alközponti és soroskapcsolású berendezé
sek továbbra is üzemben tarthatók és teljes 
befogadó képességükig kiépíthetők, de lesze
relésük esetén újból csak akkor szerelhetők fel, 
ha a 8 . pontban előírt felszerelési engedélyt a 
tulajdonos ezekre nézve is előzetesen meg
szerzi.

A berendezések felszerelése.

10. Alközponti berendezés — a bekapcso
lásra általánosságban engedélyezett típusú ké
szülékekkel is — csak akkor létesíthető, ha 
arra a területileg illetékes postakerületi műsza
ki felügyelőség (Budapesten és a postavezér
igazgatóságnak közvetlenül alárendelt- posta- 
hivatalok körzetében a postavezérigazgatóság 
9. táviró és távbeszélő üzemi osztálya) előzete
sen az engedélyt írásban megadta (1. 5. c) p.).

Az engedélyt saját tulajdont képező be
rendezés létesítése esetén a felelős előfizető, 
bérlet esetén pedig az engedéllyel bíró vállalat 
(cég) és a felelős előfizető az előző bekezdés
ben megjelölt postai szervtől — együttesen alá
írt beadványban kötelesek kérni.

A kérelem bélyegmentes.
11. A kérelemben meg kell jelölni a szere

lést végző vállalat pontos címét és a részére 
kiadott engedélyokirat számát, továbbá a be
kapcsolni kívánt postai szabványú vagy a nem 
szabványos készülékek számát, hivatkozva az 
utóbbiak használatát engedélyező rendelet szá
mára és keltére.

A kérelemhez csatolni kell:
a) a meglévő távbeszélő berendezés vona

las helyszínrajzát,
b) a felszerelni kívánt berendezés vonalas 

elrendezési tervét, az alközpontot és a mellék- 
állomásokat befogadó helyiségek feltüntetésé
vel.
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A kizárólag csak a házi forgalomban részt
vevő mellékállomások külön színnel tünteten- 
dők fel.

12. Az újonnan létesített berendezést vagy 
az ahhoz utólag szerelt készülékeket az állami 
közhasználatú távbeszélő hálózatba, illetőleg 
az alközpontba a szerelést végző vállalatnak 
bekapcsolnia nem szabad. Ezt kizárólag csak a 
m: kir. posta és mindig csak a sikeres ered
ménnyel végzett felülvizsgálat alapján végez
heti.

A műszaki felülvizsgálatért és bekapcso
lásért a 18. f) pont szerinti díj esedékes, ame
lyet előfizető mindig egy összegben előre tar
tozik megfizetni.

13. Előfizető — a 10. pontban minden vál
toztatásra előírt előzetes engedély mellett is — 
úgy az alközponti berendezésnek a közhasz
nálatú távbeszélő hálózatba való bekapcsolását, 
mint az ahhoz kapcsolt készülékek számában 
és elhelyezésében beállott változást a felszere
lési engedély megadására jogosult postai 
szervnek legkésőbb a változás (bekapcsolás, le
szerelés, áthelyezés stb.) napjától számított 3 
napon belül írásban bejelenteni tartozik.

E bejelentési kötelezettség a csak házi 
forgalomban résztvevő készülékekben beálló 
változásokra is kiterjed.

A berendezések fentariása és áthelyezése.

14. A magántulajdont képező alközponti 
berendezéseket a postán kívül úgy az elő
fizető, mint az e célra engedéllyel bíró vállalat 
is fentarthatja.

A magánfentartásban álló alközponti be
rendezések működéséért a m. kir. posta semmi
féle felelősséget nem vállal s kizárólag csak a 
központi összekötő vonalak üzemképességét 
biztosítja.

A m. kir. posta a szabványos magántulaj
dont képező alközponti berendezés fentartását 
— a csak házi forgalomban résztvevő mellék- 
állomásokkal együtt — előfizető kívánságára 
Budapesten az alábbi táblázatokban megállapí
tott díjszabásszerű díjak mellett elvállalja.

A vidéki hálózatokban a fentartás felté
telei később fognak megállapíttatni.

Fentartásba csak teljesen jókarban levő 
berendezések vehetők át, ezért átvétel előtt a 
hiányokat előfizető költségére pótolni kell.

Az átvétellel kapcsolatban teljesített felül
vizsgálatért a 18. f) pontban megállapított dí
jakat kell az előfizető terhére — felszámítani 
E díjak még abban az esetben is esedékesek, ha 
az átvétel bármely ok miatt nem is történnék 
meg.

15. A posta fentartásában álló berendezé
seket csak a posta helyezheti át a Távbeszélő- 
Díjszabás V. táblázata szerint az illető háló
zatban érvényes áthelyezési díjak mellett.

Soroskapcsolású berendezések áthelyezé
séért a felmerült tényleges munkabért és en
nek mégegyszeresét, mint regieköltséget, to
vábbá a lebontás folytán kikerült és újból fel
használt anyagokon felül beépített összes új 
anyagoknak egységár táblázat szerinti árát, va
lamint az előírt kezelési költséget az előfizető 
tartozik megtéríteni.

16. A postának jogában áll, hogy a magán
fentartásban álló berendezéseket saját sze
mélyzetével bármikor ellenőrizze, azokon meg
figyeléseket, méréseket eszközöltessen és a 
megítélése szerint meg nem felelő fentartás 
miatt, nem eléggé üzembiztos berendezéseket 
minden kártérítési kötelezettség nélkül háló
zatából kikapcsolja.

17. Az előfizetők a tulajdonukat képező al
központi berendezést a posta kívánságára 
mindannyiszor teljesen vagy részben megújí
tani, átalakítani vagy kicserélni tartoznak, 
ahányszor azokkal kapcsolatban üzemi nehéz
ségek, zavarok stb. merülnek fel vagy vala
mely rendszerváltozás azt szükségessé teszi.

Ha az előfizető az erre vonatkozó felszó
lításnak a megjelölt idő alatt nem tesz eleget, 
a m. kir. postának jogában áll a berendezést 
minden kártérítési kötelezettség nélkül hálóza
tából kikapcsolni.

III. RÉSZ.

Díjszabás.

18. A változásokkal kapcsolatban Buda
pesten 1928. évi augusztus hó 16-tól, vidéken 
1928. évi szeptember hó 1-étől kezdődőleg az 
alábbi díjtételeket állapítom meg.
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I. Budapesten és vidéken.
a )  Berendezési dijak.
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II. Budapesten. 1 2
b )  A  budapesti távbeszélő-hálózat előfizetői díjszabása.

A 1 a p d i j M egjegyzés

Budapesten 
és Újpesten

te
lj

es
 m

el
lé

ká
llo

m
ás

ér
t, 

kö
rö

zv
én

y-
 

be
re

nd
ez

és
ér

t

vi
ss

za
hi

vó
-k

és
zü

lé
ké

rt

al
kö

zp
on

th
oz

 c
sa

tl
ak

oz
ó 

pé
nz

- 
va

gy
 

ér
m

eb
ed

ob
ás

ra
 m

űk
öd

ő 
au

to
m

at
a

ké
sz

ül
ék

ke
l 

fe
ls

ze
re

lt
 m

el
lé

ká
llo

m
.

el
le

nő
rz

ő 
le

ha
ll

ga
tó

-k
és

zü
lé

ké
rt

al
kö

zp
on

t
ho

z
fő

- 
v.

 m
el


l é

ká
llo


m

ás
ho

z
a 

ko
nn

ek
to

r-
ve

ze
té

kh
ez

 c
sa

tla
ko

zó
 

m
in

de
n 

eg
ye

s 
új

ab
b 

ko
nn

ek
to

rr
al

 
el

lá
to

tt
 l

eá
ga

zá
sé

rt

ho
rd

oz
ha

tó
 k

és
zü

lé
ké

rt

soroskapcsol ásu 
berendezésért

csatlakozó 
konnektor
vezetékért, 

'egy konnek
torral

1 
fő

vo
na

l 
és

 3
 k

és
zü

lé
ki

g

2 
fő

vo
na

l 
és

 6
 k

és
zü

lé
ki

g

4 
fő

vo
na

l 
és

 
13

 k
és

zü
lé

ki
g

h a v o n k é n t  P e n g Ő
ha a berendezés a posta tu la j

dona és az t a posta ta rtja  
f e n n ........................................ 3.50 4.— 6 — — 1.50 0.50 0.50 3 — 5.— 7.— 9 —

ha a berendezés az előfizető
tu lajdona és azt a posta 2.— 2.50 4.— 5.— 1 — — — 2.— 2.50 3.— 3.50
ta rtja  fenn 1) ....................

ha a berendezés az előfizető r'
tulajdona és azt az előfizető í \ . ~ i 1 — (1.-4 1.50 0.50 — — L— 1.50 1.50 1.50
ta rtja  fenn 2 ) .................... J

1. H a az előfizető tu la jd o n á t képező alközponti berendezést a posta ta rtja  fenn, a fen tartási d ija t az összes 
mellékállomások — tehát úgy a fővonalu, mint a csak házi forgalomban résztvevő m ellékállom ások — után is fel kell 
számítani.

2. Az előfizető fen ta rtásában  álló alközponti berendezésnél a csak házi forgalom ban résztvevő m ellékállom á
sokért semmiféle dij nem jár.
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c )  Az előfizető  tu la jdonát képező autom atikus alközpont fen ta rtási d ija  1).

Az automatikus alközponti 
kapcsoló

befogadóképessége

Ezenkivül esedékes 
minden tényleg be- 

hapcsolt mellék- 
állomás után a b )  

táblázat szerinti dij

1—50 51—75 76-nál több

m e l l é k á l l o m á s

A fentartási dij összege

havonkint annyiszor

3 — 2.30 1.80
pengő, ahány m ellékállom ás az alközpontba 

bekapcsolható

1. Ily alközpontok egyelőre csak az előfizető tu la jdonában  létesíthetők, a posta  csak a fen ta rtást vállalja.

d )  A z előfizető tu la jdonát képező m anuális alközpont fen ta rtási dija.

Az alközpont befogadó- 
képessége

25 50 75 100 Előfizető a tu la jdonát 
képező alközpont akku
m ulátorának a tö ltésére 
szükséges áram ot term é
szetben és sa já t kö ltsé
gén tartozik  rendelke

zésre bocsátani

m e l l é k á l l o m á s  1)

A fentartási dij összege 
havonként 2)

35 — 60 — 70 — 100 —

p e n g ő
1. Az 1, 2, 5 és 10 mellékállomás befogadására alkalm as alközponti kapcsolóknak a Távbeszélő-Díjszabás 

II. táblázatában  m egállapíto tt fen tartási dijai változatlanul m aradnak, valam int nem változnak a posta tulajdonát 
képező alközponti kapcsolók használati és fentartási dijai sem.

2. Ezenkívül esedékes minden tényleg bekapcsolt m ellékállomás után a b )  táb lázat szerinti díj.

III. Vidéken.
(A belépési d ijakra 1. az I. a )  táblázatot).

e )  E lőfizetési dijak.
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f) Az előfizető vagy az engedélyes vállalat 
által létesített alközponti berendezés felülvizs
gálatáért és az állami közhasználatú távbeszé
lőbe való bekapcsolásáért előfizető úgy Buda
pesten, mint vidéken, — ha a felülvizsgáló kö
zeg a berendezés színhelyén lakik:

I— 10 mellékállomásig mellékállomáson
ként 1 P,

II— 50 mellékállomásig az egész berende
zés után 20 P,

51—100 mellékállomásig az egész berende
zés után 30 P, ezen túl minden további megkez
dett 50 mellékállomás után 10 P.

Amennyiben a felülvizsgáló közeg nem a 
berendezés helyén lakik és a felülvizsgálat ér
dekében kiküldetése szükséges, szintén a fenti 
díjakat, de ha ezek a felmerült (utazási) költ
séget nem fedezik, úgy az előfizető ez utóbbit 
tartozik megfizetni.

A mellékállomások számának megállapítá
sánál a csak házi forgalomban résztvevő mel
lékállomások is figyelembe veendők.

Ha az alközponti berendezésnek vagy 
egyes készüléknek az állami közhasználatú táv
beszélő hálózatba való bekapcsolását bármily 
ok miatt meg kellett tagadni, akkor az újabb 
felülvizsgálatért, ha a felülvizsgáló közeg a be
rendezés helyén lakik, az ú. n. „kiküldetési dí
jat”, ellenkező esetben., a felülvizsgáló közeg 
kiküldetése következtében felmerülő utazási 
költségeket kell felszámítani.

. Nagyobb bővítés esetén az új berendezé
sek után járó fenti tarifális díjat, kisebb* bőví
tés esetén minden készülékért 1 pengőt, de 
legalább a tényleg felmerült költségeket kell az 
előfizető terhére felszámítani.

Ha a felülvizsgáló közeg nem a berendezés 
helyszínén lakik, egyes mellékállomás (készü
lék) felülvizsgálata és bekapcsolása végett kü
lön kiutazni csak akkor szabad, ha előfizető azt 
a saját költségére kifejezetten kívánja. Ellen
kező esetben a felülvizsgálatot és a bekapcso
lást a felülvizsgáló közeg rendes bejárása al
kalmával teljesíti.

19. Egyebekben a magántulajdont képező 
alközponti berendezések előfizetői és a m. kir. 
posta között fennálló jogviszony elbírálására 
mindenben a Távbeszélő Üzleti Szabályzat ha- 
tározmányai az irányadók.

A hivatalok ezt a rendeletemet a Távbe
szélő Üzleti Szabályzat 13. §. 8. és a 14. §. 13. 
pontjainál egyelőre jegyezzék elő, fedőlapok

utján való helyesbítés iránt később fogok intéz 
kedni.

Budapest, 1928. évi julius hó 17-én.

A közvetlen összeköttetések és a telkenkívüli 
mellékállomások felvétele a névsorba.

10.909.
Felmerült kérdésből folyólag tájékozás vé

gett közlöm, hogy a „B‘‘ és „C“ csoportbeli 
közvetlen összeköttetések, valamint a telkenkí
vüli mellékállomások az előfizető kérelmére a 
Tb. Ü. Sz. 27. §. 4. pont hatodik bekezdésében 
a mellékállomások felvételére megállapított 
módon és feltételek mellett a távbeszélő név
sorba szintén felvehetők.

Az A) csoportbeli közvetleneket a név
sorba felvenni nem lehet.

A hivatalok jelen rendeletem alapján a 
Tb. Ü. Sz.-ot következőképen helyesbítsék:

A 106. oldalon a 27. §. 4. p. 6 . bekezdés fe
lülről második sorában „kapcsolt“ szó után ír
ják be „B„ és C. csoportbeli közvetlen össze
köttetések,“ — a harmadik sorban „mellékállo
mások” után „és telkenkívüli mellékállomások“ 
szavakat.

A Betüsoros tárgymutatóban új címek 
gyanánt beirandók: a 279. oldalon a 27. és 28. 
sorok közé „Közvetlen összeköttetések felvé
tele a névsorba 105., 106.“

A 285. oldalon a 20—21. sorok közé „Név
sorba közvetlen összeköttetés felvétele 105., 
106.“, ugyanazon oldalon a 22. és 23. sorok közé 
„Névsorba telkenkívüli mellékállomások fel
vétele 106.“

A 295. oldalon alulról a 7. és 8. sorok közé 
„Telkenkívüli mellékállomások felvétele a név
sorba 106.“

Budapest, 1928. évi július hó 11-én.

A „Tb. Ü. Sz.“ első pótlékának szétosztása.
21.824.

A Tb. Ü. Sz. helyesbítésére vonatkozó első 
pótlék nyomtatásban megjelent.

Ügy a hivatalból annak idején kiosztott 
Tb. Ü. Sz. példányok tulajdonosai, mint a vá
sárolt példányok tulajdonosai a pótlékot hiva
talból ingyen kapják meg. A szétosztás iránt 
egyidejűleg intézkedtem.

A postavezérigazgatóság 8. és 9. ügyosztá
lyai és a postaigazgatóságok a hivatalos hasz
nálatra szükséges példányokat a m. kir. posta
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központi anyagraktára útján kapják meg és a 
kapott példányokból tartoznak a távbeszélővel 
egyesített postahivatalokat és ügynökségeket 
ellátni.

Felhívom a postahivatalokat és a posta 
egyéb szerveit, hogy a pótlék alapján a Tb. U. 
Sz.-ot pontosan javítsák és a fedőlapokat az ott 
megjelölt helyekre ragasszák be.

A változásoknak a segédkönyvben való 
keresztülvezetése előtt a pótlék A) Intézkedé
sek című részében a következő sajtóhibákat 
kell helyesbíteni:

A 6.) folyószám első sorában a „47. oldal’1 
szavak után „13. §.“ szavakat, a 7.) folyószám 
második sorában „foganatosítható“ szó helyett 
„foganatosíthatja“ szót, a 23.) folyószám első 
sorában ,,6‘kszám után a „8“ szám helyett, „y" 
betűt, a 29.) folyószám első sorában „bekezdése 
után“ szavak helyett „bekezdéseként“ szót és a
31.) folyószám első sorában „negyedik“ szó 
helyett „harmadik" szót kell beírni.

Budapest, 1928. évi július hó 12-én.

Sajtóhibaigazítás a P. R. Tárában.
ad. 6607.

A P. R. Tára f. évi 27. számában közzétett 
6607. sz. rendeletben a „_PLK“ jelzés „ í  LK“- 
ra helyesbítendő.

Budapest, 1928. évi július hó 18-án.

Forgalomköri változások.
I.

15.905.
Barátmajor Cí Nyárád, Veszprém vm., pá

pai j., ut. ezentúl Nyárád.
Tótimajor Cí Zalavég, Zala vm., zalaszent- 

gróti j„ up. és ut. ezentúl Mikosdpuszta.
Budapest, 1928. évi május hó 25-én.

II.
14.212.

Györgypuszta C* Nagybaracska, Bács-Bod
rog vm., bajai j., ezentúl IS] Eh. Gara, Baja 
m —mm igr Gara . . . 1140. — postáig. Sz.

Budapest, 1928. évi július hó 13-án.

27.143.

Cirák kk., Sopron vm., kapuvári j., ezentúl

Gyóró kk., Sopron vm., kapuvári j„ ezentúl 
ut. Cirák.

Barthodeiszky-major O Gyóró, Sopron 
vm., kapuvári j., ezentúl ut. Cirák.

Rozáliamajor °  Gyóró, Sopron vm., kapu
vári j., ezentúl ut. Cirák.

Tatárföldimajor O Gyóró, Sopron vm., ka
puvári j., ezentúl ut. Cirák.

Lászlóföldi-major C* Dénesfa, Sopron vm., 
kapuvári j., ezentúl ut. Cirák.

Himód kk., Sopron vm., kapuvári j„ ezen
túl (§)23 .

TölösmajorCl Himód, Sopron vm., kapu
vári j., ezentúl ut. Himód.

Hövej kk., Sopron vm., kapuvári j„ ezentúl 
ut. Himód.

Vincemajor Cl Hövej, Sopron vm., kapu
vári j., ezentúl ut. Himód.

Berekmajor Cl Csapod, Sopron vm., kapu
vári j., ezentúl ut. Himód.

Gérce kk., Vas vm., sárvári j„ ezentúl
Battyánmajor O Kissitke, Vas vm., sárvári 

j„ ezentúl ut. Gérce.
Kurcon-major O Kissitke, Vas vm., sár

vári j., ezentúl ut. Gérce.
Káld nk„ Vas vm., sárvári j., ezentúl 0 2 3
József-major n  Káld, Vas vm., sárvári j., 

ezentúl ut. Káld.
Sósmajor OKáld, Vas vm., sárvári j., ezen

túl ut. Káld.
Lajos-major O Káld, Vas vm., sárvári j„ 

ezentúl ut. Káld.
Borgáta kk., Vas vm., celldömölki j., ezen

túl ut. Káld.
Kisköcsk kk., Vas vm., celldömölki j., ezen-- 

túl ut. Káld.
Nagyköcsk kk., Vas vm., celldömölki j., 

ezentúl ut. Káld.
Peresztegtacskánd O  Hosszupereszteg, Vas 

vm., sárvári j., ezentúl ut. Káld.
Hosszupereszteg kk., Vas vm., sárvári j„ 

ezqntúl 0*23 .
Dénesdmajor O Hosszupereszteg, Vas vm., 

sárvári j., ezentúl ut. Hosszupereszteg.
Kisgecseny-major O Hosszupereszteg, Vas 

vm., sárvári j„ ezentúl ut. Flösszupereszteg.

III. .
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Nagygecseny-major n  Hosszupereszteg, Vas 
vm., sárvári j., ezentúl ut. Hosszupereszteg.

Szajk-puszta O Hosszupereszteg, Vas vm., 
sárvári j., ezentúl ut. Hosszupereszteg.

Vitnyéd nk., Sopron vm., kapuvári j., ezen
túl (D£3 is.

Cser-major O Vitnyéd, Sopron vm., kapu
vári j., ezentúl ut. Vitnyéd.

Rábaréti-major O Vitnyéd, Sopron vm., ka
puvári j., ezentúl ut. Vitnyéd.

Tölös-majorO Vitnyéd, Sopron vm., kapu
vári j., ezentúl ut. Vitnyéd.

Agyagos kk., Sopron vm., kapuvári j., 
ezentúl ut. Vitnyéd.

Fertőszergény kk., Sopron vm., kapuvári 
j., ezentúl ut. Vitnyéd.

Budapest, 1928. évi július hó 20-án.

IV.
27.552.

Medgyesbodzás nk., Arad vm., ezentúl

Budapest, 1928. évi július hó 10-én.

V,
28.436.

Beregdaróc kk., Bereg vm., ezentúl ISI.
Helységnévtárban Beregdarócnál „up. és” 

törlése mellett „cső. Beregsurány“ után bejegy
zendő': „ ÉS Eh. “

Beregsurány, Nyíregyháza ZöZZSHZZS Vá- 
sárosnamény, Vásárosnamény ..., pd.’‘, a hiva
talok névsorába pedig az új ügynökség a meg
felelő rovatokkal felveendő.

Budapest, 1928. évi július hó 14-én.

VI.
28.617.

Mucsi postaügynökség változatlan for
galmi körrel ezentúl

Az új postahivatal díjnégyszögszáma to
vábbra is 570., utalvány jelzőszáma 5.410.

A „Helységnévtár“, valamint a „Postahiva
talok és Ügynökségek Névsora“ megfelelően 
javítandó.

Budapest, 1928. évi július hó 20-án.

Pályázati hirdetmény.
ad. 17.178.

Postamesteri állásra a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában előirt kötele
zettségek és a m. kir. postamesterek és posta

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.

mesteri alkalmazottak országos nyugdíjegye
sületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek 
a kötelezettsége mellett.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a m. kir. postavezérigaz 
gatósághoz 1928. évi augusztus 10-ig nyújtsák 
be.

Budapest, 1928. évi julius hó 19-én.
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Pályázati hirdetmény.
28.794.

Postamesteri állásra a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában előirt kötele
zettségek és a m. kir. postamesterek és

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.

— 28.795.
postamesteri alkalmazottak országos nyugdíj -
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belé
pésnek a kötelezettsége mellett:

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigaz
gatósághoz 1928. évi augusztus hó 10-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1928. julius 19-én.
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Betöltendő kiadói állások.

Zákány távírdával egybekötött postahiva
tal helyettest keres egy hónapra. Szíves meg
keresést kér a postamester.

Várpalotai (Veszprém megye) I. osztályú 
postahivatalnál a kiadói állás 1928. évi augusz
tus hó 15-ére betöltendő, csakis férfikiadó véte
tik fel, kinek hosszabb gyakorlata van s szor
galmas. Fizetés megegyezés szerint, pénztárt a 
postamester személyesen vezeti, illetve kezeli.

Azonnali belépésre 2 havi alkalmazásra 
mindhárom szakban jártas, szerény igényű ki
adónőt keresek, aki a telefon és postaszáma
dást önállóan végzi. Ajánlatokat az igények 
megjelölésével kérem. Családias bánásmód biz
tosítva. Lakóosa, Postahivatal, Somogy megye.

Kiadói állást keresnek.
Perfekt 11 éves postakiadónő állást keres. 

Szives megkereséseket Rácz Erzsébet pk. Sze
ged, 4. utca, Somogyi-telep.

Kiadónő állandó alkalmazást keres. Szám
adást önállóan készít. Megkeresést fizetésmeg
jelöléssel Kiadónő Garadna címre kér Netti 
Erzsébet.

Szerény igényű postakiadó állandó alkal
mazást vállal. Levélbeli szíves ajánlatokat kér 
Pálma Gyula, postakiadó Felsőgalla,

A kezelés minden ágában jártas kiadónő 
Pestmegyében állást keres kisebb első- vagy 
másodosztályú hivatalnál. Szávuj Ilona, Vaja. 
Szabolcs megye. v

Hathónapi gyakorlattal biró, posta- és tele
fon kezelésben jártas, szerény igényű hivatali 
kisegítő elmenne teljes ellátásért oly hivatal
hoz, hol a távirdakezelést elsajátíthatná. Szives 
megkeresést kér Horváth Etelka, Nagykapor
nak, posta.

Fővárosi nyomda rt.. Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J,
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RENDELETEK TÁRA
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KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. AUGUSZTUS 7 . 30. szám.

T A R T A T O M
H ivatalvezetői megbízatás.
Kinevezés.
Személyzetiek.
A  vidéken lakó postatakarékpénztári csekkszám la

tulajdonosok címére érkező postautalványösszegeknek 
jóváírás ú tján  való kiegyenlítése.

Légiposta csomagforgalom felvétele Spanyolországgal.
A  Szerb-Horvát-Szlovén Királyságból érkező levél

postai küldem ények bérm entesítése.
Dörge Frigyes Bank Rt.-nak a postahivatalokhoz in

téze tt felhívásainak visszaküldése.
25. K im utatás elveszett igazolójegyekről.
T áv ira tokra  vonatkozó visszajelentések szerkesztése.
T ávira tok  útirányjelzése.
Az átm enő beszélgetések lebonyolítása az új buda-

Hivatalvezetői megbízatás.
31.231.

Deák János postafőfelügyelő (149) megbi- 
zatott a tatai postahivatal vezetésével.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 1-én.

Kinevezés.
31.172.

A m. kir. posta vezérigazgatója Antal 
László, Kertész György és Vinglmann János 
havibéres kisegítő szolgákat ideiglenes minő
ségű II. oszt. postaaltisztekké nevezte ki. 

Budapest, 1928. évi augusztus hó 1-én.

Személyzetiek.
31.437.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1928. 
évi június havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik).

Áthelyeztettek: Jaczkovits Gyula tanácsos

pesti interurbán-távbeszélő központban.
Rendes előfizetői állomásoknál pénzbedobásra mű

ködő autom ata-távbeszélőkészülék alkalmazása.
A  T. U. Sz. 1. sz. pótlékának szétosztása.
A  m. kir. posta takarékpénztár 1928. évi június havi 

forgalma.
Uj magyar—jugoszláv távbeszélő viszonylatok meg

nyitása.
Az U kk—Keszthely 197. számú kalauzpostának más 

vonatban való közlekedtetése.
Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetm ények.
K im utatás a létszám ból tö rö lt kiadókról.
B etöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

7 Szegedről—Sopronba, Lengyel Sándor taná
csos 20 Debrecenből—Budapestre, Hanák And
rás titkár 84 Debrecenből—Budapestre, dr. Új
vári István segédtitkár 1 Budapestről—Sze
gedre, Rózsa Gyula felügyelő 225 Budapestről— 
Pécsre, Tímár József II. o. tiszt 107 Nagykani
zsáról—Budapestre, Papp Karácson kezelő 27 
Püspökladányból—Ceglédre, Kovács Lajos pol- 
gárdi II. o. altiszt 300 Székesfehérvárról—Bu
dapestre, Papszt József II. o. altiszt 1493 Nagy
kanizsáról—Budapestre, Moldován Árpád II. o. 
altiszt 2555 Salgótarjánból—Budapestre, Balázs 
Fülöp Albert I. o. altiszt 2635 Veszprémből— 
Budapestre, Boros István II. o. altiszt 2695 
Nagykanizsáról—Győrbe, Varga Lajos békés- 
szentandrási II. o. altiszt 2768 Szentesről—Bu
dapestre, Juhász József II. o. vonalfelvigyázó 
47 Balatonboglárról—Balatonföldvárra, Benke 
János János II. oszt. vonalfelvigyázó 80 Hő- 
gyészről—Szakályra, Ambrus József II. o. vo
nalfelvigyázó 89 Barcsról—Nagykanizsára,
Szűcs György kaposfüredi II. o. vonalfelvi
gyázó 188 Kaposvárról—Tabra, Lengyel János 
166 és Sáfrány Imre 253 kocsikezelők Buda
pestről—Sopronba.

Felmentettek: Kele Károly 2526 és Sze- 
lestyei Károly 2736 II. o. altisztek.
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Nyugdíjaztalak: Zimányi Károly hivatali 
igazgató 30, Hegedűs Sándor segédtiszt 237, 
Kiss Józsefné segédellenőrnő 429, Balikó István 
35, Németh Márton 51, Kis István marcali-i 114, 
Simon Ferenc 257, Südi Lajos 411 és Vadász 
János 1251 I. oszt. altisztek, BodŐ György 479 
és Koskán Imre II. oszt. altisztek, László Fe
renc gépkocsivezető 13.

Meghaltak: Györkönyi Ivánné segédtisztnő 
362, Esztergomi Ernő I. oszt. altiszt 950, Kiss 
Ferenc orosházai 266, Csendes Imre 1139, Lőrik 
Béla 1298 és Nemes Winkler Pál 2695 II. oszt. 
altisztek.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 1-én.

A vidéken lakó postatakarékpénztári 
csekkszámlatulajdonosok címére érkező posta
utalványösszegeknek jóváírás útján való ki- 

egyenlítése.
29.323.

A készpénzforgalom kívánatos csökkenté
séhez fűződő közgazdasági érdekekre való te
kintettel 1928. évi augusztus hó 1-től nemcsak 
a csekkszámlával bíró budapesti címzettek 
(P. Ü. Sz. 8. §. 1. pont), hanem a vidéken lakó 
postatakarékpénztári csekkszámlatulajdonosok 
is kérhetik, hogy a részükre érkező postautal
ványok (utánvételek) összege ne készpénzben, 
hanem postatakarékpénztári csekkszámlájukon 
jóváírás útján egyenlíttessenek ki.

Címzett ezt a rendelkezését a postataka
rékpénztári csekkszámlája számának közlése 
mellett az érdekelt kézbesítő postahivatalhoz 
intézett bélyegmentes beadványában tartozik 
bejelenteni. Erről a kézbesítő hivatal előjegy
zést vezet és e rendelkezés értelmében az érde
keltek címére érkező postautalványokat kézbe
sítésre nem mutatja be, hanem azokon a rendel
tetési hivatalt áthúzza, föléje a Budapest 70. sz. 
postahivatal nevét írja, az utalvány címiratá
ban pedig szembetűnő módon „Kumulatív” 

* megjelöléssel feltünteti a címzett postatakarék
pénztári csekkszámlájának számát és azután az 
utalványt nevezett postahivatalhoz továbbítja.

A Budapest 70. sz. postahivatal a fentjelzett 
megjelöléssel ellátott és odaterelt utalványokat 
a többi kumulatív utalványok módjára kezeli.

Nem egyenlíthetők ki jóváírás útján az 
express és távirati postautalványok és a feladó

nak bárminő oknál fogva visszafizetendő (térti) 
postautalványok összegei, amelyeket kivétel 
nélkül készpénzben kell kifizetni.

Mindazok a csekkszámlatulajdonosok, 
akik utalványaiknak kumulatív kezelését kérik, 
valamint azok a budapesti csekkszámlatulaj do
nosok is, akiknek utalványai a P. Ü. Sz. 8 . §. 2. 
pontja értelmében a címzettek kívánságára való 
tekintet nélkül egyenlíttetik ki jóváírással, a 
postának a kumulatív kezeléssel járó kész
kiadásai részbeni megtérítése fejében a posta
díjszabás szerinti postautalvány fiókbérleti dí
jat tartoznak havonta fizetni. (Jelenleg Buda
pesten havi 2.80 P, vidéken 2 P.)

Hangsúlyozom, hogy a fenti módon ki
egyenlített postautalványok után sem utalvány
kézbesítési, sem utalványkifizetési díjat nem 
szabad szedni.

A vidéki postahivatalok a postautalványok
nak a fenti módon történő jóváírásáról a kö
zönséget alkalmas módon (esetleg helyi lapok 
útján is) megfelelően tájékoztassák.

A változással kapcsolatban a m. kir. posta
takarékpénztárnak és közvetítő hivatalainak a 
csekk- és kliringforgalomból eredő teendőit és 
ügykörét szabályozó 3.314/1895. ein. K. M. sz. 
rendelet 21. §-át a következően helyesbítsék:

Az első bekezdésben írt „háromféle” mód 
„négyféle” módra javítandó és ugyané bekez
dés c) pontja után d) pont gyanánt a követ
kező szöveg veendő fel: ,,d) Úgy a Budapes
ten, mint a vidéken lakó csekkszámlatulajdono
sok a címükre érkező postautalványok (után
vételek) összegeit olymódon írhatják csekk
számlájukon jóvá, hogy e szándékukat posta
takarékpénztári csekkszámlájuk számának 
megjelölése mellett az érdekelt kézbesítő posta- 
hivatallal bélyegmentes beadványban közlik. A 
kézbesítőhivatal a bejelentés alapján a csekk
számlatulajdonos részére érkező postautalvá
nyokat kézbesítésre nem mutatja be, hanem 
azokon a rendeltetési hivatalt áthúzza és he
lyébe a „Budapest 70. sz. postahivatal” szöve
get írja, az utalvány címiratában pedig szem
betűnő módon „Kumulatív” szó feltüntetése 
mellett rávezeti a címzett csekkszámlájának 
számát és azután a postautalványt a Budapest 
70. sz. postahivatalhoz továbbítja.

Mindazok a csekkszámlatulajdonosok, akik 
utalványaiknak kumulatív kezelését kérik, kö
telesek a postadíjszabás szerinti postautalvány
fiók bérleti díját megfizetni.”
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A P. Ü. Sz. és a P. K. U. javítása iránt fe
dőlapok útján intézkedem.

Budapest, 1928. évi július hó 28-án.

Légiposta csomagforgalom felvétele Spanyol- 
országgal.

27.765.
A P. R. T. folyó évi 14. számában közölt 

13.340., valamint a 29. számban közzétett 23.044. 
számú rendeleteim kapcsán értesítem a hiva
talokat, hogy folyó évi augusztus hó 10-től kez- 
dődőleg Spanyolországba is küldhetők légi
postacsomagok. A csomagokat Zürichen át 
Barcelonáig, illetve Madridig légipostával, on
nan pedig a Messageries Anglo-Suisses közve
títésével továbbítják a rendeltetési helyükre.

Felhívom tehát a hivatalokat, hogy a Kivo
natos Posta-, Táviró- és Távbeszélő, Rádió-Díj
szabás számára a folyó évi P. R. T. 20. számá
hoz mellékelt légipostára vonatkozó fedőlapon 
a csomagokat illető részben jegyezzék be, hogy 
Spanyolország területére is küldhetők légiposta 
csomagok. A légiposta csomagok díjtáblázatát 
pedig a következőképen egészítsék ki (Szerb- 
Horvát-Szlovén Királyság után):
Spanyolország, Barcelona:

1 kg. súlyú egyszerű csomag díja . . . 11.80
2 „ 11 11 11 li . . . 14.70o•N

11 1i 11
•

11 11 . . . 19.85
4 „ 11 11 11 11 . . . 25.—
5 „ 11 li ii 11 . . . 30.15
ö „ 11 11 11 * ii . . . 37.90
7 „ ii ii 11 ii . . . 43.05
8 „ ii ii il 11 . . . 48.20
9 „ ii ii 11 li . . . 53.35

10 „ 11 11 il 11 . . . 58.50

Spanyolország egyéb helyeire:
f

1 kg. súlyú egyszerű csomag díja . . . 13.80
2 „ 11 11 11 11 . . . 16.70
3 „ 11 11 11 ii . . . 22.85
4 „ 11 11 ii ii . . . 29.05
5 „ 11 11 ii li . . . 35.20
6 ”• li 11 ii ii . . . 43.90
7 „ ii ii ii ii . . . 50.10
8 „ 11 ii ii ii . . . 56.25
9 „ 11 ii 11 ii . . . 62.40

10 „ 11 11 11 11 . . . 68.55

Sürgős és terjedelmes csomagok nem küld
hetők.

A budapesti postahivatalok, valamint a vi
déki kincstári postahivatalok a légipostaforga
lom igénybevételére vonatkozó hirdetményt 
helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi július hó 29-én.

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyságból érkező
levélpostai küldemények bérmentesítése.

31.306.

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság posta
igazgatása közli, hogy a területéről eredő posta- 
küldemények bérmentesítésére oly bélyegek is 
használhatók, melyek 25 para, 50 para, illetve 
1 dinár értékfelülbélyegzéssel vannak ellátva és 
hogy a felülbélyegzésben feltüntetett ezek az 
értékek a küldemények bérmentesítésére szin
tén beszámíttatnak.

Figyelmeztetem tehát a postahivatalokat, 
hogy a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság terüle
téről érkező levélpostai küldemények bérmen
tesítési díjainak felülvizsgálatánál a küldemé
nyekre ragasztott bélyegek névértékén felül 
még a felülnyomott 25, 50 párát, illetve 1 dinárt 
is vegyék figyelembe és a küldeményeket csak 
akkor portózzák meg, ha a bélyegnévérték és a 
hozzáadott felülnyomott érték együttesen a 
szabályszerű bérmentesítési díjat nem fedezi.

A hivatalok e rendeletemet a P. R. T. 1926. 
évi 53. számában megjelent 44.3.98/1926. számú 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi július hó 31-én.

DÖrge Frigyes Bank Rt.-nak a postahivata
lokhoz intézett felhívásainak visszaküldése.

29.444.

Tudomásomra jutott, hogy a Dörge Frigyes 
Bank Rt., a m. kir. osztálysorsjáték főelárusító
ja felhívásokat küldött a postahivatalokhoz, 
amelyekben a hivatalokat olyan egyének pon
tos nevének és címének kimutatásba foglalásá
val bízza meg, akikről köztudomású, hogy a m. 
kir. osztálysorsjáték sorsjegyeit veszik, vagy 
pedig értelmiségük és anyagi helyzetükből ki> 
folyólag arra képesek.
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A kívánt adatok közléséért a bank a fárad
sággal összhangban lévő tiszteletdíjat ígér.

Minthogy a kért címek gyűjtése a hivatali 
működéssel nem egyeztethető össze, azoktól a 
hivatalokat eltiltom. Egyben elrendelem, hogy

a m. kir. hivatalok nevezett banktól a címükre 
érkező szóbanforgó nyomtatványokat „Nem 
fogadta el” ragjeggyel ellátva feladási helyükre 
küldjék vissza.

Budapest, 1928. évi július hó 27-én.

25. K im utatás e lveszett Igazolójegyekről.

(L. a. P. R. T. 1924. évi 75. számában a'31.040 sz. rendeletet).

Kiállító hivatal és ország
Az igazolójegy

Az igazolójegy tulajdonosa
száma kelte

Caire, Egyiptom 52 1927. 11. 2. Abdái Kader Moustapha Eid
117 1928. 111. 1. Sayed Moustapha
218 1928. VI. 5. Hassan Safwat
343 1927. Vili. 20. Emile Badaf
347 1926. IX. 20. Garas Henein

Port Said, Egyiptom 1 1928. 1. 14. Mohammed El Borai
Tequisquiapan, Qro, Mexiko 6448 1928. V. 7. Jósé Garcia Ruiz
Bologna, Olaszország 74,114 1927. XI. 7. Gasagrande Augusto fu Fortunato
Caltanisetta, Olaszország 38,527 1927. VI. 3. Pantaleone Giuseppe
Genova, „ 24,592 1927. I. 26. Adolfo Perata

27,426 1927. 11. 14. Francesco Palumbo
32,357 1927. IV. 19. Gian Carlo Novella fu Domenico
52,217 1927. Vll. 16. Trinchiera Vincenzo
53,431 1928. 111. 19. Borelli Ariodante di Vespasiano

Milano, „ 13,040 1926. Vili. 4. Emilio Stevenazzi di Enrico
61,915 1928. 11. 14. Arturo Castiglioni fu Giovanni

Padova, „ 46,308 1927. IX. 15. Monti Virgilio
Parma, * „ 54,695 1928. 11. 14. Luppi Giuseppe fu Luigi
Pistoia, „ 20,453 1927. 11. 28. Bargigli Carlo fu Ezio
Roma V., „ 17,445 1926. Vll. 29. Mario Roussel fu Battista

55,659 1927. Vll. 16. Jari Mario di Andrea
>> >> 75,592 1927. 11. 8.

■ * !
Nicita Nicola fu Gaetano

Táviratokra vonatkozó visszajelentések szer
kesztése.

30.482.

A T. Ü. Sz. 34. §. 5. pontja szerint a táv
iratokra vonatkozó szolgálati értesítéseknek 
(visszajelentéseknek) mindazokat az adatokat 
tartalmazniok kell, amelyek a táviratok keresé
sét megkönnyítik; szükség esetén a teljes cí
met is.

Nyilvánvaló tehát, hogy minden olyan eset
ben, amidőn a távirat címzettje ismeretlen vagy 
pedig a távirat a címadatok (utca, házszám 
stb.) alapján nem kézbesíthető, a vonatkozó

szolgálati értesítésben (visszajelentésben) a 
visszajelentett távirat teljes címét, tehát a ren
deltetési helyet is fel kell tüntetni. Erre azért 
van szükség, hogy a felvevő hivatalnak módjá
ban legyen megállapítani, vájjon továbbítás 
közben az eredeti rendeltetési helyet nem 
csonkították, illetőleg ferdítették-e el?

Minthogy a hivatalok a korábban továbbí
tott táviratokra vonatkozó szolgálati értesítések 
szerkesztésénél különbözőképpen járnak el, el
rendelem, hogy minden olyan esetben, amidőn 
a távirat a címzett ismeretlen volta vagy meg 
nem felelő címzés (ismeretlen utca, házszám 
stb.) miatt kézbesíthetetlen, az erről szóló szol
gálati értesítésben az egyéb adatokon kívül a
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rendeltetési helyet is közöljék a felvevőhiva
tallal.

önként értetődik, hogy .más esetben (pld. 
a szöveg vagy egyes szavak ismétlésének kérése 
vagy olyan kézbesíthetetlenségi ok, mint cím
zett elutazása stb.) küldött szolgálati értesíté
sekben a kérdéses távirat rendeltetési helyét 
közölni nem kell.

A postai szervek e rendeletemet a T. Ü. Sz. 
34. §. 5. pontjánál jegyezzék elő s ehhez alkal
mazkodjanak.

Budapest, 1928. évi július hó 31-én.

Táviratok útirány jelzése.

30.151.

Tudomásomra jutott, hogy a különböző 
kábel- és rádiótársaságok magyarországi kép
viselői részben személyesen, részben körlevelek 
útján, esetleg más módon is propagandát foly
tatnak az országban a táviratoknak saját út
jaikra való terelése érdekében s a hivatalokat 
olyan irányban igyekeznek befolyásolni, hogy 
a felvevő alkalmazottak a táviratot feladó kö
zönséget bizonyos utak igénybevételére rá
beszélni igyekezzenek, illetőleg az illető út jel
zését a távirat bevezető részében a feladó meg
kérdezése nélkül, saját maguk vegyék fel.

Ebből az alkalomból a m. kir. hivatalokat 
a T. Ü. Sz. 21. §. 3. pont és a Táviró-Díjszabás
8. oldalán található erre vonatkozó kitételek
hez való szigorú alkalmazkodásra utasítom. 
Ehhez képest, mivel az Észak-Amerikával, Kö- 
zép-Amerikával és Nyugat-Indiával való for
galomban, ahol a „Radio-Varsovie” út kivéte
lével a többi rádió- és kábelútak díjtételei 
egyenlősítve vannak, az ide szóló táviratok fel
adóit az útirány megjelölésére kényszeríteni 
nem kell. A felvevő alkalmazott ezeknél a vi
szonylatoknál csak azt kérdezze meg a feladó
tól, hogy az egyenlősített díjú s a Táviró-Díj- 
szabásban az I. hasábban közölt utak díjtételé
vel kívánja-e táviratát feladni, avagy a II. Ha
sábban szereplő Radio-Varsovie út Híjtétele 
szerint. Amennyiben a feladó az egyenlősített 
(I. hasáb) díjtétele mellett nyilatkozott, a táv
iratot az út külön feltüntetése nélkül is felve
heti s ebben az esetben a táviratot külföldre 
továbbító budapesti központi táviróhivatal azon 
az úton továbbítja, mely a továbbítási viszo

nyok figyelembevételével gyorsaság és bizton
ság szempontjából a legelőnyösebb.

A társaságok körlevelei alapján a Táviró- 
Díjszabásban feljegyzéseket beírni vagy be
ragasztani szigorúan tilos.

Budapest, 1928. évi július hó 26-án.

Az átmenő beszélgetések lebonyolítása az új 
budapesti interurbán-távbeszélő központban.

51.851.

A budapesti új interurbán központ meg
nyitása óta az átmenő beszélgetések lebonyo
lításában változás állott be.

A régi központban az átmenő beszélgeté
sek minden órának utolsó 20 percében az 
áramköröknek az átmenőkapcsöló kezelőjénél: 
való átengedésével csakis az úgynevezett 
„transit munkahely”-en nyertek lebonyolítást. 
Az új központ akként van berendezve, hogy 
bármelyik munkahely bármikor »transitálhat. 
Ennélfogva az az eddig érvényben volt eljárás, 
hogy a gyüjtőközpontok a hozzájuk külön 
áramkörrel kapcsolt más központok beszélge
téseit, valamint a saját előjegyzéseiket aszerint, 
amint Budapestre szólnak, vagy Budapesten át
menők, külön-külön csoportba osztják, feles
legessé vált.

A fentiek folytán tehát a távbeszélő „Keze
lési és Számadástételi Utasítás" 6. §. B) 6 . pont
jának a Budapest közvetítésével lebonyolítan
dó beszélgetések csoportokba osztására vonat
kozó részét, valamint a 7. pontot egész terje
delmében hatályon kívül helyezem.

A hivatalok a fenti változást az „Utasítás"- 
ban következőképpen vezessék keresztül:

A 6. §. 6 . pontjának tizenkettedik sorában 
„lebonyolíthatók” után következő „Budapest
re ...........tartozókat” szavakat törölni kell s
helyébe be kell írni „vagy Budapestre szólnak, 
illetőleg Budapesten átmenők, két csoportba 
osztja. Az első csoportba tartozókat,, valamint 
a második csoportba tartozókból a Budapestre 
szólókat” szavakat.

A 6. §. 7. pontját egész terjedelmében tö-̂  
rolni kell.

Budapest, 1928. évi július hó 23-án.
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Rendes előfizetői állomásoknál pénzbedobásra 
működő automata-távbeszélőkészülék alkalma- 
i zása.

28.865.

A távbeszélő előfizetők igényeinek minél 
teljesebb kielégítése céljából megengedem, 
hogy a budapesti távbeszélőhálózatba kapcso
landó rendes (nem nyilvános) előfizetői állo
mások (alközpontok) előfizető kívánságára 
pénzbedobásrp működő automata távbeszélő- 
készülékkel szereltessenek fel, illetőleg a már 
meglevő távbeszélő állomások (alközpontok) 
készülékei ilyen készülékkel cseréltessenek ki.

Egy fő- és egy mellékállomásból álló be
rendezésnél műszaki okok miatt pénzbedobásra 
működő készülék csak abban az esetben enge
délyezhető, ha úgy a fő-, mint a mellékállomás 
ilyen készülékkel szereltetik fel.

Alközpontos berendezésnél a mellékállomá
sokat tetszés szerinti számban lehet ilyen ké
szülékkel felszerelni. E mellékállomások részére 
kellő számú külön fővezetékre van szükség, 
amelynek úgy a berendezési, mint használati 
díjai előfizetőt terhelik.

A soroskapcsolású berendezésre ilyen ké
szülékeket felszerelni nem lehet.

Az első berendezés alkalmával az előfizető 
az ilyen készüléket is szabadon választhatja. Ha 
azonban ilyen készülék felszerelését utólag kéri, 
akkor ezért a felszereléssel járó tényleges költ
séget, de legalább a Távbeszélő Díjszabás V. 
2., 1. táblázatában megállapított cseredíjat kö
teles megfizetni.

Az ilyen készülékkel felszerelt távbeszélő
állomás és főállomás után a tarifális használati 
díjakon felül még havi 4 pengő különdíjat, a 
mellékállomásért alapdíjjal együtt összesen 
havi 6 pengő használati díjat kell fizetni.

Az állomásról kezdeményezett helyi be
szélgetések díja hívásonként 12 fillér. A meg
számlált beszélgetésekből 10 százalék levonásba 
jön.

Az előfizető állomásának idegenek haszná
latába való átengedéséért a helyi forgalomban 
20 fillér beszélgetési díjat szedhet.

Az automata pénztartalma előfizetőt illeti, 
aki a persely kiürítéséről gondoskodik és viseli 
a hasznavehetetlen érmék bedobása következ
tében esetleg előálló kárt.

Amennyiben a zárószerkezet átalakítása

válik szükségessé, annak költségeit az előfizető 
megtéríteni tartozik.

A hivatalok rendeletemet a Távbeszélő 
Üzleti Szabályzat 7\ §. 7. és a 13. §. 9. pontjai
nál jegyezzék elő, annak fedőlapok útján való 
helyesbítése iránt később fogok intézkedni.

Budapesten, 1928. évi július hó 20-án.

A T. Ü. Sz. 1. sz. pótlékának szétosztása.
23.349.

A T. U. Sz. helyesbítésére és javítására vo
natkozó 1. sz. pótlék nyomtatásban megjelent.

Úgy a hivatalból annakidején kiosztott pél
dányok tulajdonosai, mint azok, akik pénzért 
vásárolták, a pótlékot hivatalból ingyen kap
ják. A postaigazgatóságok és postahivatalok ré
szére a szükséges mennyiséget a m. kir. posta 
központi anyagraktára közvetlenül küldi meg.

Felhívom a hivatalokat és a posta egyéb 
szerveit, hogy a pótlék alapján a T. Ü. Sz.-ot 
pontosan javítsák és a fedőlapokat a megjelölt 
helyekre ragasszák be.

Budapest, 1928. évi július hó 25-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi június 
havi forgalma.

5.322.
A takarék-üzletben a betétek összege 

472.423 pengővel haladta túl a visszafizetések 
összegét. A betétek állománya ezzel 1928. június 
hó végén 33,618.087 P 38 fillért tett ki. A külön
leges takarékbetétek álladéka a fenti álladók
ban 4,308.803 P 38 fillérrel szerepel. A betevők 
száma e hóban 3.301-gyel gyarapodott s összes 
számuk e hó végén 1,321.210 volt.

A  csekk- és kliring-üzletben a betétek 
összege 18,536.159 P 78 fillérrel múlta felül a 
visszafizetések összegét. A csekkbetétek állo
mánya ezzel 1928. június hó végén 230,929.336 P 
96 fillért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok 
száma e hóban 157-tel növekedett s a fennálló 
csekkszámlák száma e hó végén 41.534 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 1,849.780 tétel s 
1.407,709.616 P 91 fillér, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 264,547.424 P 34 fillér 
volt.
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Az értékpapír-üzletágban 1928. évi június 
hó végéig kiállíttatott 271.561 járadékköny
vecske, forgalomban volt e hó végén 92.277 drb. 
Az intézet értékpapírállománya különféle ér
tékpapírokban és záloglevelekben 1928 június 
hó végén 40,093.744 P 35 fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 152.614 drb. új zálogfel
vétel 3,608.570 P 60 fillér kölcsönnel és 129.903 
drb. zálogkiváltás 2,824.660 P 60 fillér kölcsön- 
visszafizetéssel.

A zálogálladék 1928. évi június hó végén 
674.393 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
17,112.054 P 20 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.827 drb., kényszerárverésre pedig 
4.584 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 6.383 drb., a befolyt vé
telár 82.654 P volt.*

Budapest, 1928. évi július hó 30-án.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

30.043.
A folyó évi augusztus hó 1-én a követ

kező uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszony
latokban nyílik meg a forgalom :

A magyar távbeszélő 
központ neve

A  külföldi távbeszélő 
központ neve

Beszél
tési

P

ge-
lij

f

Baja Bácka Topola 
(Bácstopolya) 2 40

Barcs Koprivnica (Kapronca) 2 40
H ódm ezővásárhely Backa Topola 

(Bácstopolya) 2 40
Kiskunhalas 2 40
Pécs Nasice 2 40
Szeged Backa Topola 

(Bácstopolya) 2 40

A kir. hivatalok az 1927. évi január 1-én 
kiadott „Távbeszélő-díjszabás“-t az uj viszony
latok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi julius hó 24-én.

Az Ukk—Keszthely 197. számú kalauzpostának 
más vonatban való közlekedtetése.

30.965.
Az Ukk—Keszthely 197. számú kalauz

posta ezévi július hó 22-től kezdődően a 7.528/1. 
114. számú vonat helyett a 7.538. számú vonat
ban közlekedik.

A változást a hivatalok a P. R. T.-nak folyó 
évi 22. számában megjelent 17.634/1. 1928. sz. 
rendelettel közzétett jegyzékben jegyezzék elő. 

Budapest, 1928. évi augusztus hó 2-án.

Forgalomköri változások.

30.752.

Pécs-gyárvárosban augusztus hó 1-én Pécs 
7 elnevezéssel új posta-távbeszélőhivatal nyílik 
meg. Díjnégyszögszáma: 1015, utalványjelző
száma: 5511.

Budapest, 1928. évi július hó 31-én.

28.239.
Terestyénjákfa nk. és Rábakövesd kk. 

„Terestyénjákfa” nk.” néven egyesült, ennél
fogva Rábakövesd kk., Vas vm, sárvári j.-nál 
up. és ut. Felsőpaty törlendő, s helyébe Írandó 
„Terestyénjákfa nk.-el egyesítve”.

Terestyénjákfa nk., Vas vm., sárvári j.-nál 
írandó: „Rábakövesd kk.-el egyesült”.

Budapest, 1928. évi augysztus hó 1-én.

28.569.
A tinnyei postahivatal pályaudvari járata 

ezentúl a piliscsabai pályaudvarra közlekedik. 
A nevezett postahivatal járati összeköttetésére 
vonatkozó „Budapest zaw es Esztergom
jelzés ennek következtében úgy a Helységnév- 
tárban, mint a postahivatalok és ügynökségek 
névsorában „Budapest ™ Esztergom,
Piliscsaba .......... ”-ra helyesbítendő.

Budapest, 1928. évi július hó 30-án.

30.393.
Abaliget kk., Baranya vm., hegyháti j., 

ezentúl (§)£3 is.
Baranyajenő kk., Baranya vm., hegyháti j., 

ezentúl ^ 3  is.
Dencsháza nk., Baranya vm., szentlőrinci j., 

ezentúl (g)g3  is.
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Diósberény nk., Tolna vm., simontornyai j., 
ezentúl <§>£9 is.

Hird kk., Baranya vm., pécsi j., ezentúl 
is.

Kaposszekcső kk., Baranya vm., hegyháti j., 
ezentúl @ $ £ 3  is.

Ráctöttös kk., Baranya vm., mohácsi j., 
ezentúl is.

Ukk kk., Zala vm., sümegi j., ezentúl 
is.

Budapest, 1928. évi július hó 26-án.

Pályázati hirdetmény.
29.497.

Postamesteri állásra a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában előirt kötele
zettségek és a m. kir. postamesterek és posta-

mesteri alkalmazottak országos nyugdíj egye
sületébe nyugdíjjogos tagként való belépésnek 
a kötelezettsége mellett.

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. postavezérigaz
gatósághoz 1928. évi augusztus 20-ig nyújtsák 
be.

Budapest, 1928. évi július hó 26-án.

Pályázati hirdetmény.
29.658.

Postamesteri állásra a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában előirt kötele
zettségek és a m. kir. postamesterek es

postamesteri alkalmazottak országos nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belé
pésnek 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 írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigaz
gatósághoz 1928. évi augusztus hó 20-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1928. julius 25-én.

Pályázati hirdetmények.
postaügynöki állásra, szerződés mellett

28.801 — 30.759
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást) illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1.

hasábban felvett postaigazgatósághoz 1928. évi 
augusztus hó 20-ig nyújtandók be. Az általános 
feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1928 julius hó 30-án.

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegitők személyi adatairól.

Po
sta

ig
az

ga
tó


sá

gi
 k

er
ül

et

A létszámból törölt (kizárt) egyén

A törlés vagy 
kizárás oka 
és jegyzetn e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb

re
ce

n

Marton Lujza kiadó Sörnyepuszta
1896 Mezőnyék Nem vállalt alkal

mazást

D
eb

re
ce

n

Kóthy Lajosné kiadó Zilah
1895 Nyirtura Nyirturára postames

terré neveztetett ki
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Kim utatás
a létszámból törölt, vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek, hivatali

kisegítők személyi adatairól.
Po

sta
ig

az
ga

tó


sá
gi

 k
er

ül
et A létszámból törölt (kizárt) egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Pé
cs

Balogh Mária kiadó Belvárd
1903 . Alpár Állásáról önként 

lemondott

Nidermayer József kiadó Sümeg
1895 Tótkomlós

*
Türjei postamesterré 

neveztetett ki

Barsy Jolán kiadó Tiszaroff
1899 Tiszasüly Ódalmendi postames

terré neveztetett ki

Arany Mária kiadó Budapest
1890 Véménd Véméndi postames

terré neveztetett ki

Veng Gizella kiadó Kulopta
1895 Ozora öreglaki postames

terré neveztetett ki

Balogh Mária kiadó Gyöngyös
mellék 1887 Gölle Bizalomvesztés

Erb Dánielné 
szül. Baditz Ilma kiadó Drávaszerda- 

hely 1887 Mórágy
Több mint félév óta 

alkalmazást nem 
vállalt

•

Farkas Irén kiadó Apostag
1898 Villány

Több mint félév óta 
alkalmazást nem 

vállalt

So
pr

on

Frühwirth Paula kiadó Lébény
1893

/

Lébény Lébényi posta
mesterré kinevezve

Sz
eg

ed

Farkas Emil Tibor
4>

kiadó Dévaványa
1908

Medgyesegy-
háza

Félévig nem vállalt 
alkalmazást

Rikk Zoltánná
szül. Molnár E rzséb et kiadó Belényes . 

1894 Pitvaros Saját kérelmére
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Betöltendő kiadói állások.
Harmad oszt. postahivatalhoz szeptember 

hóra helyettest keresek, hivatal kényelmes, fi
zetés megegyezés szerint. Posta, Görgeteg, So
mogy megye.

Kiadónő, ki a posta-, távírda-, távbeszélő
kezelésben szakképzett, havi 40 pengő fizetés, 
mosás, ágyneműn kívül teljes ellátás mellett 
állandó alkalmazást, azonnali belépéssel nyer
het. Ajánlkozást kér: Postamester, Lovasberény 
(Fejér megye).

Kiadói állást keresnek.
Sok évi gyakorlattal vezetőkiadói vagy he

lyettes postamesteri állást keres, állandó alkal
mazásra: Elekes Lajos végk. segédtiszt, Székes- 
fehérvár 2. poste restante.

Minden szakban teljes jártassággal bíró, 
számadástételre is képes kiadónő alkalmazást 
vállal, lehetőleg Budapesten vagy környékén. 
Szíves megkeresést kér: Hoffmann Blanka, 
Diósd, Fejér megye.

Szerény igényű postakiadó alkalmazást 
vállal augusztus elsejétől, lehetőleg nagy hiva
talnál. Mindhárom szakban jártas, helyettes is 
volt. Levélbeli szíves ajánlatot kér: Pálma Gyu
la postakiadó, Felsőgalla.

Kiadónő, jelenleg helyettes postamester, 
augusztus 15. vagy szeptember 1-től, lehetőleg 
állandó alkalmazást keres. Szives ajánlatokat 
„Postahivatal” Gógánfa, Zala m. címre kér.

Fővárosi nyomda rt, Budapest. VI., Lovag-u. 18. — Felelős Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | | | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1Ö38. AUGUSZTUS 17. 31. szára.

T A R T
Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
Lefoglalandó sa jtó te rm ék .
Sürgős csomagforgalom Olaszországgal.
A  kezelés közben hasznavehetetlenné vált pénzügyi 

értékcikkek becserélésénél követendő eljárás.
A  hivatalos levelezés átalányozására jogosultak név

jegyzékének helyesbítése.
Forgalomba került újabb típusú 1 pengős pénzham isít

vány ism ertetése.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai küldemények 
díjszabásában.

V áltozás a táviró-Díjszaibás-ban.

A L O M
Alkalmi postahivatal felállítása.
Az állami és törvényhatósági tisztviselőknek az 1890. 

évi I. t.-c. 99. §-ának 5. p o n t já b a  b iztosított vám m entes
sége.

Közigazgatási változások a Helységnévtárban. 
H elyesbítés a Helységnévtárban és a H ivatalok név

sorában.
Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetmények postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ények postaügynöki állásra. 
K im utatás a létszámból tö rö lt kiadókról.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
ad. 31.549.

A Moszkvában és Leningradban megjelent 
Babel: Konarmia, L. Sejfulling: Virineja, Ilia 
Erenburg: Hulia, Huranito, a Moszkvában meg
jelent Libedinszky: Nyedjela és a Moszkvában 
és Leningradban megjelent Fedor Gladkov: 
Cement című cirilbetűs orosz sajtótermékektől 
a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtóterméke
ket a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 6-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
33.357.

A győri kir. törvényszék 1928. évi augusz
tus hó 11-én kelt 2.467/2.—1928. számú végzésé
vel a Wienben, dr. Vogl Eugén szerkesztésében 
és a „Die Welt“ ujságvállalat kiadásában meg
jelenő „Die Welt am Morgen“ című napilap 
folyó évi augusztus hó 10-én megjelent 494. 
számú összes, bárhol található lappéldányainak 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá

nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
győri kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 14-én.

Sürgős csomagforgalom Olaszországgal.
ad 32.677.

Olaszországgal -való forgalomban ezentúl 
5 kg súlyig sürgős csomagok is küldhetők. A 
csomagokat értéknyilvánítással lehet ellátni és 
utánvétellel terhelni s azok Olaszország bár
mely helyére szólhatnak.

A hivatalok jegyezzék elő a fentieket a 
Csomagdíjszabás 114. oldalán Olaszországnál a
7. hasábban.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 10-én.

A kezelés közben hasznavehetetlenné vált 
pénzügyi értékcikkek becserélésénél követendő 

eljárás.
ad 22. 091.

Beérkezett jelentések szerint a hivatalok 
nem járnak el egyöntetűen a kezelés közben 
hasznavehetetlenné vált pénzügyi értékcikkek 
becserélése körül. — Az egyöntetűség biztosí-

l
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tása céljából ennélfogva elrendelem a követ
kezőket:

A hivatalok a kezelés közben hasznavehe
tetlenné vált pénzügyi értékcikket csak a felet
tes hatóságtól előzetesen kieszközlendő enge
dély alapján szolgáltathatják be. — Az ilyen 
pénzügyi értékcikket, — éppen úgy, mint a 
felektől becseréltet, — a roncsolt értékcikkek 
számadásába kell bevenni és azok értékét a 
pénzügyi levonóívben kell elszámolni. — A hi
vatalok erre a célra mindenkor a Posta Ren
deletek Tára 1925 évi 9. számában közzétett 
1561. számú rendelet 16. pontjának 4. bekezdé
sében előírt „Roncsolt értékcikk számadás“ 
című 1318. számú nyomtatványt használják. — 
A kezelés közben használhatatlanná vált pénz
ügyi értékcikket külön tételként kell a szám
adásba felvenni, a jegyzet rovatba ezt a körül
ményt fel kell jegyezni, ugyanoda a felettes 
hatóság engedélyének számát be kell írni és az 
engedélyt a számadáshoz kell csatolni.

Az elszámolás a teljes névérték szerint 
történik, még azoknál a címleteknél is, amelye
ket a magánfelektől csak ráfizetéssel lehet be
cserélni (lásd fenthivatkozott rendelet 16. pont
jának 2 . bekezdését).

A hivatalos kezelés közben használhatat
lanná vált és a roncsolt értékcikk-számadásba 
felvett pénzügyi értékcikkek után jutalékot 
nem lehet felszámítani.

Roncsolt értékcikket becserélés végett a
m. kir. posta értékcikkraktárába beküldeni nem 
szabad, kivéve, ha erre nézve külön rendelet in
tézkedik. — A felettes hatóságok a roncsolt ér
tékcikket az értékcikkraktárba külön kifejezett 
rendelet nélkül beküldő postahivatalok ellen el 
fognak járni.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 7-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 
névjegyzékének helyesbítése.

I.
31.229.

Felhívom a hivatalokat, hogy a folyó évi 
P. R. T. 22. számában közzétett 16.972. számú 
rendelet 9. pontjának mostani szövege helyébe 
írják.

„Honvédgazdaságok Budapest 1. (posta- 
fiók 11.)"

Budapest, 1928. évi augusztus hó 3-án.

31.230.
Felhívom a hivatalokat, hogy a hivatalos le

velezés átalányozására igényjogosultak név
sora XII. (m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium) tételének 1., 2., 6. és 7. pontját tö
röljék. A névsor X. (m. kir. honvédelmi minisz
térium) tétele alatt pedig írják be a következő
ket: 30. Róni. kát. és protestáns tábori püspök
ségek, 31. Róm. kát. és protestáns tábori lel
készségek (Budapest, Székesfehérvár, Szombat
hely, Pécs, Szeged, Debrecen és Miskolc). 32. 
M. kir. hadtörténelmi levéltár Budapest és 33. 
M. kir. hadtörténelmi múzeum Budapest.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 6-án.

II.

Forgalomba került újabb típusú 1 pengős pénz- 
hamisítvány ismertetése.

32.500.

A m. kir. állami pénzverő közlése szerint 
újabb típusú 1 pengős fémpénz-hamisítvány 
került forgalomba.

A hamisítvány ón-ólomantimon ötvözet
ből öntés útján készült, ezüstfehér színű, ripa- 
csos öntvény, széldíszítése hiányos, kézzel nem 
hajlítható, de késsel faragható. Felülete gyen
gén van ezüstözve, hangja csengő.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az eset
leg hozzájuk kerülő ilyen hamisítványokkal a 
P. R. T. 1927. évi 8. számában közölt 22.182. 
számú rendeletben foglaltak szerint járjanak el.

Budapest,' 1928. évi augusztus hó 9-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjszabásában.

31.911.
A hivatalok a P. R. T. 1926. évi 61. számá

hoz mellékelt kimutatást az alábbiak szerint ja
vítsák:

Uj tételként írják be az 1—11. hasábba: l/a, 
Afganisztán, 40., 25., 25., pools (100 pools =  1 
afghani), 2., 10., 10., 40., 100.

10. Bolivia: a 9. hasábban „3“ helyett ír
ják: 5. /  ' ‘

32. Guatemala: a 6 . hasábban „peso“ he
lyett írják: quetzal; a 3—5. és 7—11. hasábok 
adatait töröljék és írják a 3., 4., 7. és 10. ha
sábba: 6 , 4, 13.3 és 8 . (A többi díjtételt Guate
mala még nem közölte.)
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34. Honduras köztársaság: a 3., 4., 5., 7. és
8. hasáb adata helyébe írják: 15, 8, 8, 5.3 és 3.

76. Hong-Kong: a 2. hasábban írjanak ,,40)“ 
jelt és a kimutatás alján írják: ,,40). A Wiehai- 
wei-ben működő brit postahivatalnál feladott 
küldemények ugyanazon díjazás alá esnek, 
mint a Hong-Kongban feladottak.“

101. Uj-Fundland: a 10. hasábban „5” he
lyett írják: 10.

123. Spanyolország: a l l .  hasábban ,,—“ he
lyett írják: 80.

Antigoa, Dominica, Montserrat, Nevis, St. 
Christophe (St. Kitts) és Virginiai-szigetek brit 
gyarmatokban feladott levelezőlapok díja f. é. 
augusztus hó 1-től az eddigi 1^ pence helyett 1 
penny. Javítsák ennek megfelelően az 51., 68., 
84., 85., 88. és 103. folyószám alatt az 5. hasáb 
adatát.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 6-án.

Változás a Táviró-Díjszabás-ban.
27.611.

A hivatalok a f. é. július hó 1-én életbeié-' 
pett Táviró-Díjszabás-ban a következő változá
sokat vezessék keresztül:

Az 5. oldalon felülről a harmadik bekezdés 
„Rendelkezés táviratok felett“ elé „1) ” betű, a 
hatodik bekezdés „A táviratok kézbesítésére“ 
stb. elé ,,m)‘’ és a kilencedik bekezdés „Felszó
lalás“ elé ,,n)“ betű írandó.

A 8. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Azori-szigetek, Cyrenaika és Gibraltár 
után B) megjelölés, lent pedig a következő jegy
zet írandó: ,,B) A közzétett díjjal távirat „via 
Trieste-Eastern’‘ is küldhető.“

A 9. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Málta és Portugália után 6) megjelölés és 
lent a következő jegyzet írandó: ,,8) A közzé
tett díjjal távirat „via Trieste-Eastern“ is küld
hető.“

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban Kanári-szigetek és Spanyolor
szág után 7) megjelölés és lent a következő 
jegyzet írandó: ,,7) A közzétett díjjal távirat 
„via Italia-Eastern“ is küldhető.“

A 10. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Tripolisz után 3) megjelölés és lent a követ
kező jegyzet Írandó: ,,3) A közzétett díjjal táv
irat „via Trieste-Eastern“ is küldhető.“

Ugyanezen az oldalon Abessynia díjtétele 
a via Italo Radio útirányhasábban f  jellel lá

tandó el és lent a következő jegyzet írandó: 
„f Ugyanezen díjtétellel távirat via Radio-Var- 
sovie is küldhető.”

A 12. oldalon Egyptom 1. őv, II. őv, III. őv 
és Erythrea díjtétele a via Italo Radio útirány
hasábban f  jellel látandó el és lent a következő 
jegyzet írandó: „f Ugyanezen díjtétellel távirat 
via Radio-Varsovie is küldhető.“

A 15. oldalon Szomáliföld (olasz) szódíja a 
via Italo Radio útirányhasábban 1 P 96 fillérrel 
jegyzendő elő; a Rendeltetési ország hasábban 
Szomáliföld (olasz) szavak után 5) megjelölés, 
lent pedig a következő jegyzet Írandó: ,,5)
Szomáliföld (olasz) szódíja via London-Mar- 
coni és via Transradio: 2.13.“

Ugyanezen az oldalon Tanganyika terület 
a) Bukóba (via Zanzibar Mombassa) díjtétele a 
via Eastern hasábban 3.95-ről 3.56-ra és c) Ka- 
sanga, Namanyere díjtétele ugyanott 4.06-ról 
3.56-ra helyesbítendő.

A 18. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban „Dakotah“ „Dakota“-ra és Jowa:-nál „Da- 
vemport” „Davenport’‘-ra helyesbítendő.

A 19. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Missouri: alá írandó: „Hannibal és Louisi
ana”; szódíjául az Útirány I. hasábban „— — 
az Útirány II. hasábban: „2 P — f.“ írandó.

Ugyanezen az oldalon Nevada díjtétele az 
Útirány II. hasábban 2.18-ról 2.36-ra helyesbí
tendő.

A 20. oldalon az Útirány II. hasábban Hon
duras (brit) díjtétele 3.63-ról 4.42-re, Nicara
gua: Cape Grazias szódíja 5.48-ról 4-44-re, El 
Gallo, Rio Grande szódíja 6.06-ról 4.44-re, 
Bragmans Bluff díjtétele 8 -ról 4.44-re, Panama: 
Ancon, Balboa stb. szódíja 4-ről 3.86-ra (a f f  
jel törlendő). Többi hivatal szódíja 4-ről 4.04-re 
helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon lent a f f  jegyzet 
törlendő.

A 21. oldalon az Útirány II. hasábban San 
Domingo köztársaság Haiti szigetén: San Do
mingo, Puerto Plata szódíja 4 P 44 f, La Romana 
szódíja 4 P 91 f. Többi hivatalok díjtétele 4 P 
62 fillérrel jegyzendő elő; ugyanitt Swan Is
lands szódíja 3.43-ról 3.42-re helyesbítendő.

A 22. oldalon Guadeloupe szódíja az Út
irány II. hasábban 5.60-ról 5.55-re helyesbí
tendő.

A 23. oldalon a Via Radio-Varsovie útirá
nyokon Brazíliánál 1. Pernambuco díjtétele 
4.33-ról 351-re, 2. Amazon terület: I. őv szódíja
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6.01-ről 5.19-re, II. őv szódíja 7.69-ről 6.87-re he
lyesbítendő.

A 24. oldalon ugyancsak a Via Radio-Var- 
sovie útirányokon 3. District de l’Acre szódíja 
7.13-ról 6.31-re és 4. Brazília többi hivatalai díj
tétele 4.33-ról 3-51-re helyesbítendő.

A 26. oldalon Guyana (angol): 3. Pickers- 
gill szódíja Via Radio-Varsovie 5.02-ről 4.68-ra 
helyesbítendő.

A 27. oldalon Guyana (francia)-nál 1. Regina 
stb. díjtétele Via France T. S. F. 6.64-ről 6.71-re 
és 2. Többi hivatal Via France T. S. F. 6.19-ről 
6.27-re helyesbítendő.

Ugyanitt 1. Regina stb., valamint 2. Többi 
hivatalnál az eddigi „Via Radio-Varsovie“ út
irány helyett „Via Radio-Varsovie-Newyork- 
Haiti“ írandó.

Ugyancsak a 27. oldalon Guyana (francia)- 
nál 1. Regina stb., valamint 2. Többi hivatalnál 
a „Via Radio-Varsovie-Barbados radio“ út
irány helyett „Via Radio-Varsovie-Newyork 
radio“ Írandó és a díjtételek úgy az 1., mint 2. 
alatt 5.84-ről 5.77-re helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Peru: 1. El Encanto 
stb. szódíja Via Radio-Varsovie 4.07-ről 4.87-re 
és 2. Többi hivatal szódíja Via Radio-Varsovie 
3.51-ről 4.31-re helyesbítendő.

A 28. oldalon Perura vonatkozó jegyzetben 
„Baranca, Callao, Lima, Paita és Trujillo díja 
via Radio-Varsovie 4 P 44 f;“ megjegyzés tör
lendő. — Ugyanitt Iquitos díja via Radio-Var
sovie 5 P 02-ről 4.87-re helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Surinamnál a „Via 
Radio-Varsovie-Barbados radio .... 5.26“ kité
tel törlendő. Ugyanitt a „Via Radio-Varsovie 
. . . .  7.12“ kitétel útjelzése a következőképen 
helyesbítendő: „Via Radio-Varsovie-Newyork- 
H aiti.. . .  7.12.“ Ugyanitt a „Via Radio-Varso
vie -Ensenada-Radio“ útjelzés helyett „Via Ra
dio-Varsovie-Newyork radio“ Írandó és szó
díja 4.27-ről 4.20-ra helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Venezuela 1. Por- 
lamar-nál az eddigi „Via Radio-Varsovie“ he
lyett „via Radio-Varsovie-Newyork-Haiti*’ 
írandó és a szódíj 5.13-ról 5.66-ra helyesbítendő.

Ugyanitt 1. Porlamar-nál „Via Radio-Var- 
sovie-R. C. A.“ helyett „Via Radio-Varsovie- 
Newyork radio“ írandó.

Ugyancsak Venezuelánál 2. Többi hivatal
nál „Via Radio-Varsovie-R. C. A.-Trinidad ra
d io .... 5.02“ útirány és díjtétel törlendő; 
ugyancsak törlendő a „Via Rádió-Varsovie-Tri-

nidad radio .. . .  5.37“ útirány és díjtétel is. 
Ugyanitt folytatásul a következő új utak íran
dók: „Via Radio-Varsovie-Newyork rad io .... 
5.02“ „Via Radio-Varsovie-Newyork-Haiti.. . .  
5.66.“

A 30. oldalon Palesztiná nál a következő 
új útirány jegyzendő elő: „Via Radio-Varsovie 
....1.46.“

A 34. oldalon Havai-szigetek: 1. Honolulu 
stb.-nél a következő új útirány jegyzendő elő:

„Via Italo Radio-San Francisco.... 3.97.“ 
és ugyanitt 2. Többi hivatalnál:

„Via Italo Radio-San Francisco.... 4.83.“
A 36. oldalon Philippini-szigeteknél folyta

tólag a következő új utak veendők fel:
1. Lugon-sziget: Manilla-nál: „Via Radio-

Varsovie-San Francisco-R. C. A...... 4.20;
2 . Lugon-sziget többi hivatalai stb.-nel: 

„Via Radio-Varsovie-San Francisco-R. C. A. 
....4.48“;

3. Visayas-szigetek stb.-nél: „Via Radio-
Varsovie-San Francisco-R C. A......  5.21.“

Ugyanitt 2. Lugon-sziget többi hivatalai 
stb. felsorolásban „Mabate“ neve „Masbate“-re 
és „omblon“ neve „Romblon“-ra helyesbítendő.

A 39. oldalon Uniomszigeteknél a követ
kező jegyzet Írandó: „Szolgálati korlátozások: 
=  D =  via északatlánti kábelek (via Havre 
Cial és via Agores Cial kivételével), Via Empi- 
radio és Via Transradio nem küldhető. =  FS =  
nem köthető ki.“

A 42. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban „Dakotah“ „Dakota“-ra helyesbítendő.

A 46. oldalon a harmadik bekezdésben « és 
„via PQ“ » szavak helyett « „via PQ“ és „via 
Radio France“» szavak írandók.

Ugyanezen az oldalon, továbbá a 47. és 48. 
oldalon a díjszabás táblázat fejében, az Út
irány hasábban via PQ után a következő 
írandó: „via Radio France“

Budapest, 1928. évi július hó 28-án.

Alkalmi postahivatal felállítása.
32.662.

A Magyar Kerékpáros Szövetség által folyó 
évi augusztus hó 15., 18., 19 és 20. napjain ren
dezendő kerékpáros világbajnoksági, versenyek 
alatt az új Millenáris pályán (VII. kér., Thököly- 
út és Szabó József-utca sarok) 14 órától 24 
óráig szolgálatot tartó postakirendeltség fog 
működni.
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A kirendeltség bárhova szóló levélpostai 
(ajánlott és közönséges) küldemények felvéte- 
levél, táviratfelvétellel, helyi és interurbán be
szélgetések lebonyolításával, postai bélyegek 
és értékcikkek árusításával bízatott meg. A ki- 
rendeltség a Budapest 72. számú postahivatal 
kirendeltségeként fog működni.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 8-án.

Az állami és törvényhatósági tisztviselőknek az
1890. évi I. t.-c. 99. §-ának 5. pontjában biztosí

tott vámmentessége.
31.680.

Magyar királyi kereskedelemügyi miniszter.
99.813/1928. K. M. I. szám.

K ö r r e n d e l e t .
Valamennyi vármegye és városi törvényható

ság első tisztviselőjének.
(Budapest székesfőváros kivételével.)

Több oldalról panasz érkezett be hozzám 
amiatt, hogy az állami és törvényhatósági tiszt
viselőknek az 1890. évi I. t.-c. 99. §-ának 5. 
pontjában biztosított vámmentességét egyes 
vámszedőhelyeken nem respektálják s tőlük — 
a magyar államvasuti arcképes igazolványuk 
felmutatása ellenére is — a vámdíj megfizetését 
követelik

Felhívom alispán, polgármester urat, mint 
a vámok nyilvántartására és ellenőrzésére hi
vatott hatóságot, intézkedjék az iránt, hogy 
ezen törvényellenes cselekedetek a jövőben 
elő ne forduljanak.

Utalással hivatali elődömnek az állami és 
törvényhatósági tisztviselő vámmentességének 
igazolására vonatkozó, a m. kir. belügyminisz 
tér úrral egyetértőleg 1921. évi október hó 
15-én 87.427/1921. szám alatt kiadott s annak 
idején az összes törvényhatóság első tisztvise
lőjével is közölt rendeletében foglaltakra újból 
közlöm alispán, polgármester úrral, hogy az ál
lami és törvényhatósági tisztviselők említett 
vámmentességének igazolására általában az
1891. évi június hó 12-én 35.329/1, szám alatt 
kelt itteni körrendelet értelmében kiállított hi
vatalos igazolványok szolgálnak, amelyek az 
egész ország területére nézve érvényesek. 
Amennyiben azonban az állami és törvényható
sági tisztviselők ilyennel nem rendelkeznének, 
úgy a szóbanforgó vámmentességüket arcképes 
vasúti igazolvánnyal, avagy személyazonossá
gukat minden kétséget kizárólag igazoló más

hivatalos okirattal is igazolhatják s ezeket a 
vámszedőhelyeken igazolásul el kell fogadni.

Felhívom alispán, polgármester urat, hogy 
erről — ezen rendeletemre való hivatkozással 
—- a vámtulajdonpsokat azzal értesítse, hogy 
amennyiben a jövőben hasonló panasz érkez
nék hozzám, úgy a vámkihágási eljárás megin
dítása iránt a hivatkozott törvénycikk megfe
lelő szakasza alapján haladék nélkül meg fo
gom tenni a szükséges intézkedéseket.

Budapest, 1928. évi július hó 25-én.
Az 1890. évi I. t.-c. 99. §-nak 5. pontja sze

rint az állami és törvényhatósági tisztviselőket 
a közútakon, hidakon, kompokon, hajóhídakon, 
valamint a városok és községek kövezetének 
használata fejében szedett vámdíjak fizetése 
alól illeti mentesség.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 6-án.

Közigazgatási változások a Helységnévtárban.
22.480.

Békés vm., gyulai j.-ban fekvő Doboz köz
séghez tartozott Dobozmegyer nevű lakott 
hely, ugyanezen a néven nagyközséggé alakult.

Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vm., 
nagylaki j-ban fekvő Nagykopáncs kisközség 
nagyközséggé alakult át.

Csongrád vm. járási beosztása a követke
zőképen módosíttatott:

1. Csongrádi j., székh. Csongrád, rtv.
A járáshoz tartozik: Kistelek, Sövényháza, 

Csanytelek, Tömörkény, Fábiánsebestyén, Ma- 
gyartés.

(Kistelek községben szolgabírói kirendelt
ség szerveztetik, amelyhez Kistelek és Sövény
háza tartozik.)

2. Kiskundorozsmai j., székh. Kiskundo- 
rozsma.

A járásba tartozik: Sándorfalva, Algyő, 
Tápé, Pusztamérges, öttömös, Kiskundorozs- 
ma.

3. Mindszenti j., székh. Mindszent.
A járásba tartozik: Szegvár, Derekegyház, 

Nagymágocs, Mindszent.
Budapest, 1928. évi augusztus hó 9-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a Hivatalok 
névsorában.

30.788.
Szentmártonláta neve mellől a „pd”, illetve 

a „k“ jelzés törlendő.
Budapest, 1928. évi augusztus hó 11-én.
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Forgalomköri változások.
I.

ad. 23.836.
Almamajor Pusztaegres.
Belmajoí Pusztaegres.
Fáncspuszta Cí Pusztaegres.
Kigyósmajos O Pusztaegres.
Rétimajor C> Pusztaegres.

Tarnócamajor ^  Pusztaegres, valamennyi Fe
jér vm., sárbogárdi j., up. és ut. pedig ezentúl 
valamennyinél Sáregres.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 13-án.

II.
32.770.

Kelebia nk., Bács-Bodrog vm., bácsalmási 
j., ezentúl is.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 13-án.

32.771.
Tés kk., Veszprém vm., zirci j., ezen

túl (§>£3 is.
Kistéstanya O Tés,

. Alsópere O Bakonynána,
Csőszpuszta Ci Jásd, valamennyi Veszp

rém vm., zirci j. és ut. ezentúl valamennyinél 
Tés. ,

Budapest, 1928. évi augusztus hó 13-án.

. , IV- 
32.600.

A szóládi postaügynökség f. évi agusztus 
hó 21-én változatlan forgalmi körrel postahiva
tallá alakíttatik át.

A hivatal utálványjelző száma 5615.
A Helységnévtár, valamint a M. kir. posta- 

hivatalok és postaügynökségek névsora megfe
lelően helyesbítendő.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 10-én.

V.
.. . . ad. 29.671.

Zámoly nk., Fejér vm., székesfehérvári j., 
ezentúl ©gs is.

Belsőmajor O Zámoly,
Borbálapuszta O Zámoly,
Felsőmajor O Zámoly,
Gyulamajor n  Zámoly és

Lajamajor O Zámoly, ut. ezentúl vala
mennyinél Zámoly. ■ )

Budapest, 1928. évi augusztus hó 9-én.
,f±ivíwiúío-’öodci d 

VI.
31.518. : ,A\ ;,n,.

Belcsapuszta pályaudvari postaügynökség 
f. évi augusztus hó 10-ével megszűnik s helyette 
f. évi augusztus hó 11-től változatlan forgalmi 
körrel pályaudvari postahivatal lép életbe.'

A hivatal utalványjelző száma 5105.
A Helységnévtár, valamint a M. kir. posta- 

hivatalok és ügynökségek névsora megfelelően 
helyesbítendő.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 9 én.

VII.
30.518.

Zalaszentgyörgy pu. ü. f. évi augusztus hó 
1-én újból megnyílt.

Ehhezképest:.
Bőrönd kk., up. Zalaszentgyörgy.
Kávás kk., up. Zalaszentgyörgy.
Zélpuszta O Zalaszentgyörgy, up. Zala

szentgyörgy. - i. /
Budapest, 1928. évi augusztus hó 8-án.

: L  r  V. , . ] £  U i í l í  j t

VIII. ,
32.186. f

Répceszemere kk., Sopron vm., csepregi j., 
ezentúlitul <§K3  is.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 8-án.; ‘ ; . :f! 0:9
IX.

32.195. 1

Abaliget kk., Baranya vm., hegyháti j., - 
ezentúl Sjő3  is.

Petöc O Kővágótöttös, Baranya vm., pécsi 
j., ut. ezentúl Abaliget.

Baranyajenő kk., Baranya vm., hegyháti 
j., ezentúl ©S3 is. :

Lityók O Baranyajenő, Baranya vm., hegy
háti j., ut. ezentúl Baranyajenő.

Papcsárda Baranyajenő, Baranya vm., 
hegyháti j., ut. ezentúl Baranyajenő.

Dencsháza nk., Baranya vm., szentlőrinci j., 
ezentúl (§£3 is.

Cser tó Dencsháza, Baranya vm., szentlő
rinci j., ezentúl Dencsháza.

Bánfa kk., Baranya vm., szentlőrinci j., ut. 
ezentúl Dencsháza.
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Galambos Hí Dencsháza, szentlőrinci j., ut. 
ezentúl Dencsháza.

Hamuháza O Dencsháza, Baranya vm., 
szentlőrinci j., ut. ezentúl Dencsháza.

Katádfa kk., Baranya vm., szentlőrinci j., 
ut. ezentúl Dencsháza. .

Elekpuszta Hí Katádfa, Baranya vm., szent- 
lőrinci j., up. ésut. ezentúl Dencsháza.

Péterfa Hí Depcsháza, Baranya vm., szent
lőrinci j., ut. ezentúl Dencsháza.

Simonfatelep Hí Szentdienes, Baranya vm., 
szentlőrinci j., ut. ezentúl Dencsháza.

Szentegát Hí Dencsháza, Baranya vm., 
szentlőrinci j., ut. ezentúl Dencsháza.

Hird kk., Baranya vm., pécsi j., ezentúl 
is.

Berkesd kk., Baranya vm., pécsváradi j., ut. 
ezentúl Hird.

Eilend kk., Baranya vm., pécsváradi j., ut. 
ezentúl Hird.

Ellendpuszta Hí Eilend, Baranya vm., pécs
váradi j., ut. ezentúl Hird.

Kishird Hí Hird, Baranya vm.* pécsváradi 
j., ut. ezentúl Hird.

Lászlószerelme O Martonfa, Baranya vm., 
pécsi j., ut ezentúl Hird.

Martonfa kk., Baranya vm., pécsi j., ut. 
ezentúl Hird.

Pereked kk., Baranya vm., pécsváradi j.,: uf. 
ezentúl Hird. -

Szentháromságpuszta O Hird, Baranya 
vm., pécsi j., ut. ezentúl Hird.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 8-án-

X.
30.322.

Pankasz kk., Vas vm., Eh. ezentúl Kör
mend.

Budapest, 1928. évi július hó 27-én.-—
- . . H J n ,  • '  c ; ’ > :j í í

Pályázati hirdetmény.
27.894.

Postamesteri állásra a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában előirt jogok és 
kötelezettségek és a m. kir. postamesterek és

postamesteri alkalmazottak országos nyugdíj - 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belé
pésnek 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 írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a soproni m. kir. postaigaz
gatósághoz 1928. évi szeptember'hó 1-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1928, augusztus 14.-én.
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Pályázati hirdetmény.
32.336.

Postamesteri állásra a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában meghatározott 
kötelezettségek és a m. kir. postamesterek és

postamesteri alkalmazottak országos nyugdíj - 
egyesületébe nyugdíj jogos tagként való belé
pésnek 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. posta- 
igazgatósághoz 1928. évi szeptember 1-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 8-án.

Pályázati hirdetmények.
postaügynöki állásra, szerződés mellett

30.977. — 32.591.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást) illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1.

hasábban felvett postaigazgatósághoz 1928. évi 
szeptember hó 1-ig nyújtandók be. Az általános 
feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1928. augusztus hó 10-én.
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Kim utatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.

Po
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et

A létszámból törölt (kizárt) egyén

A törlés vagy 
kizárás oka
és jegyzet

-
n e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Pé
cs ifj. Elbert János kiadó Budapest

1903. Lovasberény postadíjnokká 
fogadtatott fel

CfiO Szeder Ilona végkielégített
stisztnő

Budapest
1897. Mór

nagypeterdi posta
mesterré 

neveztetett ki

cn o Nusal Ödön
kiadó létszám- 
apasztási állo
mányba helye
zett volt stiszt

Gyulakeszi
1892. —

kincstári szolgálatba 
mint posta segéd
tiszt viszavétetett

Betöltendő kiadói állás.
Drávafoki postahivatal mindhárom szak

mában gyakorlott és számadástétel elvégzésére 
képes postakiadónőt a postamesternek 1—2 hó
napi helyettesítésére keres.

Mindhárom szakmában teljesen jártas ki
adót keres postahivatal, Sajókaza.

Kiadói állást keresnek.
Mindenben gyakorlott kiadónő szept. hó 

15-től vagy október hó 1-től állást keres. Szives

megkeresést Rácz Erzsébet, ptk. Szeged, Bol- 
dogasszony-sugárút 38. címre kér.

Gyakorlott kiadónő állandó alkalmazást 
vállal. Címe: Kiss Mária, posta, Erdőtelek, He
ves megye.

Számadástételre képes kiadónő alkalma
zást vállal szeptember hó 1-től, vagy 15-től. Szi
ves ajánlatokat Metti Erzsébet, postakiadó, 
Göncruszka címre kér.

Több évi gyakorlattal biró , kiadó szép* 
tember 1-re alkalmazást vállal, helyettesnek is 
elmegy. Megkereséseket kér: Terner Erzsébet, 
postahivatal, Esztár.

fővárosi nyomda r t ,  Budapest, VL, Lovag-u. 18. — Felelős D uchon J.
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T A R T
Hivatalvezetői megbízás.

U tánvételi összegek átu talása a rendeltetési ország* 
ban ny ito tt postai folyószámlára a Szerb, H orvát és 
Szlovén királysággal való forgalomban.

A  m agyar—lett kölcsönös távirati utalványforgalom 
berendezése.

Légipostái forgalom felvétele Dél-Amerikával.
Szent István bélyegek beszolgáltatása.

Dr. W ander Rt. a súlym axim umot meghaladó m inta
küldeményednek árum intaküldem ényként való kezelése.

Vörös csomagolópapír használata, külön ajánlási levél
zsák készítése esetén.

A mozgó- (kalauz-) postáknál feladott aján lo tt kül
deményeknek ajánlási ragjeggyel való felszerelése.

H am isított postatakarékpénztári betétkönyvvel űzött 
visszaélés megakadályozása.

A T O M
A légiforgalom biztosítása érdekében feladott táv ira

tok és .kezdem ényezett távbeszélgetések kezelése.

Hétvégi — W LT =2 táviratok Brit-Am erikába viá 
Imperial és via Empiradio is küldhetők.

Hétvégi táviratok =  W LT =  via Transradio is küld
hetők.

Forgalomköri változások,

Helyesbítés a Helységnévtárban és a M. kir. posta* 
hivatalok és postaügynökségek névsorában.

N évváltoztatás. ,

Postahivatal megnyitása.

Sajtóhibaigazítás.

Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.

K im utatás a létszám ból tö rö lt kiadókról.

Kiadói állást keresnek.

Hivatalvezetői megbízás.
31.839.

Mátyás Béla postafelügyelő (308) megbiza- 
tott a Budapest 10. számú postahivatal veze
tésével.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 25-én.

Utánvételi összegek átutalása a rendeltetési 
országban nyitott postai folyószámlára a Szerb, 
Horvát és Szlovén királysággal való forgalom

ban.
34.585.

A folyó évi szeptember hó 1-től kezdve a 
Szerb, Horvát és Szlovén királysággal utánvé- 
teles ajánlott levélpostai küldemények és után- 
vételes csomagok válthatók, de csak oly felté
tel mellett, hogy feladó e küldemények után
vételi összegének a rendeltetési országban nyi

tott postai folyószámlája javára való átutalá
sát kéri.

Magyarországból a Szerb, Horvát és Szlo
vén királyságba szóló felsorolt küldemények 
átutalandó utánvételének legnagyobb összege 
5000 dinár. Az ellenkező irányban 1200 pengő.

A telepítési záradékot francia nyelven a 
következő módon kell a küldeményre, illető
leg a szállítólevélre is, feljegyezni:

„Remboursement 100 Cents dinars. A ver-
ser au compte courant postal N o ......  (számla
száma) ä .......  (az S. H. S. postatakarékpénz
tár vagy fiókjának helye), en favéur d e .......
(a számlatulajdonos neve), ä ....... (a számlatu
lajdonos lakhelyé).

. Egyébként e küldemények felszerelésére, 
kiállítására, díjazására, valamint az érkezésnél 
való eljárásra nézve a P. R. T. folyó évi 6 . szá
mában közzétett 4.578. számú rendeletben fog
lalt rendelkezések követendők azzal a különb
séggel, hogy a Magyarországból a Szerb, HoÁ
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vát és Szlovén királyságba szóló küldemények
hez az átutalás céljait szolgáló nyomtatványt 
csatolni nem kell, mert a Szerb, Horvát és 
Szlovén királyságbeli rendeltetési postahivatal 
az utánvételi összeget az általa kiállított posta- 
utalványon utalja át a megadott folyószámla 
javára.

Ellenkező irányban azonban feladók a ma
gyar posta belföldi forgalmában használt pos
tatakarékpénztári befizetési lapot csatolhatnak.

Felvilágosítás adhatása végett közlöm, 
hogy az utánvételi összegek telepítéséért a 
posta a Szerb, Horvát és Szlovén királyságban 
a következő díjakat vonja le az utánvételi 
összegből:

25 párát az átutalás céljaira szolgáló utal
ványűrlapért,

1 dinár állandó díjat és az utánvételi összeg 
nagysága szerint változó következő díjakat:

25 dinárig . . . . .........  1 — dinár
50 11 . . . . .........  1.50 11

100 11 . . . . ......... 2 — 11
300 11 • • • • ......... 3 — 11
500 11 . . . . ......... 4.— ii

1000 11 4 * * *......... 5 — il
2000 11 4 • * 4......... 6 — 11
3000 11 . . . . 7.— 11
4000 11 . . . . ......... 9.— 11
5000 11 4 • 4 4......... 12 — 11

Félreértések elkerülése végett ismételten 
hangsúlyozom, hogy a rendes utánvételes for
galom a Szerb, Horvát és Szlovén királysággal 
nem nyílik meg s oda csakis olyan felsorolt 
utánvételes küldemények küldhetők, amelyek 
utánvételi összegét feladó a rendeltetési or
szágban nyitott postai folyószámlára átutalja.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a 
P. R. T. folyó évi 6. számában közzétett 4.578. 
sz. rendeletnél.

Egyidejűleg hivatkozással a P. R. T. folyó 
évi 29. számában közzétett 27.484. számú ren- 
deletemre, közlöm a hivatalokkal, hogy Dán
országban a posta a megbízási összegek tele
pítéséért a beszedési díjnak és amennyiben 
pénzügyi bélyegdíj is szedendő, annak levoná
sa után fenmaradó összegből levonja a befi
zetési lapért járó 2 őrét s azonkívül a megbí
zási összeg nagyságához képest változó kö
vetkező díjakat:

25 dán koronáig .........  5 őrét
25 dán koronáig ...............................5 őrét
25 dán koronán felül 100 dán koronáig 10 őrét 

100 dán koronán f e l ü l .......................... 20 őrét
Budapest, 1928. évi augusztus hó 27-én.

A magyar lett kölcsönös távirati utalvány-for
galom berendezése.

31.305.
A P. R. T. 1924. évfolyamának 68. számá

ban megjelent 23.854. számú rendeletem kiegé- 
szítésekép értesítem a postahivatalokat, hogy 
Lettországgal a mindkét irányú távirati utal
ványforgalom folyó évi szeptember hó 1-től 
kezdődőleg az alábbi feltételek mellett meg
nyílik.

Távirati utalványok Lettországnak bár
mely postahivatalához küldhetők s azokat a 
kincstári és azok a nem kincstári postahivata
lok vehetik fel, melyek távírdával vagy távbe
szélővel vannak egyesítve, illetőleg az átszá
mítási kulcsokat megkapják.

Egy utalvánnyal küldhető maximális ösz- 
szeg mindkét irányban 100 amerikai dollár. Az 
amerikai dollárban kifejezett összeget a fede
zeti lapon és az utalványtáviraton francia nyel
ven kell feltüntetni. Az utalványozott összeg 
befizetése pengőben történik. A pengőnek át- 
számítása amerikai dollárösszegre ugyanazzal 
az átszámítási kulccsal történik, mint az Észak
amerikai Egyesült-Államokba szóló utalvá
nyoknál.

A Magyarországból Lettországba szóló 
távirati utalványok dollárösszegét a rendelte
tési hivatal számítja át. Az utalványtáviratok 
tehát közvetlenül a rendeletési helyre, ellen
ben a fedezeti lapok a rigai kicserélő postahiva
talhoz küldendők a következő címre: „Au
bureau de pöste d’échange ä Riga”. Kifizetési 
értesítés kérhető.

A Lettországból Magyarországba címzett 
távirati utalványok szintén dollárösszegről fog
nak szólni. Ezeknek pengőre történő átszámí
tását a központi távirdahivatal végzi. Evégből 
a lett igazgatás a távirati utalványokat aZ em
lített hivatalhoz irányítja, mély az utalványo
zott dollárösszeget a dollárnak a budapesti 
áru- és értéktőzsde által az átszámítást meg
előző napon (legutolsó árfolyam) megállapított 
hivatalos deviza árfolyamtáblázat pénzrovatá-
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ban közölt árfolyamon átszámítja pengőre s az 
átszámított összeget az utalványtávirat szöve
gének végére írja. A rendeltetési hivatal a 
címzettnek ezt az összeget fizeti ki.

Ha valamely távirati utalvány a központi 
távirdahivatal kikerülésével közvetlenül érkez
nék a rendeltetési postahivatalhoz, ez a hivatal 
intézzen azonnal szolgálati táviratot a köz
ponti távirdahivatalhoz, melyben a távirati 
utalvány dollárösszegének átszámítását kéri.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 14-én.

Légipostái forgalom felvétele Dél-Amerikával.

33.494.

Hivatkozással a P. R. T. folyó évi 17. szá
mában közölt ad 13.340. sz. rendeletemre, érte
sítem a hivatalokat, hogy folyó évi augusztus 
28-tól kezdődően légi levélpostai küldemények 
Brazíliába, valamint Argentínába és Uruguay- 
ba is küldhetők. A küldeményeket légi úton 
Párizson át továbbítják, azoknak további szál
lítását a Paris-gare du Nord postahivatal köz
vetíti és Marseille, illetve Toulouson át továb
bítja Dél-Amerikába.

A légi és tengeri vonalnak ezidőszerinti 
menetrendje a következő:

Indulás Marseilleből minden hét péntekén 
4 óra 30 perckor, vagy pedig Tóulousból ugyan
csak pénteken 5 óra 30 perckor. Ez utóbbihoz 
csatlakozása van a Paris-gare d'Auterlitzből 
csütörtökön 17 óra 10 perckor induló vonat
nak. így tehát a Budapesten legkésőbb kedd éj
félig, vidéken pedig legkésőbb hétfő estig fel
adott Dél-Amerikába szóló légipostái külde
mény eléri a Párizsból csütörtökön indított zár
latot, amely onnan 8 nap alatt Dél-Amerikába 
jut.

A légi és részben hajóút menetrendszerinti 
érkezései a következők: Casablancában csü
törtökön 18.20 perckor, St. Louisban (Sénégal) 
szombaton 12 órakor. Porto-Praia-ban szomba
ton 18 órakor. Natalba csütörtökön 4 órakor 
érkezik. A csütörtöki nap közbeeső állomásai: 
Pernanbouc, Maceio, Bahia, Caraveüas és Vik
toria.

Megérkezés Rio de Janeiroba csütörtökön 
20 órakor, indulás innen pénteken 4 órakor. A 
pénteki nap közbeeső állomásai Santos, Floria- 
nopolis, Porto-Alegre, Pelotas, Montevideo.

Buenos Airesba érkezés pénteken 18 óra
kor.

A Dél-Amerikába szóló légipostái külde
mények légi pótdíja 5 g-kint emelkedik. Azok
nak díjazására nézve 1. a P. R. T. jelen számá
hoz csatolt fedőlapot. Ezt a fedőlapot a hi
vatalok a Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbe
szélő- és Rádió-Díjszabás számára a folyó évi 
P. R. T. 20. számához mellékelt légipostára vo
natkozó fedőlap után folytatólagosan ragasz
szák be.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 23-án.

Szent István bélyegek beszolgáltatása.
29.433.

A P. R. T. folyó évi 28. számában megje
lent 27.289. számú rendelettel forgalomba ho
zott Szent István bélyegek augusztus hó végé
vel megmaradt készletét a postahivatalok a m. 
kir. posta értékcikkraktárába kötelesek bekül
deni.

Értesítem a kir. hivatalokat, hogy a hivat
kozott rendeletben foglaltaktól eltérőleg az ér
tékcikkraktár a beküldött értékcikkekért rendes 
bélyegeket nem fog cserébe küldeni. Ennélfog
va a hivatalok augusztus hó végén a készle
tükben megmaradt, valamint az ügynökségek
től és az értékcikkárusoktól bevont Szent 
István bélyegeket bizonylatpár kíséretében ér
tékküldeményként (értéklevél, betét, kézicso
mag) legkésőbb 1928 szeptember hó 15-ig a m. 
kir. posta értékcikkraktárába küldjék be és a 
beküldött értékcikkek összegét a folyó évi 
szeptember havi postai értékcikkmérleg „Be
szolgáltatott értékcikkek” című tételénél fel
mentésképpen állítsák be.

A hivatalok e rendeletemet jegyezzék elő 
a fenthivatkozott rendeletnél.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 14-én.

Dr. Wander R. T. a súlymaximumot meghaladó 
mintaküldeményeinek árumintaküldeményként 

való kezelése.
30.184.

Dr. Wander Rt.-nak (Budapest, X., Ke
resztúri út 30/32.) kivételesen megengedtem, 
hogy folyó évi szeptember hó 5-én nagyobb 
mennyiségű belföldre szóló propaganda-gyógy-
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szermintaküldemény csomagjait, amelyek 
egyenkint 720 g. súlyúak, bár az árumintakül
deményekre a P. Ü. Sz.-ben meghatározott 500 
g. súlymaximumot meghaladják, árumintakül
deményként kezelhessék.

E küldemények bérmentesítési dija a cso
mag-díjszabásnak megfelelő (az I—II. díjövbe 
szólóké 30 f, a többi díjövbe szólóké pedig 50 
f), azonban kivételesen szállítólevél nélkül ke
rülnek feladásra és a bérmentesítési díjat a 
feladás alkalmával készpénzben róják le. A 
továbbiakban, mint árumintaküldeményeket 
kell ezeket kezelni, bár lezárt állapotban adat
tak fel.

E küldemények feladására a Budapest 72. 
sz. postahivatalt jelöltem ki. A felvétel és a dí
jak elszámolása a tömegesen feladott és kész
pénzben bérmentesített levélpostai küldemé
nyek módjára történik.

A feladót egyben felkértem, hogy félreér
tések elkerülése végett „A m. kir. postavezér
igazgatóság 30.184/1928. sz. engedélye alapján” 
szövegű, vörös színű jelzőcédulával lássa el.

Budapest, 1928. évi július hó 27-én.

Vörös csomagolópapír használata külön aján
lási levélzsák készítése esetén.

34.687.
A P. K. U. 28. §. 33. pontja értelmében 

ajánlott küldeményeket a levélzárlatokban vö
rös csomagolópapírba burkolva, átkötve kell 
elhelyezni.

Takarékosság szempontjából ezt a rendel
kezést azzal egészítem ki, hogy külön ajánlási 
levélzsák készítése esetén az ajánlott küldemé
nyekből készített kötegek közül csakis azt kell 
vörös csomagolópapírba burkolni, amely a ro
vatlapot tartalmazza.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 25-én.

A mozgó- (kalauz-) postáknál feladott ajánlott 
küldeményeknek ajánlási ragjeggyel való fel

szerelése.
34.572.

Abból a célból, hogy a posta kezeléséből a 
ragjegy nélküli ajánlott levelek kiküszöböltes- 
senek, ezentúl a mozgó- (kalauz-) posták is tar

toznak az ott feladott ajánlottként kezelendő 
küldeményeket ajánlási ragjeggyel felszerelni.

A végrehajtást illetően a következőket 
rendelem el:

1. A mozgó- (kalauz-) postafőnökségek a 
kezelésük alá tartozó mozgó- (kalauz-) posták 
használatára „az ajánlási ragjegy” című nyom
tatványból 6 havi szükségletnek megfelelő kész
letet szokásos módon, haladéktalanul rendel
jék meg. A ragjegyen mint felvevő hivatal a 
mozgó- (kalauz-) postafőnökség nevét kell sze
repeltetni, vagyis az egy-egy mozgó- (kalauz-) 
postafőnökség alá tartozó összes mozgó- (ka
lauz-) posták nem a mozgó- (kalauz-) posta ne
vével, hanem a mozgó- (kalauz-) postafőnökség 
nevével ellátott ragjegyet használnak.

A nagyforgalmú mozgó- (kalauz-) posta
főnökségek a szükséghez képest albetűs (al- 
számos) ragjegyeket is rendelhetnek.

E ragjegyeket a mozgó- (kalauz-) postafő
nökségek szorosan vett számadástételre köte
lezett nyomtatványként kezeljék.

2. A megrendelt készlet beérkeztekor a 
mozgó- (kalauz-) postafőnökségek az egyes 
meneteket számadási kötelezettség mellett a 
forgalomnak megfelelő készlettel lássák el.

3. A mozgó- (kalauz-) posták kezelői tar
toznak az ott a levélgyüjtőszekrény útján, vala
mint a kézhez feladott ajánlott küldeményeket 
ragjeggyel felszerelni. A ragjegyeket emelkedő 
sorszám szerint kell használni.

Egyebekben a mozgó- (kalauz-) .posták ke
zelői az ott feladott ajánlott küldemények ke
zelésénél a P. K. U. 6 . §. 13. pontjában foglal
tak értelmében járnak el azzal a kiegészítés
sel, hogy a jelentőívben a ragjegy számát is 
feltüntetni kötelesek.

4. A mozgó- (kalauz-) posták kezelői köte
lesek a szolgálati állomáshelyükre visszatérve a 
készletükben maradt ragjegyeket a főnökség
nek beszolgáltatni.
é 5. A mozgó- (kalauz-) postafőnökségek 
tartoznak ellenőrizni azt, vájjon az egyes me
netek által útközben felhasznált ragjegyeknek 
megfelelő darabszámú ajánlott küldemény a 
vonatkozó jelentőívben szerepel-e, továbbá, 
hogy azokkal a menet kezelője egyenlegében 
megterhelte-e magát. Az esetleges eltérést a 
mozgó- (kalauz-) posta kezelőjével haladékta
lanul tisztázni kell.

5. Figyelmeztetem úgy a stabil, mint a 
mozgó- (kalauz-) postahivatalokat, hogy az
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ajánlott küldemények átvételénél különös gon
dot fordítsanak arra, vájjon a küldeményen 
ragjegy rajta van-e. Ha a ragjegy hiányzik, ak
kor a P. K. U. 45. §. XV. b) pontja értelmében 
kell eljárni.

Ugyanazt az eljárást kell követni abban az 
esetben is, ha a küldeményre ragasztott rag
jegy és a küldeményen a feladáskor alkalma
zott keletbélyegzőlenyomat eltérő, kivéve azt 
az esetet, ha a borítékon a visszakérésnek 
nyoma látható, ami azt igazolja, hogy az elté
rést már az előző kezelésben megállapították 
és így az idézett pontban előírt eljárás már fo
lyamatban van.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 23-án.

Hamisított postatakarékpénztári betétkönyvvel 
űzött visszaélés megakadályozása.

28.420.
Értesítem a postahivatalokat, hogy isme

retlen tettes meghamisított postatakarékpénz
tári betétkönyvecskére a betétkönyvet kiállító 
postahivatalnál rövidutas felmondás alapján a 
tényleg elhelyezett betétösszegnél nagyobb 
összeget vett fel és ilymódon a postakincstárt 
megkárosította.

A tettes a hamisítást olymódon követte el, 
hogy 1 pengős első betétösszeggel álnévre posta
takarékpénztári betétkönyvecskét váltott és ab
ban az első betét után idegen közvetítőhivatal 
bélyegzőlenyomatának és aláírásának hamisítá
sa mellett betétösszeget hamisított be.

A hamisításhoz „Budapest 92 APBE” al- 
betűs, a rendesnél nagyobb alakú hamis bé
lyegzőlenyomatot használt. Az így meghami
sított takarékkönyvre azután idegen postahi
vatalnál ismét kisebb összeget helyezett el ab
ból a célból, hogy a rövidutas felmondás alkal
mával a takarékkönyvbe történt utolsó be
jegyzés s az ott alkalmazott betűzőlenyomat 
valódisága ellen a legcsekélyebb kétely se me
rüljön fel és így az előző hamis bejegyzésekről 
a figyelmet elterelje. A tettes a rövidutas fel
mondást az utolsó, tényleges betétbefizetés 
napján kérte abból a célból, hogy a postataka
rékpénztár a visszaélést idő előtt meg ne álla
píthassa s így azt meg ne hiúsíthassa.

Az ily természetű visszaélések megakadá
lyozása céljából felhívom a postahivatalokat, 
hogy különösen rövidutas visszafizetéseknél a

betétkönyvbe korábban bejegyzett adatokat és 
az ott alkalmazott keletbélyegzőlenyomatokat 
minden esetben gondosan vizsgálják felül és 
minden kétes és gyanús esetben a megjelenő 
egyént igazoltassák, illetve hamis vagy hamis 
adatokat tartalmazó betétkönyv benyújtása 
esetén az illetőt a rendőrségnek adják át.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 21-én.

A légiforgalom biztosítása érdekében feladott 
táviratok és kezdeményezett távbeszélgetések 

kezelése.
. 31.155.

A m. kir. légügyi hivatal a légiforgalom 
biztosítása céljából az időjárási viszonyok ész
lelésére megfigyelő helyeket szervezett.

Ezek a szervek 3 csoportba tartoznak:
1. Rendszeresen észlelő állomások; ezek 

jelenleg Pápa, Szeged, Szombathely.
2 . Úgynevezett alkalmi vészjelentők; ezek 

jórészben azonosak az 1. pont alatt felsorolt 
helyekkel.

3. Távbeszélő felhívásra jelentő észlelők.
Az 1. és 2. csoportba tartozó észlelőhelyek

táviratilag közük megfigyeléseiket a repülő
terekkel.

E táviratok, melyeknek szövege rendsze
rint számjegyekből áll, mindig „Repmeteor” 
címre szólnak, mely után a rendeltetési hely 
következik. Például „Repmeteor, Mátyásföld”, 
„Repmeteor, Szombathely” stb.

Ezek a táviratok bármely távíróval vagy 
távbeszélővel egyesített postahivatalnál felad
hatók, soronkívül továbbítandók, az átmenő 
kezelésben expressz jelzőcédulával látandók el 
és a rendeltetési hivatal köteles azokat beérke
zésük után a címzettnek (repülőtérnek) azon
nal távbeszélőn bemondani.

E táviratok nem díjmentesek, hanem a 
mindenkori díjszabás szerint — jelenleg díjsza
vanként 7 fillérrel — díjazandók s a m. kir. 
Légügyi hivatal terhére hitelre is feladhatók, 
mely esetben a nyugták havonként utólag a 
budapesti központi táviróhivatalhoz küldendők 
a díjak beszedése és a díjaknak felvevő hiva
talhoz leendő megküldése végett.

A 3. csoportba tartozó észlelőket kizáró
lag a repülőterek, jelenleg Budapest, Kaposvár, 
Nyíregyháza, Szeged, Székesfehérvár, Szom- 

i bathely, vagy pedig a m. kir. Légügyi hivatal
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központi szerve hívja fel távbeszélőn, „Sürgős 
Repidő” jelszó bemondása mellett.

Az ily beszélgetések díjkötelesek, azokat 
közönséges állami beszélgetésekként kell dí
jazni és soronkívül kell kapcsolni.

A beszélgetések díja, valamint a szabály- 
szerű hitelezési díj a központi szerv terhére 
számítandó fel és azt a hitelezett hírlapbeszél
getések díjával azonos módon az a hivatal 
szedi be, illetve számolja el, ahonnan a felhívás 
történt.

A m. kir. Légügyi hivatal az időjárási biz
tonsági szolgálatba be akarja vonni azokat a 
postahivatalokat is, .amelyek az időjárás meg
figyelése szempontjából alkalmas helyen fek
szenek. A hivataloknak ez a közreműködése 
arra terjed ki, hogy adott esetben a repülőterek 
vagy a m. kir. Légügyi hivatal központi szervé
nek távbeszélő felhívására a hivatal székhelyén 
uralkodó időről például: esik-e az eső, köd vagy 
zivatar van-e? stb. a helyzetnek megfelelő hű 
felvilágosítást adjanak.

Felhívom ennélfogva az összes hivatalo
kat, hogy amennyiben valamelyik repülőtér 
vagy a m. kir. Légügyi hivatal központi szerve 
az időjárásra vonatkozó kérdéssel fordulna 
hozzájuk, a legnagyobb készséggel adják meg 
a kért felvilágosítást.

A postahivatalokkal folytatott ily beszél
getések természetesen szintén díjkötelesek és 
azoknak díja a hívó fél terhére ugyancsak fel
számítandó.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 22-én.

Hétvégi =  W L T =  táviratok Brit-Amerikába 
via Imperial és via Empiradio is küldhetők.

32.838.
Folyó évi szeptember hó 1-jétől kezdve 

egyrészről Magyarország, másrészről Brit- 
Amerika (Canada) között hétvégi távirat 
=  WLT =  via Imperial és via Empiradio uta
kon is küldhető. A díj ugyanannyi, mint az 
ugyanazon viszonylatban via Commercial, via 
Western Union, via SA és via Radio France 
váltott hétvégi táviratoknál.

Az Északamerikai Egyesült-Államokba, 
Közép-Amerikába, Nyugat-Indiába és Dél- 
Amerikába hétvégi távirat via Imperial és Em
piradio nem küldhető.

A kir. hivatalok az új Táviró Díjszabás 46.

oldalán Brit-Amerikánál a Megjegyzés hasábba 
a következőket írják: „Az útirány 2. hasábjá
ban közölt díjakért hétvégi távirat via Impe
rial és via Empiradio is küldhető”.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 17-én.

Hétvégi táviratok =  W L T — via Transradio is 
küldhetők.

33.547.
Hétvégi táviratok =  WLT — egyrészről 

Magyarország; másrészről Brit-Amerika (Ca
nada), az Északamerikai Egyesült-Államok és 
a Táviró-Díjszabás 48. oldalán, Nyugat-India, 
közép- és délamerikai országok között via 
Transradio is válthatók. A díj ugyanannyi, 
mint az ugyanazokban a viszonylatokban via 
Commercial, via Western Union, via PQ és via 
Radio France váltott hétvégi táviratoknál.

A kir. hivatalok a Táviró-Díjszabás 46., 47 
és 48. oldalain az útirány 2. hasábjának fejében 
a „via Transradio” útmegjelölést írják be.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 18-án.

Forgalomköri változások.
I.

31.841.
A balatonmáriafürdői postahivatal folyó 

évi július hó 11-én megnyílt. A hivatal utal
ványjelzőszáma 5.107.

A Helységnévtár ennek következtében a 
következőképpen helyesbítendő:

Balatonmáriafürdő kk„ Somogy vm„ mar
cali j„ ezentúl ®£3 L Székesfehérvár
a  tea Nagykanizsa. Balatonkeresztúr fürdő 
............. . 681., postáig. P.

Balatonújlak kk., Somogy vm„ marcali j„ 
u. t. ezentúl Balatonmáriafürdő.

Szigetmajor ^  Balatonújlak u. t. ezentúl 
Balatonmáriafürdő.

A „M. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsora” c. segédkönyv is megfelelően helyes
bítendő.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 23-án.

II.
30.960.

Mucsi ü. ezentúl
Budapest, 1928. évi augusztus hó 7-én.
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III.
33.937.

Mucsfa nk., Tolna vármegye, völgységi j. 
up. ezentúl Lengyel.

A Helységnévtár adatai helyesbítendők.
Budapest, 1928. évi augusztus hó 24-én.

IV.
33.291.

Kapospula kk., Somogy vm., igali j., u. t. 
helyesen Dombóvár.

Kapospulai puszta O  Kapospula u. t. he
lyesen Dombóvár.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 24-én.

V.
28.330.

A Helységnévtár 181. oldalán „Leányfalu 
O  Sály, Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vm.
.......  stb.” „Leányfalussy malom O Sály, stb”-
re helyesbítendő; a Helységnévtár 245. oldalán 
Sály nk.-nél felsorolt lakott helyeknél „Leány
falu” ugyancsak „Leányfalussy malom’’-ra he
lyesbítendő.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 21-én.

Helyesbítés a helységnévtárban és a m. kir. 
postahivatalok és postaügynökségek névsorában.

32.567.
Délegyháza ü. neve mellől a „pd.”, illetve 

a „gy.” jelzés törlendő'.
Budapest, 1928. évi augusztus hó 17-én.

N évváltoztatás.
33.297.

Sopron vármegyébe bekebelezett Alsósza- 
kony és Felsőszakony kisközségek egyesíttettek. 
Az egyesítés következtében létesült kisközség 
végleges neve: „Szakony”.

Erre való tekintettel az ott „Felsőszakony” 
elnevezéssel működő postahivatal nevét „Sza- 
kony”~ra változtattam meg.

A segédkönyvek ennek megfelelően he
lyesbítendők.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 25-én.

Postahivatal megnyitása.
33.938.

Mőcsény — távbeszélővel egyesített — ügy
nökség (eh. Bonyhád) változatlan forgalmi kör
rel ezentúl

Az új hivatal utalványjelző száma 5.413, 
díjnégyszög száma pedig 774.

A Helységnévtár, valamint a Postahivata
lok Névsora ennek megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 24-én.

Sajtóhibaigazítás,
ad. 23.836,

A f. évi P. R. T. 31-ik számában közzétett
ad. 23.836. sz. rendelet első sorában „Almama
jor” „Almajor”-ra helyesbítendő.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 24-én.
Pályázati hirdetmények.

postaügynöki állásra, szerződés mellett

.

33.435.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást) illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1.

hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1928. 
évi szept. hó 12-ig nyújtandók be. Az általá
nos feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1928. augusztus hó 17-én.
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M i ni ti ta t á s
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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A létszámból törölt (kizárt) egyén
A törlés vagy 

kizárás oka 
’és jegyzetn e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt
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Domsitz János ny. p. ell. 
kiadó

Arad
1888.

Rákosszent
mihály

a tényleges kincstári 
szolgálatra vissza

vétetett.
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Noge Jolán kiadó I g ló
1899. Göd Alsógödi postamerré 

neveztetett ki.
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özv. Paral Ernőné
sz. Klausnitz Irén kiadó Babócsa

1889. Budapest 76.
*

Bp. 103, Sz. phlv. posta 
mesterévé neveztetett 

ki.
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özv. Koch Imréné kiadó Budapest
1894. Szada Gödi postamesterré 

neveztetett ki.

Kiadói állást keresnek.
A postakezelés minden ágában kellő jártas

sággal bíró férfi kiadó, akár postamester-he
lyettesi, akár igazolt minőségben állást keres. 
Szíves ajánlatokat „Béld Gyula kiadó, Baga- 
mér“ címre kér.

Postakiadó, ki a helyettesítést befejezi, osz
tálykezelőnek ajánlkozik bármely kerülethez. 
Címe: Teleky Ernő, Kerkaszentmiklós.

Több évi gyakorlattal, kiadói állást keres 
szeptember 15-től. Özv. Csergőffy Andorné, 
Kunszentmárton.

Postakezelésben jártas bármely osztály ke
zelésére, esetleg hivatalvezetésre ajánlkozom,’ 
szeptember 15-től. Szives megkeresést kér 
Nagy Imre kiadó, Ujkécske.

Mindhárom szakban jártas kiadónő állást 
keres azonnalra Budapest bármely kerületében 
postamesteri hivatalnál. Szives megkeresést 
kér Sümegi Ilona kiadónő, Tass, Pest m.

Sok évi gyakorlattal vezetőkiadói vagy 
helyettes postamesteri állást, szerény feltételek 
mellett szeptember 15-iki belépéssel keres, le

hetőleg állandó alkalmazásra menne. Nagy, 
helyettes postamester, Gyöngyöspata.

önálló kezelésre, számadástételre képes 
kiadó szeptember 15-ére állást keres. Cím: 
Kövér Róza, kiadó, Konyári Sóstógyógyfürdő, 
Konyár.

Mindhárom szakban jártas kiadó alkalma
zást vállal azonnalra. Tóth József postakiadó, 
Vinár, Veszprém m.

A posta minden ágában teljes jártassággal 
biró kiadónő, III. osztály távbeszélő- és posta- 
hivatalnál szeptember hóra helyettesítést vagy 
alkalmazást vállal, legszívesebben Heves vagy 
Borsod megyébe óhajtana menni. Szíves meg
keresést Posgay Vilma postakiadónő, Püspök
hatvan (Pest megye) cincire kér.

Mindhárom szakban jártas, de főkép jó táv- 
irász, szeptember 15. vagy október 1-től állandó 
alkalmazást keres. Ajánlatokat Exner Mária 
kiadónő, Sümeg, Zala megye, címre kér.

Gyakorlott kiadónő állandó alkalmazást 
keres szeptember 15., esetleg október 1-ére. 
Cím: Kiss Mária kiadónő, Erdőtelek, Heves 
megye.

4;wtK t ó v á r o s i  n y o m d a  r t „  B u d a p e s t ,  V I . .  L o v a g - u  18. —  F e le lő s  v . :  D u c h o n  J .
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.ETEK TÁR A
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

BUDAPEST 192S. SZEPTEMBER 5. 33. szám.

T A R T A L O M

Légi levélpostai küldeményeik Ném etalföldi Indiába.
A usztriába és Svájcba szóló légipostacsomagok súly

határának kiterjesztése.
A  Budapestre visszaküldött ikézbesíthetetlen távirati 

utalványok helyes irányítása.
Változás a légipostái forgalom m enetrendjében.
A via Italo Radio útjelzéssel feladott rádiólevelek 

díjának leszállítása.
Postahivatali kirendeltség létesítése.

Forgalom kód változások.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi július havi 

forgalma.
Visszavétel.
Sajtóhibaigazítás.
Pályázati h irdetm ény.
K im utatás létszám ból tö rö lt postakiadóról.
B etöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

Légi levélpostai küldemények Németalföldi 
Indiába. .

35.085.

Németalföldi postaigazgatás az Amszter
damból folyó évi szeptember hó 13., 20. és
27-én, továbbá október hó 4-én és 11-én Német- 
alföldi Indiába induló repülőgépekkel Karachi, 
Calcutta,Rangoon,Bangkok, Medan,Palembang 
és Batavia részére légipostái levélzárlatokat 
küld.

A repülőgépek Amszterdamból Batáviáig 
12 nap alatt teszik meg az utat.

A németalföldi posta közvetítésével ez al
kalommal Magyarországból is küldhetők kö
zönséges és ajánlott légi levélpostai küldemé
nyek Németalföldi Indiába, továbbá Brit-In- 
diába (ideértve Brit Birmát is) Sziám király
ságba, Straits-Settlements-be és azon túl fekvő 
országokba.

Ezekért a küldeményekért a rendes postai 
díjon felül a következő légipostái pótdíj jár:

levelezőlapnál 1 P 82 f,
egyéb levélpostai küldeményeknél pedig 20

grammonkint, vagy annak töredéke után 3 P 
32 fillér.

Ezekben a pótdíjakban benfoglaltatik már 
a Budapest-Amszterdam közti légi útért járó 
pótdíj is.

A hivatalok figyelmeztessék a feladókat, 
hogy a feladni szándékolt küldeményeiket a 
repülőgépek fentjelzett indulását megelőzően 
vidéken legalább 3 nappal, Budapesten pedig 
legalább 2 nappal előbb adják postára, hogy 
azok a repülőgép indulási idejére a csatlako
zást Amszterdamban elérjék.

Ha a repülőgépek az útat bármely oknál 
fogva megtenni nem tudnák, a küldemények 
rendes postai úton nyernek továbbítást. Ez 
esetben azonban a légipostái pótdíjakat a fel
adóknak nem térítik vissza.

Ettől a szállítási módtól eltérően a német- 
alföldi postaigazgatás úgy is elfogad a jelzett 
helyekre szóló légi levélpostai küldeményeket, 
hogy feladók azokat megcímezve egy második 
és a rendes külföldi levélpostai díjszabás sze
rint bérmentesített borítékba helyezik és pos
tán közvetlenül az Amszterdam C. S. postahi
vatalhoz küldik. Feladók kötelesek egyidejűén 
arról is gondoiskodni, hogy a légi úton Amszter-
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damból a jelzett helyre szállítani kívánt külde
ményekért esedékes, alább részletezett díjakat 
az Amszterdam C. S. hivatalhoz bármely mó
don pl. (válaszdíjszelvény, postautalvány, ér
téklevél útján) eljuttassák.

A németalföldi posta az így odajuttatott 
küldeményeket úgy tekinti, mint nála feladot
takat s azokon az összes szállítási díjakat bé
lyegekben, a légipostái pótdíjakat pedig külön
leges, ezekre a szállítási alkalmakra kiadott, 
hollandi repülők arcképével díszített németal
földi bélyegekkel rója le.

A küldemények után esedékes díjak (ame
lyeket feladók az Amszterdami C. S. postahiva
talhoz tetszésükre bízott módon tartoznak el
juttatni) a következők:

Rendes díjak:

a) levélért 15 cents az első 20 gramm után, 
és 10 cents minden további megkezdett 20 gr. 
után (Németalföldi Indiába szólókra az első 20 
gr. után 10 cents, minden további 20 gr. után 5 
cents jár);

b) levelezőlapért 10 cents (ha Németalföldi 
Indiába szól, 5 cents) a közönséges llevelezőlap- 
ért vagy válaszos levelezőlap minden lapjáért;

c) üzleti papírért 250 gr.-ig 15 cents, azon 
felül minden 50 gr. után, vagy annak töredéke 
után 3 cents;

d) nyomtatványokért 50 gr.-kint, vagy an
nak minden töredéke után 3 cents;

e) áruminták után 100 gr.-ig 6 cents, azon felül 
minden 50 gr., vagy annak töredéke után 3 
cents;

f) az ajánlási díj 50 cents.
Légipostái pótdíj: levelezőlapért 40 cents, 

egyéb levélpostai küldeményért 20 gr.-kint, 
vagy annak töredéke után 75 cents.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 4-én.

Ausztriába és Svájcba szóló légipostacsomagok 
súlyhatárának kiterjesztése.

3 5 .1 0 3 .

Értesítem a hivatalokat, hogy folyó évi 
szeptember hó 10-től kezdődően légipostacso
magok Ausztriába és Svájcba 20 kg. súlyig 
küldhetők.

Felhívom ennélfogva a hivatalokat, hogy a 
Kivonatos Posta- Táviró- Távbeszélő- és Rádió 
Díjszabás számára a folyó évi P. R. T. 20. szá
mához mellékelt légipostára vonatkozó fedőla
pon a csomagokat illető részben jegyezzék be, 
hogy Ausztriába és Svájcba légipostacsomagok 
20 kg. súlyig küldhetők.

A légipostacsomagok díjtáblázatának hát
oldalán pedig az 1—10 kg.-os csomagok díjtáb
lázatához hasonlóan készítsenek új táblázatot 
és abba a következő adatokat jegyezzék be:

Ausztria:
egyszerű te rjedel terjedelmes

egyszerű sürgős mes sürgős
11 kg. súlyú 22.80 28 .15 24 .1 5 32.20
12 11 11 24.60 3 0 .— 25.95 ■34.—
13 li ii 26.45 31 .80 27 .80 35.85
14 ii 11 28.25 33 .65 29 .60 37.65
15 11 11 30.10 35 .45 31 .45 39.50
16 ii 11 32.80 40 .— 34 .60 45.35
17 11 11 34.65 41 .80 36 .45 47.20
18 11 li 36.45 43.65 38 .25 49  —
19 11 11 38.30 45.45 40 .10 50.85
20 11 11 40.10 47 .30 41 .90 52.65

Svájc:
11 kg. súlyú 35.20 46 .40 38 .— 54.80
12 11 11 37.90 49 .10 40 .70 57.50
13 11 11 40.55 51 ,75 43 .35 60.15
14 11 11 43.25 54 .45 46 .05 62.85
15 11 * 11 45.95 57.15 48 .75 65.55
16 11 11 50.85 66 .55 54 .80 78.30
17 11 11 53.55 6 9 .25 . 57 .50 81.—
18 11 11 56.25 71.90 60 .15 83.70
19 11 11 58.95 74 .60 62 .85 86.35
20 11 11 60.60 77 .30 65 .55 89.05

A budapesti postahivatalok, valamint a 
vidéki kincstári postahivatalok a légiposta for
galom igénybe vételére vonatkozó hirdetményt 
szintén helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 1-én.

A Budapestre visszaküldött kézbesíthetetlen 
távirati utalványok helyes irányítása.

32 .498 .

Tudomásomra jutott, hogy a Budapesten 
feladott kézbesíthetetlen távirati utalványok és
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az azokhoz tartozó fedezeti lapok visszaküldé
sénél a rendeltetési postahivatalok nem járnak 
el egyöntetűen.

Ezért a kir. hivatalokat a következőkre 
utasítom: A Budapesten feladott kézbesíthetet- 
len távirati utalványokat a P. K. U. 63. §'. 7. 
pontja értelmében a fedezeti lappal együtt kö
zönséges postaszolgálati levélben a feladóra il
letékes utalványkifizető postahivatalokhoz (Bu
dapest 2, 3, 10 vagy 70) kell visszaküldeni.

Ha a távirati utalványhoz tartozó fedezeti 
lap a postahivatalhoz nem érkezik meg s így 
a feladó lakása meg nem állapítható, a távirati 
utalványt „Fedezeti lap nem érkezett meg*’ fel
jegyzéssel a Budapest 70-es postahivatalhoz 
irányítsák, amely hivatal a felvevő hivatal út
ján a feladó pontos címét megállapítja és a 
távirati utalványt a kifizetésre illetékes posta- 
hivatalhoz küldi. Ha ezekhez a távirati utalvá
nyokhoz a fedezeti lap utóbb beérkeznék, azt 
megfelelő megjegyzéssel (pl. utalványtávirat 
augusztus hó 16. visszaküldve) szintén a Buda
pest 70. sz. hivatalhoz kell visszaküldeni. Ez a 
hivatal a fedezeti lapnak a vonatkozó távirati 
utalvánnyal való egyesítéséről gondoskodik.

Félreértések elkerülése végett hangsúlyo
zom, hogy a Budapestre szóló közönséges levél
postai küldemények feldolgozása tárgyában a 
P. R. T. 1925. évi 38. számában közzétett 13.099. 
sz. és a P. R. T. f. évi 2. számában közzétett
50.719. sz. rendeletekben foglalt határozmányok 
továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a 
most említett rendeleteknél.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 31-én.

Változás a légipostái forgalom menetrendjében.
35.775.

Értesítem a hivatalokat, hogy a Magyar 
Légiforgalmi r.-t. folyó évi szeptember hó 3-ától 
érvényes őszi menetrendjének megfelelően az 
eddig érvényben volt menetrendben a követ
kező változások állanak be:

A 6 óra 30 perces repülőgép ezentúl 6 óra 
20 perckor indul. Ez a repülőgép viszi a Wienbe 
és Wienen túl fekvő egyéb külföldre szóló légi
postái küldeményeket tartalmazó zárlatokat.

Az eddig 8 órakor induló repülőgép 
ezentúl 14 órakor indul. Ezzel csak a Wienbe

szóló légipostái küldemények nyernek továbbí
tást, mert Wienből egyéb külföldre további 
csatlakozás aznap már nincs.

A többi repülőgép indulási ideje egyelőre 
változatlan.

A budapesti postahivatalok, valamint a vi
déki kincstári postahivatalok a légipostafor
galom igénybevételére vonatkozó hirdetményt 
a fentieknek megfelelően helyesbítsék^

Budapest, 1928. évi szeptember hó 3-án.

A via Italo Radio átjelzéssel feladott rádió
levelek díjának leszállítása.

35.038.

Egyrészről Magyarország, másrészről az 
Északamerikai Egyesült-Államok, valamint laz 
azokon túl fekvő többi amerikai államokkal 
való forgalomban rendszeresített rádiólevelek 
(RL) szódíja „via Italo Radio“ folyó évi szep
tember hó 1-től kezdve 71 fillér helyett 59 fillér.

A hivatalok a változást a Táviró-Díjiszabás 
44. oldalán a 4. Különleges díjkedvezményes 
táviratok a) Rádiólevelek (RL és NLT) című 
rész 6. bekezdésében jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 28-án.

Postahivatali kirendeltség létesítése.

34.876.

Az Ipari Balesetek és Ipari betegségek V. 
Nemzetközi Nagygyűlésének tartamára, azaz 
folyó évi szeptember hó 1-től szeptember hó 
7-ig terjedő időre— Budapesten — a Tudomá
nyos Akadémia előcsarnokában (V., Akadémia 
ucca 2. sz. a.) reggeli 8 órától este 21 óráig szol
gálatot tartó postakirendeltség lép életbe.

A kirendeltség bárhova szóló levélpoistai 
(ajánlott és közönséges) küldemények felvéte
lével, táviratfelvétellel, helyi- és távolsági táv- 
beszélgetések lebonyolításával, postai bélyegek 
és értékcikkek árusításával bízatott meg.

A kirendeltség a Budapest 72. számú posta
hivatal kirendeltségeként fog működni. Alkalmi 
bélyegzővel nem szereltetett fel.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 28-án.
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Forgalomkor! változások.
I.

33.793.
Rákócziliget O Dunaharaszti, Pest-Pilis- 

Solt-Kiskun vm., központi j., ezentúl ESi Eh. 
Dunaharaszti, ut. Dunaharaszti, Budapest
■ tsm m Ráckeve, Dunaharaszti......... , 15,
postavig. Bp., VIII—2.

Petőfitelep Dunaharaszti, up. ezentúl 
Rákócziliget.

Dunaharaszti nk., Pest-Pilis Solt-Kiskun 
vm., központi j.,-nál „Budapest m —***—gar Ke- 
lebia“ jelzés helyett „Budapest mm 
Ráckeve“ veendő fel.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 23-án.

II.
34.276.

Börgönd Pákozd, Fejér vm., székesfe
hérvári j., „ut. Székesfehérvár" jelzés törlendő 
s helyette £  L jelzés veendő fel.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 23-án.

III.
34.276.

Pákozd, Fejér vm., székesfehérvári j„ ezen
túl (§£3.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 23-án.

IV.
34.112.

Diósviszló nk., Baranya vm., siklósi j„ ezen
túl .

Avaspuszta Diósviszló, Baranya vm., 
siklósi j., ut. ezentúl Diósviszló.

Felsőerdő O Diósviszló, Baranya vm., sik
lósi j„ ut. ezentúl Diósviszló.

Jakabmalom O Szava, Baranya vm„ siklósi 
j., ut. ezentúl Diósviszló.

Kismalom Szava, Baranya vm., siklósi j., 
ut. ezentúl Diósviszló.

Márfa kk., Baranya vm., siklósi j„ ut. ezen
túl Diósviszló.

Rádfalva kk., Baranya vm., siklósi j„ ut. 
ezentúl Diósviszló.

Szava kk., Baranya vm., siklósi j., ut. ezen
túl Diósviszló.

Szavapuszta Szava, Baranya vm., siklósi 
j„ ut. ezentúl Diósviszló.

Szöllőhegy tT Márfa, Baranya vm., siklósi 
j., ut. ezentúl Diósviszló.

Tüskés ^  Rádfalva, Baranya vm., siklósi j„ 
ut. ezentúl Diósviszló.

Majs kk., Baranya vm., mohácsi j., ezentúl

Ormánypuszta O Majs, Baranya vm., mo
hácsi j„ ut. ezentúl Majs.

Udvar kk„ Baranya vm., mohácsi j„ ut. 
ezentúl Majs.

Ráctöttös kk„ Baranya vm., mohácsi j„ 
ezentúl ©üd .

Hérapuszta O Ráctöttös, Baranya vm., ut. 
ezentúl Ráctöttös.

Apar kk., Tolna vm., völgységi j., ezentúl

Hant kk., Tolna vm., völgységi j„ ut. ezen
túl Apar.

Izmény nk., Tolna vm., völgységi j„ ut. 
ezentúl Apar.

József major ó'' Izmény, völgységi j., ut. 
ezentúl Apar.

Klébertanya O Hant, völgységi j., ut. ezen- 
tiil Apar.

Pörkölő (Pelzkette) csárda O Izmény, 
Tolna vm., völgységi j„ ut. ezentúl Apar.

Diósberény nk., Tolna vm., simontornyai j„ 
ezentúl (§03.

Fenyvesmajor Diósberény, Tolna vm., 
simontornyai j., ut. ezentúl Diósberény.

Rekettyemajor Cl Diósberény, Tolna vm., 
simontornyai j„ ut. ezentúl Diósebrény.

Rekettyepuszta Cl Diósberény, Tolna vm., 
simontornyai j„ ut. ezentúl Diósberény.

Nagylengyel kk., Zala vm., zalaegerszegi j„ 
ezentúl ©£3 .

Alsómajor O Zalaszentmihályfa, Zala vm., 
zalaegerszegi j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Árkosházapuszta Cl Babosdöbréte, Zala 
vm!, zalaegerszegi j„ ut. ezentúl Nagylengyel.

Babosdöbréte kk„ Zala vm., zalaegerszegi 
j„ ut. ezentúl Nagylengyel.

Bazita kk„ Zala vm., zalaegerszegi j., ut. 
ezentúl Nagylengyel.

Csonkahegyhát kk., Zala vm., novai j., 
ut. ezentúl Nagylengyel.

Gsőszihegy Cl Petrikeresztur, Zala vm., no
vai j„ ut. ezentúl Nagylengyel- r

Dobronhegy kk., Zala vm., zalaegerszegi j., 
ut. ezentúl Nagylengyel.
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Egyedházamajor O  Nagylengyel, Zala vm., 
zalaegerszegi j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Farkaslyukmajor Németujfalu, Zala vm., 
novai j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Felsőmajor O Zalaszentmihályfa, Zala vm., 
zalaegerszegi j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Gellénháza kk., Zala vm., zalaegerszegi j., 
ut. ezentúl Nagylengyel.

Györfyszeg kk., Zala vm., novai j., ut. 
ezentúl Nagylengyel.

Iborfia kk., Zala vm., novai j., ut. ezentúl 
Nagylengyel.

Jánosháza Ormándlak, Zala vm., zala
egerszegi j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Kereszturihegy Petrikeresztur, Zala vm., 
novai j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Kislengyel kk., Zala vm., novai j., ut. ezen
túl Nagylengyel.

Kökényesmindszent O  Babosdöbréte, Zala 
vm., zalaegerszegi j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Lickóvadamos kk., Zala vm., novai j., ut. 
ezentúl Nagylengyel.

Milej kk., Zala vm., novai j., ut. ezentúl 
Nagylengyel.

Mukucsfalu ^  Lickóvadamos, Zala vm., 
novai j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Németfalu kk., Zala vm., novai j., ut. ezen
túl Nagylengyel.

Ormándlak kk., Zala vm., zalaegerszegi j., 
ut. ezentúl Nagylengyel.

Patóhegy O Petrikeresztur, Zala vm., 
novai j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Pálfiszeg kk., Zala vm., novai j., ut. ezen
túl Nagylengyel.

Petrikeresztur kk., Zala vm., novai j., ut. 
ezentúl Nagylengyel.

Rám O  Babosdöbréte, Zala vm., zalaeger
szegi j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Rózsásszeg kk., Zala vm., zalaegerszegi j., 
ut. ezentúl Nagylengyel.

Simonszerpuszta Gi Nagylengyel, Zala vm., 
zalaegerszegi j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Ujavaspuszta °  Babosdöbréte, Zala vm., 
zalaegerszegi j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Vargaszeg ^  Kislengyel, Zala vm., novai 
j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Zalaszentmihályfa kk., Zala vm., zalaeger
szegi j., ut. ezentúl Nagylengyel.

Zelefapuszta ^  Babosdöbréte, Zala vm., 
zalaegerszegi j., ut. ezentúl Nagylengyel.

UkJc kk., Zala vm., sümegi j., ezentúl
Rigáos kk., Zala vm., sümegi j., ut. ezentúl 

Ukk.

Megyer kk., Zala vm., sümegi j., ut. ezen
túl Ukk.

Sárkánypuszta O  Megyer, Zala vm., sü
megi j., ut. ezentúl Ukk.

Zalagyömörő kk., Zala vm., sümegi j., ut. 
ezentúl Ukk.

Budapest, 1928. évi július hó 14-én.

V.
33.288.

Az ideiglenesen szünetelő Zalaszentgyörgy 
pályaudvari postaügynökség f. évi augusztus 
hó 1-én újból megnyilt. Az ügynökség ellenőrző 
hivatala Zalaegerszeg.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 23-án.

VI.»
• 34.685.

# Románd kk., Veszprém vm., zirci j., ezen
túl (§£3.

Püspökmajor n  Románd, Veszprém vm.. 
zirci j., ut. ezentúl Románd.

Bakonypéterd kk., Veszprém vm., zirci j., 
ut. ezentúl Románd.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 29-én.

VII.
34.695.

Zalavár ü. neve mellől a ,,pd.’\  illetve a 
..ily-“ jelzés törlendő.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 28-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi július 
havi forgalma.

6.066.

A takaréküzletben a betétek összege 
2,006.744 P 83 fillérrel haladta túl a visszafizeté
sek összegét. A betétek állománya ezzel 1928. 
évi július hó végén 35,624.832 P 21 fillért tett ki. 
A különleges takarékbetétek álladéka a fenti 
álladókban 5,725.461 P 01 fillérrel szerepel. A 
betevők száma e hóban 3.480-nal gyarapodott s 
összes számuk e hó végén 1,324.690 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ösz- 
szegét 18,761.214 P 86 fillérrel múlta felül a
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visszafizetések összege. A esekkbetétek állo
mánya ezezl 1928. évi július hó végén 212,168.122 
P 10 fillért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok 
száma e hóban 757-tel növekedett s a fennálló 
csekkszámlák száma e hó végén 42.291 volt.

A m, kit, postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 1,892.677 tétel s 
1.319,213.091 P 79 fillér, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 247,792.954 P 31 fillér 
volt.

Az értékpapír-üzletágban 1928. évi július 
hó végéig kiállíttatott 271.562 drb. járadék- 
könyvecske, forgalomban volt e hó végén 
92.263 drb. Az intézet értékpapírállománya 
különféle értékpapírokban és záloglevelekben 
1928. évi július hó végén 41,141.209 P 43 fillér 
névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 160.966 drb., új zálogfel
vétel 3,743.103 P kölcsönnel* és 133.310 drb. 
zálogkiváltás 3,029.780 P kölcsönvisszafizetés- 
sel.

A zálogálladék 1928. évi július hó végén 
702.049 drh. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
17,825.377 P 20 fillért tett ki.

Az árverési osztály (csarnok) forgalmában

önkéntes árverésre 2.617 drb., kényszerárve
résre pedig 3.930 drb. különféle zálogtárgy ke
rült.

Eladatott összesen 5.287 drb., a befolyt vé
telár 72.478 P volt.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 30-án.

Visszavétel.
ad. 26.413.

Sági János (égenföldi) nyugalmazott II. 
osztályú postaaltiszt a tényleges szolgálatba 
visszavétetett. — Rangsorszáma a II. osztályú 
postaaltisztek között 491/a.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 30-án.

Sajtóhibaigazítás.
ad. 32.838.

A folyó évi P. R. T. 32. számában közzé
tett 32.838. sz. rendelet első bekezdésének 7. 
sorában „via SA“ útjelzés „via PQ“-ra helyes
bítendő és a 33.547. sz. rendelet 4. sorában 
„Nyugat-India" törlendő és helyébe „felsorolt 
nyugatindiai“ szavak írandók.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 31-én.

Pályázati hirdetmény.
33175.

Postamesteri állásra a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában meghatározott 
kötelezettségek és a m. kir. postamesterek és

postamesteri alkalmazottak országos nyugdíj
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való be
lépésének 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 pécsi m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1928. évi szeptember 19-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1928. évi augusztus hó 28-án.
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Kimutatás
a létszámból torolt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadó személyi adatairól.

Po
st

ai
ga

zg
at

ó
sá

gi
 k

er
ül

et

A létszámból törölt (kizárt) egyén

A törlés vagy 
kizárás oka 
és jegyzetn e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Pé
cs

- Polesznyák
Zoltánná.

sz. Szabó Róza
kiadó N agykanizsa 

1898. Budapest 24.
Balatonmáriafürdői 

postamesterré 
neveztetett ki

Betöltendő kiadói állás.
A várpalotai (Veszprém megye) I. oszt. 

posta táv. távb. hivatalhoz egy szakképzett, 
szorgalmas férfikiadó mielőbb felvétetik. Csakis 
kellő gyakorlattal bírók ajánlkozzanak. Fizetés 
megegyezés szerint.

Kiadói állást keresnek.
Mindhárom szakban jártas kiadó alkalma

zást vállal október hó 1-től. Cím: Rostaházy 
Iván, pkiadó, Szabadszállás.

Mindenben jártas, 11 évi gyakorlattal bíró 
postakiadó állást keres. Szíves megkeresést: 
Rácz Erzsébet, ptk. Szeged, Apáca ucca 3. 
címre kér.

Férfi postakiadó, ki másfél éve vizsgázott s 
azóta oly hivatalnál volt alkalmazva, hol táv- 
irda nem volt, így gyakorlata kevés. Tehát oly 
hivatalok szíves megkeresését kéri szeptember

tizenötre, hol szerény feltételek mellett, teljes 
gyakorlatra tehet szert. Posta, telefon kezelés-* 
ben és számadásban jártas. Cím: Kálóczy Ele
mér ptakiadó, Várpalota.

Október elsejétől alkalmazást válall gyors, 
pontos, a posta mindhárom ágában gyakorlott 
kiadó. Cím: Serbán Rózsa, Nagyvázsony.

Mindhárom szakban gyakorlott kiadónő, 
állandó alkalmazást keres október 1-re. Szíves 
megkeresést kér: poistakiadó, Balatonberény.

Budapesten postamesteri hivatalnál rövi- 
debb időre is, alkalmazást vállal mindhárom 
szakban és helyettesítésben jártas, kiadói iga
zolvánnyal bíró nyug. postaellenőr. Cím: Ignáth 
Géza, Bpest, József körút 2. I. em. Telefon: J. 
301—03.

Tízéves gyakorlattal bíró kiadónő családja 
miatt Budapesten, vagy közvetlen közelében ál
lást keres. Ajánlatokat fizetés, munkakör meg
jelöléssel Wéber Manci, Mezőhegyes címre 
kér.

rővírosi nyomda rt., Budapest, VL, Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI  %S§P
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. SZEPTEMBER 17. 34. szám.

T A R T A L O M

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
U tán  vételi és megbízási összegnek átutalása a ren

deltetési országban n y ito tt postai folyószámlára a N é
m etalfölddel való forgalomban.

A  szállítójegyzékkel fe lado tt utánvételes csoma
goknál az utánvételi díj megállapítása.

Express levélpostai küldem ények M arokkóba 
(spanyol zóna).

Forgalomba kerü lt újabb típusú 1 pengős pénzha
m isítvány ism ertetése.

V áltozás a Táviró-D íjszabásban.
A  magyar-francia távbcszélöforgalom kiterjesztése.
K özvetítőm enet m enetrendjének megváltoztatása.

Ideiglenesen szünetelő ügynökség megnyitása. 
U j postaügynökség megnyitása.
Siófokfürdő időszaki postahivatal megszüntetése. 
Forgalomköri változások.
Hivatalvezetői megbízások.
Kinevezés.
Visszavétel.
Személyzetiek.
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Pályázati hirdetm ény postam esteri , állásra. 
Betöltendő állások.
K iadói állást keresnek.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

37.096.
Upton Sinclair-nek Berlinben a „Malik- 

Verlag“ kiadásában megjelent „Petróleum“ 
című könyvétől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a könyvet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 11-én.

II.
37.542.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
vizsgálóbírója 1928. évi szeptember hó 13-án 
kelt B. II. 9561/2—1928. számú végzésével az 
„Antialkoholisták Egyesületénél“ és a „Magyar 
Békeegyesületnél“ előállított „Segítsetek című 
plakát, „Bitte recht freundlich“, „Ein bischen 
gut zureden“ és „Seid untertan der Obrigkeit“ 
című rajz sajtótermékek bárhol található ösz- 
szes példányainak, kézrajzainak lefoglalását 
rendelte el. ^

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó

I sajtótermék netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
budapesti kir, ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 14-én,

Utánvételi és megbízási összegeknek átutalása ú 
rendeltetési országban nyitott postai folyó
számlára a Németalfölddel való forgalomban.

36.962.

Hivatkozással a P. R. T. 1928. évi 6. számá
ban közzétett 4.578. számú rendeletre, értesí
tem a hivatalokat, hogy eme rendeletben kö
zölt feltételek mellett a Németalfölddel való 
forgalomban a folyó évi szeptember hó 15-től 
kezdve az utánvételi- és megbízási összegek az 
utánvételes küldemények és megbízások fel
adója által a rendeltetési országban nyitott 
postai folyószámla javára is átutalhatók.

A telepítési záradékot francia nyelven a 
következő módon kell feljegyezni:

„Rembouresment 100 fi. n. A verser au
compte des cheques postaux N o :....... (számla
száma), a ---- (a csekkhivatal helye), en faveur
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d e ....... (a számlatulajdonos neve), ä . . . .  (a
számlatulajdonos lakhelye)”.

Felvilágosítás adhatása végett közlöm, 
hogy Németalföldön az utánvételi összegek te
lepítéséért a posta kiildeményenkint 0.075 hol
landi forint utánvtéeli és 0.005 hollandi forint 
átutalási díjat von le az utánvételi összegből.

A megbízások összegének telepítéséért pe
dig 0.05 átutalási díjat von le, amely összeg az 
utalványdíjat helyettesíti.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet 
a fentidézett rendeletnél, valamint a Posta- 
Távíró- Távbeszélő és Rádió Díjszabás 26. ol
dalán „Postai megbízások“ és 60. oldalán 
„Utánvétel“ címeknél az utolsó fejezet után.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 13-án.

A szállítójegyzékkel feladott utánvételes cso
magoknál az utánvételi díj megállapítása.

30.236.
Félreértések elkerülése céljából értesítem a 

postahivatalokat (ügynökségeket), hogy a szál
lítójegyzékkel feladott utánvételes csomagok
nál az utánvételi díjat nem az egyes utánvételi 
összegek végösszege után egyszer, hanem min
den egyes csomag utánvételi összege után kü- 
lön-külön kell felszámítani.

A hivatalok ezt a rendeletet a Kivonatos 
Postadíjszabás XXVI. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 5-én.

Express, levélpostai küldemények Marokkóba 
(spanyol zóna).

36.959.
Értesítem a hivatalokat, hogy Marokkóba 

(spanyol zóna) közönséges és ajánlott levélpos
tai küldemények express kikötése mellett is 
feladhatók.

Az express kézbesítés a rendeltetési he
lyen, a belső kézbesítő kerületben díjtalanul 
történik.

Az express-díj a Marokkóban (spanyol 
zóna) feladott levélpostai küldemények után 
80 centimo.

Fenti rendelkezéseket a hivatalok jegyez
zék elő a Kivonatos Posta-Táviró-Távbeszélő- 
és Rádió Díjszabás 16. oldalán a 8. pontnál és 
a P. R. T. 1926. évi 61. számában közölt 136.116

számú rendelettel kiadott kimutatás 48. tételé
nél a 11. hasábban.

Budapest, 1928. szeptember hó 13.

Forgalomba került újabb typusú 1 P-ős pénz- 
hamisítvány ismertetése.

37.348.
A m. kir. állami pénzverő közlése szerint 

újabb typusú 1 pengős fémpénzhamisítvány 
került forgalomba.

Ez a hamisítvány réz-horgany (sárgaréz) 
ötvözetből öntés útján készült, vörösrézzel be
vonva s ez gyengén ezüstözve; a kopott felü
leten a vörösréz átüt; ripacsos öntvény, szél
díszítés nélkül; kézzel nem hajlítható, késsel 
is nehezen faragható.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az eset
leg hozzájuk kerülő ilyen hamisítványokkal a 
P. R. T. 1927. évi 8. számában közölt 22.182. sz. 
rendeletben foglaltak szerint járjanak el.

Budapest, 1928 szeptember hó 14.

Változás a Táviró-Díjszabásban.
32.333.

A hivatalok a folyó évi július hó 1-én élet- 
belépett Táviró-Díjszabásban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

A 22. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Aruba és Bonaire elé ^  jel írandó; ugyan
ezeknél a Megjegyzés hasábban a következő 
Írandó: „LCD: spanyol, holland.’1

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban St. Croix és St. Lucie közé a kö
vetkező új tételként Írandó: „St. John (Virgin 
Islands)“; ennek szódíja az Útirány I. hasábban 
4.96; az Útirány II. hasábban két vo
nás húzandó; a Szolgálati korlátozásokra 
vonatkozó hasábban pedig: „ =  MP =  Ouvert =  
D =  FS =  MTx” írandó.

A 27. oldalon Guyana (francia) 1. Regina 
stb. szódíja via Északatlanti kábelek—All Ame
rica 8.17-ről 8.25-re és ugyanezen útirányon 2. 
Többi hivatal szódíja 7.72-ről 7.80-ra helyesbí
tendő.

Ugyanitt 1. Regina stb. díja via France 
T. S. F. 6.71 -ről 7.07-re és ugyanezen útirányon 2. 
Többi hivatal díja 6.27-ről 6.62-re helyesbí
tendő.
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A 31. oldalon Sziam szódíja via Transradio 
4.93-ról 3.98-ra helyesbítendő.

A 32. oldalon Brunei-nél a „via Transradio- 
San Francisco" útirányjelzés helyett „via 
Transradio“ és a 9.72 díjtétel helyett 4.60 
Írandó.

A 41. oldalon az Útirány I. hasábban Brit- 
Amerika: Alberta, Vancouver és Viktória, Sas- 
katchevan, továbbá Északamerikai Egyesült Ál
lamok: Arizona, California, — a 42. oldalon: 
Key West, Idaho, Newada, — a 43. oldalon: 
Oregon, Utah és Washington díjtétele 1.16-ról 
1.11-re helyesbítendő.

Egyben értesítem a kir. hivatalokat, hogy a 
kínai igazgatás közlése szerint Peking város ne
vét „Peping“-re változtatták.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 13-án.

A magyar-francia távbeszélőforgalom kiter
jesztése.

36.224.

Folyó évi szeptember hó 20-tól a magyar
francia távbeszélforgalomban Magyarország 
részéről az összes magyar távbeszélő közpon
tok résztvesznek. Francia részről azonban a 
forgalomban csak az alábbi táblázatban fel
sorolt francia központok vesznek részt:

D epartem entok
(Megyék)

Zónák
A  forgalomban részt

vevő francia központok 
nevei

A in I Valam ennyi központ
Aisne Hl Cháteau-Thierry

Chauny
Guise
Hirson

% Laon 
La Fére 
M arle

/ '
J St-Quentin

Soissons
Tergnier
Vervins
Villers-C otterets

AUier III Com m entry
M ontlu9on
Moulins
Vichy

D epartem entok
(Megyék)

Zónák
A forgalom ban részt

vevő francia központok 
nevei

A lpes (Basses) III Digne
A lpes (Hautes) III Gap
Alpes-M  ari tim es III Cannes

Grasse
Menton
Monaco
Nice

A rdéche III Privas
A rdennes III Méziéres

Charleville
Rethel
Sedan
Vouziers

A ritge IV Foix
Aube III Nogent-s|Seine

Romilly-s/Seine
Troyes

A ude IV Carcassonne
* N arbonne

A veyron III Rodez
Villefranche-de-

Rouergue
Bouches-du-Rhőnc III Aix

Arles
Marseille
Salon

Calvados IV. Bayeux
Caen
Deauville
Falaise
Monfleur
Lisieux 
Trou vilié 
Vire

Cantal Ill Aurillac
Charente IV  . Angouléme

Cognac
Charente-Inférieure IV La Rochelle

Rochefort
Royan
Saintes

Cher III Bourges
St-Am and-M ontrond
Vierzon

Corréze III Brive
Tulle

Cote-d‘O r II Valamennyi központ
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Departem entok
(Megyék)

Zónák
A  forgalomban rész t

vevő francia központok 
nevei

Cötes-du-Nord IV St-Brieuc 
D in an 
L s mb alle

Creuse III G uéret
Dordogne IV Bergerac

* Périgueux
Doubs I Valam ennyi központ
Drome III V alence
Eure IV Bernay

Etrepagny
Evreux
G isors
Ivry-la-Bataille
Les Andelys
Louviers
Pacy-sur-Eure
Pont-Audem er
Verneuil-s/Avre
V em on

Eure-et-Loir IV Chartres
Chateaudun
D reux
Nogent-le-Rotrou

Finistére IV Brest
M oriaix
Quim per

G ard III N im es

G aronne (Haute) IV Toulouse

G ers IV A uch

G ironde IV A rcachon
Blaye
Bordeaux
Caudéran
Libourne
Pauillac

H érault • III Béziers
M ontpellier
Sete

Ille-et-Vilaine IV D inard
Rennes
St-Malo
3t-Scrvan

Indre III Chäteauroux
Issoudun

Indre-et-Loire IV Am boise
Chateaurenault
Chinon

D epartem entok
(Megyék)

Zónák
A forgalomban részt

vevő francia központok 
nevei

Indre-et-Loire

lsére 11

Loches
Tours
Valam ennyi központ

Jura I Valam ennyi központ
Landes IV Dax

Loir-et-Cher IV

Mont-de-Marsan
Blois

Loire 11

Rom orantin
Vendőme
Valam ennyi központ

Loire (Haute) III Le Puy
Loire-Inférieure IV Ancenis

Loiret III

N antes
St-Nazaire
Gien

Lot IV

Malesherbes
Montargis
Orléans
Pithiviers
Puiseaux
Cahors

Lot-ct-Garonne IV Agen
Lozére III Mende
M aine-et-Loire IV Angers

Manche IV

Cholet
Saumur
Segré
Avranches

Marne III

Cherbourg
Granville
St-Lő
Valognes
Chálons-s/Marne

Marne (Haute)

»

II

Epem ay
Reims
Ste-Menehould
Sézanne
Vitry-le-Francois 
Valam ennyi központ

May enne IV Laval

M eurthe-et-M oselle II
Mayenne
Valam ennyi központ'

Meuse II Valam ennyi központ

Morbihan III Lorient

Moselle II

Pontivy
Vannes
Valamennyi központ
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(Megyék)
D epartem entok

Zónák
A forgalomban részt

vevő francia központok 
nevei

N iévre III 1 Clamecy 
Cosne
Ne vers

N ord IV Aniche
Anzin
Arm entiéres
Cambrai
Caudry
Douai
Dunkerque
Fourmies
Hazebrouck
Jeum ont
Le Cateau
Lille
Maubeuge
Roubaix
Tourcoing
Valenciennes

Oise IV Beauvais
Chantilly
Chaumont-en-Vexin

Clerm ont
Compiégne
Creil
Crépy-en-V alois 
Estrées-St-Denis
Hermes
Méru
Mouy-de-l’Oise
Nanteuil-le-Haudoin
Noyon
O rrouy
Pont-Ste-Maxence
Ribécourt
St-Just-en-Chaussée
Senlis

Orne IV*
Alencon
Argentan
Bagnoles-de-l’O m e
Flers
Laigle
Tessé-la-Madeleine

Pas-de-Calais IV A rras
Berck-Plage
Béthune
Boulogne-sur-Mer

(Megyék)
Departem entok

♦

Zónák
A forgalomban részt

vevő francia központok 
nevei

Pas-de-Calais

Puy-de-Dőme in

Calais
Lens
St-Omer
St-Pol-s/Tcm oise
Le Touquet-Paris-Plage
Clerm ont-Ferrand

Pvrénées (Basses) IV

Bains du M ont-Dore 
i La Bourboule 

Chatelguyon 
Issoire 
Rióm 
Royat 
Thiers 
Bayonne

Pyrénées (Hautes) IV

Biarritz
Pau
Tarbes

Pyrénées-O rientales IV Perpignan
Rhone 11 Valamennyi központ
Rhin (Bas) II Valam ennyi központ
Rhin (Haut) I Valam ennyi központ
Saőne-(Haute) I Valam ennyi központ
Saőne-et-Loire II Valam ennyi központ
Sarthe IV Bonnétable

Savoie I

Chäteau du Loir 
La Ferté-Bernard 
La Fléche 
Le Mans 
Marners
St-Calais * 
Sablé

SilIé-le-Gpillaume 
Valam ennyi központ

Savoie (Haute) I V alam ennyi központ
Seine III Valamennyi központ
ieine-Inférieure IV Bolbec

Dieppe
Elbeuf
Eu
Fécamp

Forges-les-Eaux 
Gournay-en-Bray 
Le Kávre 

Neufchátel-en-Bray 
Rouen
St-Valéry-en-Caux 
Le T réport
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Departem entok
(Megyék)

Z ónák
A forgalomban részt

vevő francia központok 
nevei

Seine Interieure Yvetőt
Seine-et-Marne in Valamennyi központ
Seine-et-Oise h i Valamennyi központ
Sevres (Deux) IV Melle . 

N iort
St-M aixent

Somme IV Abbeville
Amiens
Mers
M ontdidier
Péronne

Tarn IV Albi
Castros
Mazamet

Tarn-et-G aronne IV Montauban

V ar III Draguignan
Toulon

Vaucluse 111 Avignon
V endée IV La Roche-s/Yon
Vienne IV Chatellerault

Poitiers
V ienne (Haute) III Limoges
Vosges I Valamennyi központ
Yonne III Auxerre

Joigny
Sens
Tonnerre

A beszélgetési díjak tekintet nélkül arra, 
hogy a beszélgetések melyik magyar hivataltól 
indulnak ki, Magyarország egész területéről 
egyformák.

Franciaország területe négy díjövre oszlik. 
Ezért a beszedendő díjak aszerint, hogy a be
szélgetés melyik francia díjövbe tartozó hiva
tallal történik, a következők:

az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 8 P 75 f. 
a II. „ „ „ 9 „ 90 „
a III. ,, ,, ,, 11 ,, — ,,
a IV. „ „ „ 12 „ 10 „

Azt, hogy valamely francia távbeszélő köz
pont melyik departementban fekszik, a Táviró- 
hivatalok hivatalos névjegyzéke (Nomencla
ture) tünteti fel.

Igen sürgős (éclair) beszélgetések nem 
válthatók.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-ba 
Franciaországra vonatkozólag beírtakat húzzák 
keresztül s helyébe a csatolt „Fedőlapot“ ra- 
gasszák.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 13-án.

Közvetítőmenet menetrendjének megváltozta
tása.

36.315.
Folyó évi szeptember hó 10-től a Kiskunha- 

las-Kiskunmajsa közt fentartott közvetítő me
net a 7.330. sz. vonat helyett a 7.332. sz. vonat
ban közlekedik.

A hivatalok a változást a PRT. ez évi 22. 
számában közzétett 17.634. sz. rendeletnél je
gyezzék elő.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 7-én.

Ideiglenesen szünetelő ügynökség megnyitása.
34.094.

Dunaszeg (Győr-Moson-Pozsony vm., tó- 
szigetcsilizközi j.) kisközségben az ideiglenesen 
szünetelő ügynökség ismét megnyittatott. Az 
ügynökség ellenőrző hivatala továbbra is Győr 2.

Ezzel kapcsolatban: Dunaszentpál kk.,
Győr vm., tószigetcsilizközi j., up. ezentúl Du
naszeg.

Gyulamajor O Dunaszeg, Győr vm., tószi
getcsilizközi j., up. ezentúl Dunaszeg.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora, valamint a Helységnévtár adatai javí
tandók.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 7-én.

Új postaügynökségek megnyitása.
I.

33.642.
Borzavár, (Veszprém vm., zirci j.,) kisköz

ségben szünetelő hivatal helyébe postaügynök
ség állíttatott fel.

Az ügynökség díjnégyszögszáma 332, ellen
őrző hivatala Zirc.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora, valamint a Helységnévtár adatai ja
vítandók.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 7-én.
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n.
34.479.

Abapuszta n  Balkány, Szabolcs és Ung 
vm., nagykállói j., Nyíregyháza m  .
Nyiradony, ezentúl ISI, Eh. Balkány.

Az ügynökség díjnégyszögszáma 1.699, 
postáig. D.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora, valamint a Helységnévtár adatai he 
lyesbítendők.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 5-én.

Siófokfürdő időszaki postahivatal megszün
tetése.
36.306.

Siófokfürdő időszaki postahivatal műkö
dése 1928. évi szeptember hó 15-én megszűnik.

A fürdőtelepre szóló postaküldeményeket 
folyó évi szeptember hó 16-tól a siófoki posta- 
hivatal kézbesíti.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 7-én.

Forgalomköri változások.
I.

36.113.
Vízvár kk., Somogy vm., nagyatádi j., ezen

túl © £3 is.
Mecsérpuszta O Balinka, Fejér vm., váli j., 

ut. ezentúl Bodajk.
Nagygyónpuszta Balinka, Fejér vm., váli 

j., ut. ezentúl Bakonycsernye.
Budapest, 1928. évi szeptember hó 7-én.

II.
35.618.

Jegespuszta Ács, Komárom vm., gesz- 
tesi j., ut. ezentúl Ács.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 4-én.

III.
36.305.

Kerta postaügynökség folyó évi szeptem
ber hó 15-től kezdve . Díjnégyszögszáma: 
686, utalvány szám jelző száma: 6.320.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 10-én.

IV.
35.342.

Pusztavacs <tieve mellé „K’‘, illetve „pd" 
jelzés írandó.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 10-én.

V.

34.677.

Sóstóhegy postaügynökség 1928 augusztus 
16-án változatlan forgalmi körrel postahivatallá 
alakíttatott át.

A hivatal utalványjelző száma: 2.520.
A Helységnévtár, valamint a m. kir. Posta- 

hivatalok és Postaügynökségek Névsora meg
felelően helyesbítendők.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 3-án.

341

Hivatalvezetői megbízások.

36.370.

Nagy István postafelügyelő (377) a Békés
csaba 2., Semsey István postafőtiszt (306) pedig 
a Barcs 1. számú postahivatal vezetésével bíza
tott meg.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 7-én.

Kinevezés.
28.999.

A posta vezérigazgatója kinevezte a XI. fi
zetési osztály 3. fokozatába végleges minőségű 
postasegédtisztekké Benedek Béla és Buda 
István végkielégített postaellenőr és Hosszáng 
Béla végkielégített postasegédellenőr posta- 
díjnokokat.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 13-án.

Visszavétel.

ad. 35. 125.

Balogh Andor volt ideiglenes minőségű II. 
oszt. postatiszt korábbi állásába ugyanilyen mi
nőségben visszavétetett.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 6-án.
a .
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Személyzetiek.

36.244.

A m. kir. postaszemélyzet* körében 1928. 
évi július havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek:

Rácz István igazgató 37 Pécsről—Szegedre, 
Bermann Géza műszaki igazgató 2 Sopronból— 
Budapestre, Sághy István számtiszt 19 Buda
pestről—Salgótarjánba, Farkas Ferenc II, o. 
tiszt 59 Hódmezővásái helyről- Vácra, Kövér 
Béla II. o. tiszt 117 Budapestről—Győrbe, Kiss 
Béla II. o. tiszt 118 Budapestről—Nyíregyhá
zára, Bognár Lajos II. o. tiszt id. 26 Budapestről 
—Szegedre, Leidl Jenő II. o. tiszt id. 39 Buda
pestről—Nagykanizsára, — Szabó Miklós II. o. 
tiszt id. 50 Szegedről—Békéscsabára, Schmidt 
Ferenc II. o. tiszt id. 52 Budapestről—Makóra, 
Szitha Gyula II. o. tiszt id. 69 és Türk Béla II.
o. tiszt id. 90 Budapestről—Székesfehérvárra, 
Panits István II. o. tiszt id. 112 Budapestről— 
Tapolcára, Schöpf Sándor II. o. tiszt id. 114 Bu
dapestről—Hódmezővásárhelyre, Bálint Ferenc 
segédellenőr 432 Budapestről—Bajára, Kretzin- 
ger Géza segédellenőr 453 Nyíregyházáról— 
Sopronba, Bányai Ferenc segédtiszt 132 Buda
pestről—Szegedre, Mátéfi Sándor segédtiszt 
35L'a Tapolcáról—Budapestre, Ehmann Jenő 
műszaki kezelő 13 Nagykanizsáról—Buda
pestre, ősz Mihály II. o. altiszt 389 Barcsról— 
Marcaliba, Szőke István szegedi II. o. altiszt 
1451 Szegedről—Budapestre, Mihanek Sándor 
II. o. altiszt 2100 Budafokról—Budapestre, Fa
ragó Lajos II. o. altiszt 2242 Ceglédről—Nagy
kőrösre, Simon Sándor II. o. altiszt 2544 Nagy
kőrösről—Ceglédre, Horváth András újvidéki 
II. o. altiszt 2598 Budapestről—Szegedre, Szől- 
Iősi András II. o. altiszt 3139 Vácról—Buda
pestre.

Véglegesítettek:

II. oszt. tisztek: Machát István 152, Pani- 
gay Ernő 153, Szecskás Lajos 154, Arndt István 
155, Bérezi Gyula 156, Nagy Béla 157, dr. Eör- 
dögh Gyula 158, Lénárt János 159, Badó Mik
lós 160, Hasenauer Miklós 161, Födelmes János 
162, Polgár István 163 és Rádi Károly #164 rang
sorszámmal.

A 3000'ME. 1927. sz. rendelet 10. pontja 
alapján f. évi július l-ével végleges minőségű 
alkalmazottaknak tekintendők: Simon Károly 
2523, Mosonyi György 2524, Kele Mihály 2525, 
Sebestyén Jenő 2527, Bata Pál 2528, Bene Gábor 
2529, Roch József 2530, Sári Antal 2531, Bota 
József 2532, Ács Jenő 2533, Szakái Dániel 2534, 
László Mihály nagyperkátai 2535, Balog János 
nagylóki 2536, Kántás Pál 2537, Prím Ágoston 
2538, Biró István geszti 2539, Szilágyi Dezső 
2540, Solczi Lajos 2541, Kureli Béla 2542, Páhán 
László 2543, Simon Sándor 2544, Lőke József 
2545, Kutschmann Sándor 2546, Ladányi Sándor 
2547, Hranyiczky Károly 2548, Kábái László 
2549, Demeter János 2550, Turóczi Antal 2551, 
ifj. Kovács Márton 2553, Pálfi Mihály 2554, 
Moldován Árpád 2555, Méhes Lajos 2556, Do- 
moki József 2557, Biró Gábor 2558, Márton 
Imre 2559, Füredi Béla 2560, Kerecsényi Lajos 
2561, Kútfej Gyula 2562, Kristóf Sándor 2563, 
Bödör József 2564, Kelemen Mihály 2565, Né
meth Ferenc kálozdi 2566, Gräminger János 
2567, Lipták Pál 2568, Vörös József 2569, Ko
vács Mátyás 2570, Schiszler János 2571, ifj. Ko
rom Zsigmond 2572, Pavlovits Péter 2573, Nagy 
Gyula zalaegerszegi 2574, Blaskó Ferenc 2575, 
Váradi Lajos 2576, Boros Márton 2577, Csányi 
Sándor 2578, Baksa József 2579, Csarba Gyula 
2580, ifj. Rudy László 2581, Pazsiczky Ferenc 
2582, Pavelka Sándor 2583, Szopata Sándor 
2584, Kisgergely Ferenc 2585, Ruszinkó Ferenc 
2586, Kovács Kálmán karádi 2587, Garai József 
2589, Máj er Gyula 2590, Bócsia Antal 2591, Ta
kács Imre tornyosnémetii 2592, Kovács János 
kecskeméti 2593, Balogh János felcsuti 2594 és 
Becker György 2595 II. oszt. altisztek, Dobos 
István 212, Erdős András 213, Balogh István ba- 
jasztiváni 214, Nick Mátyás 215, Zsiga Ferenc 
219 és Csóti Imre 220 II. oszt. vonalfelvigyázók, 
Tregina Sándor 218 és Bábel Pál 224 kocsike
zelők, Gyöngy Ferenc 221, Trenka Rudolf 222 
és Eckhard Rezső 223 kazánfűtők.

Más állami állásba távoztak:
Dr. Szilágyi Endre II. oszt. tiszt 78, Végh 

Sándor 4, Nagyházi István 17, Forró Vilmos 19 
és Matus Jenő 76 gépkocsivezetők.

Nyugdíj azt a ttak:
Mesterházy Pál 6 és Peterdi Sándor 20 hi

vatali igazgatók.
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Meghaltak :
Kendik István ellenőr 162, Kajos István II.

o. szakaltiszt 186, Banga Lajos 1411, Trón Fe- 
renc I486 és Szabó Mihály kálózi 2758 II. oszt. 
altisztek, Pál Ferenc II. oszt. vonalmester 49, 
Tálas József kocsikezelő 225.

Névváltozások:

Farkas Lajosné, Práger Ilona segédellenőrnő 
685 =  Kertész Györgyné, Berta Júlia segéd
tisztnő 156 =  Pongrácz Istvánná, Richter Mar
git segédtisztnő 404 =  Szatmáry Károlyné, Ke
rékgyártó Eugénia segédtisztnő 465 — Gere Já- 
nosné, Borbély Júlia kezelőnő id. 2 =  Lázár De- 
zsőné.

Cizek József II. o. tiszt 233 =  Csermely 
József, Somogyi Júlia segédellenőrnő 490 =

Budapest, 1928. évi szeptember hó 5-én.

Kim utatás
a létszámból törölt, vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek, hivatali

kisegitők személyi adatairól.
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Stayer Gizella kiadó Szigetvár
1900. Babócsa Saját kérelmére

Pályázati hirdetmény.
36.108.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott jo
gok és kötelezettségek és a m. kir. postameste

rek és postamesteri alkalmazottak országos 
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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 debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1928. évi október hó 2-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 10-én.
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Betöltendő kiadói és kisegítői állások.
A fábiánházai postahivatal 1928 szeptem 

bér hó 15-től kezdve posta- és távb. kezelésben 
jártas nőkisegítőt keres. Fizetés megegyezés 
szerint. Mielőbbi (esetleg személyes) megkere
sések a fábiánházai postahivatalhoz küldendők.

A hajdusámsoni pttb. hivatal szeptember 
hó 15-re teljes gyakorlattal bíró kiadónőt ke
res, teljes ellátás mellett, mosás és ágynemű 
nélkül. Fizetés üzemi- és bélyegjutalékkal havi 
40 pengő.

Kiadói állást keresnek.

Mindenben jártas, önálló vezetésre képes 
kiadó alkalmazást keres. Cím: Meszlény Irén 
postakiadó, Kisvelence (Fejér m.).

Gyakorlott postakiadónő állandó alkalma
zást keres, kisebb hivatalhoz is megy. Cím: 
Papp Borbála kiadónő, Napkor, Szabolcs m.

Sok évi gyakorlattal bíró férfikiadó, vezető
kiadói vagy helyettes postamesteri állást keres, 
szerény feltételek mellett szeptember hó 15-iki 
belépéssel. Lehetőleg állandó alkalmazásra

menne. Cím: Nagy, helyettes postamester,
Gyöngyöspata.

Mindhárom szakban jártas kiadónő, azon
nal állást vállal. Cím: Rácz Mária, Várpalota.

Gyakorlott kiadó, október 1-től állást vál
lal. Cím: Kutassy Júlia, postahivatal Buda
pest 15.

Mindhárom szakban jártas kiadónő, októ
ber hó 15-re lehetőleg a szegedi kerületben al
kalmazást vállalna. Szíves megkeresést kér: 
Gáspár Józsefné kiadónő, Tótkomlós címre.

Önálló kezelésre és számadástételre képes, 
11 évi gyakorlattal bíró kiadó november 1-re 
I II. osztályú hivatalokhoz, pénztár-, raktárkeze
léshez állandó alkalmazásra ajánlkozik. Szíves 
megkereséseket kér: Major Erzsébet kiadónő, 
Hajdudorog címre.

Mindhárom szakban négyévi gyakorlattal 
bíró, önálló kezelésre képes, számadást értő 
kiadó szeptember hó 20-iki belépéssel alkalma
zást keres. Cím: Gruy Margit kiadónő Póka, 
Zala m.

Tíz évi gyakorlattal bíró kiadó október l-ére 
alkalmazást vállal, helyettesnek is megy. Szí
ves megkereséseket kér: Terner Erzsébet, Esz
tár, (Bihar megye) címre.

>

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.



345

RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

BUDAPEST 193*. SZEPTEMBER 36. 35. szám.

T A R T A L O M
M ozgóposták postabélyeg-ellátmányának ú jraszabá

lyozása.
Postai szállításból k izárt sajtóterm ék.
A 1U, 2 j  és 30 filléres postabélyegek gyártásának be

szüntetése. *
A  postaügynökségeknél feladóvevény-szelvényes 

postautalványürlappal feladott összegek elismerése.
Budapest és Szombathely _ között, valamint ellen

irányban légiposta ideiglenes berendezése.
Cseh-Szlovákországban a fillér-összegeknek 5-tel 

osztható szám okra való kikerekítése.
Postautalvány, utánvétek- és megbízási forgalom fel

vétele M arokkóval (spanyol zóna kivételével).
A z „Ú jévi” postakönyvecsíkék megrendelése.
Hétvége — W L T  — táviratok via London-M arconi 

is küldhetők.
Postával kézbesítendő táviratok kezelése.
Uj M agyar lengyel távbeszélő viszonylat megnyitása.
V áltozások az irányítási füzetben

Balatonaliga időszaki postahivatal m űködésének b e
szüntetése.

G yopárosfürdő időszaki postahivatal beszüntetése. 
Máié község nevének Serényim áira változtatása. 
Postahivatal nevének megváltoztatása.
Névváltozás.
Helységnév és forgalomköri változás.
Uj postahivatal felállítása.
U j postahivatal megnyitása.
Forgalomköri változások.
26. K im utatás elveszett igazolójegyekről.
Pályázat. A  „W ágner R ichárdl’-féle ösztöndíja lap ít

ványra.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
37.972.

Wienben az Amalthea-Verlag kiadásában ! 
megjelent Eugen Bagger: „Franz Josef Eine 
Persöhnlichkeits-Studie“ című könyvtől a pos
tai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a könyvet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi. szeptember hó 18-án.

A 10, 25 és 30 filléres postabélyegek gyártásá
nak beszüntetése.

ad. 11.125.
A 10, 25 és 30 filléres postabélyegek to

vábbi gyártását egyelőre beszüntettem.
Ebből a három fajta bélyegből tehát a 

postahivatalok többé ne rendeljenek. A még 
készletben lévő ilyen bélyegeket a magyar kir. 
posta értékcikkraktára a kincstári kezelés alatt 
álló hivatalok között, fogyasztásuk arányában 
szét fogja osztani. A hivatalok pedig igyekez
zenek e bélyegeket mielőbb felhasználni.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 13-án.

A postaügynökség'eknél feladóvevény-szelvé
nyes postautalványürlappal feladott összegek 

elismerése.
36.858.

Egyöntetű eljárás biztosítása céljából el
rendelem, hogy a postaügynökségek feladóve
vény-szelvényes postautalványürlappal náluk 
feladott utalványösszegek átvételét az utal- 
ványürlaptól elválasztandó feladóvevényszieil-i 
vényen ismerjék el. A postaügynökségek tar
toznak azonban továbbra is a folytatólagos 
sorszámú ügynökségi feladóvevényt két pél
dányban kiállítani. Az így kiállított mindkét 
pédány a feladóvevénytömbben marad.

Ezt a rendelkezést az „Ügynöki Utasítás“
10. §.-ánál kell előjegyezni.

A leszámoló postahivatalok erről a rendel
kezésről az ellenőrzésük alá tartozó postaügy
nökségeket a levelezőkönyvecske útján értesít
sék és annak betartását ellenőrizzék.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 13-án.
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Budapest és Szombathely között, valamint 
ellenirányban légiposta ideiglenes berendezése.

38.622. j
A közel jövőben kísérletképpen. Budapest 

és Szombathely között, valamint ellenirányban 
naponta (vasárnap kivételével) ideiglenesen 
közlekedő repülőjárat indul meg, mely egye
lőre minden külön légi pótdíj mellőzésével kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldeménye
ket, továbbá postautalványokat fog szállítani. 
— A repülőjárat menetrendje a következő 
lesz:

Indul Mátyásföld repülőtérről 11 órakor, 
érkezik Szombathelyre 13 órakor Indul Szom
bathelyről 15 óra 30 perckor, Mátyásföld repü
lőtérre* érkezik 17 óra 30 perckor.

A repülőgépekkel ajánlást is tartalmazó le
vélzárlatot a Budapest 72. és Szombathely 1. 
sz. postahivatal rendszeresen, a Mátyásföld 
repülőtéri postahivatal pedig a szükségnek 
megfelelően indít.

A Budapestről, illetve Mátyásföld repülő
térről induló repülőjáratokkal az összes Szom
bathelyre és azon át irányítandó, Szombathely
ről pedig a Budapestre szóló és azon át irányí
tandó levélpostai küldemények, valamint pos
tautalványok nyernek továbbítást.

Kényszerleszállás esetén a repülő a zárla
tokat a legközelebb fekvő postahivatalhoz, 
vagy postaügynökséghez szállítja, mely azokat 
az átadójegyzéken való elismerés ellenében át
veszi és a legközelebbi posta járattal megfelelő 
irányban továbbítja. Ha a levélzsák, vagy levél
csomag sérült volna, erről a postahivatal, vagy 
postaügynökség az átadó közbenjöttével a 
101. sz. nyomtatványon 2 példányban kiállí
tandó tényállási jegyzőkönyvet vesz fel, annak 
első példányát a megfelelően átcsomagolt zár
lattal rendes postai úton továbbítja. A tényál
lási jegyzőkönyv második példánya a repülő
nél marad.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 21-én.

Cseh-Szlovákországban a fillér-összegeknek 
5-tel osztható számokra való kikerekítése.

36.654.
A Cseh-Szlovák postaigazgatás közlése 

szerint az ottani postahivatalok ezentúl az utal
ványok és postai megbízások fillérösszegeit 
5-tel osztható számokra fogják kikerekíteni. 
Eszerint: a 2 korona 11 vagy 12 fillér összegű 
postautalványra a címzettnek 2 korona 10 fillért

fognak kifizetni, míg 2 korona 13 vagy 14 fillér 
összegű utalványra 2 korona 15 fillért. Ennek 
megfelelően fognak eljárni a megbízásoknál is. 

Budapest, 1928. évi szeptember hó 20-án.

Postautalvány, utánvételi- és megbízási forga
lom felvétele Marokkóval (spanyol zóna kivé

telével).
37.500.

Marokkóval (spanyol zóna kivételével) a 
folyó év október hó 1-től kezdve a mindkét 
irányú közönséges postautalvány, távirati utal
vány, utánvételes levél, értéklevél, értékdoboz 
és cspmagpostai, valamint a megbízási forga
lom megnyílik.

Az utalványokon az összegeket francia 
frankban kell kifejezni.

A Magyarországból Marokkóba (spanyol 
zóna kivételével) egy utalvánnyal küldhető 
legmagasabb összeg 5.000 francia frank, ellen
kező irányban 1.200 pengő. Ugyanennyi a meg
bízások legmagasabb összege is.

A Magyarországból Marokkóba (spanyol 
zóna kivételével) küldhető utánvételes levél
postai küldemények, értéklevelek és értékdo
bozok utánvételének legmagasabb összege 
1.200 pengő, az ellenkező irányban 5.000 francia 
frank. A csomagok utánvételének legmagasabb 
összege azonban csak 320 pengő, illetőleg 1.000 
francia frank.

A Marokkóba (spanyol zóna kivételével) 
szóló közönséges és távirati postautalványok, 
valamint a fedezeti lapok közvetlenül a rendel
tetési hivatalhoz címzendők.

A felsorolt küldemények Marokkónak 
(spanyol zóna kivételével) összes postahivata
laihoz küldhetők.

Expressz kézbesítés nem kérhető.
A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a 

Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rá
dió Díjszabás 24. oldalán „Utalványforgalom a 
következő országokkal van“, a 27. oldalán 
„Megbízási forgalom a következő országokkal 
van“ című kimutatásokban s az 59. oldalon 
„Utánvételi forgalom a következő országokkal 
van” című kimutatás utolsó rovataként írják be 
az első hasábba „Marokkó (spanyol zóna kivé
telével)“, a 2. hasábba „cs“ s alatta „lvp., él., 
éd.“, a 3. hasábba „320“ s alatta „1200” és a 4. 
hasábba „1000 francia frank“ s alatta „5000 
francia frank“ megjegyzéseket.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 19-én.
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Az „Újévi” postakönyvecskék megrendelése.
36.742.

Az előző években azt tapasztaltam, hogy 
egyes postahivatalok az újévi postakönyvecs
kéket nem rendelték meg az előírt határidőben 
s erniatf az anyagraktár a könyvecskéket egyes 
hivataloknak megküldeni nem is tudta.

Felhívom a kir. postahivatalokat, hogy az 
1929. évre szóló újévi postakönyvecskék meg
rendelését mielőbb gyűjtsék össze és közvet
lenül a m. kir. posta központi anyagraktárától 
legkésőbb folyó évi november hó 10-ig rendel
jék meg. A később beérkező megrendelések 
csak annyiban vehetők figyelembe, amennyi
ben még készlet áll az anyagraktár rendelkezé
sére.

A könyvecske ára darabonként 5 fillér lesz
A megrendelt könyvecskéket a központi 

anyagraktár folyó évi december hó 15-ike körül 
fogja a hivatalok címére elküldeni. A megren
delt példányok árát a hivatalok főnökségei a 
kézbesítőktől legkésőbb 1929. évi január 10-ig 
tartoznak befedni s hivatalos postautalvány
nyal a központi anyagraktár címére beküldeni. 
Az utalványszelvényen fel kell tüntetni a hiva
tal nevét s a kapott könyvecskék darabszámát.

Ez alkalomból újból figyelmeztetem a 
személyzetet, hogy a központi anyagraktártól 
rendelhető újévi könyvecskéken kívül, más ki
adású újévi köszöntőket, üdvözlő jegyeket stb., 
a kézbesítőknek a felek között kiosztani nem 
szabad. Ha ez mégis előfordulna, akkor köteles 
a hivatalvezető (postamester) ezek szétosztá
sát azonnal beszüntetni s erről a lefoglalt kö
szöntő 1 példányának csatolása mellett, felet
tes igazgatóságához jelentést tenni: (L. P. R. 
T. 191 7. évi 51. és 78.540. számú rendeletet).

Az igazgatóságok ellenőrizzék, hogy az 
egyes hivatalok a beszerzés körül miképpen 
járnak el.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 18-án.

Hétvége — WLT — táviratok via London — 
Marconi is küldhetők.

37.489.
Folyó évi október hó 1-től kezdve egyrész

ről Magyarország, másrészről az Északamerikai 
Egyesült-Államok és a Táviró-Díjszabás 48. ol
dalán felsorolt közép és délamérikai országok 
közt hétvégi távirat —: W L T  — via London — 
Marconi úton is küldhető. A díj ugyanannyi, 
mint az ugyanazon viszonylatban via Commer
cial via Western Union stb. váltott hétvégi táv
iratoknál.

Brit-Amerikába hétvégi távirat via Lon- 
don-Mavconi nem küldhető.

A kir. hivatalok a Táviró-Díjszabás 46. ol
dalán az Északamerikai Egyesült Államoknál a 
Megjegyzés hasábba írják a következőket: „Az 
útirány ' 2. hasábjában közölt díjakért hétvégi 
távirat via London-Marconi is küldhető.“ A 47. 
és 48. oldalakon az útirány második hasábjá
nak fejét a London-Marconi úttal egészítsék ki.

Budapest. 1928. évi szeptember hó 21-én.

Postával kézbesítendő táviratok kezelése.
33.361.

Panaszok merültek fel amiatt, hogy a T. Ü. 
Sz. 49. §.-a. szerint postával kézbesítendő tá
viratok gyakran indokolatlan nagy késéssel 
jutnak a címzett kezéhez, mert az utolsó táviró- 
hivatalnak a kézbesítő postahivatallal kedve
zőtlen a járati összeköttetése, és ennek dacára 
figyelmen kívül hagyja az 1922. évben kiadott 
„Távirdaüzleti Szabályok“ 58. §. 1. pontjához 
tartozó apróbetűs első jegyzetnek a kezelésre 
vonatkozó és ezért most is érvényben levő azt 
a rendelkezését, hogy „ha a távirat címében 
megnevezett utolsó táviróhivatal megállapít-' 
hatja, hogy egy másik táviróhivatal kedvezőbb 
postai összeköttetéssel bír a címzett lakhelyéül 
megjelölt község postájához vagy utolsó postá
jához: a távirat címében az utolsó táviróhiva
tal nevét megváltoztatja s a táviratot késede
lem nélkül táviratilag oda továbbítja.“

A hivatalok az ily táviratok beérkezésekor 
a „Postatérkép“ és „A magyar kir. távirda- és 
távbeszélő hivatalok névsora“, valamint a 
többi segédkönyv adatainak figyelembe vételé
vel és helyi ismereteik alapján esetenként ál
lapítsák meg, hogy a távirat az adott időben 
melyik táviróhivataltól jut leghamarabb céljá
hoz s ha azt látják, hogy másik táviróhivatal a 
postával kézbesítendő táviratot gyorsabban 
juttathatja a kézbesítőhivatalhoz, azt késede
lem nélkül táviratilag továbbítsák ahhoz a 
távíróval (távbeszélővel) egyesített postahiva
talhoz, amelynek a kézbesítő hivatalhoz — 
esetleg mozgó- vagy kalauzposta útján — leg
kedvezőbb a járati összeköttetése.

Fia a távirat címében megnevezett utolsó 
táviróhivatal a fentieket már a távirat vétele 
közben megállapítja, késések elkerülése és 
munkakímélés céljából a vételt megszakítva, 
nyomban kérje fel a továbbító (közvetítő) hi
vatalt az utolsó táviróhivatal nevének módosí
tására és a távirat megfelelő irányítására.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 19-én.
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Uj .Magyar lengyel távbeszélő viszonylat 
megnyitása.

35.164.
Folyó évi szeptember hó 20-án a távbe

szélő forgalom Budapest és Dabrowa-Gornica 
között megnyílik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 
6 P 15 fillér.

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

Budapest, 1928. évi szeptember hó 12-én.

Változások az irányítási füzetben.

38.486.

A P. R. T. folyó évi 29. számában megje
lent 24.214. sz. rendeletemmel kapcsolatban, az 
„Irányítási füzet*’ című segédeszközben beál
lott változásokat az alábbi kimutatásban köz
löm:

A hivatalok vezessék keresztül a változá
sokat és a szükséghez képest intézkedjenek a 
helyes irányítás iránt.

•

Hivatal, ügynökség

H
án

ya
di

k
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Alsópáhok 7 8 —

Balatonm áriafürdő 1 Büssü u tán
2 — IV.
3 — Somogy
4 — P.
5 ■-- VI.
6 — Székesfehérvár—N agykanizsa
7 35, 8, 8

Endrőd 7 - lp. 5, lp. 5.
•

1. 5, 1. 5

Felsőcsatár 7 összes adatok Szom bathely 1

Hévízfürdő 7 1. 7—1. 7 gépk., 1. 72/7572 v.
1. Bp 72 202 v. 1.35, 1. 8, 1.8, —

1. 35. 1. 47

Káptalanvis i az összes adatok 1. Répcevis
2—7

Keszthely 7 1. Bp. 72/7547 v. (VI/1 —X/15)
7 1. Bp. 72/202/7547a. v.(V I/15—1X/6) —

7 1. 35 35

K iskunm ajsa 7 17—44—44/7330 v„ I. 3—1. 3/7389 v. 1. 3—1. 3/7389 v., 17—44—44/7330 v.

Klotildliget 2 ü. IV.

Lillafüred 1 Ludas után
2 — IV.
3 — Borsod
4 — D .
5 — 1.
6 — H atvan—Miskolc .
7 — M iskolc 2

M áriatelep 7 8, 35 —
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H i v a t a l ,  ü g y n ö k s é g

H
án

ya
di

k
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

M öcsény 2 Ü. IV.

N agygersod 7 — Pósládony—1. 54/8023 v.

Pankasz 7 Viszák Körm end
-

Pacsa 7 —
.

foly tató lag  : 1. 8/gépk.

Pellárd 7 188 — '

Pórládony 7 103 53—Sárvár 2 8027 v., 1. 54/8023 v.

Répcevis

•
2—7 z Rum után '

a K áptafanvisnái tö rö lt ada tok

Sajtoskál 7 összes adatok 53—Sárvár 2/8027 v.,
54—G yőr 2/8023 v.

Surd 7 Zákány
■

.

G yékényes 2

Szentm ártonkáta 7 N agykáta
* P

ló

Szöcerim ány m ajor 7 _ _ 216 elé : 1. 53/8672 v.

Szombathely 2 7 1. Szív. 2/1802 v. —

Tata 7 •— 54 elé : 1.

T ótvázsony 7
.

1. Szív. 2 —

Tóváros 7 — 5 3 ,  14, 805 r. után : Tata, 
54 elé : 1.

V értesacsa 7 94

Zalaegerszeg 7 3. sorban : Keszthely—Pacsa gépk. 
5. sorban : Keszthely gépk.

4. sorba, 23 után :
K eszthely—Pacsa/gépk.

Zalaszentgyörgy puszta 1
2
3
4
5
6 
7

I

i 
i 

r 
ii

 
i 

i

■ •

Z sira után 
ü.
Zala
P.
VI.
Zalaegerszeg—Zalalövő 
210, 210

#

Budapest, 1928. évi szeptember hó 20-án.
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Mozgóposták postabélyeg-ellátmányának újra
szabályozása.

32.844. —

A mozgóposták részére a P. R. T. 1925. évi 
55. számában közzétett 25.878. sz. rendelettel a 
díjhiányok pótlása céljából engedélyezett és a 
P. R. T. 1927. évi 31. számában közzétett 28.570. 
sz. rendelettel 8 P-re felemelt postabélyegellát- 
mányt 6 P-re szállítom le.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 20-án.

Balatonaliga időszaki postahivatal működésé
nek beszüntetése.

37.420.
Balatonaliga időszaki postahivatal műkö

dése folyó évi szeptember hó 15-ével megszűnt. 
Up. ezentúl Balatonfőkajár.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 18-án.

Gyopárosfürdő időszaki postahivatal beszün
tetése. *
37.700.

Gyopárosfürdő távbeszélővel egyesített 
időszaki, postahivatal működése folyó évi szep
tember hó 15-ével megszűnt.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 18-án.

Máié község nevének Serényimáira változta
tása.

35.336.
A m. kir. belügyminiszter úr a Borsod— 

Gömör—Kishont közig. egy. egyesített várme
gyébe kebelezett Máié község nevét Serényi
mái névre változtatta meg. A Helységnévtár 
megfelelően helyesbítendő.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 18-án.

Postahivatal nevének megváltoztatása.
37.584.

Forróencs p. u. postahivatal nevét folyó 
évi október hó 1-től kezdve Encs névre változ
tatom meg.

A hivatalok segédeszközeiket ennek meg
felelően helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 18-án.

Névváltozás.
37.856.

Sopron vármegyébe kebelezett Káptalan- 
vis és Nemesvis kisközségek közigazgatásilag 
egyesíttettek. Az egyesítés következtében lé
tesült kisközség végleges neve: Répcevis.

Erre való tekintettel az ott „Káptalanvis’1 
elnevezéssel működő postaügynökség nevét 
„Répcevis“-re változtattam meg.

A „Helységnévtár“-ban ennek következté
ben a következő helyesbítések vezetendők ke
resztül:

Káptalanvis kk., Sopron vm., csepregi j.- 
nál és Nemesvis kk., Sopron vm., csepregi j.-nál 
írandó: „1. Répcevis.“

A 240. oldalon pedig Répceszentgyörgy 
után felveendő: „Répcevis kk., (Káptalanvis és 
Nemesvis egyesítéséből.) Sopron vm., csepregi 
j., IS  Eh. Csepreg, ut. Csepreg, postáig. S.

A ,,M. kir. postahivatalok és postaügynök
ségek névsora“’, valamint az „Irányítási füzet“ 
című segédkönyv is megfelelően helyesbítendő.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 18-án.

Helységnév és forgalomköri változás.
35.104.

. A Nógrád- és Hont k. e. e. vármegyében 
fekvő Alsósáp és Felsősáp kisközségek Nóg- 
rádsáp néven egyesíttettek.

Ebből kifolyólag a Fe'lsősáp községben 
működő postaügynökség nevét Nógrádsáp-ra 
változtatom. A névváltozásnak megfelelően a 
Helységnévtárban — új tétel alatt — a követ
kezők írandók.

„Nógrádsáp kk., (Etelkapuszta, Koldusgö- 
dörpuszta, Vízállótanya), Nógrád és Hont k. e. 
e. vm., nógrádi j., |^ |, eh. Galga-
guta. Aszód ZZBEZSSZZMI Balassagyarmat, 
Galgaguta . . . .  79., postavig., Bp. V/2.“

Forgalomköri változás
Becske kk., Nógrád és Hont k. e. e. vm., 

ezentúl balassagyarmati j.
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Bércéi kk., Nógrád és Hont k. e. e. vm., 
ezentúl balassagyarmati j.

Galgaguta kk., Nógrád és Hont k. e. e. 
vm., ezentúl balassagyarmati j.

Nógrádkövesd kk., Nógrád és Hont k. e. 
e. vm., ezentúl balassagyarmati j.

A Helységnévtár, a Postahivatalok és 
Postaügynökségek Névsora, valamint a Táviró 
és Távbeszélő Hivatalok Névsora című segéd
könyvek ennek megfelelően javítandók.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 13-án.

Uj postahivatal felállítása.

34.281.

Disznóshorvát községben (Borsod—Gö- 
mör—Kisbont vm., edelényi j.,) az ideiglenesen 
beszüntetett ügynökség IV. osztályú, távbeszé
lővel egyesített postahivatallá alakíttatott át. 
Ennélfogva Disznóshorvát ezentúl és .

Az új postahivatal utalványszámjelző szá
ma 2.389, díjnégyszögszáma 532, s; olgálati jel
lege L.

Ezzel kapcsolatban a következő forgalom- 
köri változások álltak elő:

Dudvástanya G> Disznóshorvát, Borsod 
vm., edejényi j., up és ut. Disznóshorvát.

Mogyoróska Gí Disznóshorvát, Borsod vm., 
edelényi j., up. és ut. Disznóshorvát.

Mákvölgytanya G> Disznóshorvát, Borsod 
vm., edelényi j., up. és ut. Disznóshorvát.

Máriabánya O Disznóshorvát, Borsod vm., 
edelényi j., up. és ut. Disznóshorvát.

Pusztakazinc H Disznóshorvát, Borsod 
vm., edelényi j., up. és ut. Disznóshorvát.

Zubogótanya Disznóshorvát, Borsod 
vm., edelényi j., up. és ut. Disznóshorvát.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 15-én.

Uj postahivatal megnyitása.

34.811.

A Pest—Pilis—Solt—Kiskun vármegyében 
levő szakmán postaügynökség IV. osztályú, 
távbeszélővel egyesített postahivatallá alakít
tatott.

A hivatal utalványszámjelző száma 4.251, 
díjnégyszög száma 474, jellege L.

Ezzel kapcsolatban a következő forgalom
köri változások álltak elő:

Alsóerek G» Szakmár, Pest vm., kalocsai j., 
ut. ezentúl Szakmár.

Andrásszállás O Szakmár, Pest vm., kalo: 
csai j., ut. ezentúl Szakmár.

Benedek G> Szakmár, Pest vm., kalocsai j., 
ut-. ezentúl Szakmár.

Bolváriszállás O Szakmár, Pest vm., kalo
csai j., ut. ezentúl Szakmár.

Felsőerek G» Szakmár, Pest vm., kalocsai j., 
ut. ezentúl Szakmár.

Gombolyag Gí Szakmár, Pest vm., kalocsai 
j., ut. ezentúl Szakmár.

Karcag O Szakmár, Pest vm., kalocsai j., 
ut. ezentúl Szakmár.

Keserűtelek Szakmár, Pest vm., kalocsai j., 
ut. ezentúl Szakmár.

Kisténv G> Szakmár, Pest vm., kalocsai j., 
ut. ezentúl Szakmár.

Kissüllés G* Szakmár, Pest vm., kalocsai j., ut. 
ezentúl Szakmár.

Ludasszállás G> Szakmár, Pest vm., kalo
csai j., ut. ezentúl Szakmár.

öregténv O Szakmár, Pest vm., kalocsai j., 
ut. ezentúl Szakmár.

Pálföldipuszta G) Úszód, Pest vm., kalo
csai j., ut. ezentúl Szakmár.

Pécsiszállás G' Szakmár, Pest vm., kalocsai 
j., ut. ezentúl Szakmár.

Résztelek O Szakmár, Pest vm., kalocsai 
j., ut. ezentúl Szakmár.

Szalontaiszállás Gí Szakmár, Pest vm., ka
locsai j., ut. ezentúl Szakmár.

A Postahivatalok és Ügynökségek Név
sora, valamint a Helységnévtár adatai helyes
bítendők.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 5-én.

Forgalomköri változások.
I.

37.064.

Ácsteszér kk., Veszprém vm., zirci j., ezen
túl ©£3 is.,

Ácsteszérpuszta ^  Ácsteszér, Veszprém 
vm., zirci j., ezentúl ut. Ácsteszér.

Csatka kk., Veszprém vm., zirci j., ezentúl 
ut. Ácsteszér.

Csatkapuszta O  Csatka, Veszprém vm., 
zirci j., ezentúl ut. Ácsteszér.
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Vadaspuszta Csatka, Veszprém vm., 
zirci j., ezentúl ut. Ácsteszér.

Sür kk., Veszprém vm., zirci j., ezentúl 
(§£3 is.

Frigyesmajor ^  Sür, Veszprém vm., zirci 
j., ezentúl ut. Sür.

Oreghegyiszőllő O Sür, Veszprém vm., 
zirci j., ezentúl ut. Sür.

Sürcsatár Sür, Veszprém vm., zirci j., 
ezentúl ut. Sür.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 15-én.
II.

33.090.
Und kk., Sopron vm., csepregi j., ezentúl 

up. Zsira,

Irénmajor ^  Sopron vm., csepregi j., ezen
túl up. Zsira.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 15-én.

III.
37.228.

Dunaszeg ügynökség ideiglenes szünete
lés után újból megnyílt. A Helységnévtárban 
és a Hivatalok névsorában az eredeti nyomta
tott szöveg állítandó vissza, míg az Irányítási 
Füzetbe, a 21. oldalon, Dunapentele után, „Ü., 
Győr, S., VII. Budapest—Győr, Győr 2.“ ada
tokkal az ügynökség beírandó.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 17-én.

20. Kimutatási elvesasett igazolójegyekről.
(L. a. P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31 040 sz. rendeletet).

■
Kiállító hivatal és ország

Az igazolójegy
Az igazolójegy tulajdonosa

száma kelte

Caire, Egyiptom 97' 1927. III. 10. Mohamed Said Ahmed El Hálawani
Mexico D. F., Mexikó 3,398 1925. X. 20. Angel Mario Reyes Arcé
Papantla, Ver., Mexikó 7,211 1927. V. 29. Emilio H. Ramirez
Benevento, Olaszország 46,073 1927. VI. 1. Michele D’Avanzo
Foggia Ferrovia, „ 688,704 1926. III. 10. Pasquale Piccolo
Genova, „ 32,425 1927. IV. 22. Armando Cristoffanini
Genova Vaglia 27,551 1927. III. 11. Busetto Attilio fu Gioacchino
Milano Vaglia 60,731 1927. IX. 27. Modica Vincenzo di Alfonso
Napoli 3, „ 00,675 1926. V. 22. Alberto Berlingieri fu Antonio
Napoli 3, „ 94,204 1928. VI. 9. Zaga Giovanni fu Vincenzo
Roma, „ 81,548 1928. I. 31. Nicola Ciardi fu Francesco
Roma Ufficio

Risparmi. „ 86,883 1928. VI. 23. Mieli Eugenio di Aristide
Trieste Centro, „ 75,673 1928. IV. 3. Di Piazza Francesco di Antonio
Verona, „ 77,039 1928. V. 14. Pancirolli Pietro fu Giovanni
Alcira, Spanyolország 32,063 1927. VII. 11. Manuel de la Resurreción Monzonis
Almansa, „ 38,284 1927, X. 30. Gabriel Sánchez López
Castellón, „ 10,909 1926. III. 12. Agustin Espi Dagas
Gijón, 28,829 1927. VII. 4. Alfredo Hermida Losada
Guadalajara, „ 35,245 1928. I. 12. Félix Medrano Navarro
Pamplona, „ 23,914 19?7. I. 8. Tomás Millen Sancinena
Rua de Valdeorras, „ 45,110 1928. V. 4. Jósé Rodriguez Garcia

Valencia, „ 37,644 1927. VIII. 31. Jósé Sánchez Sánchez
Vélez-Málaga, „ 33,961 1927. VI. 9.' Manuel Gómez Barranco

A P. R. T. folyó évi 24. számában közölt 24. kimutatásban elveszettnek hirdetett B 
27,198. számú; Valencia, Spanyolországban „Ruíino Remartin Sósa“ részére kiállított igazoló
jegyet jogos tulajdonosa megtalálta, a hivatalok tehát az említett kimutatásból töröljék erre 
az igazolójegyre vonatkozó adatokat.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 21-én. .
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Pályázat.
A „Wágner Richárd“-féle ösztöndíj- 

alapítványra.
1006/1928.

A magyar királyi Postamesterek és Posta- 
mesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíjegye
sülete pályázatot hirdet a pécsi postaigazgató
sági kerületbe tartozó postamesterek által léte
sített „Wágner Richárd” főpostamester nevét 
viselő 800 pengős ösztöndíj-alapítvány egy évi, 
80 pengőt kitevő kamataira.

Pályázhatnak olyan szegénysorsú dunántúli 
postamesterek fiú- és leánygyermekei, akik va
lamely középiskolának legalább az első osztá
lyát jó eredménnyel elvégezték.

A pályázathoz csatolandó a pályázó kö
zépiskolai bizonyítványa, vagy annak hiteles 
másolata.

A pályázatok f. évi szeptember hó 30-ig 
a magyar kir. Postamesterek és Postamesteri 
Alkalmazottak Orsz. Nyugdíjegyesülete vá
lasztmányához nyújtandók be.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 10-én.

Pályázati hirdetmény.
37.488.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste- ' terek és postamesteri alkalmazottak országos 
rek szolgálati szabályzatában meghatározott I nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tagként való 
jogok és kötelezettségek és a m. kir. postames- belépésnek a kötelezettsége mellett.

Ev járandóság Szállít i)
'03</)
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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 pécsi m. kir. postaigaz
gatósághoz 1928. évi október hó 10-ig nyújtsák 
be.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 21-én.
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Kim utatás
a létszámból törölt, vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek, hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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et A létszámból törölt (kizárt) egyén

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

D
eb
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n

Csendes József kiadó Gáva
1900. Görögszállás Bizalomvesztés

Pé
cs

Purt Karolin kiadó 1897. Möcsény
Möcsényi posta
mesterré nevez

tetett ki

Kiadói állást keresnek.
Több évi gyakorlattal bíró kiadónő, ki a 

számadást önállóan végzi, állást keres október 
1-ére vagy 15-ére. Szíves megkeresést kér: Hor
váth Teréz, Sárvár, Nádasdi u. 38.

Gyakorlott kiadó állandó alkalmazást 
vagy helyettesítést vál-lal. Cím: Szánthó Irén, 
Badacsonytomaj, Zala megye. * *

Tízévi gyakorlattal bíró, mindenben jártas 
kiadónő állandó alkalmazást vállal október hó 
1-ére vagy 15-ére. Szíves megkeresést kér: r ran- 
bich Valéria, postakiadó, Igái, Somogy megye.

Vizsgázott kiadónő, akinek igazolványa le
járt, elmenne kisegítőnek élelem és lakásért. 
Szíves megkeresést Barna Erzsébet, Mária- 
besnyő címre kér.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.

r ' . bHh Ik íbÉIéhH H
*
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

BUDAPEST 193S. SZEPTEMBER 39. 36. szám.

T  A R T  A L O M

A  m. kir. pénzügyminiszternek 1928. évi 130.691. 
számú rendelete az új m intájú nemzetközi, kincstári bé
lyeges vasúti fuvarlevélürlapo-k forgalombahozataláról.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
A  Palesztinával fennálló forgalomban levélpostai 

küldem ények és csomagok expressz kézbesítésének kikö
tése.

Az Egyesült-Állam okból eredő táv irány ító it csomagok 
utánküldése Ausztriával, illetve Svájccal való forgalomban.

Mozgó- (kalauz) posták közlekedésében beállt vál
tozások.

A  teljestételű  fémpénz beszolgáltatására használt 
előírásszerű zacskók igénylésének újabb szabályozása.

V áltozások az irányítási füzetben.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi augusztus 

havi forgalma.
Kiadói állást keresnek.

A.m. kir. pénzügyminiszternek 1928. évi 130.691. 
számú rendelete az új mintájú nemzetközi, 
kincstári bélyeges vasúti fuvarlevélűrlapok for

galombahozataláról.

39.539.

Az új mintájú nemzetközi, kincstári bélye
ges, vasúti fuvarlevélűrlapok forgalomba ho
zása iránt a m. kir. kereskedelemügyi miniszter
rel egyetértve az alábbiakat rendelem:

Az 1928:111. törvénycikkel becikkelyezett 
(Bernben 1924. évi október hó 23-án aláírt) 
nemzetközi vasúti árufuvarozási egyezmény a
m. kir. kereskedelemügyi miniszternek a Buda
pesti Közlöny 1928. évi július hó 29-iki 172. szá
mában kihirdetett 98.006. számú rendelete sze
rint az 1928. évi október hó 1-én lép életbe.

Az 1928. évi október hó 1-től kezdve, tehát 
a nemzetközi vasúti áruforgalomban kizárólag 
az új egyezmény (1928:111. t.-c.) II. mellékleté
nek megfelelő új mintájú, kincstári bélyeges, 
fuvarlevélűrlapok használhatók fel.

Az új mintájú nemzetközi, kincstári bélye
ges, vasúti fuvarlevélűrlapokból a m. kir. állami 
nyomda három szövegváltozatban és pedig: 
magyar—francia, magyar—német és m agyar- 
olasz szöveggel már megfelelő készletet gyár
tott, amelyből a m. kir. posta értékcikkraktára 
(Budapest, IV., Veres Pálné utca 24.), a vasúti 
fuvarlevélűrlapokat árusító postahivatalok, vé

gül a vasúti igazgatóságok és a vasúti feladó 
állomások megfelelő mennyiséggel már el van
nak látva.

Az eladási ár nem változik. A 2 filléres be
nyomott bélyeggel ellátott nemzetközi vasúti 
fuvarlevélűrlap ára a hozzátartozó bélyegtelen 
fuvarlevélmásodpéldánnyal együtt 27 f., a 8 fil
léres benyomott bélyeggel ellátott nemzetközi 
vasúti fuvarlevélűrlap ára a. hozzátartozó bé
lyegtelen fuvarlevélmásodpéldánnyal együtt 
33 fillér.

Változás azonban, hogy amíg az eddigi 
nemzetközi vasúti fuvarlevélűrlapoknál a bé
lyeges űrlap és a hozzátartozó bélyegtelen fu
varlevél-másodpéldány összefüggő egy ív vol
tak, addig az új mintájú űrlapoknál a bélyeges 
űrlap és a hozzátartozó bélyegtelen másodpél
dány össze nem függő külön lapok, amelyek 
rendszerint együtt kerülnek ugyan a fent jel
zett árakon eladásra, de azért külön-külön is 
megvehetők. Ilyen esetben:

a 2 filléres benyomott bélyeggel ellátott 
nemzetközi fuvarlevélűrlap ára 15 f.,

a hozzátartozó bélyegtelen fuvarlevél-má
sodpéldány ára 12 f.,

a 8 filléres benyomott bélyeggel ellátott 
nemzetközi vasúti fuvarlevélűrlap ára 21 f., 

a hozzátartozó bélyegtelen fuvarlevél-má
sodpéldány ára 12 f, .*

Az eddigi nemzetközi vasúti fuvarlevélűr-
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lapok az 1928. évi szeptember hó 30-án túl nem 
használhatók fel.

A közönség és a viszontelárusítók birtoká
ban visszamaradt régi űrlapok megfelelő új 
mintájú űrlapokra a fuvarlevélűrlapokat áru
sító postahivataloknál és a m. kir. postaérték- 
cikkraktáránál (Budapest, IV:, Veres Pálné- 
utca 24.) az 1928. évi november hó 30-ig költ
ségmentesen becserélhetők, azon túl bezárólag 
az 1929. évi június hó 30-ig már csak pénzügy
miniszteri engedéllyel, az 1929. évi június hó 
30. után pedig már egyáltalán nem lehet becse
rélésnek helye.

A vasúti igazgatóságok a birtokukban 
fennmaradt régi nemzetközi vasúti fuvarlevél- 
űrlapokat ugyanilyen határidőben közvetlenül 
a m. kir. állami nyomdánál cserélhetik be.

Csak teljesen tiszta, ép, nem gyűrött fuvar
levélűrlapok cserélhetők be és csak teljes ív
ben, bélyeges űrlap és bélyegtelen másodpél
dány együtt, félív — bélyeges űrlap vagy bé
lyegtelen másodpéldány -— külön nem cserél
hető be.

A használat közben elromlott régi űrlapok
nak a szabályszerű feltételek mellett való be
cserélését ugyancsak a fenti határidőben kell 
kérni.

A fenti pénzügyminiszteri rendeletet azzal 
teszem közzé, hogy az érdekelt hivatalok a 
készlet kiegészítéséhez szükséges mennyiséget 
a szokott módon rendeljék meg.

A hivatalok e rendeletet a P. R. T. folyó 
évi 7. számában megjelent 48.444. számú ren
deletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 28-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I-í

39.261.

A Párizsban megjelenő „L‘Ami du peuple“ 
című napilaptól a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a napilapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 26-án.

II.
39.060.

A Berlinben kiadott, „Extrablatt, Bolsche
wismus in Ungarn“’ című röpirattól a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a röpiratot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 26-án.

III.

39.271.
A budapesti kir. büntető-törvényszék vizs- 

gálóbírája folyó évi szeptember hó 24-én kelt 
B. 9.964/2—1928. számú végzésével Budapesten 
a Világosság könyvnyomda r.-t. (VIII., Conti-u. 
4.) nyomdájában előállított, dr. Kis Jenő kiadá
sában megjelent „Vissza a tömeghez“ röpirat 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
budapesti kir ügyészség sajtóosztályához küld
jék be.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 27-én.

A Palesztinával fennálló forgalomban levél
postai küldemények és csomagok expressz 

kézbesítésének kikötése.

38.640.

1928. évi október hó 1-től kezdve a Palesz
tinába szóló levélpostai küldemények és cso
magok expressz kézbesítése is kiköthető.

A díjak és feltételek ugyanazok, mint az 
egyéb forgalomban.

A feladáskor lerótt expresszdíj ellenében 
a palesztinai rendeltetési postahivatal a külde
ményt 1 km. távolságon belül expressz kézbe
síti. E távolságon felül azonban km.-ként pót
díjat szed a címzettől.

Az expresszdíj a Palesztinában feladott 
külföldre szóló levélpostai küldemények után 
25 mils.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a 
Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás
16. oldalán a 8. pontnál és a P. R. T. 1926. évi 
61. számában közölt 136.116. sz. rendelettel ki
adott kimutatás 87. tételénél a 11. hasábban.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 26-án.
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Az Egyesült - Államokból eredő tévirányított 
csomagok utánküldése Ausztriával, illetve 

Svájccal való forgalomban.

32.132.

A P. R. T. 1925. évi 69. számában közzétett 
ad. 9.300. számú rendelet 13. pontjának 4. be
kezdése és a P. R. T. folyó évi 15. számában 
közzétett 9.463. számú rendelet kapcsán közlöm, 
hogy az Ausztriával való viszonylatban 1928. 
évi október hó 1-től az Amerikai Egyesült-Ál
lamokból eredő, de tévirányítás folytán Ma
gyarországba küldött csomagok végdíjának 
rendezése ügyében ugyanazok a rendelkezések 
irányadók, amelyek jelenleg egyrészt Magyar- 
ország, másrészt Cseh-Szlovákország, Lengyel- 
ország, Németország és Szerb—Horvát—Szlo
vén királyság közti forgalomban érvényesek.

Nevezetesen a tévesen Magyarországba 
küldött, de Ausztriába szóló csomagokat a ki
cserélő hivatalok minden díj felszámítása nél
kül továbbítják rendeltetési helyükre.

A továbbküldő hivatal — jelenleg, mivel 
az Amerikai Egyesült-Államokból csomagzár
latot kizárólag a Budapest 78 számú postahi
vatal kap, ez a hivatal — a kizárólag Ausztriába 
szóló tévirányítva érkezett csomagokról ne
gyedévenként kimutatást készít és azt a cso
magok, valamint a rovatiap adatainak feltünte
tése mellett elküldi az osztrák postaszakszám- 
vevőségnek „Poistfachrechnungsdepartement I. 
Wien“ címre.

A fent elősorolt többi országba szóló, de ide 
tévirányítva érkezett csomagokról kimutatást 
készíteni nem kell, ellenben a csomaghoz kiállí
tandó pótszállítólevélre az amerikai indítóhiva
tal rovatolási adatait fel kell jegyezni. Ezeknek 
az adatoknak feljegyzése azért szükséges, hogy 
az érdekelt idegen kicserélő hivataloknak mód
jukban legyen az Egyesült-Államoktól a nekik 
járó végdíjat visszajelentés útján követelni. A 
díjat ez esetben az Egyesült-Államok igazga
tása a Magyarországnak küldött rovatlapból 
törli és a tényleges rendeltetési hely igazgatá
sának javára írja.

Az Ausztriába tévirányított, de Magyaror
szágba szóló és az osztrák kicserélő hivatalok 
által Magyarországba továbbított csomagok 
után az osztrák kicserélő hivatal díjat nem ad.

A magyar átvevő kicserélő hivatal azonban 
köteles úgy Ausztria, mint általában az összes 
fentebb felsorolt országok által utánküldÖtt

amerikai csomagok után a díjat visszajelentés 
útján a New York (Foreign) amerikai kicserélő 
hivatalnak visszajelenteni. A visszajelentés 
szövege a következő lehet:

„Au Bureau de Poste á New York U. S.A.
Foreign.

Le colis No. 380 origimaire de Washington 
a été maldirigé sur le territoire tchécoslovaque.

L’envoi était’inserit dans la feuille de route 
(Parcell Bili) No. 46 du 21 juillet 1928.

Veuillez bien me bonifier les taxes dues 
dans une prochaine expédition.’1

A visszajelentéshez lelet-rovatiapot csa
tolni nem kell. A visszajelentésbe be kell írni 
az utánküldő kicserélő hivatal által közölt ere
deti rovatolási adatokat. Amennyiben az után
küldő hivatal ezeket nem közölte volna, azokat 
utólag kell kérni.

Az amerikai indító hivatal által elismert 
visszajelentést a központi számvevőséghez kell 
felterjeszteni.

A Magyarországba tévirányított, de 
Svájcba szóló csomagokat a Budapest 78 számú 
postahivatal — mint jelenleg egyedül tekin
tetbe jövő kicserélő hivatal — a Svájcba való 
továbbításuk alkalmával úgy kezeli, mintha 
azokat Magyarországon adták volna fel és a ro
vatlapban az osztrák kicserélő hivatal javára 
írja az Ausztriának járó átszállítási, valamint 
Svájcnak járó végdíjakat.

Az előlegezett díjak fedezésére az Ameri
kai Egyesült Államok kicserélő hivatalának 
visszajelentést küld s az elismert visszajelen
tés alapján a központi számvevőség a díjakat 
az Amerikai Egyesült Államok igazgatásának 
terhére felszámítja.

A hivatalok fentieket az idézett rendele
teknél, valamint a Csomagdíjszabás 21. §.-ának 
11. pont 4. bekezdésénél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 26-án.

Mozgó- (kalauz) posták közlekedésében beállt
változások.

39.573.
Folyó évi október hó 7-től kezdve a Buda

pest—Nagykanizsa 8. sz. mozgóposta a 212. sz. 
vonat helyett a 222. számú vonatban közleke
dik.
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A Budapest és Székesfehérvár közt fenntar
tott 98. számú mozgó- (kalauz) posta közleke
dése folyó évi október hó 6-ával megszűnik.

A Csorna—Pápa 114. számú kalauzposta 
folyó évi október hó 7-től kezdve a 8.175 he
lyett a 8.127. számú vonatban közlekedik.

A Beremend—Pécs 188. számú kalauzposta 
fenti naptól kezdve a 6.521/6.751. számú vona
tok helyett a 6.523/6.721. számú vonatokban 
közlekedik.

A Zalaegerszeg—Zalalövő 210. számú ka
lauzposta a 7.823 számú vonat helyett a 7.829. 
számú, a Zalalövő—Zalaegerszeg 210. számú 
kalauzposta pedig a 7.828 számú vonat helyett 
a 7.822 számú vonatban közlekedik.

A Zalaegerszeg-—Rédics 86. számú kalauz- 
posta a 7.442. számú vonat helyett a 7.444. sz. 
vonatban közlekedik.

Fülöpszállás és Izsák közt fenntartott jegy
zékek) menet folyó évi október hó 7-től kezdve 
november hó 4-éig a 7.126/7.131. számú vonatok 
helyett a 7.136/7.131. számú vonatokban fog 
közlekedni. November hó 4-ével a jegyzékelő 
menet közlekedése megszűnik.

A hivatalok fenti változásokat a P. R. T. 
ez évi 22. számában közzétett 17.634. számú 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 27-én.

A teljestételű fémpénz beszolgáltatására hasz
nált előírásszerű zacskók igénylésének újabb

szabályozása.

36.792.
A teljes értékű fémpénzbeszolgáltatásra 

használt előírásszerű zacskókkal az érdekelt 
postahivatalokat átmenetileg a budapesti 70 
számú postahivatal látta el. Ezt a gyakorlatot 
most megszűntetem. A jövőben ez irányú szük
ségleteik fedezését az érdekelt postahivatalok

egyéb szerelvények módjára a posta központi 
anyagraktára útján igényeljék.

Félreértések elkerülése és miheztartás vé
gett külön megjegyzem, hogy a szóban levő, 
előírásos zacskókban csupán a nemzeti bankba 
és fiókintézeteihez kell teljes tételű pénzbeszol
gáltatásokat foganatosítani; ezeket a zacskókat 
tehát csakis azok a postahivatalok igényelhetik, 
melyek ilyen közvetlen beszolgáltatásokat tel
jesítenek. Egyéb viszonylatokban továbbra is a 
régi pénzbeszolgáltatási zacskók használandók.

Az igényléseknek szorosan a szükséglethez 
kell igazodniok* Tartalékok gyűjtése felesleges, 
mert a posta központi anyagraktárának állan
dóan lesz elegendő készlete, de ettől eltekintve, 
a felesleges készletek felhalmozása nem gazda
ságos, miért is attól a hivatalokat szigorúan el
tiltom.

Az igazgatóságok a hivatalok igénylését 
esetenkint szigorúan bírálják felül s csakis a 
feltétlenül szükséges mennyiség kiadása iránt 
tegyenek hozzám előterjesztést.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 26-án.

Változások az irányítási füzetben.

39.597.
A P. R. T. folyó évi 29. számában megje

lent 24.214. számú rendeletemmel kapcsolatban, 
az „Irányítási füzet“ című segédeszközben be
állott változásokat az alábbi kimutatásokban 
közlöm.

A hivatalok a változásokat vezessék ke
resztül és a szükséghez képest intézkedjenek a 
helyes irányítás iránt.

Egyúttal közlöm, hogy a P. R. T. folyó évi 
35. számának 349. számú oldalán a 2. sorban 
Nagygersod helyett Nagygeresd, ugyanebben 
a sorban Pósládony helyett Pórládony, az 5. 
sorban Pellárd helyett Pellérd Írandó.
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A nasztázia puszta 3
7

Somogy
98

Fejér
98 helyébe 8

Baracska 7 98, 98 8, 35

Belcsapuszta 2 ü IV,

Csabrendek 7
!

— Sümeg után : 197

Csanádapáca 7 Bcsaba 2—6/506 v. helyett : 
1. Bcsaba 2—1. 6/508 v.

Csősz 7 Tác Soponya

Dinnyés 7 98 8

Érd 7 98 8

Felsősáp 1
2 - 7

— | 1. Nógrádsáp 
összes adatok j  —

Felsőszakony í
2 - 7 az összes adatok

1. Szakony
_ ; G ' :

Gárdony 7 98
_ -- - f -  _ — --------- -
8

Gyúró 7 98 98 helyébe : 8

K ajászószentpéter 7 98 98 helyébe : 8

Kálóz 7 Tác
r ./

8, Szabadbattyán

Kápolnásnyék 7 98, 98 8, 35

Kaszaperpuszta 7 —
5

506 v. helyébe : 508 v.

K erta 2 ü IV.
. . ; -.C l

Kisláng 7 Tác Nagyláng

Kisvelence 7 98, 98 8, 35

•
M artonvásár 7 98 98 helyébe : 8

•

Mátételke-Öalmás 6 99 Kiskunhalas—U jdom bóvár

Mihályfa 7 S 1 Sümeg után : 197

‘i • - " ír1 . 1
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Möcsény 2 ü IV.

Nagyláng 7 Tác 8, 48, Szabadbattyán

N agytétény 7 98, 68 8, 35

1 N yúlfalu után 1
2—7 —

N ógrádsáp
A Felsősápnál törölt adatok

Nyírm eggyes 7 — 56 után : 56

N yírtu ra 2 ü IV.

Ókígyós 7 — ' 6—Bcsaba 2 506 v. helyett : 
1. 6—1. Bcsaba 2/5Ó8 v.

Pákozd 7 98 8

Pázm ánd 7 98 98 helyébe : 8

Pettend 7 98, 98 8, 35

Soponya 7 Tác 8, 48, Szabadbattyán

Sóskút 7 98, 98 8, 35, Tárnok

Sóstóhegy pu. 1
2

pu.
ü IV.

Szakmár 2 ü IV.

Szalonna • 7 — 165 után : 165

Szarvaskő 7 — Eger 1 elé : 144

Szólád 2
7

ü
KőrÖ5hegy

IV.
Balatonszárszó

Szügy után 1
2 - 7

Szakony
A  Felsőszakonvnál törölt adatok

Táplánfa 1 — id. szünetel

Tárnok 7 98, 98 8, 8

Tordas - 7 98 98 helyébe : 8

Vál 7 98 98 helyébe : 8

Velence 7 98 „ 98 helyébe : 8

Üjkígyós 7 — 506 v. helyébe: 508 v.
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Mely vonalon 
fekszik

Honnan kap postát, illetőleg 
hova irányítandó

Abapuszta ü Szab. D II N yíregyháza— 
N yiradony Balkány

Beregdaróc ü Bereg D II Nyíregyháza—- 
Vásárosnamény V ásárosnam ény

Borzavár ű Vcszp S VII G yőr—Veszprém Zirc

Csörötnek ü Vas ■ s VII G yőr—Szentgotthárd Szentgotthárd

Disznóshorvát IV Bors. D I Bareika—O rmospuszta 64/11, 64/11

G yörgypuszta ü Bács Sz IV Baja—G ara G ara

Jánd ü Bereg D II N yíregyháza— 
Vásárosnam ény Vásárosnam ény

Köveskút ü' Vas S VII Szom bathely—Sopron 24, Szombathely 2/23, 23

M átctelke ü Bács Sz IV Kiskunhalas— 
Ujdombóvár Bácsalmás

M átrai szanatórium ü Heves D I V ám osgyörk— ' 
Gyöngyös Gyöngyös

Rákócziliget ü Pest V V i l i Budapest—Ráckeve D unaharaszti

Budapest, 1928. évi szeptember hó 27-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi augusz
tus havi forgalma.

6,726.
A takaréküzletben a betétek összege 

2.029,319 P 68 fillérrel haladta túl a visszafizeté
sek összegét. A betétek állománya ezzel 1928. 
évi augusztus hó végén 37.654,151 P 89 fillért tett 
ki. A különleges takarékbetétek álladéka a 
fenti álladókban 5.166,973 P 76 fillérrel szerepel. 
A betevők száma e hóban 3,348-al gyarapo
dott s összes számuk e hó végén 1.328,038 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ösz- 
szege 25.893,461 P 56 fillérrel múlta felül a visz- 
szafizetósek összegét. A csekkbetétek állo
mánya ezzel 1928. évi augusztus hó végén

238.061,583 P 66 fillért tett ki. A csekkszámla- 
tulajdonosok száma e hóban 132-vel növekedett 
s a fennálló csekkszámlák száma e hó végén 
42,423 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2.055,323 tétel s 
1,530.982,508 P 36 fillér, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 275.715,735 P 55 fillér 
volt.

Az értékpapírüzletágban 1928. évi augusz
tus hó végén kiállíttatott 271,562 járadékköny
vecske, forgalomban volt e hó végén 92,261 drb. 
Az intézet értékpapírállománya különféle ér
tékpapírokban és záloglevelekben 1928. évi 
augusztus hó végén 43.147,244 P 03 fillér névér
téket tett ki.
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A m. kir. postatakarékpénztár zálog üzleti 
forgalma volt e hóban 160,684 drb. új zálogfel
vétel 3.657,664 P kölcsönnel és 146,423 drb. 
zálogkiváltás 3.172,697 P kölcsönvisszafizetés- 
s e l .

A zálogálladék 1928. évi augusztus hó vé
gén 716.310 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álla- 
déka 18.310,344 P 20 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.352 drib., kényszerárverésre pedig 
5,075 drb. különféle zálogtárgy került.

Eliadatott összesen 6,478 drb., a befolyt vé
telár 90,680 pengő volt.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 20-án.

Kiadói állást keresnek.

Mindenben gyakorlott kiadónő, helyettesí
tést vagy állandó alkalmazást vállal Budapes
ten, esetleg környékén. Cím: Sipos Anna, Kis
pest 2., Szemere-köz 4.

Mindenben jártas kiadónő, állást keres 
nov. 1-re. Cím: Obermayer Emilia kiadónő,
posta Balatonföldvár.

Mindhárom szakban teljesen önállóan ke
zelni tudó kiadó november 1-re állást keres. 
Cím: Kenessey Béla, Rákosliget.

Minden szakban jártas férfikiadó, azon- 
nalra vagy október l ére állandó alkalmazást 
vagy helyettesítést vállalna, I. vagy II. oszt. 
hivatalnál. Cím: Szokoll Sándor, Tab, Somogy 
megye.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

A MAGYAR KIR.
K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

BUDAPEST 1938. OKTÓBER 11. 37. szám.

T A R T
A m. kir. minisztériuminak 1928. évi 4.20O/M. E. 

számú rendeleté az államkincstár terhére nyugellátásban 
részesülő tisztviselők és egyéb alkalmazottak (honvédségi 
havidíjasok, legénységi állományú egyének, stb.), özve
gyek és árvák időszaki igazolási kötelezettségének, vala
mint a családi pótlék igényjogosultság időszaki igazolá
sának újabb szabályozása tárgyában.

Utánvételes csomagforgalom berendezése Görög
országgal.

Díjjegyzékes küldemények felvétele.

Légipóstacsomagforgalom felvétele Bulgáriával.

Jemnitz Albrecht gyári vezérképviselete a súlymaxi
mumot meghaladó mintaküldeményeinek árumintakülde
ményként való kezelése.

A  budapesti fiókbérlőktől ,a fiók kulcsáért szedett 
letéti díj megszüntetése.

A L O M
Az engedélynélküli rádióberendezések feljelentéséért 

járó jutalom  felemelése.
Távirda vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
A takarékossági nap hirdetményeinek kifüggesztése. 
Kalauzposták közlekedésében beállt változások.
Az ,,Irányítási Füzet” című segédkönyv helyesbítése. 
Uj postahivatal megnyitása.
Időszaki hivatal beszüntetése.
Névváltozás.
S aj tóhibaigazítás.
Forgalomköri változások.
Átminősítés.
Hivatalvezetői megbízás.
Pályázat hivatalvezetői állásra.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmények postam esteri állásra.

• Kimutatás a létszámból tö rö lt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

A m. kir. minisztériumnak 1928. évi 4.200/M. E. 
számú rendelete

az állámkin^síár terhére nyugellátásban ré
szesülő yHisztviselők és egyéb alkalmazottak 
(honvédségi havidíjasok, legénységi állományú 
egyének, stb.), özvegyek és árvák időszaki iga
zolási kötelezettségének, valamint a családi 
pótlék igényjogosultság időszaki igazolásának 

újabb szabályozása tárgyában.
40.290.

Az 1912 : LXV. törvénycikk 29. §-a szerint 
az állandó ellátások (nyugdíjak, özvegyi nyug
díjak, nevelési járulékok, életjáradékok, kegy
díjak, stb.) kifizetése az ahhoz való igény és a 
törvényszerű feltételek változatlan fennállásá
nak igazolásához van kötve. Ugyancsak idő-: 
szakonkint kell igazolni az 1912 : XXXV. tör
vénycikk 8. §-a alapján engedélyezett családi 
pótlék előfeltételét képező azt a körülményt, 
hogy a gyermek a tanulmányait kiváló ered
ménnyel folytatja. Az igazolásnak a módját a 
minisztérium rendeleti úton állapítja meg.

Az államkincstár terhére nyugellátásban

részesülő tisztviselők és egyéb alkalmazottak 
(honvédségi havidíjasok, legénységi állományú 
egyének, stb.), özvegyek és árvák időszaki 
igazolási kötelezettségének, valamint az 1912. 
évi XXXV, törvénycikk 8. §-a alapján engedé
lyezett családi pótléknál az igényjogosultság 
időszaki igazolásának újabb szabályozása tár
gyában, a m. kir. minisztérium — a miniszter- 
tanácsnak 1928. évi szeptember hó 21.-én tar
tott ülésében hozott határozata alapján — a 
következőket rendeli.

1 .

(1) A nyugellátásban részesülő és ellátási 
díjaikat (nyugdíjukat, özvegyi nyugdíjaikat, 
stb.) az illetékes miniszter engedélye alapján 
külföldön élvező állami tisztviselők, egyéb al

kalmazottak, özvegyek és árvák, életbenlétü-
ket a jövőben évenkint egyszer és pedig az év- 

*Yfék szépfembér hávában kötelesek igazolni az 
ellátási díjaikat számfejtő hivatalnál.

(2) Az életbenlétet az (1) bekezdésben em
lítetteknek állandó külföldi lakóhelyére illeté- 
kés magyar külképviseleti hatóság által kiállí-

/ 7

i
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tott bizon^ítvánrwalkell igazolni. Indokolt 
esetekben (pl. ha a magyar külképviseleti ha
tóság székhelye távol esik az érdekeltnek kül
földi lakóhelyétől, az életbenlét igazolásául el
fogadható az érdekelt nyugellátásra jogosult
nak állandó külföldi lakóhelyére illetékes nem 
magyar helyi hatóság (pl. községi elöljáróság) 
által kiállított bizonyítvány *is, valamint abban 
az esetben, ha a nyugellátásra jogosult az illető 
naptári év szeptember havában Magyarország 
területén tartózkodnék, a magyarországi tar
tózkodás helyére illetékes magyar helyi ható
ság által kiállított bizonyítvány.

(3) Az ellátási díjaknak külföldön való él
vezésére adott engedélynek meghosszabbítását 
— amennyiben az ellátásra igényjogosult el
látási díjait az engedély lejárta után továbbra 
is külföldön kívánja élvezni — az illetékes mi- 
niszternél annak az évnek szeptember havában 
keTl kérni, amely évben az engedély lejárt. Az 
engedély meghosszabbítása iránt benyújtott fo
lyamodványhoz csatolni kell az ellátásra igény- 
’jTüfostiltnak' eletbénléfét igazoló bizonyítványt.

(4) A z (1) bekezdésben említettek a jövő
ben nem kötelesek igazolni politikai magatar
tásukat.

A nyugellátásban részesülő és állandóan 
Magyarország területén lakó állami tisztvise
lők, egyéb alkalmazottak, özvegyek és árvák, 
életbenlétüket külön igazolni nem kötelesek. 
Az életbenlét igazolásául az ellátási díjnak a 
posta útján történt kézbesítése szolgál.

3.

kivéegyéb alkalmazottak és özvegyek 
esetekben, kellően indokolt folyamodványban ■ 
kérhetik, hogy ellátási cHjai]̂  a Pénzintézeti 
Központ kötelékébe tartozó valamely pénz
intézetnél részükre nyitott folyószámlára fo- 

’lMiitfás-sanak; Ä folyamodó köteles azon
ban • kérvényéhez az illető pénzintézet által 
kiállított olvan nvilatkozatot mellékelni, béjélehteni az ellátási' díjakat -dzám-
amelyben a pénzintézet kötelezettséget vállal : 
arra nézve, htJgy" mindazokat az ellátási díja
kat, amelyekre a számlatulajdonosnak — idő
közben bekövetkezett elhalálozása folytán — J lére igényjogosultaka 
már nem volt igénye, az államkincstárnak visfc*5 ínyokon — minden é 
szatéríti. Önként érthető, hogy azok az ellátási 
t+rrnk, amelyek a számlatulajdonos elhalálo

zása előtt váltak esedékessé, az illetőnek ha
gyatékához tartoznak.

(2) Az ellátási díjaknak pénzintézetnél 
nyitott folyószámlára való folyósítását kizáró
lag a pénzügyminiszter engedélyezi. Az enge
dély megtagadását nem kell indokolni.

(1) Azoknak a különleges feltételeknek 
(özvegyi állapot, a gyámság vagy gondnokság 
alatt állónak életbenléte, szabályszerű életkor 
be nem töltése, ellátatlanság, közös háztartás
ban élés, vagyontalanság, munka- és kereset
képtelenség, stb.) a fennforgását, amelyekhez 
a folyósított törvényszerű, illetőleg kegyelmi 
ellátás élvezete köttetett, az igényjogosultak a 
jövőben nem kötelesek évenkint igazolni.

(2) A ze llá t^ raM g ém y jo g g |j^ J^g Jg ^ jg ^ jjj^  
ban e s e t rtxT-^eff é minden olyan változást, 
jWriel V' az Jryény ben levő jogszabályuk szerint 
az ellátási díjnak a megszüntetését, illetőleg le
szállítását Vonja fnag'á Után, a változást. elő
idéző körülmény beállta után azonnal, az el-

díjat Számfejtő hivatalnak (számvevő
ségnek) írásban bejelenteni.

(3) Aki ezt a bejelentést elmulasztja és az 
ellátási díjnak TfFrhaí meg nem illető részét fel
veszi, e*ért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 
tartozik.

5.
(1) Utasíttatnak az ellátási díjakat utalvá

nyozó hatóságok, hogy az ellátási díjaknak 
elsöízbeni utalványozása alkalmával az igény- 
jogosult részére kiadott értesítésben nyomaté
kosan hívják fel az ellátásra igényjogosultnak 
figyelmét azokra a különleges feltételekre, 

(1) A nyugellátásban részesülő tisztviselők^ amelyék 'fennforgásához" a törvényszerű, illető
leg *a kegyelmi ellátás élvezete köttetett, egy- 

,xben pedig figyelmeztessék öt arra, hogy ameny- 
hyiben olyan körülmények következnek be, 
amelyek az érvényben álló rendelkezések sze
rint áz ellátások beszüntetését vonják maguk 

-után; ezeket a körülményeket — anyagi és bün
tetőjogi felelösrseg 'terhe alatt haladéktalanul

fejtő hivatalnak.
^ (2). ytasíttatnak az ellátási díjakat szám
fejtő hivatalok, hogy az ellátási díjak felvéte

lt — megfelelő nvomtatvá- 
évben egyszer egyénenként 

figyelmeztessék arra, hogy amennyiben olyan 
körülmények következnek be, amelyek az ér-
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vényben álló rendelkezések szerint az ellátá
sok beszüntetését vonják maguk után, ezeket 
a körülményeket — anyagi és büntetőjogi fe
lelősség terhe alatt — haladéktalanul kötelesek 
bejelenteni az ellátási díjakat számfejtő hiva
talnak.

(3) Utasíttatnak az ellátási díjakat szánv 
fejtő hivatalok, hogy évenkint egyszer, még
pedig az év december havában — a jelen ren- 

- deleire TOttr hivatkozással — a külügymínisz- 
terinfftTíak küldjék még azoknak a névjegyzé
két, — a külföldi lakóhely feltüntetésével — 

“SCfeik ellátási díjaikat az illetékes, miniszter en~ 
1*Ed£fy1f "alapján külföldön kapják.

6.

(1) Az 1912:XXXV. törvénycikk 8. §-a
alapján engedélyezett csahídi pótlék, valamint 
az 1912:LXV. törvénycikk 68. §-ának második 
bekezdése alapján engedélyezett nevelési járu
lék előfeltételét képező azt á 'körühhéhyt, 
hogy a gyermek a tanulmányait kiváló ered
ménnyel folytatja, évenkint két ízben és pedig 
a tanévközi iskofM bizonyítvánnyal az *év 
február havában, a tanévvégi iskolai bizonyít
vánnyal pedig az év július havában kell igazolni 
a családi pótlékot^ íHetőleg a nevelési járulékot 
számfejtő hivatalnál.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben, 
a családi pótléknak, illetőleg a nevelési járu
léknak már esedékessé vált részleteit évenkint 
két ízben, a tanulmányoknak kiváló eredmény
nyel történt folytatását igazoló bizonyítvány 
bemutatása után, az év március, illetőleg 
augusztus havában kell utólagosan kifizetni.

(3) Abban az esetben, ha a tanévközi isko
lai bizonyítvány szerint a gyermek nem foly
tatja kiváló eredménnyel tanulmányait, a csa
ládi pótléknak, illetőleg a nevelési járuléknak 
kifizetését függőben kell tartani s a visszatar
tott részleteket csak akkor lehet kifizetni, ha 
a gyermek a tanévvégi iskolai bizonyítvánnyal 
igazolja a tanulmányoknak kiváló eredménnyel 
folytatását.

(4) Abban az esetben, ha a szülő (gyám) 
azt a körülményt, hogy a gyermek a tanul
mányait kiváló eredménnyel folytatja, — a 
jelen rendelet hatálybalépését megelőző idő
ben érvényben volt szabályoknak megfelelően 
*— az 1928. évi október hó folyamán igazolja, 
az igazolás megtörténtét megelőző időre már 
esedékessé vált részleteket, a fenti rendelkezé

sei, tői eltérően, az 1928. évi november hó folya
mán kell kifizetni.

A kegyelmi ellátásban, valamint az 1912. évi 
LXY. törvénycikk 76. §-a alapján életjáradék
ban részesülők azokat a körülményeket (vagyon- 
t ..lanság, munka- és 1 erestképtelenség, stb.), 
amelyek a I cgyelmi ellátás, illetőleg életjáradék 

»engedélyezésére alapul szolgáltak, csak az élve
zeti időtartam meghosszabbítására irányuló 
kérelem előterjesztésekor kötelesek igazolni.

8.

(1) A jelen rendeletben foglalt rendelkezé
seket megfelelően alkalmazni kell a honvédség, 
csendőrség, vámőrség, folyamőrség, valamint a 
nem állami tanszemélyzet országos nyugdíj - 
intézetének kötelékébe tartozókra is.

(2) Az olyan külön nyugdíjintézetek (nyug
díjalapok, nyugdíjpénztárak, stb.) amelyek az 
állammal a nyugellátás szempontjából viszo
nosságban vannak, kötelesek az 1928. évi 
december hó 31.-éig szabályzatukat (alapszabá
lyukat, stb.), az 1928. évi október hó l.-étől 
kezdődő hatállyal, a jelen rendeletben foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően módosítani.

9.
(1) Ez a rendelet az 1928. évi október hó 

l.-ével lép hatályba és ezzel mindazok a ren
delkezések, amelyek a jelen rendeletben foglal
takkal ellentétben állanak, hatályon kívül he
lyeztetnek.

(2) Az állami készpénzbevételek és kiadá
sok kezelése tárgyában kiadott 1924. évi 5.200. 
P. M. számú utasítás V. fejezetének a jelen ren
delettel nem érintett határozmányai továbbra 
is érvényben maradnak.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 27.-én.
Dr. Fass József s. k.,

a miniszterelnöki teendők ideiglenes 
ellátásával megbízott 

m. kir. népjóléti és munkaügyi 
miniszter.

Budapest, 1928. évi október hó 2-án.

Utánvételes csomagforgalom berendezése 
Görögországgal.

37.479.
Görögországgal az utánvételes csomag

forgalom f. évi október hó 15-től megnyílik.
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Ebben a forgalomban minden magyar posta- 
hivatal résztvehet, ellenben Görögországban 
ez idő szerint csak a következő postahivatalok
hoz lehet utánvételes csomagokat felvenni: 
Alexandronopolis, Athinai, Calamai, Chalkis, 
Chania, Chios, Comotini, Drama, Joannina, 
Iraklion (Czéte), Kerkyra, Kosani, Lamia, 
Larissa, Messolongion, Mytilini, Nafplion, 
Patrai, Pireefs, Prebeza, Rethymnos, Samos, 
Sparti, Syros, Thessaloniki, Tripolis, Volos és 
Zakynthos.

Az utánvétel összegének maximuma mind
két irányban 7000 drachma.

A drachmában kifejezett összeget a szállító- 
levélen és utalványon francia nyelven kell fel
tüntetni s pengőben befizetni.

Ä Görögországból Magyarországba érkező 
utánvételi utalványok átszámítását pengőre az 
utalványkicserélő hivatal végzi. Evégből a 
görög igazgatás az utalványokat a nevezett 
hivatalhoz irányítja, mely az utalványozott 
drachmaösszeget a budapesti áru- és érték
tőzsde által az átszámítást megelőző napon 
(legutolsó árfolyam) megállapított hivatalos 
deviza-árfolyamtáblázat pénzrovatában közölt 
árfolyamon átszámítja pengőre s az átszámí
tott összeget piros tintával az utalvány fejlé
céra írja. A rendeltetési hivatal a címzettnek 
ezt az összeget fizeti ki.

Ha valamely, most említett utánvételi 
utalvány az utalványkicserélő hivatal kikerülé
sével közvetlenül érkeznék a rendeltetési 
postahivatalhoz, úgy ez a hivatal az utalványt 
haladéktalanul küldje el átszámítás végett bo
rítékban az utalványkicserélő hivatalhoz.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és 
Rádió-Díjszabás 59. oldalán „Utánvételi forga
lom van a következő országokkal“ című táblá
zatban a következőkép: Görögország — cs — 
7000 drachma — 7000 drachma.

Budapest, 1928. évi október hó 2.-án.

Díjjegyzékes küldemények felvétele.
29.334.

A külföldre szóló díjjegyzék mellett fel
adott küldeményekről és az ily csomagok 
szállítóleveleiről a „Vámilleték alól mentes“ 
(„Franc de droits de douane seulement“) és 
„Minden illeték alól mentes“ („Franc de tous 
droits“) jelző ragjegyek, illetve megjelölések 
gyakran hiányoznak. Ugyancsak nincsenek

törölve magán a díjjegyzéken a felesleges meg
jelölések.

E szabálytalanságok megszüntetése végett 
felhívom a postahivatalokat, hogy az ily külde
mények felvételénél a legnagyobb gondosság
gal és a P. K. U. 11. § 1. és 12.'§ XXVIII. pont
jában előírt rendelkezések szerint járjanak el. 
A kezelés megkönnyítése céljából a régi 602. sz. 
nyomtatványt (jelzőt) „Vámilleték alól men
tes — Franc de droits de douane seulement“ 
szöveggel állíttattam elő, a „Minden illeték alól 
mentes — Franc de tous droits“ megjelölésre 
pedig 607. sz. a. új nyomtatványt (jelzőt) rend
szeresítettem. Mindkét nyomtatvány a szük
séghez képest a központi anyagraktárból meg
rendelhető.

Megjegyzem, hogy a Püsz. 62. § 1. pontjá
ban és a P. K. U. 12. § XXVIII. pontjában fog
lalt rendelkezésekkel ellentétben ezentúl díj
jegyzékes küldeményeknél a feladó csak a fen
tebb említett kétféle módon vállalhatja magára 
a postai és egyéb díjak, illetékek utólagos meg
fizetését, míg csupán „Postai viteldíj mentes“ 
(„Franc de port“) kívánság nem alkalmazható.

Budapest, 1928. évi október 2.-án.

Légipostacsomagforgalom felvétele 
Bulgáriával.

37.839.
Hivatkozással a P. R. T. folyó évi 14. szá

mában közölt 13.340. sz. rendeletemre, közlöm, 
hogy folyó évi október hó 15-től kezdődőleg 
Bulgáriába is küldhetők légipostacsomagok.

Felhívom ennélfogva a hivatalokat, hogy a 
Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió 
Díjszabás számára a folyó évi P. R. T. 20. szá
mához mellékelt légipostára vonatkozó fedő
lapon a csomagokat illető részben jegyezzék be, 
hogy Bulgáriába is küldhetők légipostacsoma
gok. A légipostacsomagok díjtáblázatát pedig 
az eddigi bejegyzések után a következőképen 
egészítsék ki:

B u 1 g á r i a :
eg y szerű te r je d e lm es

1 kg. súlyú 2.80 3.55
2 „ 9 9 4.65 5.80
3 „ 9 9 5.85 7.00
4 „ 9 9 7.05 8.15
5 „ 9 9 8.25 9.35
6 „ 9 9 10.80 12.60
7 „ 9 9 12.00 13.80
8 „ 9 9 13.20 15.00
9 „ 9 9 14.40 16.20
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egyszerű terjedelm es
10 kg. súlyú ,15.60 17.40
11 „ . ii 18.90 21.75
12 „ 11 20.10 22.95
13 „ 11 21.30 24.15
14 „ ii 22.50 25.35
15 „ 11 23.70 26.55
16 „ 11 27.20 31.20
17 „ ii 28.40 32.40
18 „ 11 29.60 33.60
19 „ 11 30.80 34.80
20 „ 11 32.00 36.00
Cürgős csomagok egyelőre nem küldhet«

így ezeket a rovatokat üresen kell hagyni.
A budapesti postahivatalok, valamint a vi

déki kincstári postahivatalok a légiposta forga
lom igénybevételére vonatkozó hirdetményt 
szintén helyesbítsék.

Ez alkalommal felhívom a hivatalokat, 
hogy a fent említettfedőlapra és pedig a „Légi
postacsomagok díjtáblázata“ című rész felső 
jobb sarkába jegyezzék be a következő meg
jegyzést: „Azokba az országokba szóló légi
postacsomagoknál, ahová sürgős csomag is 
küldhető, a sürgős díjban az express díj nem 
foglaltatik benn. Amennyiben tehát a sürgős 
csomag nem poste restante címzéssel van el
látva, a kötelező express díjat külön kell le
róni.“

Budapest, 1928. évi október hó 8-án.

Jemnitz Albrecht gyári vezérképviselete a súly- 
maximumot meghaladó mintaküldeményeinek

árumintaküldeményként való kezelése.
41.060.

Jemnitz Albrecht gyári vezérképviseletnek 
(Budapest, V., Akadémia-utca 3.) kivételesen 
megengedtem, hogy a P. Ü. Sz.-ben az áruminta
küldeményekre előírt 500 g maximumot meg
haladó, belföldre szóló mintaküldeményeit 
alábbi feltételek mellett postára adhassa.

1. A küldemények egyenkinti súlya az egy 
kg.-ot meg nem haladhatja.

2. Egy-egy alkalommal legalább 100 darab 
küldeményt kell postára adni.

3. Azokat a feladás alkalmával a belföldi 
postacsomag-díjszabásnak megfelelően és pedig 
a I—II. díjövbe (50 km. távolság) szólókat 30, 
a többi díjövbe (50 km.-en felüli távolság) szó
lókat pedig 50 fillérrel kell bérmentesíteni. A 
bérmentesítési díjat a feladás alkalmával kész
pénzben kell leróni.,

Az egyes küldeményekhez szállítólevelet 
kiállítani nem kell.

4. A küldeményeket „A m. kir. postavezér
igazgatóság 41.060/1928. számú engedélye alap
ján“ szövegű, vörös színű jelzőcédulával kell 
felszerelni.

5. A küldemények kizárólag a Budapest
62. számú postahivatalnál adhatók fel.

Megjegyzem egyben, hogy a szóbanforgó 
küldemények felvétele és a díjak elszámolása a 
tömegesen feladott és készpénzben bérmente
sített levélpostai küldemények módjára törté
nik. E küldeményeket árumintaküldeményként 
kell kezelni.

Budapest, 1928. évi október hó 6.-án.

A budapesti fiókbérlőktől a fiók kulcsáért 
szedett letéti díj megszüntetése.

34.099.
A P. K. U. 59. § 16. pont utolsó bekezdésé

ben foglalt azt a rendelkezést, hogy a buda
pesti postahivatalok a fiók kulcsáért letétet 
szednek, ezennel hatályon kívül helyezem. Jövő
ben tehát a budapesti fiókbérlőktől a fiók kul
csáért letétet szedni néni kell, az eddig szedett 
letéteket pedig szabályszerű elszámolás mellett, 
az előfizetőknek vissza kell fizetni.

Budapest, 1928. évi október hó 2.-án.

Az engedélynélküli rádióberendezések feljelen
téséért járó jutalom felemelése.

37.179.
Hivatkozással az 1927. évi P. R. T. 20. szá

mában közzétett 14.246. számú rendcletem 
29/b. pontjában foglaltakra, az engedély nélküli 
rádióberendezések feljelentői részére megálla
pított jutalomösszegét e rendeletem közzététe
létől 2 P 40 fillérről 5 pengőre emelem fel.

A postahivatalok erre az alkalmazottak, 
különösen pedig a vonalfelvigyázók és kézbe
sítők figyelmét hívják fel és a feljelentések meg
tételénél alkalmazkodjanak a fenti számú ren
deletem 5/c. pontjában foglaltakhoz.

E rendeletemet a postahivatalok az elől
említett rendeletem 29/b. pontjánál jegyezzél^ 
elő. L/

Budapest, 1928. évi október hó 1.-én.

Távirda vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.
35.350.

Gyöngyösi Mihály rakamazi távirda vonal
felvigyázó „M. kir. távirda vonalfelvigyázó 
644.“ köriratú bélyegzőjét augusztus 27.-én el
vesztette.
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Felhívom a hivatalokat, hogy az előbb em
lített bélyegzőlenyomattal hozzájuk esetleg be
érkező beadványokat terjesszék fel a debre
ceni posta műszaki felügyelőséghez.

Budapest, 1928. évi október hó 1.-én.

A takarékossági nap hirdetményeinek kifüg
gesztése.

A folyó évi október hó 31.-én tartandó 
„Országos takarékossági nap“-pal kapcsolat
ban felhívom a hivatalokat, hogy a m. kir. posta
takarékpénztár által e tárgyban megküldött 
hirdetményeket (plakátokat) a közönség által 
könnyen észrevehető helyre függesszék ki s a 
takarékossági gondolat terjesztésére — ugyan
csak a m. kir. postatakarékpénztár által meg
küldött röpiratokat — a hivatali helyiségben 
bocsássák a közönség rendelkezésére.

Budapest, 1928. évi október hó 4.-én.

Kalauzposták közlekedésében beállt változások.
39*455.

A Zalaegerszeg—Celldömölk 83. számú 
kalauzposta ezentúl vasárnapokon és ünnep
napokon is a 7438/1338. sz. vonatokban közle
kedik.

A Dávidháza Kotormány—Körmend 216. 
számú kalauzposta ezentúl a 8627. számú vonat 
helyett a 8621. számú vonatban közlekedik.

A hivatalok fenti változásokat a P. R. Tára 
ez évi 22. számában közzétett 17.634. sz. rende
letnél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi október hó 3.-án.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyv 
helyesbítése.

30.520.
Szombathely 1.—Nárai-Pornóapáti-Német- 

keresztes-Felsőcsatár között közlekedő magán- 
vállalkozásban fenntartott autóbuszjáratot fel
használom az említett hivatalok közötti posta
szállítás ellátására. Az érintett útközi hivatalok 
részére Szombathely 1. számú postahivatal 
indít egyesített zárlatokat.

Ehhez képest az érdekelt postahivatalok a 
nekik használatra leadott „Irányítási Füzed
ben Felsőcsatárnál az utolsó rovatba jegyzett 
adatokat töröljék s helyettük „Szombathely
l.“-et írják be.

A hivatalok pedig a postaszállításra felhasz
nált autóbuszjáratoknak a P. R. T. ez évi 22-ik

számában közzétett jegyzékét a változásnak 
megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 19.-én.

Uj postahivatal megnyitása.
38.015.

A Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyében mű
ködő klotildligti ügynökséget — változatlan 
forgalmi körrel — IV. osztályú egyelőre nem 
egyesített'postahivatallá alakítottam át.

Az új hivatal utalvány szám jelző száma 
452, díjnégyszögszáma 20, díjövszáma 1.

A m. kir. Postahivatalok és Postaügynök
ségek Névsora, valamint a Flelységnévtár ada
tai ennek megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 22.-én.

Időszaki hivatal beszüntetése.
40.347.

A budapest-zugligeti időszaki posta-távbe
szélő hivatal működése folyó évi október hó
15.-ével megszűnik.

Budapest, 1928. évi október hó 3.-án.

Névváltozás.
27.142.

Hegyhátgyertyános és Beic kk-ek „Beje- 
gyertyános” elnevezéssel közigazgatásilag egye- 
síttettek, ennélfogva a helységnévtárban a kö
vetkező helyesbítések vezetendők keresztül:

Hegyhátgyertyános kk., Vas vm„ sárvári 
j.-nál Írandó 1. Bejcgyertyános.

Beje kk., Vas vm., sárvári j.-nál Írandó 
„1. Bejcgyertyános“.

A 67., oldalon Beje. . . .  után felveendő: 
„Bejcgyertyános kk., Vas vm., sárvári j. (Hegy
hátgyertyános és Beje kk.-ek egyesítéséből) 
up. és ut. Nvögér.

Budapest, 1928. évi október hó 3=-án.

Sajtóhibaigazítás.
ad 37.064.

A folyó évi P. R. T. 35. számában közzé
tett 37.064. számú közlemény 11, 13, 14, 15, 16, 
17 és 18. sorában „Sür“ helyett „Súr“, illetve 
a 17. sorban „Sürcsatár“ helyett „Súrcsatár“ 
szavak írandók.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 28.-án.
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Forgalomköri változások.
ad. 37.064.

Alsószalmavár O Vanyola, Veszprém vm., 
pápai j., ezentúl u. t. Vanyola.

Bágyompuszta G Pázmánd, Fejér vm., 
váli j., ezentúl u. t. Pázmánd.

Bakonyoszlop kk., Veszprém vm., zirci j.. 
ezentúl u. t. Bakonyszentkirály.

Bakonyszentkirály kk., Veszprém vm., zirci 
j., ezentúl ©ís is.

Bakonyszentlászló kk., Veszprém vm., zirci 
j., ezentúl is.

Cuhamajor ^  Vanyola, Veszprém vm., 
pápai j., ezentúl u. t. Vanyola.

Csesznek kk., Veszprém vm., zirci j., ezen
túl u. t. Bakonyszentkirály.

Felsőszalmavár O Vanyola, Veszprém 
vm., pápai j., ezentúl u. t. Vanyola.

Felsőszölnök kk., Vas vm., szentgotthárd- 
muraszombati j., ezentúl is.

Gézaházapuszta G Csesznek, Veszprém 
vm., zirci j., ezentúl u. t. Bakonyszentkirály.

Gyulamajor G  Pázmánd, Fejér vm., váli 
j., ezentúl u. t. Pázmánd.

Hajmáspuszta O Bakonyszentkirály, 
Veszpérm vm., zirci j., ezentúl u. t. Bakony
szentkirály.

Jakabháza kk., Vas vm., szentgotthárd- 
muraszombati j., ezentúl u. t. Rábafüzes.

Jánostanya O  Pázmánd, Fejér vm., váli j., 
u. t. ezentúl Pázmánd.

Jelihálás G Kám, Vas vm., vasvári j., 
ezentúl u. p. Kám, u. t. Oszkó.

Jelipuszta O Kám, Vas vm., vasvári j., 
ezentúl u. p. és u. t. Nyögér.

Koromla G Csatka, yeszprém vm., zirci 
j., ezentúl u. t. Bakonyszentkirály.

Kőhegypuszta G Bakonyoszlop, Vesz
prém vm., zirci j., ezentúl u. t. Bakonyszent
király.

Litér kk., Veszprém vm., veszprémi j., ezen
túl u. t. Vörösberény gyártelep.

Pápanyögér kk., Veszprém vm., pápai j., 
ezentúl u. t. Vanyola.

Pázmánd nk., Fejér vm., válui j., ezentúl 
is.

Permise kk., Vas vm., szentgotthárd-mura- 
szombati j., ezentúl u. t. Felsőszölnök.

Rábafüzes kk., Vas vm., szentgotthárd- 
muraszombati j., ezentúl ©£3 is.

Ritkaháza kk., Vas vm., szentgotthárd- 
muraszombati j., ezentúl u. t. Felsőszölnök.

Szunyogmajor O  Pázmánd, Fejér vm., 
váli j., ezentúl u. t. Pázmánd.

Vanyola kk., Veszprém vm., pápai j., ezen
túl 0 S3  is.

Budapest, 1928. évi október hó 3.-án.

Átminősítés.
39.079.

Németh Zoltán II. osztályú postatiszt (61.) 
átminősíttetett ideiglenes minőségű postaszám- 
tisztté.

Buapest, 1928. évi szeptember hó 29.-én.

Hivatalvezetői megbízás.
37.802.

Sándor Imre postafelügyelő (72.) megbíza
tott a makói postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1928. évi október hó 4.-én.

Pályázat hivatalvezetői állásra.
37.802.

A mezőtúri postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás megüresedett. Ezen állásra a szabályszerű 
átköltözködési illetményekre való igényjogosult
sággal jelentkezhetnek szolgálati úton posta- 
hivatali igazgatók, főfelügyelők és felügyelők 
és olyan főtisztek, akiknek legalább 15 évi szol
gálatuk van.

Jelentkezni lehet a közlemény megjelené
sétől számított két héten belül a szegedi posta- 
igazgatóságnál.

A társigazgatóságok és műszaki felügyelő
ségek, valamint közvetlenül a vezérigazgatóság 
alá rendelt hivatalok az írásbeli jelentkezése
ket a pályázók szolgálati táblázatának és utolsó 
alkalmaztatási kimutatásának másolatával 
együtt a javaslattételre hivatott szegedi posta- 
igazgatósághoz küldjék.

A hivatalvezetői állással természetbeni 
lakás jár.

Budapest, 1928. évi október hó 4.-én.

Személyzetiek.
40.339.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1928. évi 
augusztus havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).
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Á t h e l y e z t e t t e k :  Szabadka Károly
főfelügyelő 17 Tatáról Budapestre, Sámel Jó
zsef főtiszt 251 Debrecenből Budapestre, Dr. 
Szmolka Béla főtiszt 270/a Sopronból Buda
pestre, vitéz Lendvay Kálmán I. o. tiszt 29 Sze
gedről Budapestre, Mesterházy Sándor I. o. tiszt 
127 Budapestről Sopronba, Dr. Teér László 
II. o. tiszt 54 Budapestről Székesfehérvárra, 
Wagner Károly II. o. tiszt 68 Budapestről 
Székesfehérvárra, Dávid Ferenc II. o. tiszt 5 id. 
Székesfehérvárról Budapestre, Barna István 
műszaki ellenőr 60 Szegedről Budapestre, Kis 
Teréz segédellenőrnő 99 Budapestről Hódmező
vásárhelyre, Gosztola Lujza segédellenőrnő 112 
Hódmezővásárhelyről Sopronba, Beck Viktória 
segédellenőrnő 324 Budapestről Debrecenbe, 
Laky Margit segédtisztnő 7 Budapestről Nyír
egyházára, Pongrácz Anna segédtisztnő 143 
Budapestről Miskolcra, Ivich Róza segédtisztnő 
151 Budapestről Pécsre, Bencze Matild segéd
tisztnő 191 Budapestről Vácra, Schultz Frida 
segédtisztnő 297 Budapestről Tapolcára, Kovács 
Mária segédtisztnő 336 Budapestről Miskolcra, 
Néhay Róza segédtisztnő 409 Budapestről Pá
pára, Devich Sára segédtisztnő 419 Budapestről 
Debrecenbe, Sapka Ida segédtisztnő 422 Hód
mezővásárhelyről Sopronba, Dudás Margit 
segédtisztnő 607 Budapestről Kalocsára, Ribszky 
Ilona kezelőnő 7 Budapestről Békéscsabára, 
Kulcsár Ilona kezelőnő 30 Hódmezővásárhely
ről Sopronba, Izsó Gizella kezelőnő 32 Buda^ 
pestről Békéscsabára, Kálnai Aranka kezelőnő 
67 Budapestről Miskolcra, Teller Anna kezelő
nő 74 Budapestről Miskolcra, Vida Ilona kezelő
nő 112 Budapestről Debrecenbe, Décsey 
Alexandra kezelőnő 136 Budapestről Hódmező
vásárhelyre, Lóber Mária kezelőnő 141 Buda
pestről Kiskunhalasra, Oláh Anna kezelőnő 
158 Budapestről Kecskemétre, Tompa Mária 
kezelőnő 161 Budapestről Bajára, Zsigmond 
Emilia kezelőnő 174 Budapestről Egerbe, Sza- 
nyiszlo Teréz kezelőnő 179 Budapestről Hód
mezővásárhelyre, Koltay Etel kezelőnő 215 
Budapestről Komáromba, Gutay Irma kezelő
nő 258 Budapestről Székesfehérvárra, Avas 
Erzsébet kezelőnő 232 Budapestről Komá
romba, Walter Mária kezelőnő 265 Budapestről 
Székesfehérvárra, Fetterle Viktória kezelőnő 
266 Budapestről Miskolcra, Incze Anna kezelő
nő 276 Budapestről Gyöngyösre, Bors Ida 
kezelőnő 279 Budapestről Nagykanizsára, Volly 
Ilona kezelőnő 327 Budapestről Nagykőrösre, 
Bucsi Júlia kezelőnő 352 Budapestről Szek-

szárdra, Busch Ferenc II. o. altiszt 392 Szeged
ről Budapestre, Maczurik András II. o. altiszt 
1996 Debrecenből Budapestre, Medve István 
II. o. altiszt 2862 Flatvanból Budapestre, Papp 
Zsigmond komádi-i I. o. vonalfelvigyázó 178 
Sápról Debrecenbe, Jozipovics András I. o. 
vonalfelvigyázó 298 Bátaszékről Pécsre, Sipos 
József II. o. vonalfelvigyázó 167 Pécsről Vil
lányra, Schuszter Mihály II. o. vonalfelvigyázó 
187 Villányról Bátaszékre.

V é g l e g e s í t t e c t e k :  Alkér Tibor se
gédmérnök 18, Keserű Ferenc 216 és Virág Imre 
217 II. o. csoportvezetők.

E l b o c s á t t a t o t t :  Rohály András II. o. 
altiszt 2102.

L e m o n d o t t :  Polgár László II. o. tiszt 
190.

N y u g d í j a z t a t t a k :  Kovács Elemér
36, Vértes Béla 102, Belle Sándor 153 és Vecsei 
István 321 felügyelők. Vári József főellenőr 42, 
Blasek József segédtiszt 24, Csuk Dezsőné 
segédellenőrnő 501, Knoll István 9, Újvári 
Ignác 10, Kemény Sámuel 56 és Szabó Sándor 
nyirádi 265 II. o. szakaltisztek; Csikós Mihály 
44, Szilágyi Antal 45, Vadász István 60, Bohos 
Péter 79, Ilias Ferenc 95, Hima Sámuel 112, 
Bauer Ferenc 115, Váry Károly 154, Neurohr 
Alajos 156, Babiczky Gyula 354, Angyal József 
392, Herpai Sándor 534, Török Mátyás 673 és 
Botvánszkv András 749 I. o. altisztek; József 
István 55, Komáromi Károly 333, Csóti Mihály 
1063, Kutasi Imre 1162 és Kispéter János 1514 
II. o. altisztek; Takács János kürti I. o. vonal
felvigyázó.

M e g h a l t a k :  Hajdusek Károly ellenőr
48, Aranyossy Béla segédellenőr 237, Kajaba 
Margit segédtisztnő 347, Gábor István I. o. al
tiszt 28, vitéz Várfoki Ferenc 854 és V&gh Imre 
2702 II. o. altisztek.

N é v v á l t o z á s o k :  Vörös Kálmán II. o. 
tiszt 54 =  vitéz Vörös Kálmán, Weichart Sán
dor segédtiszt 358 =  Arató Sándor, özv. dr. 
Tóth Jenőné segédtisztnő 10 =  dr. Vigyázó 
Jánosné, Molnár Aranka segédtisztnő 378 — 
Graffics Istvánné, Sandi Irén kezelőnő 202 =  
Schéda Béláné, Pálits Pál I. o. altiszt 958 =  
Pásztor Pál, Rábner István II. o. altiszt 535 — 
vitéz Radnai István, Pichler József II. o. altiszt 
2355 =  Barna József, Rusznák János gépkocsi- 
vezető 207 — vitéz Rónaszéki János.

Budapest, 1928. évi október hó 5.-én.
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Pályázati hirdetmény.
36.468.

Postamesteri állásra a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában előirt jogok és

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.

postamesteri alkalmazottak országos nyugdíj- 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belé-

szerelt kérvényüket a debreceni m. kir posta- 
igazgatósághoz 1928. évi október hó 25-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi szeptember hó 8-án.

kötelezettségek és a m. kir. postamesterek és pésnek a kötelezettsége mellett:
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel-

Pályázati hirdetmény.
40.539.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek és a m. kir. postames

terek és postamesteri alkalmazottak országos 
nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tagként való 
belépésnek a kötelezettsége mellett.
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- f i>-t-jfi. Sz
ab

ol
cs

 é
s 

U
ng

 
k.

 e
. 

e.
 v

m
.

13
14

1

12
66

1
o\oGn

1
N3cd
Ecd

Mcd

OI-II E
gy

es
fo

ga
tu

 k
oc

si
já

ra
t

E
gy

sz
er 1

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 debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1928. évi október hó 25-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi október hó 6-án.
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a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali
kisegitők személyi adatairól.
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et A létszámból törölt (kizárt) egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
e
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n Pucser Józsefné 
szül.

Botos Erzsébet
kiadó Győrtelek

1901. Nagyecsed Saját kérelmére
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Korsós Irén kiadó Siklós
1891. Vanyarcz

Sajókazincra 
postamesterré 
neveztetett ki

cooCJu-Qo
Q

Beslich Gyuláné kiadó Máriapócs
1897.

Vásáros-
namény

Nem vállalt 
alkalmazást

D
e

b
re

c
e

n

Székely Lajosné kiadó Miskolc
1880. Göncruszka Nem vállalt 

alkalmazást

P
é

c
s

Mike Imréné 
sz. Vitéz Julianna kiadó Sellye

1899. Lábod Saját kérelmére

S
o

p
ro

n Horváth István kiadó Nagyszalonta
1899. Balatonkenese Lemondott

S
o

p
ro

n Pető Teréz kiadó Sopron
1898. Csögle Csöglei

postamester
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Kiadói állást keresnek.
I

Postatávirdából teljesen szakképzett kiadó, 
aki mint helyettes is működött, helyettesnek 
vagy kiadónak is elmenne. Szives értesítést kér 
Kovács Ilona p.-kiadónő, Acsád, Vasmegye.

Mindhárom szakban gyakorlott kiadó no
vember 1-re állást keres. Levélbeni megkeresést j 
fizetés megjelölésével Kovács Mária Bala
tonkenese címre kér.

Gyakorlott kiadónő alkalmazást keres no
vember 15:, esetleg december 1-re. Kándl Gab
riella, Bácsalmás.

Postakiadónő állandó alkalmazást vállal 
november 15-re. Cím: Garassy Margit Hajdú
nánás.

Mindhárom szakban jártas, számadást ön
állóan végző, több évi gyakorlattal bíró kiadó
nő III. oszt. hivatalhoz helyettesítésre vagy ki
adói állásra ajánlkozik november 1-től. Szives 
megkeresést kér Posgay Vilma kiadónő, Mátra- 
balia (Hevesmegye) címre.

Több évi gyakorlattal bíró önállóan kezelő 
kiadónő alkalmazást vállal. Címe: Szabó Mária 
postakiadónő Gyula, Hosszu-utca 5.

Tíz évi gyakorlattal bíró kiadónő azonnalra 
vagy november 1-ére alkalmazást vállal. Cím: 
Frantich Valéria kiadónő, Igái (Somogymegye).

Mindhárom szakban jártas kiadónő, ki 
többnyire mint helyettes működött, kiadónak 
vagy helyettesnek ajánlkozik bárhova. Szíves 
megkeresést Nagy Jusztina kiadónő, Jásztelek 
(Szolnokmegye) kér.

Főrárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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—Statisztikai adatgyűjtés a levélpostai küldem ényekről, 
a csomagokról, értéklevelekről és értékdobozokról a bel
földi és külföldi forgalomban.

S tatisztikai adatgyűjtés a bel- t 
és folyóiratokról.

s külföldi hírlapokról

Statisztikai adatgyűjtés a levélpostai küldemé
nyekről, a csomagokról, értéklevelekről és ér
tékdobozokról a belföldi és külföldi forgalom

ban.
41.456.

Folyó évi október hó 3-ik hetében a hiva
taloknál feladott, és a hivatalokhoz kézbesí
tésre érkezett levélpostai küldeményekről, cso
magokról, értéklevelekről és értékdobozokról 
mind a belföldi-, mind a külföldi forgalomban 
részletes statisztikai adatokat kell gyűjteni.

Az adatgyűjtést végző postahivatalokra 
— postaügynökségekre — és az adatgyűjtés 
idejére nézve miheztartás végett a következő
ket rendelem.

I. Általános határozatok.

1. Az adatgyűjtést az összes postahivata
lok, postaügynökségek és a kicserélő (stabil-, 
mozgó- és kalauzposta) hivatalok teljesítik.

Azok a hivatalok, amelyek csak felvétellel 
foglalkoznak, csak a felvételi forgalmi adato
kat gyűjtik; azok pedig, amelyek ésak kézbesí
téssel foglalkoznak, csupán a kézbesítendő, 
vagyis a kézbesítés végett helyből vagy más
honnan beérkezett küldeményeket veszik 
számba;

a kicserélő összes hivatalok ellenben tekin
tet nélkül arra, vájjon felvevő vagy kézbesítő- 
szolgálatot teljesítenek-e vagy sem, az idegen 
postahivatalokhoz indított s az ilyenektől ka
pott zárlatokban foglalt anyagról országok sze
rint részletezve gyűjtik az adatokat, még pe

dig külön az érkezésre és külön az indításra 
nézve; ■- ; JH$.$

végül azok a kézbesítő stabil hivatalok, 
amelyek a kézbesítési szolgálaton kívül kicse
rélési szolgálattal is meg vannak bízva, az 
előbbi pontban említett országok szerinti adat
gyűjtésen kívül még a hozzájuk kézbesítés vé
gett beérkezett bel- és külföldi levelezéseket 
(beletudva tehát a helyi küldeményeket) is 
számba veszik.

2. A kézbesítésre érkezett levélpostakülde
mények, továbbá az ugyancsak a kézbesítésre 
érkező csomag, értéklevél és értékdoboz kül
demények számlálását azzal a postaérkezéssel 
kell megkezdeni, mely a járat jelző szerint f. 
évi október hó 20-ról, szombatról — 21-re, 
vasárnapra virradó éjjel 24 óra után elsőnek 
érkezik be a postahivatalhoz. Utolsónak pedig 
azt a postaérkezést kell számbavenni, amely 
ugyancsak a jár at jelző szerint f. évi október 
27-ike, szombat és 28-ika, vasárnap közötti 
éjjel 24 óra előtt utolsónak érkezik be a posta- 
hivatalba.

Első, illetve utolsó érkezésnek tehát azt az 
érkezést kell tekinteni, amely a járatjelző sze
rint első, illetve utolsó érkezés, ha közleke
dési akadály miatt vagy más okból esetleg ké
sőbb érkeznék is be a hivatalba.

A feladott levélpostai küldemények és a 
feladott csomagok, értéklevelek és értékdobo
zok számlálása ugyanabban az időben és ugyan
olyan módon történik, mint az érkezetteké.

Az 1. pont alatt felemlített hivatalok és 
ügynökségek, tehát a felvételi és kézbesítési 
forgalmi statisztikai adatgyűjtést egyidőben 
és egyszerre hét napon át teljesítik.
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Az adatgyűjtés felvétele céljából egyide
jűleg megküldött nyomtatványok egyes hasáb
jainak kitöltésére nézve bővebb útmutatás 
vagy magyarázat általában nem szükséges, 
mert a nyomtatványok fejrovatainak kérdő
pontjaira a válasz minden nehézség nélkül 
megadható; az adatgyűjtés tárgyára, — az 
anyag felvételének mikénti teljesítésére — és a 
kimutatások összeállítására nézve pedig a 
■postahivatalok és postaügynökségek a követke
zőket tartsák szem előtt.

11. A felvételi adatok gyűjtése 
a levélpostai küldeményekről.

A feladott levélpostai küldemények ada
tainak gyűjtésére az 1093. sz. nyomtatvány 
szolgál.

3. A postahivatalok és postaügynökségek 
a begyűjtött és a hivatalnál — postaügynök
ségnél — feladott levélpostai küldemények 
számbavételét az indításnál a zárlat elkészítése 
előtt, vagy amennyiben a begyűjtött anyag 
sok, — rögtön a begyűjtés után teljesítik.

4. A számlálandó közönséges anyagot min
denekelőtt két részre — és pedig:

helyi és továbbmenő 
részre osztják;
azután mind a helyi, mind a továbbmenő 
anyagokból a

postaszolgálati és egyéb küldeményeket
külön csoportosítják; és végül 
e csoportokon belül a küldeményeket külde
ményfajok szerint a következőképen rendezik 
és pedig:

levél és zártlevelezőlap,
egyszerű levelezőlap,
válaszos levelezőlap,
nyomtatvány,
vakok írása,
áruminta,
üzleti papír és
egybecsomagolt küldemények.
Ügyelni kell e rendezésnél arra is, hogy a 

levelek és levelezőlapok
bérmentettek vagy 
bérmentetlenek-e,

továbbá, hogy az összes levélpostai küldemé
nyek közt van-e

készpénzzel bérmentesített vagy előleg
rendszer mellett feladott

és végül, hogy a nyomtatványok közt van-e
tankönyv, vagy
a kiadók által kedvezményes díjszabás
mellett feladott könyvküldemény,
mert ezek a csoportok a gyüjtőívekbe kü- 

lön-külön is beállítandók.
5. Ugyanígy kell eljárni az

ajánlott küldemények
adatainak felvételénél is. A megszámlált aján
lott küldemények darabszámát azonban nem 
kell a közönséges küldemények darabszámához 
hozzáadni, hanem azokat az 1093. sz. gyüjtőív 
16—27. sz. hasábjaiba külön kell beírni, mert 
az ajánlott levélpostai küldeményeket a közön
séges anyagtól teljesen elkülönítve kell csopor
tosítani és felvenni.

6 . Az átalányozás mellett feladott közön
séges és ajánlott levélpostai küldeményeket 
nem kell külön csoportosítani és számbavenni 
(ez negyedévenkint külön számlálás tárgyát 
képezi), hanem ezek darabszámát aszerint, 
amint közönségesek vagy ajánlottak, a bér
mentesített közönséges vagy az ajánlott kül
deményfajok közé kell beszámítani.

7. A teljesen bérmentetlen levelek és le
velezőlapok csoportjai között veendők számba 
az elégtelenül bérmentesített levelek és leve
lezőlapok is, ellenben az elégtelenül bérmente
sített nyomtatvány, áruminta és üzleti papir a 
teljesen bérmentesítettek közt csoportosítan- 
dók s ezekkel együtt veendők számba.

8. A válaszos levelezőlapok közé csak azok 
sorolandók, amelyeknél a két lap még együtt 
van. míg a visszamenő válaszlap az egyszerű 
levelezőlapokkal együtt csoportosítandók és 
számlálandók.

9. A francojeggyel bérmentesített, egyes 
példányonkint magánosok által feladott hír
lapokat, folyóiratokat, füzetes műveket, to
vábbá a szerkesztőségek, könyvkereskedők 
vagy hirlapárúsítók által keresztkötés alatt, te
hát nem kötegekben, francojeggyel bérmente
sítve feladott példányokat, a nyomtatványkül
deményekkel együtt csoportosítják és ezekkel 
együtt veszik fel.

10. Az így csoportosított, illetve előre 
rendezett anyag pontos számlálásának ered
ményét azután a hivatalok az 1093. sz. nyom
tatvány 3—14, illetve 16—27. hasábjaiba 
(aszerint, amint közönséges vagy ajánlott) be
jegyzik és egyúttal ellenőrzik, hogy a feladott
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közönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
összes darabszáma egyezik-e a fajok szerint 
részletezett közönséges és ajánlott küldemé
nyek darabszámának összegével?

A 15.-ik hasábba beírt összegnek ugyanis 
egyeznie kell a 3—6 és 10—14 hasábokba beírt 
közönséges,

a 28.-ik* hasábba beírt összegnek pedig 
egyeznie kell a 16—19 és 23—27 hasábokba be
írt ajánlott küldemények összdarab számával.

11. A hivatalok ezt a most ismertetett fel
vételi adatgyűjtést az 1093. sz. nyomtatvány 
2. hasábjába történő feljegyzés mellett (a 
gyüjtőjárat száma, az indított zárlat neve) a 
fent mondott időben annyiszor eszközük és be
jegyzik, ahány levélcsomag, levélzsák vagy 
egyesített zárlatot a 7 napi számlálás ideje alatt 
naponkint »indítanak, illetve ahány gyűjtést 
naponkint eszközölnek.

12. Abban az esetben, ha a hivatalok egy
szerre több zárlatot készítenek és a zárlatok 
kevés anyagot tartalmaznak, akkor a kettő, 
esetleg több zárlat anyaga együtt számlálható 
és a számlálás eredménye egy összegben je
gyezhető be az 1093. sz. gyüjtőív megfelelő 
hasábjaiba, de ilyenkor sem maradhat el az 
összevonva megszámlált zárlatok (gyűjtések) 
megnevezése a 2 . hasábból, hanem azok ott té
telesen megemlítendők.

13. A gyűjtésből vagy a felvételtől szár
mazó, — külön csoportosított, helybe szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
felvételi adatgyűjtését a kézbesítés vagy be
osztás előtt kell számbavenni és a megolvasott 
darabszámot az 1093. sz. gyüjtőív 36—41. ha
sábjaiba nyomban be kell írni.

Ezeknek a feladott, helybe szóló levél
postai küldeményeknek statisztikai adatgyűjté
sét a többi feladott levélpostai küldeményekkel 
együtt, egy időben kell teljesíteni.

A feladott csomag, értéklevél és értékdo
boz küldemények adatgyűjtése és a darabszá
moknak az 1141. sz. nyomtatványba való be
jegyzése tekintetében a hivatalok és ügynök
ségek a 24. pontban adott utasítás szerint jár
janak el.

111. A kézbesítési adatok gyűjtése a levélpostai 
küldeményekről.

14. A levélpostai küldemények kézbesítési 
adatainak gyűjtésére az 1091. sz. nyomtatvány 
szolgál.

A postahivatalok és postaügynökségek a 
kézbesítési adatok gyűjtését nyomban a posta 
beérkezése és a zárlatok felbontása után kése
delem nélkül megkezdik és addig, amíg a szám
lálás meg nem történt, az érkezett anyagot be
osztani, vagy kézbesítésre kiadni nem szabad.

15. A számlálandó anyagból mindenekelőtt 
a kézbesítés végett más postahivatalokhoz kül
dendő továbbmenő anyagot kiválasztják, a 
visszamaradó többi anyagot pedig, — mely a 
hivatal kézbesítési kerületébe szól — beleértve * 
a begyűjtésből vagy a felvételtől származó 
helybe szóló anyagot is, tekintet nélkül a fel
adási helyre, akár külföldről, akár belföldről, 
esetleg helyből ered is az anyag, a következő
képpen csoportosítják és pedig:

bérmentesített levelek és zárt levelező-' 
lapok,
bérmentetlen és elégtelenül bérmente
sített levelek és zártlevelezőlapok, 
bérmentesített egyszerű levelezőlapok, 
bérmentetlen és elégtelenül bérmente
sített egyszerű levelezőlapok, 
bérmentesített válaszos levelezőlapok, 
bérmentetlen és elégtelenül bérmente
sített válaszos levelezőlapok, 
nyomtatványok, 
vakok írása, 
áruminták, 
üzleti papírok,
összecsomagolt küldemények és 
postaszolgálati levélpostai küldemények.
E csoportosításnál ügyelni kell arra is, 

hogy a levélpostai küldemények közt van-e
készpénzzel bérmentesített és végül 
könyvküldemény,

mert ezeknek a csoportoknak darabszámát, 
amelyet előzőleg a küldeményfajok számba
vételénél már felvettek, a gyüjtőív 17. és 10. 
hasábjába még egyszer külön-külön is be kell 
állítani.

16. A kézbesítésre beérkezett összes levél
postai küldemények között kell számbavenni

az ajánlott, 
az utánvételes

levélpostai küldemények darabszámát is; ha 
tehát az ajánlott küldeményeket esetleg külön 
tisztviselő számlálja, vagy ha ugyanaz a szám
láló, de külön számlálja az ajánlást, akkor az 

I ajánlott és utánvételes küldemények darab-
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száma a fajok szerint már megolvasott közön
séges levélpostai küldemények darabszámához 
is hozzáadandók.

A gyüjtőívben azonban még külön is fel 
kell tüntetni osztályozás nélkül, az ajánlott és 
utánvételes küldemények összdarabszámát és 
az utánvételi összegeket egy összegben; de nem 
kell külön beállítani az express és tértivevé- 
nyes küldemények darabszámát (az 1091. sz. 
gyüjtőívben erre rovat nincsen), mert ezekre 
nézve külön nyomtatványon rendelek el adat
gyűjtést. Az express- és tértivevényes külde
mények darabszáma tehát csak az 1091. sz. 
gyüjtőív 3—15. hasábjaiban jöhet számításba.

17. Az átalányozás mellett feladott, to
vábbá az elégtelenül bérmentesített levélpostai 
küldemények, azután a válaszos levelezőlapok 
és végül a francojeggyel bérmentesített hírla
pok, folyóiratok stb. számlálásánál legyenek fi
gyelemmel az előző 6 ., 7., 8. és 9. pontokban 
foglalt rendelkezésre és itt is hasonlóképpen 
járjanak el, mint ahogy azt a felvételi adatok 
gyűjtésénél elrendeltem.

A számlálás 7 napja alatt ki nem váltás 
miatt Visszaküldött utánvételek darabszámát és 
ezek utánvételi összegét egy összegben a hiva
talok a 30-ik hasábba minden nap beírják, te
kintet nélkül arra, hogy e küldemények a szám
lálás ideje alatt vagy korábban érkeztek be a 
hivatalhoz.

IV. Ä kézbesítési adatok gyűjtése a csomagok
ról, értéklevelekről és értékdobozokról.

18. A számlálás ideje alatt kézbesítésre 
beérkezett csomagok, értéklevelek és érték
dobozok adatainak gyűjtésére az 1141. sz. 
nyomtatvány szolgál.

Az 1. pontban megjelölt postahivatalok a 
csomagokról, értéklevelekről és értékdobozok
ról éppen úgy, mint a levélpostai küldemé
nyekről ugyanazon a 7 napon át gyűjtik az 
adatokat, mint ahogy azt a 2. pontban elren
deltem.

A kézbesítőhivatalok tehát a meghatáro
zott időben kézbesítés végett helyből vagy 
máshonnan a hivatalhoz beérkezett csomago
kat, értékleveleket és értékdobozküldeménye- 
ket is számbaveszik olyképpen, hogy a statisz
tikai adatgyűjtés között minden érkezett cso
mag, értéklevél- és értékdobozküldemény je

lentkezzék, mely a hivatal székhelyére, vagy 
kézbesítési kerületébe szólott, tekintet nélkül 
arra, hogy a küldemények külföldről, belföld
ről vagy helyből erednek.

19. A kézbesítéssel foglalkozó hivatalok a 
csomag-, értéklevél- és értékdobozküldemé- 
nyek statisztikai adatgyűjtésére szolgáló 1141. 
sz. nyomtatványba az adatokat naponkint a 
kézbesítés befejezése után vezetik be.

A nagyforgalmű hivatalok azonban az 
adatgyűjtést esetleg kézbesítési indítások sze
rint is teljesíthetik és amennyiben valamely hi
vatal a statisztikai adatokat nem az egésznapi 
felvételről egyszerre, hanem az egyes kézbesí
tési indítások után veszi fel, a nyomtatvány 1. 
hasábjába a kézbesítési indítások számát is 
jegyezze be.

Az adatgyűjtés egyébként a következő
képpen történik:

A postamesteri hivatalok és postaügynökségek 
adatgyűjtése a csomagokról, értéklevelekről és 

értékdobozokról.

20. A postamesteri hivatalok és ügynöksé
gek a napi zárlat elkészítése után, a statisztikai 
adatok felvétele céljából először is csoportosít
ják a számlálás napján kiváltott

értéknyilvánítás nélküli közönséges 
csomagok, — az
értéknyilvánítással ellátott közönséges 
csomagok, — a 
kézicsomagok, és
a betétcsomagok szállítóleveleit és az 
értéklevelek, és végül az 
értékdobozok kézbesítési vevényeit.
Azután az egyes csoportok darabszámát 

megállapítják és nyomban írják be az 1141. sz. 
nyomtatvány I. oldala 2—5., illetve a II. oldal 
2—3. hasábjaiba, ügyelvén arra, hogy az 
„összesen” c. hasábba beírt összdarabszám 
egyezzék a fajok szerint részletezve beírt da
rabszámok összegeivel.

Ennek megtörténte után összeadják a 
számlálás napján kézbesített értéknyilvánítás
sal ellátott csomagok, továbbá a kézi- és betét
csomagok értékösszegét és a kapott vég
összeget bevezetik a nyomtatvány I. oldala 7. 
hasábjába.

A nyilvánított értékösszegből az 50 f-en
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aluli összegek elhagyandók, ellenben az 50 f-t 
meghaladó összegek egész P-nek számítandók.

21. A súly és díjövek szerinti adatgyűjtést 
a hivatalok a legkönnyebben olyformán telje
síthetik, hogy a számlálás napján kézbesített 
csomagokhoz tartozó szállítóleveleket a 20. 
pontban előírt bejegyzések után most megint 
súlyfokozat szerint 1—20 kilogramig, illetve 20 
kilogramon felüli, azután díjövek szerint I—
VII. díjövig terjedő tételekben csoportosítják 
s az így csoportosított újabb tételek darab
száma minden nehézség nélkül átvezethető lesz 
a nyomtatvány 8—28., illetve 31—37. hasáb
jaiba.

A súly bejegyzésnél a kilogrammon felüli 
gramm-súlyok 500 grammig elhagyandók, az 500 
grammon felüli súly azonban egész kilogramm
nak veendő, tehát az 500 grammos csomag
1 kg.-al, a 2 kg. 500 gr. súlyú csomag 2 kg-al, a
2 kg. 550 gr. pedig 3 kg-al számítandó.

A súlyfokozatoknak bejegyzésére és az 
összes csomagok összsúlyának kilogrammokban 
való könnyű kiszámítására nézve a postahiva
talok az alábbi 41. pont 3. bekezdésében adott 
utasításhoz alkalmazkodjanak.

A díjöveknek gyors és pontos bejegyez- 
hetése és a hivataloknak felesleges munkától 
való mentesítése érdekében elrendelem, hogy az 
összes felvevő postahivatalok és postaügynök
ségek folyó évi október hó 19-étöl kezdve, ok
tóber hó 28-ig bezárólag a szállítóleveleken — 
a ragszám mellett — színes irónnal a díjövet is 
jegyezzék fel, hogy a rendeltetési hely posta- 
hivatala a díjövet minden nehézség és keres
gélés nélkül bejegyezhesse a kimutatás 31—38. 
hasábjába.

22. A kézbesített csomagok adatainak rész
letes beírásánál figyelemmel kell lenni az után- 
vételes, a bérmentetlen (portos), a postaszol
gálati és sürgős csomagokra is, mert ezek da- 
:;abszámát a gyüjtőív 2—5. hasábjaiba történt 
felvételen kívül külön is fel kell venni a gyüjtő
ív 40—43. hasábjaiba, úgyszintén a 7 napos 
számlálás alatt ki nem váltás miatt visszakül
dött utánvételes csomagok darabszámát és 
utánvételi összegét is fel kell tüntetni a 44. ha
sábban.

A küldeményeket terhelő utánvételek da
rabszáma és összege egy főösszegben állítandó 
be a nyomtatvány 40. és 44. hasábjába és a fil
lérek itt is úgy számítandók, mint a 20. pont
ban az az értékösszegeknél történik.

A számlálás 7 napja alatt ki nem váltás 
miatt visszaküldött utánvételes küldemények 
darabszámát és az ezeket terhelő utánvételek 
összértékét a hivatalok minden nap bevezetik a 
statisztikai kimutatás 44. hasábjába, tekintet 
nélkül arra, hogy a küldemények a számlálási 
7 nap alatt, vagy korábban érkeztek be a hi
vatalhoz.

23. Az express- és tértivevényes küldemé
nyek darabszámát nem kell külön feltüntetni 
a kimutatásban, hanem ezek darabszáma a 
többi kézbesített küldeményekkel együtt veen
dők számba. Az erre vonatkozó statisztikai 
adatgyűjtés külön nyomtatványon, külön szám
lálás tárgyát fogja képezni.

24. Az 1141. sz. nyomtatvány 45—49. hasáb
jaiba a 7 napi számlálás ideje alatt naponkint 
a feladott értéknélküli és értéknyilvánítással 
feladott közönséges- és a kézi- és betétcsoma
gok darabszáma is beállítandó, amely darab- 
számok a felvevő könyvekből minden nehézség 
nélkül átvezethetők.

25. A számlálás napján kézbesített érték
levelek és értékdobozok adatgyűjtésére az 1141. 
sz. nyomtatvány 2-ik oldalát kell használni, 
ahol az értéklevelek, értékdobozok értéknyil
vánításán és súly szerinti részletezésén kívül 
ki kell' tüntetni azt is, hogy a 2. és 3. hasábba 
már darabszám szerint beírt értéklevelek és 
értékdobozok között hány drb. volt postaszol
gálati vagy utánvételes küldemény.

A számlálás ideje alatt visszaküldött és az 
ugyanazon időben feladott értéklevelek és ér
tékdobozok adatgyűjtésére nézve az előző 22. 
és 24. pontokban adott utasítás az értéklevelek, 
értékdobozokra is alkalmazandók.

26. A gyakori hibák elkerülése végett a 
nyomtatványok hasábjainak kérdőpontjait úgy 
szövegeztem, hogy azok kitöltése minden ne
hézség nélkül teljesíthető, sőt egyes hasábok
nál jeleztem azt is, hogy az illető hasábba beírt 
végösszegnek mely hasábokba beírt részlete
zett darabszámokkal keik egyeznie.

Figyelmeztetem tehát a postahivatalokat, 
bogy az „összesen” c. rovat kitöltése előtt pon
tosan egyeztesse a nyomtatvány megjelölt ro
vataiba beírt darabszámok összegeit és ha a 
részletezett darabszám összege nem egyezik az 
„Összesen” c. hasábba beírandó végösszeggel, 
akkor a hibát nem szabad mesterséges egyezte
tés által eltüntetni, hanem a hiba okát keresni 
és rendesen a részletes adatok felvételére szol
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gáló hasábokban eszközölt téves beírást előbb 
helyre kell hozni.

Kincstári hivatalok adatgyűjtése a csomagokról, 
értéklevelekről és értékdobozokról.

27. A kincstári postahivatalok az 1141. sz. 
nyomtatványba beírandó statisztikai adatokat 
éppen úgy, mint a postamesteri hivatalok ma
gáról a számlálás napján kézbesített szállító- 
levelekről, illetve a kézbesítési okmányokból 
veszik.

A nyomtatvány egyes rovatainak kitölté
sére és a felvétel módjára nézve ugyanazok az 
utasítások mérvadók, melyeket a postamesteri 
hivatalok részére a fenti 20—26. pontban elő
írtam. *

V. A kicserélő postahivatalok különleges adat
gyűjtése az érkezett és indított levélpostai 

küldeményekről.

28. A kicserélő postahivatalok közül azok, 
amelyek felvétellel vagy kézbesítéssel is foglal
koznak, szintén felveszik az 1091., az 1093. és az 
1141. sz. nyomtatványok használatbavétele 
mellett a II., III. és IV. fejezetek alatt tárgyalt 
felvételi és kézbesítési forgalom adatait, vala
mennyi kicserélőhivatal azonban ezenkívül kü
lönleges adatgyűjtést is végez.

E különleges adatgyűjtés tárgyát a külföldi 
hivatalokkal váltott, azaz érkezett, vagy indí
tott zárt levélzárlatokban foglalt levélpostai 
küldemények képezik, tekintet nélkül arra, 
hogy e küldemények a hivatal kézbesítési kerü
letébe szólanak-e, avagy tovább küldetnek.

E különleges statisztikai adatgyűjtést mind 
a kicserélő stabil, mint a kicserélő mozgó- és 
kalauzposták is a fenti 2 . pontban meghatáro
zott időben veszik fel.

Minthogy a kicserélő statisztikai adatgyűj
tés célja megtudni azt, mely országgal milyen 
forgalmunk van, az adatgyűjtésnél minden kül
földről eredő, illetve külföldre szóló levélpostai 
küldeménynél először is a feladási, illetve ren
deltetési országot kell megállapítani.

A kicserélési adatgyűjtésre szolgáló 1101. 
sz. nyomtatványban nincs minden ország fel
véve, ilyen esetben a számláló a küldeményt a 
világrészeknek megfelelően „Egyéb Afrika,

Egyéb Amerika, Egyéb Ázsia, Egyéb Ausztrá
lia” tétel alatt veszi fel a küldemény fajának 
megfelelő hasábba.

Ha a számláló mozgó- vagy kalauzposta a 
külföldről érkezőknél sem a bélyegző lenyo
matából, sem a segédkönyvekből nem tudná 
meghatározni, hogy a küldemény mely világ
részből — országból — ered, a hely nevének és 
fajának feljegyzése mellett ezt utólag fogja 
megállapítani.

A kicserélő hivatalok eljárása az érkezésnél.
29. Az érkező zárlatok levélpostai anyagá

nak számbavételéhez a kicserélő hivatalok az 
1099. sz. gyüjtőívből, — amely az érkezett és 
egyúttal indított anyag felvételére szolgál — 
minden országra nézve külön gyüjtőívet vesz
nek használatba és ugyanakkor a nyomtatvány 
fejébe az „ország nevét” és az „Érkezett“ szót 
írják.

Ha ugyanabból az országból a számlálás 
napján több zárlat érkezik, nyomtatvány meg
takarítás szempontjából azok számlálási adatait 
egy gyüjtőíven is lehet összefoglalni, sőt a 
gyüjtőív másik oldalát, mint külön gyüjtőívet 
egy más országból eredő adatok felvételére is 
fel lehet használni, de színes irónnal kell ilyen 
esetben a gyüjtőíven az országot jelezni.

30. Az érkezésnél a számláló nyomban a 
zárlatok felbontása és az ajánlás átvétele után 
az érkezett anyagot, külön a közönségest és 
külön az ajánlást két részre osztja, aszerint, 
amint az anyag

Magyarországba vagy
külföldre

szól.
A Magyarországba szóló levélpostai kül

deményeket az HOL sz. nyomtatványon fel
sorolt feladó országok szerint csoportosítja, 
azután minden egyes ország csoportját az 1099. 
sz. gyüjtőív fejében olvasható levélpostai fajok 
szerint rendezi, a fajok darabszámát pontosan 
megszámlálja és az eredményt tételenkint az 
ország nevével ellátott gyüjtőívbe beírja.

A besorozás szempontjából kétes eredetű 
levélpostai küldeményekkel való eljárásra néz
ve a 28. pont 6. és 7. bekezdésében foglaltak 
szerint kell eljárni.

31. A levelezés egyes fajainak csoportosí
tása, az ajánlott és utánvételes küldemények 
számadatainak felvétele tekintetében részben
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ugyancsak e rendelet 15. és 16. pontjaiban fog
lalt rendelkezés a mérvadó, mégis azzal a kü
lönbséggel, hogy a kicserélő levélpostai statisz
tikai adatgyűjtésnél

a) az „Express“ és „Tértivevényes“ kül
demények darabszáma, továbbá

b) a „Postai megbízási lapok és okmányok” 
darabszáma és összege pengőben és végül

c) a számlálás 7 napja alatt ki nem váltás 
miatt visszaküldött „Utánvételes levélpostai 
küldemények darabszáma és összege”, továbbá 
a „Postai megbízási lapok és okmányok darab
száma és összege pengőben” szintén felveen
dők. (Ez utóbbi a belföldi kézbesítési adat
gyűjtésből kimarad.)

Hangsúlyozni kívánom, hogy a készpénz
zel bérmentesített „Ajánlott”, az „Express”, a 
„Tértivevényes” és az „Utánvételes” küldemé
nyeket a gyüjtőív 3—15. hasábjaiba bejegyzett 
küldeményfajok számához hozzá kell számí
tani, azonban a gyüjtőív 17—22. hasábjaiban 
ezek darabszámát külön is ki kell tüntetni.

32' A külföldről érkezett tudakozványok 
mind felveendők, még pedig vagy a díjköteles, 
vagy a díjmentes ajánlott levelek között, asze
rint, amint azok francojeggyel bérmentesítve 
vagy bérmentetlenül érkeznek, de ezek darab
számát a 18. hasábban az ajánlott levelek közé 
is fel kell venni.

33. Az átvett anyag másik részét (L. 30. 
pont), mely külföldről külföldre szól, tehát az 
országon csak átmegy, a levélpostai küldemé
nyek fajai szerint csoportosítják, a számlálás 
adatainak feljegyzésére külön statisztikai adat- 
gyüjtőíveket vesznek használatba és e külön 
gyüjtőíveket „Átmenő levelezés a külföldről“ 
felirattal lássák el.

34. Azok a kicserélő hivatalok pedig, melyek 
az Országon átmenő külföldi zárt levélcsomago
kat és zsákokat közvetítenek, a levélcsomagok 
és zárlatok darabszámáról és súlyáról előjegy
zést vezessenek és a számlálás befejezéséig 
ezeket az előjegyzéseket őrizzék meg.

A kicserélő hivatalok eljárása az indításnál.

35. Az indításnál a kicserélő hivatal a leve
lezést minden egyes zárlatra nézve külön, an
nak lezárása előtt, számlálja meg. Amennyiben 
a begyűjtött anyag sok, a számlálás azonnal 
megkezdhető.

Az indítandó zárlat (levélcsomag, levél

zsák) levélposta anyagának számbavételéhez a 
kicserélő hivatalok ugyancsak az 1099. sz. gyüj- 
tőívet használják, amelyből minden országra 
nézve külön gyűj tőívet készítsenek, a nyom
tatvány fejébe azonban az ország nevén kívül 
az „Indított” szót írják, hogy az adatgyűjtés 
végleges összeállításánál az érkezett anyag 
adatgyűjtését az indítottal össze ne keverjék.

Itt is, mint az érkezésnél (29. pont), ha 
ugyanabba az országba a számlálás napján 
egyszerre több zárlat indíttatik, nyomtatvány 
megtakarítás szempontjából azok számlálási 
adatait egy gyüjtőíven is össze lehet foglalni, 
sőt a gyüjtőív másik oldalát, mint külön gyüj- 
tőívet egy másik országba szóló adatok felvé
telére is fel lehet használni, de színes irónnal 
kell a gyüjtőíven az országot jelezni.

36. A számláló az indítandó anyagot min
denekelőtt két részre osztja, aszerint, amint az

Magyarországon vagy
külföldön

adatott fel.
A Magyarország területén feladott levél- ' 

postai küldeményeket az 1101. sz. nyomtat
ványban felsorolt országok szerint csoporto
sítja, azután e csoportokon belül az indítandó 
anyagot az 1099. sz. gyüjtőív fejében olvasható 
küldemények fajai szerint szétosztja, a fajok 
darabszámát pontosan megszámlálja és az ered
ményt tételenkint az ország nevével ellátott 
1099. sz. gyüjtőív hasábjaiba bejegyzi.

Az országok szerinti csoportosításra és az 
esetleg meg nem állapítható, vagy a besorozás 
szempontjából kétes eredetű levélpostai külde
ményekkel való eljárásra nézve a 28. pont 6. és
7. bekezdésében adott utasítás a mérvadó.

37. A francojeggyel bérmentesített hírla
pok, folyóiratok és könyvküldemények a nyom
tatványokkal együtt számiáltatnak meg, a 
könyvküldemények darabszámát azonban kü
lön is be kell állítani a gyüjtőív 9. hasábjába.

38. Az indítandó anyagból kiválasztott má
sik rész (36. pont), mely nem Magyarországon, 
hanem a külföldön adatott fel s az országon 
csak átszállíttatik, a kicserélő hivatalok az indí
tásnál egyáltalán nem számlálják meg; éppen 
így nem veszik számba az indításnál az orszá
gon átmenő levélcsomagokat és levélzsákokat 
sem, mert azokat a magyar területre érkezésnél 
statisztikai adatgyűjtés szempontjából már fel
vették.
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Egyébként a levélpostai küldemények 
adatgyűjtésére vonatkozólag az érkezésnél 
mondottak itt az indításnál is értelemszerűen 
alkalmazandók.

VI. A kicserélő postahivatalok különleges adat
gyűjtése a csomagokról, értéklevelekről 

és értékdobozokról.

39. A kicserélő postahivatalok, ha kézbesí
téssel is foglalkoznak, akkor a kézbesítésre 
hozzájuk beérkezett csomagokról, értéklevelek
ről és értékdobozokról a 2. pontban említeti 
időpontban az 1141. sz. nyomtatvány haszná
latbavétele mellett statisztikai adatgyűjtést tel
jesítenek.

Ezenfelül még az összes kicserélő postahi
vatalok, tekintet nélkül arra, vájjon teljesíte- 
nek-e kézbesítési szolgálatot vagy sem, orszá
gok szerint részletezve az országba beérkező, 
vagy kimenő, illetve az országon átmenő cso
mag, értéklevél és értékdoboz forgalom megha
tározásához szükséges különleges adatokat is 
gyűjtik.

A különleges adatgyűjtés az érkezésre és 
indításra, valamint az átszállításra nézve külön- 
külön történik.

Az adatokat a kicserélő hivatalok közvet
lenül a küldeményeknek rovatlap szerinti át
vétele után, illetve azok indítása előtt, magáról 
az érkezett, illetve indítandó szállítólevelekről, 
értéklevelekről és értékdobozokról írják össze, 
amelyek az idegen külföldi hivatalokkal váltott, 
t. i. érkezett és indított rovatlapokban foglal
tatnak, tekintet nélkül arra, hogy e küldemé
nyek a kicserélő postahivatal kézbesítési kerü
letébe szólnak-e, avagy tovább küldetnek..

Ebben az adatgyűjtésben tehát a stabil ki
cserélő hivatalok és a kicserélő mozgó- és 
kalauzposták is közreműködnek.

A külföldről eredő, illetve a külföldre szóló 
csomag, értéklevél és értékdoboz feladási, il
letve rendeltetési országának meghatározására 
és a kimutatásba leendő besorozására vagy a 
besorozás tekintetében a kétes tételekkel való 
eljárásra nézve a fenti 28. pontban foglalt ren
delkezés kellő útmutatást nyújt.

A kicserélő hivatalok eljárása az érkezésnél.
40. Az érkezésnél a számláló az 1144. sz. 

nyomtatványból annyi gyüjtőívet készít, ahány 
országból küldemény érkezett. A gyüjtőív fej

rovatába az „Eredő ország neve” és az „Érke
zett" szó beírandó.

A nyomtatványmegtakarítás szempontjá
ból a gyüjtőívek gazdaságos felhasználása tár
gyában adott utasítást L. a 29. pontban.

Az érkezett anyagot a számláló mindenek
előtt két részre osztja, aszerint, amint az ér
kezett küldemény

Magyarországba vagy
külföldre

szól.
A Magyarországba szóló küldeményeket a 

feladási helyre való tekintettel országok szerint 
csoportosítja és minden egyes csoport adatait 
a gyüjtőívbe külön-külön beírja.

Az országok szerinti csoportosításra és az 
esetleg meg nem állapítható, vagy a besorozás 
szempontjából kétes eredetű küldeményekkel 
való eljárásra nézve a 28. pontban adott utasí
tás itt is mérvadó.

41. Az adatgyűjtésnél és a gyüjtőív 
egyes rovatainak kitöltésénél a hivatalok a kö
vetkezőkre legyenek figyelemmel.

Az érkezett küldeményeket egyenkint és 
olymódon kell beírni a gyüjtőívekbe, hogy min
den küldeménynek egy-egy sort szánva, abba a 
küldemény fajának megfelelő rovatba a szám
láló egy-egy vonást húz. Amennyiben azonban 
a szállítólevelek úgy vannak rendezve, illetve 
a rovatlapok úgy vannak kiállítva, hogy több 
basonnemű küldeményt egybe lehet foglalni, a 
gyüjtőív rovataiba a több egynemű küldemény 
darabszáma összefoglalva is beírható.

A statisztikai adatok felvételének meg
könnyítése és gyorsabbá tétele érdekében a 
sommás és kézi csomagok súly szerinti részle
tezésére 1—20-ig terjedő hasábot nyitottam, 
amely súlyt jelző 7—26. hasábokba a külde
mény darabszámának bejegyzésével az összes 
érkezett csomagok összsúlya kilogrammokban 
igen könnyen meg lesz állapítható.

Pl. Érkezik:
1 drb. 1 kg.-os,
3 „ 5 „
2 „ 10 „
5 „ 15 „ csomag,

akkor a súly szerinti részletezésre szolgáló 1-ső 
hasábba egy, az 5-ik hasábba 3, a 10-ik hasábba 
2 és a 15-ik hasábba 5 drb-ot kell beírni. A cso
magok összes súlyát pedig kilogrammokban úgy
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kapjuk meg, ha a kilogrammot a bejegyzett da
rabszámmal megszorozzuk.

A fenti példában tehát

l ' X l =  1 kg 
5 X 3 =  15 „

10 X 2 =  20 „
15 X  5 =  75 <«

111 kg lévén a 11 drb.

csomagnak az összsúlya, ezt az eredményt ír
juk a kimutatás 28. hasábjába.

A súlynak ilymódon való bejegyzésénél az 
1 kg-nál kisebb csomag egész kilogrammnak 
veendő; nagyobb súly esetén az 500 grammig 
terjedő törtsúlyrész elhagyandó, az 500 gramm
nál nagyobb törtsúlyrész azonban már egész 
kilogrammnak veendő.

42. Az értéknyilvánítással ellátott csoma
gok teljes nyilvánított értékét kell a gyüjtőívbe 
beírni, de az 50 f-en aluli összegek elhagyandók, 
ellenben az 50 f-t meghaladó összegek felfelé 
kikerekítve egész pengőnek veendők.

43. Az utánvételes, az express, a sürgős és 
a tértivevényes csomagoknál a számlálók kü
lönösen figyeljenek arra, hogy ezeket a csoma
gokat necsak a 2., 3. vagy 4. hasábba vegyék 
fel, hanem külön is tüntessék ki a számlálólap 
29—32. hasábjaiban, mert ezek a részletezésben 
külön is felveendők. Ezenkívül az utánvételes 
küldemények darabszáma és utánvétek összege 
kikerekítve pengőben is beállítandó a 29. ha
sábba.

44. A gyüjtőív utolsó 33. hasábja a csoma
gok, értéklevelek és értékdobozok adatgyűjtése 
alkalmával az érkezésnél üresen marad.

45. A nyomtatvány II. oldalán az érték
levelek és értékdobozok értéknyilvánítását 300 
frankig s 300 frankon felüli részletezéssel kell 
felvenni és a minden vízszintes sorban levő 
frank értékösszeget összeadva, az eredményt a
8. hasábba egyösszegben kell beírni.

Az értéklevelek és értékdobozok felvételé
re szolgáló részben a 2., illetve 3. hasábba be
írandó küldemények számbavételénél itt is 
ügyelni kell a tértivevényes, az express, az 
utánvételes és postaszolgálati küldeményekre, 
mert ezek a részletezésben szintén külön is fel
veendők. (43. p.)

46. A 40. pontban említett 2-ik csoport 
anyagát, tehát a külföldről eredő és külföldre

szóló (átmenő) küldemények adatait a szám
láló a 33. pontban leírt mód értelemszerű al
kalmazásával egy külön gyüjtőívbe veszi fel és 
a gyüjtőív fejrovatába az „Átmenő” szót írja.

A kicserélő hivatal eljárása az indításnál.
47. Az indításnál a kicserélő hivatalok a 

küldeményeket a külföldre való elrovatolás 
előtt számlálják meg.

Az anyagot itt is két részre osztják fel, 
aszerint, amint az elrovatolandó küldemények

Magyafország területén, vagy
külföldön 

adattak fel.
A Magyarország területén feladott anyagot 

a számláló rendeltetési országok szerint csopor
tosítja s az egyes csoportokban' levő küldemé
nyeket éppen olyan eljárás mellett, mint az ér
kezésnél, az egyes gyüjtőívekbe beírja.

Minden egyes indításról s minden ország
ról külön gyüjtőív készítendő, melynek fej
hasábjába a rendeltetési ország neve és az 
„Indított“ szó szintén kiírandó. (35. p.)

Az indítandó anyag azon részét, mely kül
földről ered, — tehát Magyarországon csak át- 
szállíttatik — nem kell számbavenni, mivel az 
már Magyarország területére érkezésekor 
számbavétetett.

VII. Záró határozatok.

48. A statisztikai nyomtatványokat a posta- 
hivatalok és a postaügynökségek a postavezér
igazgatóság 2. ügyosztályától közvetlenül kap
ják és ugyancsak közvetlenül ide kell vissza
küldeni a nyomtatványokkal egyidejűleg meg
küldött boríték felhasználásával az adatgyűjtés
ről készített tisztázati példányokat is, amelye
ket a hivatalok a következőképpen készítse
nek el:

A számlálás tárgyát képező utolsó posta
érkezés, illetve indítás (gyűjtés) adatainak be
fejezése után a postahivatalok és postaügynök
ségek a gyüjtőívek egyes hasábjait össze
gezzék.

Amennyiben a számlálás alatt érkezett pos
ták (gyűjtés) száma oly nagy volt, hogy több 
gyüjtőív vétetett használatba, az egyes nyomtat
ványok végösszegeit átviszik az utolsó ívre és 
azon állapítsák meg a 7 napi adatgyűjtés ered
ményét.
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A házi használatra irattárukban maradó 
gyüjtőívről a tisztázatot úgy kell készíteni, 
hogy a tisztázott gyüjtőívek 1—1 sora a szám
lálás 1—1 napi eredményét mutassa. Tehát a 
7 napi számlálás végeredményét a hivatalok a 
tisztázott gyüjtőíven 7 sorban fogják kimutatni.

Ha valamelyik postahivatal ellenőrzése alá 
postaügynökség is tartozik, úgy az ezek által 
felvett és az ellenőrző postahivatalnak meg
küldött statisztikai adatokat az ügynökség 
nevének feljegyzése mellett a saját összegezett 
adataik alá írják be, a gyüjtőívüket az ügynök
ség adatainak hozzáadásával véglegesen zárják 
le és az ügynökség gyüjtőívét fűzzék a felter
jesztendő saját letisztázott gyüjtőívükhöz.

A postaügynökök kötelesek tehát a 7 napi 
számlálás befejezése után a kitöltött és lezárt 
kimutatásokat ■ az ellenőrző hivatalhoz azonnal 
beküldeni s ha ez elmaradna, az ellenőrző 
hivatalok ezt a levelezőkönyv útján haladékta
lanul szorgalmazzák meg.

A véglegesen lezárt nyomtatványokba 
utolsó tételként a midi évi számlálás eredmé
nyét is be kell vezetni.

És ha a hivatalok azt vennék észre, hogy a 
f. évi és a múlt évi adatgyűjtés eredménye közt 
lényeges eltérés mutatkozik, akkor a tisztázat- 
hoz csatolandó jelentésben az eltérés oka tüze
tesen indokolandó.

49. A kicserélő hivatalok a 7 napi adatgyűj
tés befejezése után a számlálás ideje alatt szár
mazási országonkint az összes gyüjtőívekbe fel
vett adatokat — külön az érkezésről és külön az 
indításról — összegezik és a gyüjtőivek végösz- 
szegeit az érkezésről és az indításról külön ké
szítendő „összesítésibe átvezetik.

A kicserélő hivatalok a külföldről külföldre 
továbbmenő, vagyis az országon átmenő anyag
ról külön gyüjtőívbe felvett adatok (1. 33. és 
46. pontot) végösszegét az érkezésről készített 
„összesítésibe is átvezetik, a külföldről kül
földre szóló, vagyis az országon átmenő közvet
len zárt levélcsomagokról és közvetlen zárt 
levélzsákokról készített előjegyzések (1. 34.
pont) 7 napi eredményét egy összegben az érke
zésről külön készítendő „összesítés-en kimu
tatják.

50. Az így elkészített tisztázati gyüjtőívek 
és összesítések a hivatalvezető (postamester) 
aláírásával és a hivatal hely és kelti betüzőjé- 
nek tiszta és olvasható lenyomatával s utal
ványszámla jelző betűzőjével ellátva, legkéy|őbb 
f. évi október hó 30-ig beküldendők, az eredeti

példányokat pedig a hivatalok irattárukban 
őrizzék meg.

A hivataloknak megküldött borítékban 
csak a statisztikai gyiijtőíveket, vagy összesí
téseket és esetleg a folyó és múlt évi eredmé
nyek közt mutatkozó feltűnő eltérésre vonat
kozó jelentéseket szabad elhelyezni.

Abban az esetben, ha a postahivataloknak, 
vagy postaügynökségeknek a statisztikai ada
tok felvétele, vagy a nyomtatványok kitöltése 
tekintetében útbaigazításra lenne szükségük, 
vagy a nyomtatványokat kellő időben nem 
kapnák meg, akkor még a számlálás megkez
dése előtt a postaügynökségek az ellenőrző 
hivatalukhoz, a postahivatalok pedig fordulja
nak távbeszélőn a postavezérigazgatóság 2. ügy
osztályához (automata 500—25, Postavezér
igazgatóság 24. mellékállomás), ahonnan a kellő 
útbaigazítást vagy a hiányzó nyomtatványokat 
meg fogják kapni.

#

Tekintettel arra, hogy a statisztikai adat
gyűjtés értéke a számlálás sikerétől függ, e si
ker biztosítása érdekében utasítom a hivatal- 
vezetőket és postamestereket, hogy az adat
gyűjtést a szakképzett és kellő földrajzi isme
retekkel rendelkező s előzőén kioktatott tiszt- 
viselőkkel végeztessék. A hivatalvezetők is és 
a postamesterek is e rendeletet és az adatgyűj
téshez szükséges nyomtatványok berendezését 
behatóan tanulmányozzák, hogy a személyzetü
ket az adatgyűjtés pontos felvételére kioktat
hassák. A személyzettől pedig elvárom, hogy 
ezt az adatgyűjtést — melynek pontos felvéte
léből a posta gazdasági tevékenységére, egyéb
ként pedig a nemzet kultúrális haladottságára 
lehet következtetni — a lehető legpontosabban, 
megértő ügybuzgósággal és lelkiismeretességgel 
fogja teljesíteni.

A hivatalvezetők és postamesterek szigorú, 
személyes kötelességévé teszem, hogy az adat
gyűjtés egész menetét éber figyelemmel kísér
jék, illetve azt személyesen teljesítsék, mert ha 
az anyag téves felvétele, esetleg kimaradása, 
vagy a nyomtatványok hasábjainak pontatlan 
kitöltése, a gyüjtőívek helytelen összeadása és 
az „összesítés“ téves szerkesztése körül helyre
hozhatatlan hibát fedeznék fel, ezekért a hiva
talvezetőket és postamestereket teszem fele
lőssé.

Amennyiben pedig az adatgyűjtés körül 
súlyos mulasztást, hanyag és lelkiismeretlen
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munkateljesítményt, esetleg hamis adatok be
állítását tapasztalnám, az érdekelt alkalmazot
tal szemben fegyelmileg fogok eljárni.

A statisztikai adatgyűjtés helyességét, pon
tosságát és lelkiismeretes felvételét a központi 
kiküldöttek útján is ellenőrzőm.

Budapest, 1928. évi október hó 9-én.

Statisztikai adatgyűjtés a bel- és külföldi 
hírlapokról és folyóiratokról.

41.457.

A bel- és külföldi hírlapokról és folyó
iratokról a statisztikai adatgyűjtést a f. évben 
október hó 21-től november hó 21-ig (novem
ber 20-ával bezárólag) terjedő időben kell tel
jesíteni olyf ormán, hogy minden hírlapnak 
vagy folyóiratnak csak egy (1) napi feladását 
kell számba venni.

Az adatgyűjtésre nézve az érdekelt posta- 
hivatalok a következőket tartsák szem előtt:

I. Feladás.

Magyarország területén megjelenő és pos
tán, közvetlenül a szerkesztőség, kiadóhivatal 
vagy bizományosok által akár belföldre, akár 
külföldre feladott hírlapokra és folyóiratokra 
nézve a statisztikai adatokat az a postahivatal 
gyűjti, melynek székhelyén az illető hírlap vagy 
folyóirat szerkesztősége vagy kiadóhivatala, a 
hírlapot vagy folyóiratot feladja.

A szóban forgó adatokat azok a mozgó- 
és kalauzpostahivatalok is gyűjtik, melyeknél 
valamely szerkesztőség vagy kiadóhivatal hír
lapokat vagy folyóiratokat közvetlenül akár 
belföldre, akár külföldre felad.

Adatokat gyűjtenek végül azok a posta- 
hivatalok is, amelyeknél nem a szerkesztőség 
vagy kiadóhivatal, hanem könyvkereskedő 
vagy ujságárusító, mint bizományos, Magyar- 
ország területén megjelenő hírlapot vagy folyó
iratot felad.

II. Érkezés.

A külföldről érkezett és Magyarország 
területére szóló hírlapokról és folyóiratokról a 
statisztikai adatokat azok a beléptető kicserélő 
stabil-, mozgó-, vagy kalauzpostahivatalok 
gyűjtik, amelyek valamely közvetlen külföldi

zárlatban Magyarország területére szóló hír
lapokat vagy folyóiratokat kapnak.

Általános tudnivalók.

Az 1116. és 1117. sz. nyomtatvány egyes 
hasábjainak kitöltésére nézve bővebb útmuta
tás vagy magyarázat nem szükséges, mert a 
nyomtatványok fejrovatainak kérdőpontjaira a 
válasz minden nehézség nélkül megadható. Az 
adatgyűjtés tárgyára, felvételére és a kimutatás 
összeállítására né^ve azonban a következőket 
rendelem:

1. A havonta, kéthavonta vagy negyedéven- 
kint stb. megjelenő folyóiratok megjelenésük 
napján,

a hetenkint egyszer vagy többször meg
jelenő lapok f. évi október hó 21—október hó 
27 (7 nap) közti napokon,

a naponkint megjelenő lapok pedig f. évi 
október 21-től november hó 21-ig (31 nap) ter
jedő idő bármely napján számlálandók meg. 
A torlódás elkerülése végett az. adatgyűjtést oly 
módon kell teljesíteni, hogy minden hírlap, 
folyóirat, szépirodalmi-, szak- vagy élclap csak 
1 (egy) napon és csak egyszer veendő számba.

A statisztikai nyomtatvány tehát minden 
egyes hírlapra, folyóiratra stb. nézve azt tün
teti fel, hogy abból egy feladás alkalmával 
hány példány küldetett szét a postán.

Nem szabad azonban felvenni azokat a 
belföldön feladott vagy külföldről érkező hír
lappéldányokat, amelyeket magánegyének — 
tehát nem a kiadóhivatalok és szerkesztősé
gek — adnak fel, mert ezek francojeggyel van
nak bérmentesítve; ezek a most említett lap
példányok ugyanis nem a hírlapstatisztika, 
hanem a levélposta-statisztika (nyomtatvá
nyok) körébe tartoznak.

2. Ha valamely, egy hónapnál hosszabb 
időközben megjelenő folyóirat megjelenési 
napja nem esik a statisztikai adatfelvétel ide
jébe (tehát a f. évben október 21-től novem
ber 21-ig bezárólag terjedő időre), azt a korábbi 
megjelenés idejének feltüntetése mellett a szám
lálás befejezése után az előjegyzések alapján 
kell a kimutatásba beírni.

A hivatalok tehát kísérjék figyelemmel az 
előjegyzéseik alapján a lapok feladását, hogy 
szükség esetén a most mondott pótlást eszkö
zölhessék.

3. A postára adott példányok közül külön 
meg kell számlálni a viszontelárusítóknak köte-
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gekben küldött hírlappéldányokat is és a köte- 
gek darabszámán kívül az abban elhelyezett 
egyes példányok darabszámát s a köteg súlyát 
kilogrammokban is fel kell tüntetni a kimutatás 
9—11. hasábjában. i

4. Ügyelni kell arra, hogy a szerkesztősé
gek vagy kiadóhivatalok által készített kötegek- 
ben feladott lappéldányok mind számbavétes- 
senek.

5. Ha több hírlapnak vagy folyóiratnak 
közös kiadóhivatala van, előfordulhat, hogy a 
feladott hírlapkötegekben többféle lap van el
helyezve; figyelni kell tehát arra, hogy a köte- 
gekben levő különféle lapok címük szerint 
külön-külön számbavétessenek.

6. Ha az estilap a reggeli lappal egy és 
ugyanazon szalag alatt küldetik, mind a két 
lapot csak egy példánynak kell számítani; ha 
azonban a reggeli lap is és az esti lap is külön- 
külön szalag alat adatik postára, mindegyik 
lapot külön példányként kell számítani.

7. Valamely lapnak ugyanazon szalag alatt 
szétküldött melléklapja nem képezi a statisz
tikai számlálás tárgyát; ellenben a mutatvány- 
számok a hírlapoknál és folyóiratoknál stb. ren
des példányszámnak veendők.

8. Szigorúan tilos a statisztikai felvételnél 
a szerkesztőségektől, vagy kiadóhivataloktól 
hozott feladólapokat vagy feladójegyzékeket a 
számlálás alapjául elfogadni, hanem az adatokat 
mindig megolvasás útján pontosan meg kell 
állapítani.

9. A folyó évi statisztikai adatgyűjtés ideje 
alatt a bel- és külföldi forgalomban a díjköteles 
hírlapmellékletek darabszámát is fel kell venni 
a kimutatásba az abban megjelölt négy súly
fokozat figyelembevételével.

Minthogy a díjköteles hírlapmellékleteket a 
feladáskor tarifális díjtételeikre tekintettel 
súly és darabszám szerint úgy is számba kell 
venni s minthogy ezek az adatok egyébként is 
pontos elszámolás tárgyát képezik, a hivatalok 
ezeket az adatokat a számlálás egész tartama 
alatt — tehát a f. évben október hó 21-től no
vember hó 21-ig bezárólag — minden nap 
a kimutatás 22—25. hasábjában a bárcalajstrom 
adatai alapján egyszerűen átvezetik.

10. A hírlapokat és folyóiratokat stb. a 
számlálás céljaira szolgáló 1116. és 1117. sz. 
nyomtatványba az illető hírlap vagy folyóirat 
stb. címe teljes szövegének bejegyzése mellett 
kell beírni.

11. A belföldön feladott hírlapoknak, folyó
iratoknak stb. a kimutatásokba való egyöntetű 
beállítása céljából, a számlálandó anyagot előbb

a) nyelv szerint (magyar, német, francia 
stb.), azután ennek keretén belül

b) tartalom szerint (politikai, tudományos, 
szépirodalmi, szak-, vagy élclap) és végül

c) megjelenési idő szerint is csoportosítani
kell.

Például:
Magyar nyelven.

Politikai lapok Szaklapok
heti hatszor havi kétszer
heti kétszer stb. heti egyszer stb.

Német nyelven.
Politikai lapok Tudományos lapok

heti hatszor stb. havi egyszer stb.
és így tovább.

Az így csoportosított hírlap, folyóirat, szép- 
irodalmi lap stb.-re vonatkozó adatokat az adat
gyűjtésre szolgáló nyomtatványok 2—5. hasáb
jába beírják.

Különösen ügyelni kell arra, hogy a 100, 
250 és 500 gramm súlyfokozatot és a viszont- 
elárusítóknak menő egyes példányok darabszá
mát feltüntető 6., 7., 8 . és 10. hasábokba beírt 
darabszámok összegének egyeznie kell a 12. ha
sábban a „postára adott példányok összdarab- 
számával“, és egyeznie kell a 12. hasábba beírt 
összegnek a részletezésben lévő 13—21. számú 
hasábokba beírt darabszámok összegével.

12. A kicserélő hivatalok a külföldről ér
kezett hírlapokat és folyóiratokat elsősorban 
származási országok szerint csoportosítják és 
e csoportokon belül ugyanúgy járnak el, mint 
fentebb a 11. pontban a belföldön feladott hír
lapokra és folyóiratokra nézve elrendeltem.

Abban az esetben, ha valamely csoportban 
5 hírlapnál vagy folyóiratnál több fordul elő, 
úgy azokat betűrendben kell bevezetni a nyom
tatványba és a példányszámokat össze is kell 
adni.

13. A postahivatalok a statisztikai adat
gyűjtéshez szükséges nyomtatványokat közvet
lenül a postavezérigazgatóság 2 . ügyosztályától 
kapják. A felvétel után a pontosan kiállított 
hírlap statisztikai nyomtatvány eredeti példá
nyát helyezzék el irattárukba, a tisztázati pél-
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dányt pedig tiszta és olvasható betűlenyomattal 
ellátva és a hivatalvezető (postamester) által 
aláírva a nyomtatvánnyal együtt megküldött 
borítékban a postavezérigazgatóság 2. ügyosz
tályának legkésőbb f. évi november hó 25-ig 
küldjék be.

14. Ha valamelyik postahivatal a szüksé
ges hírlapstatisztikai nyomtatványokat legké
sőbb f. évi október hó 18-ig nem kapná meg 
és hírlapstatisztikai adatok gyűjtésére e ren
delet értelmében kötelezve van, vagy ha vala
melyik érdekelt hivatalnak a statisztikai felvé
telre vonatkozó útbaigazításra lenne szüksége, 
forduljon távbeszélőn a postavezérigazgatóság 
2-ik ügyosztályához (automata 500—25, Vezér- 
igazgatóság 24. mellékállomás), ahonnan a 
szükséges nyomtatványt vagy felvilágosítást 
meg fogja kapni.

Végül komolyan és nyomatékkai figyelmez
tetem a postahivatalok vezetőit (postameste
reit), hogy e rendeletet a személyzettel beha
tóan ismertessék, őket az adatgyűjtés pontos 
felvételére előzőén oktassák ki és hassanak 
oda, hogy a személyzet a statisztikai adatgyűj

tést a lehető legpontosabban, megértő buzgö- 
sággal és lelkiismeretességgel teljesítse. A kész 
kimutatásokat abból a szempontból, hogy a ki
mutatás rovatai kellően ki vannak-e töltve, to
vábbá, hogy a nyelv, tartalom és megjelenési 
idő helyesen van-e minden lapnál kimutatva és 
hogy a hivatalnál feladni szokott hírlap vagy 
folyóirat mind felvétetett-e, a hivatalvezetők 
(postamesterek) a tisztázatot felülvizsgálni tar
toznak, mert a statisztikai adatgyűjtés fontos
ságára tekintettel a pontos felvételért elsősorban 
a hivatalvezetőket (postamestereket) személye
sen teszem felelőssé és a legkisebb hibát is 
szigorúan meg fogom torolni. Amennyiben pe
dig a felvétel körül súlyos kötelességmulasz
tást, hanyagságot, esetleg hamis adatokat, vagy 
lelkiismeretlen munkateljesítményt tapasztal
nék, az illető érdekelt alkalmazottal szemben 
fegyelmileg fogok eljárni.

A statisztikai adatgyűjtés helyességét, pon
tosságát és lelkiismeretes felvételét a központi 
kiküldöttek útján is ellenőrzőm.

Budapest, 1928. évi október hó 9-én.

%

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KXR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. OKTÓBER 33. 39. szám.

T A R T
Főpostam esteri cím adományozása.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
Elveszett hely- és kelti bélyegző.
Dr. W ander részvénytársaság súlym axim umot meg

haladó mintaküldem ényeinek árumin taküldem énybént 
való kezelése.

A  régi kiadású ragszám és feladóvevényszelvénynélküii 
szállítólevelek felhasználása a belföldre szóló csomagokhoz.

Változások) a Csomagdíj szabásban.
V áltozás a légiposta forgalom m enetrendjében.
Figyelm eztetés a postai átvevőkönyvek (743. sz. 

nyom tatvány) kiszolgáltatása tárgyában.
Takarék,lapok használata a postatakarékpénztári ta- 

k'.’.rékforgalomban, továbbá a betétkönyvecskét kiállító 
postahivataloknál rövid úton te ljesíthető  egyes visszafi
zetések között m egkívánt határidő leszállítása.

Főpostamesteri cím adományozása.
41.877.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére Szőke Pál csongrádi postamester
nek buzgó és eredményes szolgálata, valamint 
érdemes társadalmi és közéleti tevékenysége 
elismeréséül a főpostamesteri címet adomá
nyozom.

Kelt Budapesten, 1928. évi október hó 9. 
napján.

Horthy s. k.
Herrmann Miksa s. k.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
42.208.

A Wienben megjelenő „Die Welt am Mor
gen” című napilaptól a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a napilapot a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi október hó 13-án.

9

A E O M
A  légiforgalom biztosítása érdekében fe lado tt „Rep- 

m eteor” címzésű táviratoknál a díjm inimum nem  alkal
mazandó.

Uj magyar—lengyel távbeszélő viszonylatoik meg
nyitása.

V áltozás a Táviró-Díjsaabás-ban.
Kinevezés.
Forgalom köri változások.

H elyesbítés a Helységnévtárban.
V áltozások az irányítási füzetben.
Sajtóhibaigazítás.

A  m. kir. posta betegségi biztosító intézetének köz
gyűlése.

Pályázati hirdetmény.

Kiadói állást keresnek.

Elveszett hely- és kelti bélyegző.
43.491.

A még meg nem nyitott Peröcsény posta
ügynökség hely- és kelti betüzője a betétszá
mokkal együtt elveszett.

Az elveszett betűző lenyomatával esetleg 
forgalomba kerülő postai küldeményeket és ok
mányokat a postahivatalok jelentés kíséreté
ben előttes igazgatóságukhoz terjesszék fel.

Budapest, 1928. évi október hó 22-én.

Dr. Wander részvénytársaság súlymaximumot 
meghaladó mintaküldeményeinek árumintakül

deményként való kezelése.
42.660.

Dr. Wander részvénytársaságnak (Buda
pest, X. kér., Keresztúri-út 30—32.) kivételesen 
megengedtem, hogy a P. Ü. Sz.-ben az áru
mintaküldeményekre előírt 500 gr. súlymaximu
mot meghaladó, belföldre szóló mintakülde-
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menyeit lezárt állapotban, ugyanazokkal a fel
tételekkel postára adhassa, amint azt a folyó 
évi P. R. T. 37. számában megjelent 41.060. 
számú rendeletben a Jemnitz Albrecht gyári 
képviselete részére megállapítottam.

A küldemények felvételére az idézett ren
delet 5. pontjában megnevezett Budapest 62. 
számú postahivatal helyett a Budapest 72. 
számú postahivatalt jelöltem ki.

A hivatkozott rendelet 4. pontjában emlí
tett jelzőcédula szövegében jelen rendelet 
száma szerepel.

Budapest, 1928. évi október hó 17-én.

A régi kiadású ragszám és feladóvevényszelvény 
nélküli szállítólevelek felhasználása a belföldre 

szóló csomagokhoz.
43.555.

A régi kiadású ragszám- és feladóvevény- 
szelvénynélküli szállítólevelekből a m. kir. 
posta értékcikkraktáránál a várható szükségle
tet még jóval meghaladó készlet van, miért is 
megengedem, hogy ezeket úgy a tömeges, mint 
az egyes feladók átmenetileg 1928. év végéig a 
belföldre szóló csomagokhoz is felhasználhas
sák.

A régi kiadású’ szelvénynélküli szállítóleve
lekkel feladásra kerülő belföldre szóló csoma
gokat és az ahhoz tartozó szállítóleveleket ter
mészetesen a felvétel alkalmával el kell látni a 
megfelelő csomagragszámmal és azokat be kell 
írni a csomagfelvevőkönyvbe.

A szállítólevélkézbesítő kincstári posta- 
hivatalok pedig a belföldről eredő sommás cso
magokhoz tartozó régi kiadású szállítóleveleket 
ép úgy kezeljék, mint a külföldről eredő szál
lítóleveleket, vagyis azokat a raktárkézbesítő
könyvbe tételesen írják be, ezeket a szállító- 
leveleket a kézbesítő-íven történő elismerés 
ellenében kézbesítsék, a csomagokat pedig a 
jelzett módon kézbesített és szabályszerűen 
aláírt szállítólevél bevonása ellenében a jelent
kező egyénnek adják ki.

Budapest, 1928. évi október hó 22.-én.

Változások a Csomagdíjszabásban.
42.024.

A hivatalok helyesbítsék a Csomagdíjsza
bást az alábbiak szerint:

34. oldalon a 19. §. 4. bekezdése végéin „je
lenteni” szó után pont helyett tegyenek vesszőt 
és írják hozzá: „kivéve, mikor a feladó a P. R. 
T. 1928. évi 14. sz.-ban közzétett 12.466. sz. ren
deletben foglaltak értelmében a szállítólevél 
hátoldalán úgy rendelkezett, hogy a csomagról 
lemond.”

49. oldal, Aden, 1. útirány: az 5. hasábban
3.360 helyett írják: 5.600.

Albánia: a 2. útirányon az 1 kg. súlyú cso
mag díja 2.40 P.

51. oldal, Arábia, 1. útirány: az 5. hasábban
3.360 helyett írják 5.600.

54. oldal, Belgium, I. alatti jegyzet utolsó 
bekezdését „Valódi. v .’‘-tói „ . . .  kitünteti.”-ig 
töröljék.

60. oldal, Brit India, I. 1. útirány: az 5. ha
sábban 3.360 helyett írják 5.600.

62. oldal, Brit-Nyugat India: a 7. hasábban 
a ** jegyzetben írják betűrendi helyére Table
land és Woodbrook helynevet.

68. oldal, Egyesült-Államok, I. alatt a 2. ha
sábban — az útirányjelzés elé — írják: „Buda
pest 7& által indított közvetlen zárlatban.”

77. oldal, Eryfürea: az 5. hasábban töröljék 
a * jelt és a 7.-ben a * jegyzetet.

87. oldal, ír szabad állam, III. alatt a 7. ha
sáb első három sora helyébe írják: „150 cm, 
vagy hosszúság és körfogat együttvéve 300 cm.”

88. oldal, Irak királyság, az 1 és 5 kg. súlyú 
csomag díja az 1. útirányon 5.— és 8.50 P; a 4. 
útirányon 4.55 és 7.70 P.

91. oldal, Kanada, II. alatt az 1. hasáb 1—2. 
sorában „szállító” helyett írják: szállítók; a 7. 
hasáb 4. sorában a kettőspont után szúrják be: 
„Durch Württemberger, Bremen” vagy

102—103. oldal, Marokkó, A) alatt jegyez
zék elő, hogy Nyugat-Marokkóba az a), b) és 
e) alatt felsorolt helyeken kívül újabban Béni 
Mellal-ba is küldhető csomag.

108. oldal, Nagy brit annia, IV. alatt a 7. ha
sábban a 2—4. sor helyébe írják: „150 cm, vagy 
hosszúság és körfogat együttvéve 300 cm.”

111. oldal, Németalföldi Guyana, az 1. ha
sáb 6. sorában „Coronie”, után írják be: 
Moengo.

116. oldal, Olaszország, ,,B) Olasz díj." „1. 
súlydíj.” táblázat jegyzethasábjához írják 
hozzá:

„Eszerint: J
300 frc értékig csak a 6  kg-ot { meghaladó súly

600  frc értékig csak a 12 kg-ot í díjat fizetni1* y
900 frc értékig csak a 18 kg-ot )
Amennyiben az értéknyilvánítás a 900 frankot 
nteghaladja: súlydíj egyáltalán nincs.”

119. oldal, Palesztina, I. alatt a 7. hasáb 2. 
soraként írják be: „Exp. az a) alatti helyekre.”

124. oldal, Portugál, II. alatt a 7. hasáb 3. 
sorában töröljék: Térj.
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132. oldal, Sziám, a): az 1 kg. súlyú csomag 
díja ó.lOf P és az ezentúl küldhető 10 kg-osé 
16.25 P.

136. oldal, Syria és Libanon: a 7. hasábban 
a ** jegyzetben felsorolt helyek közé írják 
betűrendi helyükre: • Abou-Kemal, Becharré, 
Beskinta, Djoubeil, Ghazir, Rayak és Sofar 
helyneveket.

162. oldal, „Madagascar” cím alatti név
sorba írják betűrendi helyére Manakara és Ta- 
nanarive-Tsaraldana helyneveket.

A folyó évi P. R. T. 18. számában közzé
tett 14.324. sz. rendeletemmel a Csomagdíjsza
bás 170—178. oldala helyébe kiadott névjegy
zéket (Olaszország postahivatalai, ahova nem
zetközi postacsomagok 10 kg. súlyig küldhetők) 
egészítsék ki az alábbiakkal:

A hivatal neve: Tartom ány:
Aci Catena Catania
Aci S. Filippo Catania
Alpdgnano Torino
A rtegna Friuli
Balsam o Milano
Barge Cuneo
Barzanö Como
Besana Brianza Milano
Borgaro Torinese Torino
Bulfóns Friuli
Camigliano Lucca
Canzo Como
Cassano Jonio Cosenza
Catena Pistoia
Concorezzo Milano
Cori Roma
Dobbiaco Bolzano
Falerone Ascoli Piceno
Follonica G rosseto
Gallina Reggio Calabria
G inestra Firenze
Giulianova Spiaggia Teram o
G ravellona Toce Novara
Inverigo Como
Laconi Nuoro
Lampedusa Agrigento
Lardarello Pisa
M acerata Feltria Pesaro
M arina dc Belvedere Cosenza
M assa Lombarda Ravenna
Merone : Como
N orcia Perugia
Olgiate Comasco Como
Orsogna Chicti
Peretola Firenze
Plane di Falerone Ascoli Piceno
Pisogne Brescia
Pogno Novara
Porto Cerosio Varese-
Porto S. Elpidio Ascoli Pieono
S. P ietro del Carso T  rieste
S. Pietro Vernotico Lecce
S. Egidio alia V ibrata Teram o
Sassocorvaro Peraro
Sulzano Brescia
Tajo Trento
Travpdona M onate Varese
Vallesella Belluno
V edano Olona Varese

A  hivatal neve
V edronza
Venegono Inferiore 
Vibo V alentia (M ontéi-one

T artom ány  :
Friuli
Varese

di Calabria) Catanzaro

Ugyanezen névjegyzékben „Carate Lario'4
helyett írják: Carate Urio; „Monteleone di Ca-
labria” mellé pedig írják be : (1. Vibo Valentia).

Végül helyesbtísék a csatolandó vámáru-
nyilatkozatok darabszámát a Csomagdíjszabás
49--144. oldalain a következők szerint:
Oldal Rendeltetési ország Ú tirány Vámárűny.
49 A den 1 2 f, a
49 A fghanis tán 2 3 f
59 A ranypart 3 2 f
51 Ascensio n -sziget 2 2 f
52 A usztráliai államszövetség I. 2 2 f, a
53 Babam a szigetek 2 2 f
55 Belga Kongó b) 3 3 f
56 Berm uda szigetek 2 2 f
56 Bismarck szigetcsoport 2 2 f
58 Brit-Be chunaaland 3 2 f
59 Brit-Észak-Borneo 3 2 f
59 Bvit-Guyana I 2 f
59 Brit-Honduras 2 2 f
60 Brit-India I. 2 3 f
61 Brit-Nyugat-India a) 2 2 f, a
61 ff »> J> b) 2 2 f, a
62 >» JJ J> c) 2 2 f, a
62 >» »> >> d) 2 2 f, a
62 tJ >» >» e) 2 2 f, a
62 , ,  , ,  , , í) 2 2 f, a
63 Brit-Nyassaland • 2 2 f
63 Brit Somaliland 1 2 f
64 Ceylon 2 2 a, f
65 Chile 3 • 3 f
66 Cyprus 2 2 a, f
67 Dóíafriikai Unió 3 2 f, a
68 Délnyugat-Afrika 3 2 f
76 Ellice és G ilbert szigetek 2 2 f
77 Falkland-szigetok 2 2 f
77 F amming-szigetek 2 2 f
78 Fidji-szigetck 2 2 f
83 G am bia 2 2 f
83 G ibraltar 2 2 f, a
84 G uatem ala 2 2 sp v. f
85 Hongkong 3 2 f
87 Ír szabad állam II. 3 . 2 f
88 Irak 3 3 f
90 Kamerun b) 2 2 f
91 Kanada I. 4 2 f
94 Karolina és M arianna szigetek 2 2 f95 K enya és Uganda 4 2 f
96 Kínai A) d) 2 2 f

101 M alájt védállamok a) 3 2 f
102 »» >j b) 3 2 f
103 M arokkó C) a) 2 2 f
104 C) b) 2 2 f
104 Marsé hali-szigetek a) 2 2 f
104 b) 3 2 f
105 M auritius 2 2 f
108 Nagyhritannia III. 2 2 f, a
113 N igeria 2 2 f
119 Palesztina I. a) 3 3 f
119 , , I. b) 3 3 f
120 Panam a-köztársaság 2 4 sp v.f
120 Papua 2 2 f
121 Peru b) 2 2 f
121 „ c) 2 2 sp’ f
124 Pitcairn-szigetek 2 2 i
125 Portugál-India 2 2 f
127 Salamon-szigetek 2 2 f
128 Salvador 2 3 sp. f
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Oldal Rendeltetési ország Ü tirány liámáriiny.
128 Samoa-szigetek 2 2 f
129 Sarawak 2 2 í
130 Seyohelles-szigetek 2 2 f
130 Sierra Leone 2 1 f
133 Szt, Ilona (sziget) 2 2 f
133 St. Pierre és Miquelon 2 2 f
134 Straits-Settlem eats ' 3 2 f
137 Tanganyika terület d) 2 2 f
138 » f » e) 2 2 f
139 Togo

Tonga-szigetek
b) 2 2 í

139 2
2

2 f
141 Uj-Fundliand 2 í
141 Uj-Guinea 2 2 f
142 Uj-Hcbridák 2 2 f
142 U j-Zeeland 2 2 f
144 W ei-Hai-W ei 2 2 a

Budapest, 1928. évi október hó 18.-án.

Változás a légiposta forgalom menetrendjében.
41.929.

Folyó évi szeptember hó 3-án kelt 35.775. 
számú rendeletem kapcsán közlöm, hogy a 
Magyar Légiforgalmi Rt. folyó évi október hó 
15-től érvényes új menetrendjének megfelelően 
az eddig érvényben volt menetrendben a kö
vetkező változások állanak be:

A 6 óra 20 perces repülőgép ezentúl 8 óra
kor indul. Ez a repülőgép viszi a Wienbe és 
Wienen túl fekvő állomásokra (kivéve Strass
burg, Páris és Varsóba) szóló küldeményeket.

Az eddigi 14 órás repülőgép többé nem 
közlekedik.

A többi repülőgép indulási ideje egyelőre 
változatlan marad.

A budapesti postahivatalok, valamint a vi
déki, kincstári postahivatalok a légipostafor
galom igénybevételére vonatkozó hirdetményt 
megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi október hó 15-én.

Figyelmeztetés a postai átvevőkönyvek (743. sz.
nyomtatvány) kiszolgáltatása tárgyában.

40.719.
Egyes postahivatalok a „Postai, átvevő- 

könyv” című 743. sz. nyomtatvány kiszolgálta
tását kérő hatóságok igénylését nem elágítik 
ki közvetlenül, hanem őket a nyomtatvány be
szerzése végett a m. kir. posta központi anyag
raktárához utasítják.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a 
P. K. U. 59. §. 27. pontja, illetve az 1918. évi 
P. R. T. 45. számában megjelent 22.073. sz. ren
delet utolsó bekezdésében foglaltak értelmében 
a „Postai átvevőkönyv’‘-et a tényleges szükség
letnek megfelelően bizonylat és ellenbizonylat 
mellett a kézbesítő postahivatalok tartoznak a
m. kir. posta központi anyagraktárától besze

rezni és a megrendelt példányokat az illető ka
tonai parancsnokságnak, hatóságnak stb. a 
megszabott díj (ami jelenleg 2 P 40 f.) ellené
ben rendelkezésére bocsátani.

Budapest, 1928. évi október hó ló-án.

Takaréklapok használata a postatakarékpénz
tári takarékforgalomban, továbbá a betétköny
vecskét kiállító postahivataloknál rövid úton 
teljesíthető egyes visszafizetések között megkí

vánt határidő leszállítása.
42.804.

I. A m. kir. pénzügyminiszter úrral egyet
értőén a postatakarékpénztári . takarékforga
lomban megállapított 1 pengő betétminimum
nál kisebb összegek megtakarításának elősegí
tésére szolgáló takaréklapok (17. sz. nyomtat
vány) használatát újra rendszeresítem.

1. A takaréklapok 20 fillér értékű benyo
mott értékjelzéssel készülnek és a postahiva
taloknál, továbbá magánértékcikkárusoknál 20 
fillérért vásárolhatók.

2. A takaréklap felhasználása úgy történik, 
hogy birtokosa arra az e célra megjelölt he
lyen 10 drb egyenkint 8 fillér értékű érvényben 
levő postabélyeget ragaszt és ezzel a takarék
lap értékét 1 pengőre egészíti ki. Az 1 pengőre 
való kiegészítés történhetik azonban külön
böző, 80 fillér értéket kitevő postabélyegek fel
ragasztásával is.

Az így kiegészített takaréklapot minden 
közvetítő postahivatal betétként 1 pengő ér
tékben elfogad.

Az esetben, ha a takaréklapra felragasztott 
postabélyegek összértéke 80 filléren felül volna 
s az 1 P 80 f-t meg nem haladná, a postahiva
talok az ily takaréklapot is kivételesen — 
vagyis ha ez ugyanazon betevő részéről nem 
rendszeresen és szándékosan történik —1 be
tétül elfogadni kötelesek. Egy takaréklappal 
tehát — kivételes esetekben —• a takaréklap 
árát is beszámítva, legfeljebb 2 pengőt lehet 
betétként elhelyezni. Az ennél nagyobb 
összegű takaréklap betétként nem fogadható el.

Ha valamely takaréklap értéke a ráragasz
tott postabélyegekkel együtt 2 pengőt meg-- 
haladna, a fél kérelmére a takaréklapra fel
ragasztott bélyegeket, valamint a takaréklapot 
a postahivatal a szabályszerű becserélési díj el
lenében ugyanolyan értékű postabélyegekre, il
letve takaréklapra becseréli. A takaréklap be
cserélési díját 1 fillérben állapítom meg.
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Ugyanarra a betétkönyvecskére 1 hónap
ban legfeljebb 10 takaréklap fogadható el be
tétként.

3. Hasznavehetetlenné vált, vagy már hasz
nált postabélyegekkel ellátott takaréklapot el
fogadni nem szabad. A postahivatal köteles az 
ilyen takaréklap bemutatójának személyazo
nosságát megállapítani, erről jegyzőkönyvet 
felvenni s a jegyzőkönyvet a felettes postai ha
tósághoz felterjeszteni.

4. A közvetítőpostahivatalnak a benyúj
tott takaréklapra felragasztott postabélyegeket 
sem átírni, sem keletbélyegző lenyomatával el
látni nem szabad.

5. A takaréklapokkal történő befizetés 
esetén az összeg bejegyzése a takarékköny
vecskébe ugyanúgy történik, mint a készpénz- 
befizetéseknél. Ez esetben azonban a köny
vecskében a vonatkozó tételnél „T” betűnek 
alkalmazásával kell jelezni, hogy takaréklappal 
történt a befizetés (L. a m. kir. postatakarék
pénztárnak és közvetítő hivatalainak teendőit 
és ügykörét szabályozó 3.314/1895. ein. számú 
szabályozó rendelet 33. §-át).

A takaréklappal történő befizetések külön 
rovaton történő elszámolására a postatakarék
pénztár a „Takaréküzleti Napialjegyzék” 
című, 187. számú, valamint a „Napi Sommázat” 
című 189. számú nyomtatványokat a jelenlegi 
készlet elfogytával módosított alakban állítja 
elő, amelyekben a befizetések céljaira két ro
vat lesz és pedig külön a készpénzben és külön 
a takaréklappal történő befizetések részére.

A közvetítő postahivatalok tehát az új 
nyomtatványok használatbavételénél a taka
réklappal történő befizetéseket úgy az aljegy- 
zékben, mint a napi sommázatban az e célra 
szolgáló külön rovatban számolják el.

Átmenetileg — az új nyomtatványok kT- 
adásái^g, — a hivatalok a takaréklappal történő 
befizetéseket a takaréküzleti napi aljegyzékben 
a készpénzben történt befizetésekkel együtt 
számolják el. A takaréklappal történt befizetést 
azonban a hivatalok az aljegyzékben a megfe
lelő tételnél „T” betű alkalmazásával jelezzék.

A takaréklapok összegét pedig a hivatalok 
átmenetileg a napi sommázat „jegyzet” rovatán 
tüntessék fel.

6. Az esetben, ha befizetés vegyesen kész
pénzben és takaréklappal egyszerre történik, a 
betétösszeget úgy a takarékkönyvecskében, 
mint átmenetileg a takaréküzleti napi aljegy
zékben csak egy tételben kell beírni, azonban

a befizetésként elfogadott takaréklapok da
rabszámát a „T“ betű előtt fel kell tüntetni.

7. A takaréklapokkal történt befizetések 
napi összegét a hivatalok a pénztárszámadás 
kiadási részének 7. üres hasábján „Takarék
lapok összege” címen kiadásként számolják el.
A befizetésként elfogadott takaréklapokat pe
dig a hó végén rendezve és kötegelve a pénz
társzámadás mellékleteként a központi szám
vevőséghez terjesszék fel.

II. Egyúttal a m. kir. pénzügyminiszter úr
ral egyetértésben az 1923. évi XXXII. te. 11.
§-val nyert felhatalmazás alapján a betét
könyvecskét kiállító -postahivataloknál rövid 
úton teljesíthető egyes visszafizetések között 
megkívánt határidőt 10 napban állapítom meg.

A változással kapcsolatban a postahivata
lok a „M. kir. postakatékpénztárnak és közve
títő hivatalainak a takarékforgalomból eredő 
teendőit és ügykörét szabályozó 3.314/1895. ein.
K. M. számú rendelet 32, §-t a következőkép
pen helyesbítsék:

Az 1 P betétminimumon aluli összegek ösz- 
szegvüjtésére a 17. nyomtatványszámú takarék
lapok szolgálnak, amelyek minden postahiva
talnál és postai értékcikk árusítónál darabon- 
kint 20 fillérért árusíttatnak. A takaréklapnak 
a betétminimum 1 P-nyi összegére való kiegé
szítése céljából a takaréklap e célra szánt he
lyére 10 darab egyenkint 8 fillér értékű hasz
nálatlan postabélyeget kell felragasztani. Az így 
kiegészített takaréklapot minden közvetítő hi
vatal köteles betét céljaira 1 P értékben el
fogadni. A postabélyegek felragasztásával 1 P 
értékre kiegészített takaréklapokat azonban 
akkor is akadálytalanul el kell fogadni, ha 
arra nem egyenlő értéknagyságú bélyegek ra
gasztalak fel.

Amennyiben a takaréklapon lévő bélyegek 
összértéke 80 f-en felül volna, de az 1 P 80 f-t » 
meg nem haladná, a hivatal az ily takaréklapot 
is kivételesen — vagyis ha ez ugyanazon betevő 
részéről nem rendszeresen és szándékosan tör
ténik — betétül elfogadja. Egy takaréklappal 
tehát kivételes esetekben is a takaréklap 20 f 
árát is beszámítva — legfeljebb 2 P-t lehet be
tétként elhelyezni. Az ennél nagyobb összegű 
takaréklapot a hivatal betétként nem fogadja 
el, hanem a fél kérelmére a takaréklapra fel
ragasztott bélyegeket, valamint a takaréklapot 
a szabályszerű becserélési díj ellenében ugyan
olyan értékű postabélyegekre, illetve takarék
lapra becseréli.
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Ugyanarra a betétkönyvre egy hónapban 
legfeljebb 10 takaréklap fogadható el betét 
gyanánt.

Hasznavehetetlenné vált, vagy már hasz
nált levélbélyegekkel ellátott takaréklapot be
tétül elfogadni tilos. A hivatal köteles az ilyen 
takaréklap benyújtójának személyazonosságát 
megállapítani, jegyzőkönyvet felvenni és a 
jegyzőkönyvet a felettes postaigazgatósághoz 
felterjeszteni.

A közvetítő hivataloknak a benyújtott ta
karéklapon levő levélbélyegeket felelősség 
terhe alatt sem átírni, sem átbélyegezni nem 
szabad.

Az 51., valamint az 56. §!§. első bekezdésé
ben írt „15 nap”-ot ,,10’‘-re kell helyesbíteni.

Budapest, 1928. évi október hó 18-án.

' A légiforgalom biztosítása érdekében feladott 
„Repmeteor“ címzésű táviratoknál a díjmini

mum nem alkalmazandó.
37.217.

Tekintettel arra, hogy a légiforgalom biz
tosítása érdekében a m. kir. légügyihivatal meg
felelő helyei által „Repmeteor” címre s belföldi 
rendeltetési helyekre szóló táviratok csaknem 
kivétel nélkül 5 szóból állanak, e táviratoknál 
folyó évi október hó 1-jétől kezdődőleg a díj
szabásszerű díjminimum alkalmazásától kivé
telesen eltekintek.

A kir. hivatalok ennek megfelelően a P. R. 
T. folyó évi augusztus hó 29-én megjelent 32. 
számában közzétett 31.155. számú rendelet szö
vegének 9-ik bekezdését „a díjaknak a felvevő 
hivatalhoz leendő megküldése végett’- kitétel 
után a következő mondattal egészítsék ki. „A 
„Repmeteor” címzésű táviratoknál a díj csak a 
tényleges szószám után számítandó a díjmini
mumra való tekintet nélkül”.

Budapest, 1928. évi október hó 9-én.

Uj magyar—lengyel távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

41.349.
Folyó évi október hó 20-án a távbeszélő 

forgalom Nagykőrös és Katowice, valamint 
Nyíregyháza és Skole közt megnyílik. A be
szélgetési díj az első viszonylatban 6 P 15 f„ a 
másodikban 5 P 45 f.

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

Budapest, 1928. évi október hó 12-én.

Változás a Táviró-Díjszabásban.
36,568.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabásban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 16. oldalon a 2. b) bekezdésben „via Im
perial’1 szavak törlendők; a 2 d) bekezdésben 
via Radio France szavak után „via London 
Imperial” útiránymegjelölés szúrandó be.

A 21. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban San Domingo köztársaság Haiti szigetén 
utáni „(via Ponce radio)” a következőképpen 
egészítendő ki: „(via Haiti radio vagy via Ponce 
radio)’1.

A 22. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Aruba és Bonaire után ,,3)” megjelölés, 
lent pedig a következő jegyzet írandó: 
,,3) =  LC =  via Északatlanti kábelek nem 
küldhető’1.

A 27. oldalon Guyana (francia) 1. Regina 
stb., valamint a 2. Többi hivatal-nál via Észak- 
atJanti kábelek — All America útirány helyett 
„via Északatlanti kábelek — Haiti” írandó, a 2. 
Többi hivatal útirány felsorolás után írandó: 
„via Északatlanti kábelek — Newyork—Rádió” 
s ennek szódíja „6*13”.

A 28. oldalon Surinam-nál a „Via Észak
atlanti kábelek*—All America” útmegjelölés 
helyett „Via Északatianti kábelek*—Haiti” út
megjelölés írandó.

A 28. oldalon Venezuela 1. Porlamar és 2. 
Többi hivatalhasábokban a „Via Északatlanti 
kábelek — All Amerika’1 útmegjelölés helyett 
„via Északatlanti kábelek — Haiti” útmegjelö
lés írandó.

A 29.> oldalon Arábia 2. Hedjar I. Djedda, 
Mekké (Mekka) után a következő hivatal neve 
írandó: „Taif (Tuf)”.

A 36. oldalon Philippini-szigeteknél 2. Lu- 
<jon-sziget stb., valamint 3. Visayas-szigetek 
sib.-nél a következő új útirány írandó: „France 
T. S. F.—Jávaff’1; szódíja a 2, csoportnál 4.48, 
a 3. csoportnál 5.21.

A 39. oldalon Uj-Hebridák-nál a Megjegy
zéseknél: „Különleges távirat és titkosnyelvű 
távirat nem küldhető.” szavak törlendők; 
ugyanitt a következő jegyzet meghagyandó, il
letőleg hozzáírandó: „Szolgálati korlátozások: 
=  MP = , =  Ouvert = , — D = .”

Ugyanezen az oldalon Union-szigetek-nél 
via Északatlanti kábelek — Vancouver útirány
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helyett „via Északatlanti kábelek — Suva- 1 
Radio“ útirány írandó. Ugyanitt, via Észak
atlanti kábelek — San Francisco útirány helyett 
„via Északatlanti kábelek—Awanui—Apia— 
Radio” írandó; ennek szódíja 6.03-ról 6.13-ra 
helyesbítendő.

A „Via Transradio—Vancouver” útirány 
díja az alább felsorolt helyeken, az illető hely 
„Via Északatlanti kábelek—Vancouver“ útirány 
díjával egyenlősítendők: a 32., 33., 34., 35., 36.,
37., 38. és 39. oldalakon: Chatam Islands; Cook 
vagy Hervey-szigetek: 1. Raratonga, 2. Aitu- 
taki, Mangaia, 3. Niue; Fanning-sziget; Fiji- 
szigetek: 1. Suva, 2. Leonka stb.; Gilbert-szige- 
tek: 1. Ocean Island „via Australie” és „via 
Suva radio”, 2. Tarawa, „via Australie“; Ka- 
vau Island; Macquarie-sziget; Marquises-szi- 
getek; Norfolk-sziget; Papua terület: 1. Port 
iHores by stb. 2. Oriomo; Pomotou-szigetek, 
„via Suva-radio”; Salamon-szigetek: 1. Tulagi- 
sziget, 2. Vanikoro; Samoa-szigetek: 1. Apia 
város, 2. Tutulia, 3. Ofu, Tau, „via Suva-radio“; 
Társaság-szigetek: Tahiti-sziget; Timor-sziget 
„via Indes-néerlandaises; Tonga vagy Barátság
szigetek; Uj-Caledonia „via Australie”; Uj- 
Guinea terület: í. Rábául, Kokopo, 2. Aitape 
stb., 3. Sepik River; Uj-Hebridák: Vila „via 
Australie” és „via Suva radio“; Uj-Zéland; 
Union-szigetek.

Budapest, 1928. évi október hó 9.-én.

Kinevezés.
42.060.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte 
Visinszky József II. osztályú postatisztet vég
leges minőségű postafogalmazóvá.

Budapest, 1928. évi október hó 15-én.

Forgalomköri változások.
40.617.

1. Bácskapuszta 65 Vác, Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vm„ váci j., ut. ezentúl Deákvár.

2. Bányavölgypuszta 65 Alcsut, Fejér vm., 
váli j„ ut. ezentúl Gyúró.

3. Bő kk. Sopron vm., csepregi j„ ezen
túl is.

4. Chernelháza kk. (80 1.) neve Chernel- 
házadamonya-ra változik, ut. pedig ezentúl Bő.

5. Csörötnek kk., Vas vm., szentgotthárd—
muraszombati j., ezentúl is.

6. Erdőmajor 65 Tordas, Fejér vm., váli j., 
ezentúl ut. Gyúró.

7. Gecse nk„ Veszprém vm., pápai j.-nál a . 
„pd”, illetve a „Magyar kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsora“ című segédkönyvben a 
„gy” jelzés törlendő.

8. Gór kk., Vas vm., sárvári j., ezentúl 
ut. Bő.

9. Gyúró kk., Fejér vm., váli j., ezentúl 
f )£3 is.

10. Gyuróipuszta 65 Gyúró, Fejér vm., váli 
j„ ezentúl ut. Gyúró.

11. Háromház kk., Vas vm., szentgotthárd 
-—muraszombati j., ezentúl ut. Csörötnek.

12. Huberpuszta 65 Vác, Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vm., váci j., ezentúl ut. Deákvár.

13. Ilmapuszta 65 Szaporca, Baranya vm., 
siklósi j., up. és ut. Vajszló, megszűnt hely, 
összes adatai törlendők a helységnévtárból.

14. Kálozdpuszta 65 Tordas, Fejér vm., váli 
j., ezentúl ut. Gyúró.

15. Kálvária n  Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., váci j., ezentúl ut. Deákvár.

16. Károlymajor 65 Bő, Sopron vm., csep
regi j., ezentúl ut. Bő.

17. Kisbajos kk. (159. lapon) adatai után 
beírandó: Szőgye kk-el egyesült.

18. Kishidegkút kk. adatai után beírandó: 
„Veszprémhidegkút elnevezéssel Nagyhidegkút 
kk-el egyesült”.

19. Kismórichida kk. adatai után beírandó: 
„Mórichida elnevezéssel Nagvmórichida kk-el 
egyesült”.

20. Kukucsamajor 65 Chernelházadamonya, 
Sopron vm., csepregi j., ezentúl ut. Bő.

21. Magyarlak kk., Vas vm., szentgotthárd 
—muraszombati j„ ezentúl ut. Csörötrek.

22. Miklósmajor 65 Gór, Vas vm„ sárvári 
j„ ezentúl ut. Bő.

23. Mórichida (199. lapon) után beírandó: 
„kk. Kismórichida és Nagymórichida egyesíté
séből, Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm., so- 
koroaljai j„ Est Eh. Tét, Győr i ü i es Szom
bathely, Tét—Felpés . . . .  pd. 589. ut. Tét, 
postáig. S. VII—1.”

24. Muzsaj kk. (200 lapon) adatai után be
írandó: „Röjtökmuzsaj elnevezéssel Röjtökkel 
egyesült”.

25. Nagyhidegkút kk. (204. lapon) adatai
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után beírandó: „Veszprémhidegkút elnevezés
sel Kishidegkút kk-el egyesült”.

26. Nagymórichida kk. (207. lapon) adatai 
után beírandó: „Mórichida elnevezéssel Kis- 
mórichida kk-el egyesült”. Ehhez képest az ott 
működő postaügynökség nevét: „Mórichidára’' 
változtatom.

27. Papvölgy n  Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., váci j., ezentúl ut. Deákvár.

28. Rátót kk., Vas vm., szentgotthárd— 
muraszombati j., ezentúl (§>£3 is.

29. Röjtök kk. (243. lapon) neve ezentúl
„Röjtökmuzsaly”. Ehhez képest az ott működő 
postaügynökség nevét: „Röjtökmuzsalyra”
változtatom. A község adatai után beírandó 
még: „Muzsaj kk-el egyesült”.

30. Szaporca kk-nél (257. lapon) a )-( jelzés 
után a lakott helyek közé felvett „Ilmapuszta”, 
mint megszűnt hely, törlendő.

31. Szentgyörgypuszta O  Alcsut, Fejér vm., 
váli j., ezentúl ut. Gyúró.

32. Szögye kk. (268. lapon) adatai után be
írandó: „Kisbajcs kk-el egyesítve”. „

33. Tordas nk., Fejér vm., váli j., ezentúl 
ut. Gyúró.

34. Törökhegy O Vác, Pest-Pilis-Solt-Kis- 
kun vm., váci j., ezentúl ut. Deákvár.

35. Veszprémfajsz (296. lapon) után fel
veendő: „Veszprémhidegkút kk. (Nagyhidegkút

és Kishidegkút egyesítéséből.) Veszprém vm., 
veszprémi j., up. és ut. Tótvázsony”.

A 26. és 29. tétel alatti névváltozás a m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában, va
lamint az Irányítási füzetben is keresztülvezet 
tendő.

Helyesbítés a Helység'névtárban.
22.628.

A Helységnévtár 185. oldalán Lőrinci kk. 
után felveendő: Lőrinci szőllőtelep Lőrinci, 
Nógrád és Hont k. e. e. vm., sziráki j. u. p. és 
u. t. Lőrinci.

Budapest, 1928. évi október hó 12-én.

Változások az irányítási füzetben.
41.917.

A P. R. T. folyó évi 29. számában meg
jelent 24.214. sz. rendeletemmel kapcsolatban 
az „Irányítási füzet” című segédeszközben be
állott változásokat az alábbi kimutatásban 
közlöm.

A hivatalok a változásokat vezessék ke
resztül és a szükséghez képest intézkedjenek a 
helyes irányítás iránt.

Hivatal, ügynökség

H
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ya
di
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va
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Alsóbagod -7 1. Zalaegerszeg 7829 v, 210 210 után: 1. Zalaegerszeg 7823 v.

Barcs 7 — _ 1. 31/6219 v. elé: 1. P 2.—

Beregsurány 7 — V ásárosnam ény elé: 120

Csapod pu. 7 1. Bp 72 214 v. —

Csaroda 7 — V ásárosnam ény elé: 120

Csehimindszent 7 23 Felsőoszkó elé: 24

Csorna 7 — Az 58 a 176 u tán  viendő át

D iósviszló 7 — 187, 187 helyett: 187, 187

1
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■Hivatal, ügynökség

H
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

H arkány 7 187 u tán: 188 188 u tán: 188

Iván 7 1. Bp 72/214 v. —

• Kenyéri pu. 7 1. Bp 72'214 v. —

Lengyeltóti 7 a végén: 66 a végén: 66

Pécs 2 7 az utolsó sorban: 
1. K aposvár 188

6437 v. u tán: 188,
1916-nál K aposvár helyére: 1. Bp. 72- 
a 61 u tán: 1. Nk. 2—1. 23—1. Barcs 
1—1. 128/6218 v.

Répcelak 7 1. Bp. 72/214 v.
1. Szomb. 2/8241 v.

176 u tán: 1. Bp 72—
—1. Szomb. 2/8213 v, 264, 176

Siklós 7 — 187, 188 helyett: 188, 187

Sopron 1 7
1. Bp. 72/102 v, 1. Bp 72— 
1, G yőr 2/104 v, 1, 13—
1. G yőr 2/112 v.

f

Sümeg 7 — 7522 v. helyett: 7512 v. 
és utána: 1. Bp 72/7524 v.

Szava 7 188 187 után: 187

T arpa 7 — V ásárosnam ény elé: 120

Terehegy pu. 7 187. Harkány/187 188 után: 188, H arkány 188

Tiszaszalka 7 — V ásárosnam ény elé: 120

Vönöck 7 1. Bp 72/214 v, —

Zalaegerszeg 7 24 után: 86 
a 4. sorban 210

314 v. u tán: 210,
3. sorban J. Bp 72/gépk. u tán : 86

Zalalövő 7 Az .összes adatok 210, 216, 1. Zalaegcrszeg/7823 v. 216

Zalaszentgyörgy 7 — 210 után: 1. Zalaegerszeg/7823 v.

Budapest, 1928. évi október 12-én. »

Sajtóhibaigazítás.
I.

ad 34.281.
A P. R. T. folyó évi 35. számában közzé

tett 34.281. számú rendelet 3. bekezdése („Mo
gyoróska Disznóshorvát stb.) törlendő. 

Budapest, 1928. évi október hó 19-én.

II.
ad 38.015.

A folyó évi P. R. T. 37. számában közzé
tett 38.015. sz. rendelet 2. sorában „klotild- 
ligti” szó „klotildligeti”-re javítandó.

Budapest, 1928. évi október hó 22-én.
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Pályázati hirdetmény.
39.867.

Postamesteri állásra, a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek és a m. kir. posta

mesterek és postamesteri alkalmazottak orszá
gos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tagként 
való belépésnek a kötelezettsége mellett.

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 pécsi m. kir. postaigaz
gatósághoz 1928. évi november hó 7-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi október hó 8.-án.

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegitők személyi adatairól.
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A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
közgyűlése.

Az intézet választmányának 1928. évi ok
tóber hó 18-án tartott ülésén hozott határozata 
szerint az intézet 1927/1928. évi rendes köz
gyűlését 1928. évi december hó 8-án (szomba
ton) délelőtt 9 órakor, Budapesten a m. kir. 
postavezérigazgatóság tanácskozótermében 
tartja.

Az alapszabály 44. §-a értelmében a köz
gyűlés tárgysorozatát is feltüntető szabály- 
szerű meghívó a P. R. T.-ban a közgyűlés nap
ját megelőzően 15 nappal fog közzététetni.

Ugyanezen §. rendelkezései szerint csak 
azok az indítványok vehetők fel a közgyűlés 
tárgysorozatába, melyek a közgyűlés napja 
előtt legalább húsz (20) nappal az intézethez 
beérkeznek.

Budapest, 1928. évi október hó 17-én.
Elnökség.

Kiadói állást keresnek.
Mindhárom szakban jártas kiadónő, ki 

többnyire mint helyettes működött, kiadónak 
vagy helyettesnek ajánlkozik bárhova. Szíves 
megkeresést Nagy Jusztin kiadónő, Jásztelek, 
Szolnok megye kér.

önálló hivatal vezetésre képes kiadónő 
tízévi gyakorlattal, azonnalra állást keres. 
Postakiadó, Székesfehérvár, Palota-utca 17.

Mindhárom szakban jártas kiadó alkal
mazást vállal november 1-től, esetleg november 
15-től. Cím: Rostaházy Iván pt.-kiadó, Vár
palota.

Mindhárom szakban jártas, de főkép jó 
távirász, állandó alkalmazást keres. Ajánlato
kat Exner Mária, Sárvár címre kérek.

Szerény igényű kiadónő, lehetőleg állandó 
alkalmazást vállal november 1-ére vagy 15-ére. 
Szives megkeresést kér Kisgyörgy Etel, Mező- 
keresztes.

Gyakorlott kiadó állandó alkalmazást ke
res, helyettesítést is vállal. Papp Borbála pt.- 
kiadó, Eger, Szervita-u. 25.

Kiadónő november 15, vagy december 
1-től állást keres. Számadást önállóan készít. 
Szives megkeresést: Szemere, Abaúj-Torna
m. címre kér.

Hosszú gyakorlattal posta-távirda férfh 
kiadó, szerény feltételekkel ajánlkozik állandó 
vagy hosszabb helyettesítési alkalmazásra no
vember 1-jei belépéssel. Szives meghívásokat 
Nagy postakiadó, Letenye, Zala megye kér.

Gyakorlott kiadó alkalmazást keres. 
Kandi Gabriella, Kiskunhalas, Eötvös-utca 8.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. OKTÓBER 37. lO. szám.

T A R T A T O M
Elveszett keletbélyegző.
A takarékossági propaganda támogatásiá. 
Változások iaz irányítási füzetben, 
P ostatakaréklapok megrendelése. 
Kinevezés.

H ivatal áthelyezés.
Szünetelő postaügyiiŐkseg megnyitásd, 
Postaügynökség megnyitása.
Kiadói állást keresnek.

Elveszett keletbélyegző. akár a kifizetések alkalmával a pénz átvevő jé-
40.189.

A kartali postaügynökség keletbélyegzője 
elveszett.

Ennek pótlására nevezett postaügynöksé
get „A” albetűvel készült új bélyegzővel lát
tam el.

Felhívom a kir. postahivatalokat (és ügy
nökségeket), hogy abban az esetben, ha az el
veszett bélyegző lenyomatával ellátott bármely 
küldemény vagy okmány kezelésük alá kerül, 
azt a tényállás bejelentése mellett előttes 
postai hatóságukhoz terjesszék fel.

Budapest, 1928. évi október hó 20-án.

A takarékossági propaganda támogatása.
ad 42.350.

A világszerte felkarolt takarékossági pro
paganda érdekében Magyarország folyó évi 
október hó 31-én ismét, úgynevezett takaré
kossági napót rendez s ennek sikere érdekében 
folyó munkába a m. kir. posta, a múlt évihez 
hasonlóan, az idén is bekapcsolódott.

Felhívom tehát a kir postahivatalokat (és 
ügynökségeket), hogy a takarékosságot propa
gáló és a P. R. T. jelen számához csatolva meg
küldött röpcédulákból — a folyó évi novem
ber havi járandóság'kifizetése alkalmával — 
adjon át egy-egy példányt minden, egyes ottani 
postaalkalmazottnak (órabéresnek és posta- 
mesteri alkalmazottnak is).

A még fennmaradó röpcédulákat pedig —

nek, akár a postát igénybevevő bármely más 
félnek — osszák ki és ugyanakkor a feleket a 
takarékosságra buzdítsák.

A P. R. T. jelen számához szintén mellé
kelt plakátot pedig folyó évi október hó 31-én 
hivatali helyiségükben a közönség által hozzá
férhető (feltűnő) helyen függesszék ki.

Egyébként felhívom a postahivatalok 
(és ügynökségek) figyelmét a P. R. T. 1927. évf. 
42. számában ez ügyben közzétett 41 289. sz. 
rendeletemre s elvárom, hogy a takarékossági 
propaganda támogatására a postaszemélyzet 
az idén is mindent megtesz.

Ez alkalommal különösen hangsúlyozni kí
vánom, hogy a takarékossági propaganda nem 
kizárólag a tőkegyűjtés előmozdítására irányuló 
mozgalom, hanem általános propaganda, amely
nek célja részint a felnőtt embereket a takaré
kos életmódra rávezetni, általában takarékos
ságra szoktatni, arra buzdítani, részint pedig 
a serdülő generációnak a takarékosság szelle
mében való nevelésére szülői, tanítói, .tanárai 
útján üdvös befolyást gyakorolni. Mert nem 
csupán pénzzel, hanem egyébbel is lehet taka
rékoskodni.

Különösen fontos és elengedhetetlen ez- 
az üzemeknél, ahol az üzemek vagyonának a 
kezelése a tisztviselőkre és alkalmazottakra' 
van bízva és ahol a személyzet az üzem folyta
tásához szükséges és üzemfolytatás közben fél
használásra kerülő kisebb-nagyobb értékű; 
anyagokkal gazdálkodik.

Budapest, 19Í28. évi október hó 24.-én.
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Változások az irányítási füzetben.
43.565.

A P. R. T. folyó évi 29. számában megje
lent 24.214. számú rendeletemmel kapcsolatban, 
az „Irányítási füzet” című segédeszközben be-

40. szám.

állott változásokat az alábbi kimutatásban 
közlöm.

A hivatalok a változásokat vezessék ke
resztül és a szükséghez képest intézkedjenek a 
helyes irányítás iránt.

Hivatal, ügynökség

H
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di
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

*
A baujszántó 7 9923 M 2/után: 402/9984

Abaujszolnok 1 — id. sziin.

1 IV III.
Aggtelek 6 Tornanádaska helyette: Ózd

7 1 10/41 P utnok után: 42

Bajonta 7 D 2/5734 v. —

Balatonalmádi 7 Az összes adatok 48, 48

Balatonkenese 7 t f  >> 48, 48

Barabás 7 V ásárosnam ény helyette: Csaroda

Beled 7 1. 51 8220 v. helyette: 1. Sopron 1/8220 v.

Bocskaykert 7 Az összes adatok 1. 299, 20, 45, 20, Debr. 2/20

V- • ’ ■
Bodrogkeresztur 7 34 402 v. u tán  34

Bodvaszilas 7 — 9824 v. után 165

Bojárhalom 7 1. 76 ' —

Borsodszemere 7 Szihalom 34

Csobád 7 1502/a helyette : 1514 v,

Derecske 7 — 5724 v. u tán: 156

D etk 7 % Ludas u tán: 34

Domoszló•
7 — 34M »»

% -

Erk 6 H atvan helyette : Szolnok

•< ' r  * - * * • •

I

EBBaM
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Hivatal, ü g y n ö k s é g
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Fegyvernek 2 7 — 20 után: 45

Felsőgagy 7 Forróencs helyette: Encs

Felsőnyárád 6
7

Az összes adatok 
Szuhakálló

Miskolc—Űzd 
Sajókaza

Forró 7 Forróencs Encs

G eszt 7 — 164 helyett: 164

G ibárt 7 Forróencs Encs

Gönc 7 — 9923 he lye tt: 9984

Gulács 7 V ásárosnam ény Tarpa

G yőr 2 7

4. sorban: 58
1. Veszp. 1—1. 106-1. 106— 
1. Zirc/7113 v„
1, Sopron 1/103 v.,
1. 176/111 v.

53 elé: 53 
1305 v. u tán: 58

H ejőszalon tr pu. 7 — 9423 helyett: 9425

Hidas 7 — 44 után: 43
»

H üdosesépány 7 41 elő tt: 1.
t

Ivád 7 — P étervására után: 78

Jászfényszaru 7 — 100 helyett: 100

Kaba 7 — 299 után: 1. D 2/1707 v.

Kék 1 — id. sziin.

Kelemér 7 — Putnok u tán : 42

Királd
1
7

pu.
♦ 41 he lye tt: 1. 41/9225 v.

Kisnána 1 — id. szün.

Kisvárda 7 1. 45/2314 v. —

Komoró 7 — 115 után: 19
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Hivatal, ügynökség
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Körösszakái 7 1. 45/502 v.

Körmend 7 216 1802 v. után: 216

Krasznokvajda 7 — Forróencs helyett: Encs

M ándok 7 — 1. 19 u tán: ,1527 v.

M arcaltő 7 114 —

M ezőcsát 7 — 1. 10 elé: M 2  —

Mezőkövesd 7 1. 33, 33 és 38 elé: 1. cs.

Mezősas 7 1. 45 502 v. - —

M ezőzombor 7 34, 34 33, 34

Moson 7 14 2 v. u tán: 14

Onga 7 34 - - • 142 u tán: 1. M2/1514 v.
_______________________ i

Ózd .7 41 u tán: 1. Bp. 72/9798 v.

Pápa 7 3 sorban : 114
53, 53 helyett: 53, 53.
1329 v. után: 1. Szomb. 2/1317 v. 114 
4. sorban  Veszprém 1 helyett: 
l. Veszprém  1/gépk.

Pusztam onostor 7 — . 100 helyett: 100

Püspöknádasd 7 — 44 u tán: 43

Ragály 7 — P utnok után: 42

Rakaca 7 Forróencs- K rasznokvajda

Rákóczifalva ' 7
*

Szolnok 1 helyett: Szolnok 2

Sárospatak 7 — 1. M 2 után: — 1. Szerencs —

Siófok 7 1. Bp, 72/202 v. 
1. Bp, 72/204 v. —

Sóstógyógyfürdő 7 — 134 után: 1. 45/106 v.

i |
%
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H i v a t a l ,  ü g y n ö k s é g
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S z a n y 7 114 —

S z o l n o k  2 7 — 1. s o r b a n :  19 h e l y e t t  19

T a r n a ö r s 6 H a t v a n h e l y e t t e :  S z o l n o k

S z o m b a t h e l y  2 7
1. s o r b a n :  1. 2 1 6  
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Budapest, 1928. évi október hó 23-án.

Postatakaréklapok megrendelése.
ad. 42.804.

A postatakaréklapok használata tárgyában 
a folyó évi P. R. T. 39. számában megjelent
42.804. sz. rendeletem kapcsán értesítem a 
postahivatalokat, hogy a „postatakaréklap“ c.

nyomtatványból az első szükségletnek meg
felelő készletet a m. kir. posta értékcikkrak
tára a postahivataloknak közvetlenül megkül- 
dötte. A postahivatalok a további szükség
letet a szokásos módon közvetlenül az érték
cikkraktárnál rendeljék meg.

Budapest, 1928. október hó 26-án.
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Kinevezés.
42.471.

I. A -m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
kinevezte:

a) postafőellenőrökké: Pusofszky Béla,
Nagy Árpád, Zalán Gusztáv és Kösztner Má
tyás ellenőröket;

b) postaellenőrökké: Lagler Jenő, Schwarz 
Henrik, Kresz Róbert, Kugler Antal, Budai 
György, Kohl Antal segédellenőröket.

II. A m. kir. posta vezérigazgatója kine
vezte:

a) 1. osztályú postatisztekké: Bertalan Zol
tán, ifj. Kanyicska Boldizsár, Boros Gyula, 
Weisz Károly, Keresztény Oszkár és Sro- 
czynszki Gyula II. osztályú tiszteket;

b) ideiglenes minőségű II. osztályú posta
tisztekké: Tatár Gyula, Ács Ferenc, Balezer 
Béla kezelőket, valamint Goehlert Béla, ifj. 
Elbert János, Kovács Miklós, Németh János 
Jenő, Lengyel László és dr. Glaz József díj- 
nokokat;

c) postasegédtisztekké: Bechó Győző, volt 
segédellenőr postadijnokot, Biró Dániel 
Schwarz Gottfried és Hajdú Gyula kezelőket;

d) postasegédtisztnőkké: Földes Aladárné, 
Hetey Józsa, Ribszki Ilona, Zsigmond Anna, 
Bábosik Miklósné, Strasser Margit, Fuchs Sán- 
dorné, Dénes Andrásné és Dőry Mária kezelő
nőket;

e) posta műszaki segédtisztekké: Rajeczky 
Béla, Csók Lajos, Larisch Lajos, Zana Béla, 
Zsolnai József, Kiss Ferenc, Nagy József, 
Skrabák János és Sturm Róbert műszaki ke
zelőket;

f) ideiglenes minőségű postakezelőnőkké: 
Scherer Emma, Takács Lászlóné, Fülöp Jenő- 
né, Fekete Erzsébet, Oravecz Emma, Ströcker 
Katalin, Tiefbrunner Izabella, Költő Emma, 
özv. Okos Istvánná, 'Árokszállási Irén. Pál 
Györgyné, Marady Jolán, Marsovszky Mária, 
Tóth Erzsébet, Kocsis Etel, Nagy Ferencné és 
Veres Julia díjnokokat;

g) II. osztályú posta garagemesterekké: 
Boda Ádám és Józsa Béla gépkocsivezetőket;

h) I. osztályú posta vonalfelvigyázókká: 
Kovács Boldizsár, Mornoila Traján, Habjanecz 
János, Szedlák László és Klicserics József II. 
osztályú vonalfelvigyázókat;

i) II. osztályú gépkezelővé: Kromperger 
József órabéres szakiparost;

j) II. osztályú csoportvezetőkké: Finszter 
Jakab, Bandula Mózes, Petija András és Far
kas János órabéres szakiparosokat;

k) kocsikezelővé: Bányai Árpád órabéres 
betanított munkást;

l) II. osztályú szakaltisztekké: Kónyi Jó
zsef, Kálmán József, Józsa György, Székely 
Ede, Littmann Károly és Szekeres István I. 
osztályú altiszteket;

m) I. osztályú postaaltisztekké: Gardó
Sándor, Schekulin János, Gruspán Péter, Ma- 
róthi József, Wolfbeisz Lajos, Apró József, 
Kovács Sándor solti, Kormos István, Sarusi 
Sándor, Gulogi Mihály, Gaudényi József, Fe- 
renczi György, Tárnék József, Batki István, 
Androvics Péter, Pálfi János bókaházi, Bereth 
József, G. Kelemen István, Bucsi Ferenc, 
Sztyehlik Lajos, Kanyicska Boldizsár, Ádámka 
István, Mózer József, Vitók Mihály, Ráboczkv 
Mihály, Sutyák Mihály, Bachán József és Tor
ma András II. osztályú altiszteket;

n) ideiglenes minőségű II. osztályú posta
altisztekké: Tornyos György igazolványos
csendőraltisztet, Stippits János órabéres mun
kást, Hegedűs István, Szabó István, Oravecz 
Illés, Fekete András, Varga Mihály mocsai 
havibéres kocsisokat, Farkas József, Steinbach 
Lajos, Wagner Gusztáv, Hasas János, Pachota 
Rezső, Németh József, Garabuczi János, 
Gráczia József, Rácz István, Frajsták P£l, 
Gyebrovszy Pál, Kiss János nyárádkösz- 
vényesi, Szekulics Vince, Vass Ferenc, Hüse 
József, Vizer Dezső, Szikra Balázs, vitéz 
Ákosfai Mihály,.- Domonyik János, Farkas 
János, Balázs Péter, Lakos György, Mol
nár B. Gyula, Krnács János, Kegye János, 
Krischneider Gyula, Janosovics Kálmán, Ko
vács Gábor ráckevei, Magyar István, Franta 
Rezső, Romsics József, Kovács Gyula barcsi, 
Dolmány István, Ladeczky József, Szűcs (Ma
rosi) József, Sződi György, Gerecs Zsigmond, 
ifj. Heller József, Báli József zalaszentlőrinci, 
Garbacz János, Lagler Mátyás soproni, Sabáli 
Károly, Dobrai József, Horváth Gyula szom
bathelyi, Kasza József, Kókai István, ifj. Szabó 
Sándor tolnanémedi-i, Tőke Béla, Schirmer 
István, Gábor Mihály, Baricsa Áron, Halmi 
János, Liska Pál, Pataki József, Jakab István, 
Tatár Sándor, Alföldi János, Csonka Imre, vi
téz Ete Mihály, Gőz Lajos, Halmi Sándor, Rádi 
János, Tóth Gergely salföldi, Zaletnik István, 
Antal György várpalotai, Bekker Jakab, Be-
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senyei András, Czibula Pál, Fabók János, Gaál 
András, Gölöncsér. Gábor, Horváth János per- 
kátai, Ividics István, Sebestyén Dezső, Tóth 
Sándor nagykátai, Ács Sánta Jánós, Bodó An
tal, Bottyán István, Burghardt Sándor, ifj. 
Gyurján Pál, Jeszberger Ferenc, Kovács Imre 
badacsonytomaji, Král Lajos, Magda János, 
Martonyi Béla, Nagy Bertalan mátészalkai, 
Nagy Miklós ludasi, Paksz Sándor, Sárközy 
Lajos, Sprung Árpád, Szecskás Mihály, Urbán 
István. Versits István, Ágics János, Bajári Já
nos, Horváth János ikervári, Horváth István 
rákospalotai, Jámbor István, Kellner János, 
Kis Imre esztergomi; Kozma Antal, Móczár 
József, Serfőző Flórián, Ungár József, Ay Mi
hály, Brücher Vilmos, Farkas Sámuel, Plorváth 
János csepéni, Káló András, Kubik Pál, vitéz 
Marton Mihály, Szever Pál, Vickovic Antal, 
Szabó Sándor pátyi, Hencz József, ifj. Ács Pál, 
Ángyási László, Danes Kálmán, Deák György, 
Gál Béla budapesti, ifj. Gál János csukárpakai, 
Gáspár István sáregresi, Gelencsér Mihály, Kell
ner Mihály adonyi, Kohlmann József, Nagy 
Jenő máramarosszigeti, Szabó István üllői, Szabó 

Sándor biai, Szatmári István budapesti, Szől- 
lősi János, Viola István, Tóth Endre rákosli
geti, Micsei Mihály, Koncz György nagykátai, 
Lipták Fegó Pál, Borók Antal, vitéz Mikóczi 
János, Szemeti László, Hegedűs Béla pátyi, 
Papp Béla mezőnyárádi, Vida József, Tóta Jó
zsef, Kárczis József, András János, Ágoston 
Lajos, Bodó János, Dremel István, Durmics 
László, ifj. Fuchs György, Horváth Sándor 
magyarkeresztúri, Humml Márton, Kovács 
Gábor dabi, Pémer György, ifj. Prandovszky 
Ferenc, Puskás József nagyperkátai, Szemők 
László, Tóth József jáki, Valu József, Vecsev 
Károly, Vurst Márkus, Császár Géza, Feith 
György, Györgyövics Pál, Kaputa István, Ke
rék Béla, Mészáros István pusztafáncsi, Bacskó 
Pál, Száki András, Vimmer Sándor, Wächter 
Sándor, Vati József kisegítő szolgákat, Bors 
István, Fekete János dunapentelei, Vellai Jó
zsef, Vass Miklós, Horváth Pál páhi-i, Südi 
István, Németh György és Biliege János havi
béres postakocsisokat.

Budapest, 1928. évi október hó 17-én.

Hivataláthelyezés.
41.277.

Alsóbagod postahivatal a pályaudvarról a 
községbe helyeztetett. Ezért a hivatalok név
sorában, a helységnévtárban és az irányítási 
füzetben a „p. u.” jelzés törlendő.

Budapest, 1928. évi október hó 18-án.

Szünetelő postaügynökség megnyitása.
35.097.

A jelenleg szünetelő Dömsöd-p. u. posta
ügynökség (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, 
ráckevei járás) folyó évi november hó 1-től is
mét működik.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala továbbra 
is a dömsödi postahivatal, díjnégyszögszáma 
változatlan.

A Helységnévtár, a M. Kir. Postahivatalok 
és Postaügynökségek Névsora, valamint az 
Irányítási Füzet ennek megfelelően helyesbí
tendők. . |  ,  i

Budapest, 1928. évi október hó 19-én.

Postaügynökség megnyitása.
42.958.

Ejrdőváros hegyközségben ( n  Veresegy
ház, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, váci já
rás) folyó évi november hó 1-étől postaügy
nökség lép életbe.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala Veresegy
ház, díjnégyszögszáma 25, díjöv száma 2.

A Helységnévtár, a M. Kir. Postahivatalok 
és Postaügynökségek Névsora, valamint az 
Irányítási Füzet ennek megfelelően helyesbí
tendő.

Budapest, 1928. évi október hó 19-én.

Kiadói állást keresnek.
önálló hivatal vezetésére képes kiadónő, 

tízévi gyakorlattal, azonnalra , állást keres. 
Postakiadónő, Székesfehérvár, Palota-utca 17.

Másfélévi gyakorlattal kisegítőnek ajánl
kozik fiatal leány, ki a kezelést önállóan végzi 
és háztartásban segédkezik. Vidékre is. Cím: 
Schiklódy Mária, Rákospalota, Mária-utca 12.
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Mindhárom szakmában jártas, számadást 
önállóan végző férfi kiadó állandó alkalmazást, 
esetleg helyettesítést vállal. Levélbeni megke
resést a fizetés megjelölésével, Szedmák János 
postakiadó, Vámosgyörk címre kér.

Mindhárom szakban jártas kiadónő, ki 
többnyire mint heyettes működött, kiadónak 
vagy helyettesnek ajánlkozik bárhová. Szíves 
megkeresést: Nagy Jusztina kiadónő, Jásztelek, 
Szolnok megye, kér.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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T A R T A L O M
Lefoglalandó sajtóterm ék.
A  k ö z ö n s é g e s  é s  t á v i r a t i  p o s t  á l l t a i  v á n y  f o r g a l o m  b e 

r e n d e z é s e  E g y ip t o m m a l .

i , J e g y z é k  a  v á m k ö z v e t i t o  p o s t a h i v a t a l n á l  e l s z á m o l t  

d í j j e g y z é k e k r ő l “  c ím ű  ú j  n y o m t a t v á n y  r e n d s z e r e s í t é s e .

K a l a u z p o s t á k  k ö z l e k e d é s é b e n  b e á l l t  v á l t o z á s .  J e g y *  

e é k e lő  m e n e t  b e r e n d e z é s e  S z o l n o k  é s  H a t v a n  k ö z t .

H e l y e s b í t é s  a  H e l y s é g n é v t á r b a n  é s  a  m . k i r .  p o s t a h i 

v a t a l o k  é s  ü g y n ö k s é g e k  c ím ű  s e g é d k ö n y v b e n .

K i n e v e z é s .

S z e m é l y z e t i e 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  1928. é v i  s z e p t e i t l b e t  

h a v i  f o r g a l m a .

P á l y á z a t  p o s t a m e s t e r i  á l l á s r a .

P á l y á z a t  p o s t a ü g y n ö k i  á l l á s r a .

K i a d ó i  á l l á  i t  k e r e s n e k .

Lefoglalandó Sajtótermék.
44.423.

A budapesti kir. törvényszék vizsgálóbí- 
fája folyó éyi október hó 26-án kelt B. II. 11.362/ 
1928. számú végzésével,Budapesten a Franklin- 
társulat részvénytársaság nyomdájában előállí
tott „Földi Mihály: A Csábító Regény“ cím alatt 
megjelent könyvnek a lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
budapesti kir. ügyészség sajtóosztályának 
küldjék be.

Budapest, 1928. évi október hó 28-án.

A közönséges és távirati postautalványforga- 
lom berendezése Egyiptommal.

40.701.
Egyptommal a folyó évi november hó 15- • 

tői kezdve a mindkét irányú közönséges és táv
irati utalványforgalom az alábbi feltételek mel
lett megnyílik. Közönséges és távirati utalvá
nyok Egyiptomnak csak a rendeletem végén 
közölt kimutatásban felsorolt postahivatalaihoz 
küldhetők.

Egy utalvánnyal küldhető legmagasabb 
összeg mindkét irányban 40 angol font.

A Magyarországból Egyiptomba címzett

közönséges postautalványok francia vagy an
gol nyelven, a távirati utalványok azonban csak 
francia nyelven állíthatók ki. Ellenkező irány
ban úgy a közönséges, mint a távirati utalvá
nyok angol nyelven is kiállíthatok.

Magyar nyelven ebben a forgalomban még 
az utalványok összegét sem lehet kifejezni.

A pengőnek átszámítása angol fontra az 
Egyiptomba küldendő utalványoknál ugyan
azzal az átszámítási kulccsal történik, mint a 
Nagybritanniába szóló utalványoknál. (Az át- 
számításra nézve 1. a P. R. T. 1925. évi 29. szá
mában közzétett 14.435. sz. rendelet I. címének 
4. pontja alatt közölt példát.)

Egyiptomban pedig a postautalványok 
összegét úgy a feladásnál, mint kifizetésnél 1 
angol font =  975 m/ms (milliémes) változatlan 
árfolyammal számítják át.

Az Egyiptomba szóló közönséges és távirati 
utalványok továbbítása a következőképpen tör
ténik;

a) Közönséges postautalványok.

Á Kairo, Port Said és Suez városokba cím
zett közönséges postautalványokat városonkint 
külön borítékba helyezve: „Au Chef de la 
Caisse Postale du Bureau de Caire” vagy „de 
Port Said” vagy „de Suez” címre, Egyiptomnak 
a közönséges postautalványforgalomban részt
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vevő többi postahivatalaihoz címzett posta- 
utalványokat pedig .az Alexandria városba szóló 
postautalványokkal együtt közös borítékba he
lyezve ,,Au chef de la Caisse Postale du Bureau 
d’Alexandrie” címre kell továbbítani.

b) Távirati utalványok:

Az utalványtáviratokat közvetlenül a ren
deltetési hivatalhoz kell címezni, „Via Eastern” 
útiránymegjelöléssel kell ellátni és az utalvány
táviratért ennek az útiránynak megfelelő díjat 
kell számítani.

A fedezeti lapokat borítékba helyezve 
szintén a rendeltetési hivatalhoz kell címezni és 
továbbítani.

A z Egyiptomból Magyarországba szóló 
közönséges és távirati utalványok továbbítása 
és azok összegének átszámítása.

Az Egyptomból Magyarországba címzett kö
zönséges postautalványok átszámítását az utal
ványkicserélő hivatal, a távirati utalványok át
számítását pedig a központi táviróhivatal végzi. 
Evégből az egyiptomi postaigazgatás a Magyar- 
országba szóló közönséges postautalványokat 
az utalványkicserélő hivatalhoz, a távirati utal
ványokat pedig a központi távirdahivatalhoz 
irányítja. A fedezeti lapokat azonban a feladó 
egyiptomi postahivatalok közvetlenül a magyar 
rendeltetési postahivatalokhoz küldik. Az em
lített hivatalok az utalványozott angol font 
összeget az angol fontnak a budapesti áru- és 
értéktőzsde által az átszámítást megelőző napon 
(legutolsó árfolyam) megállapított hivatalos de
vizaárfolyamtáblázat pénzrovatában közölt ár
folyamon átszámítják pengőre. Az átszámított 
összeget az utalványkicserélő hivatal piros tin
tával az Egyiptomból érkezett közönséges pos
tautalvány fejlécére, a központi táviró hivatal 
pedig az utalványtávirat szövegének végére 
írja. A rendeltetési hivatal címzettnek ezt az 
összeget fizeti ki.

Ha valamely Egyiptomból Magyarországba 
küldött közönséges postautalvány az utalvány
kicserélő hivatal, távirati ütalváAy pedig a köz
ponti táviróhivatal kikerülésével közvetlenül 
érkezne a rendeltetési postahivatalhoz, úgy ez a 
hivatal a közönséges postautalványt haladékta
lanul küldje el az átszámítás eszközlése végett 
Zárt borítékban a m. kir. posta utalványkicse- 
télő hivatalához, a távirati utalványra nézve pe

dig intézzen azonnal szolgálati táviratot a köz
ponti táviróhivatalhoz, melyben a távirati utal
vány angol font összegének átszámítását kéri.

Kifizetési értesítés kérhető és a közönséges 
postautalványok expressz kézbesítése kiköt
hető.

Expressz kézbesítés kikötése esetén az 
egyiptomi rendeltetési postahivatal az utalványt 
a kézbesítő kerületen belül lakó címzett részé
re expressz kézbesíti, a kézbesítő kerületen kí
vül lakó címzett részére azonban csak értesítőt 
küld.

Utánvételes levélpostai küldemények és 
utánvételes csomagok, valamint postai megbí
zások a további intézkedésig Egyiptomba nem 
küldhetők.

Félreértések elkerülése végett hangsúlyo
zom, hogy Port-Saidban és Alexandriában a 
francia postahivatalokhoz francia frankról szóló 
postautalványok továbbra is küldhetők.

Ugyancsak továbbra is küldhetők közönsé
ges postautalványok Egyiptomba Nagybritannia 
közvetítésével. A közönség azonban felvilágo
sítandó, hogy a közvetlen utalványforgalom 
előnyösebb.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet 
a Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és 
Rádió-Díjszabás 24. oldalán „Utalványforgalom 
a következő országokkal van” című kimutatás
ban.

K I M U T A T Á S
azokról a postahivatalokról, amelyek Egyip
tomban a közönséges és távirati utalványfor
galomban részt vesznék.

Távirati utalványok csak azokhoz a hivata
lokhoz küldhetők, amelyek neve mellett a ki
mutatásban „T” betű szerepel.
A b a  e l  W a q f  T
A b b a s s i a  T
A b b a s s i a  B a r r a c k s  T
A b n ű b
A b s h a w a i
A b u  e l  M a t a m í r
A b u  e l  S h u q ű q
A b u  H a m m a d
A b u  H u m m u s  ( S t a t i o n )  T
A b u  K i b í r  T
A h u k s ä
A b u  Q i r  T
A b u  Q u r q ä s  T
A b u  S h ű s h a
A b u  S i n b i l
A b u  S i r
A b u  S u w é r
A b u  T i g
A b u  T i s h t
A b u  Z a a b a l  ( Q u a r r i e s )  
•A b u  Z a n i m a  T \

A g a
A g a m iy i n  
A h n a s y a  
A h r ä m  
A i n  S h a m s  
A i y ä t  T  
A k h m i m  T  
A k y á d
A l e x a n d r i a  T  

„  A t t a r i n  T
„  C u s t o m - H o u s e  T  
„ K a r m u z
„  M i n a  e l  B a s a l  T
„  M u h a r r a m  B e y
„  Q a h b ä r i  T
„  R a s  e l  T i n  T
„  S a l ä h  e l  D i n
„  S e a m e n ’s H o m e

A l l ä q u i
A m i r i a  ( M a r y u t )  
A rish T



A r m a n t  T  
A s h m a n t  
A s h m ü n  T  
A s i r ä t  T  
A s w a n  T
A s w a n  C a t a r a c t  H o t e l  

„  R e s e r v o i r  
A s y ű t  T  
A t f  T  
A t t a r i n  T  
A u l á d  A m r  
A u l i l a  
A u s í m
A z á z i  *
A z h a r
B a b  e l  K h a l q  T  
B a b  d  L u k  
B a c o s  T  
B a d á r i  
B a d r a s fa é n  
B a g ű r  
B a h g ű r a  
B a h r  e l  S a g h i r  
B a l l  á s  
B a l t i m  
B a ly a n a  T  
B a n h a  T  
B an d  A d i y a t  
B á n i  H i d i r  
B á n i  H i s é n  
B á n i  M a z á r  T  
B á n i  Q u r r a  
B á n i  S u a f  T  
B a r d i s  T  
B a r q í n  T  
B a s  a n d i l a  
B a s ih b is h  
B .a s y ű n
B a t a n ű n  ( S t a t i o n )
B a t r a
B ia la
B i b a  T
B r ib e s  T
B i lé d a
B i lq á s
B i l t á n
B i r k í t  e l  S a b  T  
B i r m a  
B i r  S h a m s  
B u lä q  T  
B u llá q  e l  D a k r ű r  
B u l ik e le y  T  
B u r d i n  
B u r g a y a
B u r g  e l  B u r u l lu s  
B u r g  N u r  
B u s h  
B u s s e l i
C a m p  G e b e i  e l  T o r  T  
C a t a r a c t  H o t e l  
C o o k ’s O f f i c e  
C u s t o m  H o u s e  T  
D a b b a  e l  B a h a r i a  
D a b i y a  
D a h e r  T  
D a k k a
D a m  a n  h ú r  T  
D a n  a s t i r  
D a r a ű  T  
D a w a w i n  T  
D c n d a r a  
D e r  M a v ä s  
D e r r  T  
D i f r a  
D i b m i t  
D i k i m i s  T  
D i i l in g ä t  T  
D i r ű t  T
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D i s h n a  T  
D i s ű n i s  
D i s ü q  T  
D i y a r b  N i g m  
D u m i ä t  T  
E s t a n h a  
F a g g ä ia  T  
L a y  u m  T  
F a n t  
F a q ű s  T  
F a r i s k ü r  T  
F a r s h ü t  T  
F a s h n  T  
Fayü 
F i d i m i n  
F ü w a  T
G a b e l  e l  T o r  T
G a b e - l  e l  T o r  ( C a m p )  T
G ä f a r i a
G a m m a l i a
G a n z ü r
G e m  s a  T
G h a n ä y i m
G h u r i a  T
G i d a i y i d a
G i h é n a
G i r g a  T
G i z a  T
G i z a  M u d i r i a
G i z i r a  T

*  G i z i r e t  S h a n d a w i l  T  
H a d r a
H a i  e l  A r a b  
H a i  e l  A r b a i n  
H a m ű l
H a m ű l  e l  B a r a r i
H a w a m d  y a  ( S t a t i o n )
H a w a t k a
H e l io p o l i s  T
H e l o u a n  ( L e s  B a in s )  T
H i h y a  T
H o s h  I s a
H u r g h a d a  T
M u r in
I b r a h i m i a  T
I b r i m
Ibsthám
I b y á r
I d f á
I d f ű  T
I d i s a t
I d k ü
I d w a
I k w a
I m b á b a  T  
I n s h á s  
I s m a i l i a  T  
I s n a  T  
I t l i d i m  
I t s a
I t y a i  e l  B a r ü d  T  
í z b i t  e l  B u r g  
í z b i t  e l  Z a i t ű n  T  
í z b i t  K h u r s ih id  
K a f r  A m m á r  
K a f r  D a w ü d  
K a f r  e l  B a t t i k h  
K a f r  e l  D a w w ä r  T  
K a f r  e l  G h o n e m i a s  
K a f r  c l  S h e i k h  T  
K a f r  e l  Z a i y ä t  T  
K a f r  R a b i  
K a f r  S a q .r  T  
K a f r  S h u k r  
K a i r o  T  

„  A b a s i a  
„  A b a s s i a  B a r r a c k s  
„ A h r á m

K a i r o  A z h a r  
„  B a b  e l  K h a l q
„  B u l ä q  T
„  C i t a d e l  T
„  C o o k ’s O f f i c e
„  D a h e r  T
„  D a w á w i n  T
„  F a g g ä ia  T
„  G h u r i a  T
„  G i z i r a  T
„  C o n t i n e n t a l  S a v o y  
„  H e l i o p o l i s  T
„  K h o r o n f i s h
„  M a n s h i y e t  e l  B a k r i  
„  M a s r  e l  A t i q a
„  Q a s r  e l  D ű b a r a
„  R ő d  e l  F a r a g  T
„  S a b t i a
„  S a i y i d a  Z é n a b  T  
„  S h e p h e a r d 's  H o t e l  
„  S h u b r a  T
„ Z e i n  e l  A b i d i n e  T

K a r m ű z  
K h a n k a  
K h a t a t b a  
K h a t t á r a  
K h ö r  R a h m a  
K h u r á m  
K ő m  e l  N ű r  
K ö m  e l  T a w í l  
K ő m  H a m á d a  T  
K ö m  O m b o  T  
K o u f ű r  N i g m  
K u r u s k u  
L a h ű n  
L a q á n a  
L u q s o r  T
L u q s o r  W i n t e r  P a l a c e  H o t .  
M a ä d i
M a g h ä g h a  T  
M a h a l l a  T  
M a h a l l i t  D a m a n a  

„  M a r h ü m  
,. M i n ü f  
„  M ü s a  
„  R u h  

M a h a m i e l  
M a l la w i  T  
M a m i i r a  
M a n ä s h i  
M a n f a l ű t  T  
M a n s a f i s
M a n s ih ly i t  e l  B a k r i  
M a n s h i y i t  S u l t a n  
M a n s ű r a  T  
M a n z a l a  T  
M a r ä g h a  . T  
M a r g
M a r s a  M a t r o u h  T
M a s t ű l  e l  S ü q  ( S t a t i o n )
M a s r  e l  A t i q a
M a t ä i
M a - tä n a
M a t a n y a
M a t a r i a  ( D a q a h l i a )
M a t a r i a  ( D a q a h l i a )  T
M a t i a
M a z g h ü n a ’
M e x
M ii ig
M i n a  e l  B a s a l  T  
M in a  e l.  Q a m h  T  
M i n i y i t  e l  H é t  
M i n s h a  T  
M i n ű f  T  
M in ia  T  
M i r  
M i s h t á

411

M i s s i r
M i t  A b u  K h á l id  
M i t  A s im  
M i t  B i r a  
M i t  e l  K h ü l i  
M i t  G h a m r  T  
M i t  K i n ä n a  
M d t S a m a n n ü d  
M i t ü b i s
M u h a r r a m  B e y
M u n t a z a h
M u r a b i i n
M ü s h a
M u s h t u h u r
M u w a d d a
N a b a r ü h
N ä d i r
N a g  H a m ä d i  T  
N a q ä d a  ( n )  T  
N a s h a r t  
K a w a
N a w a s a  e l  G h é t  
N a z ä l i  G a n ü b  
N a z l a  ( v i l l a g e )
N a z l i t  E m a r a
N i f i s h a
N i g i l a
N i k h é l a
N i k l a .
N i m r a  
O m  B o g m a  
P o r t  F o u a d
P o r t  S a i d  ( C e n t r .  O f f i c e )  T
• „  „  H a i  e l  A r a b
P o r t  T a u f i q  T
Q a b b ä r i
Q a h ä
Q a l l l  n
Q a l y ü b  T
Q a n ä t i r  e l  D e l t a
Q a n ä t i r  e l  K h a i r i a  T
Q a n a y ä t
Q a n t a r a  T
Q a s r  e l  D u b ä r a
Q a s s a s i n
Qift
Q e n a  T
Q u b b a  B r id g e
Q u b b a  P a l a c e
Q u d d á b a
Q u l u s n a
Q u r a s h i y a
Q ü s  T  %
Q u s e r
O u s i a
Q u t u r
Q u w e s n a  ( S t a t i o n )  T  
R a m l e h  B a c o s  T  

„  B u l k le y  T  
I b r a h i m i a  T  

„  S . . S t e f a n o  
„  S jd i -  G ä b e r  T  

R a m l i t  e l  A n g i b  
R a s  e l  B a r r  T  
R a s  e l K l la l ig  ( S t a t i o n )
R a s  e l T i n  T  
R a s h i d  ( R o s e t t a )  T  
R i q q a  
R o d a
R ő d  e l  F a r a g  T  
S a b t i e h  
S ä  e l  H a g a r  
S a f a j a  T  
S a f f
S a f t  e l M i lü k  ( S t a t i o n )
S ä h i l  S i l im  
S a h r a g t  e l  K u b r a  
S a i y i d a  Z é n a b  T
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S a k h a S i n t i r i s
S a l ä h  e l  D in S i r s  e l  L a y y á n
S a l h i a  T S iw a
S a l lü m  T S u b k
S a m a d ü n S u e z  T
S a m a l ü t  T S u h á g  T
S a m a n n ű d  T S u n b á t
S a n a b ü T a f t i s h  A t t i a
S a n a f a T a h t a  T
S a n h ü r T a l a
S a n h ü r  E l  Q ib l ia T a l k h a  T
S a n n ű r i s  T T a l l  e l  K i b í r
S a n  S t e f a n o T a m i y a
S a n t a  T T a n ä h
S a y y a l a
S e a m e n ’s  H o m e

T  a n d a
T a n s a

S e d z T a n t a  T
S h a b ä s  e l  S h u h a d a T a u f i q u i a
S h a b r a k h i t  T T e l  R a k
S h a l la l  ( E l ) T é r i y a
S h a l l a l  T .  P . O . T i b h á r
S h a l s h a l a m ű n T i m a  T
S h a n a w á n T o d
S h a t a n ü f T s h k i
S h a w a s h n a T ü k h
S h e i k h  F a d l T ü k h  e l  N a s s a r a
S h e p h e a r d ’s  H o t e l T u n n a m i l  c l  S h a r q i
S h i b i n  e l  K ő m  T T u n ű b
S h i b i n  e l  Q a n ä t i r  T T ú r a
S h i b l a n g a W a d i  e l  A r a b
S h in W a h a t  e l  B a h r i a
S h i r b i n  T W a h á t  e l D a k h l a
S h u b r a  T W a h ä t  e l  K h a r g a
S h u b r a  ( v i l l a g e ) W a g i d
S h u b r a  e l  N a m l a W a r d á n
S h u h a d a W a s t a  T
S i b á iy a W i n t e r  P a l a c e  H o f e i
S id f a Z a n k a l ű n
S id d  G á b e r Z a q a z i q  T
S i d i  G h a z i Z a r á b i
S i d i  S a l im Z a r q a
S i lw a Z a w i e r  e l  B a q h i
S i n b i l l a w é n  T Z e i n  e l  A b i d i n e  T
S i n é t a
S in r ű

Z i f t a  T

Budapest, 1928. évi október hó 25-én.

„Jegyzék a vámközvetítő postahivatalnál 
elszámolt díjjegyzékekről“ című új nyomtat

vány rendszeresítése.
17.462.

A P. R. T. 1921. évi 101. számában közzé
tett 33.101. számú rendelet 29. pontja értelmé
ben a vámközvetítő postahivatal a külföldön 
feladott csomaggal érkezett díj jegyzéket tarto
zik két példányban jegyzékbe foglalni. A jegy
zék egyik példánya alapján történik a díjjegy
zék elszámolása a postautalvány kifizetési nap
lóban, a, másikat pedig a vámküldemények 
jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

Az említett — eddig házi úton előállított — 
jegvzék helyett a vámközvetítő postahivatalok 
jövőben az úionnan rendszeresített „Jegyzék 
a vámközvptítő postahivatalnál elszámolt díj
jegyzékekről“ elnevezésű nyomtatványt hasz
nálják, amelyet 614. sz. a. % ívrét és 615. sz. a. 
y* ívrét nagyságban állíttattam elő.

A vámközvetítő postahivatalok a szüksé
ges mennyiséget közvetlenül rendeljék meg a 
posta központi anyagraktárából.

A változást jegyezzék elő a hivatalok a 
P. R. T. 1912. évi 42. számában közzétett nyom
tatvány-kimutatásban.

Budapest, 1928 szeptember 20.
Kalauzposták közlekedésében beállt változás. 
Jegyzékelő menet berendezése Szolnok és 

Hatvan közt.
43.601.

A Szolnok—Hatvan 100. s*. kalauzposta 
folyó évi november hó 1-től kezdve a 2011. sz. 
vonat helyett a 2017., a Hatvan—Szolnok 100. 
sz. kalauzposta pedig a 2022. sz. vonat helyett 
a 2014. sz. vonatban fog közlekedni.

Folyó évi november hó 1-től Szolnok és 
Hatvan közt a 2011. és 2018. sz. vonatokban 
jegyzékelő menet rendeztetett be.

A hivatalok e változásokat a P. R. Tára 
ezévi 22. számában közzétett 17.634. sz. rende
letnél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi pktóber hó 25-én.

Helyesbítés a helységnévtárban és a m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek című segéd

könyvben.
38.461.I

Terény „Aszód r»—m  t s  Balassagyarmat” 
helyett„Mohora ws* _ ™_sm Terény”.

Terény neve mellől a „pd”, illetve „k” jel- 
I zés törlendő.

Budapest, 1928. évi október hó 25-én.

Kinevezés.
44.375.

A m. kir. vezérigazgatója kinevezte a XI. 
fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenes minősé
gű II. osztályú postatisztekké: Antal Ferenc, 
Aschenbrenner Gyula, Ascherl Károly, ifj. 
Bajkó Ferenc, Balog Sándor, Bartl József, Béki 
Ferenc, Bolfik Tivadar, Bucskó Gyula, Cser 
József, Csönkös Ferenc, Czeglédi András, Czi- 
gány István, Czoll István, Deák István, Dely 
Ferenc, Dikán Andor, Dujmovics Sándor, ifj. 
fhmann Aladár, Farkas Géza, Fábián János, 
Ferenczy Sándor, Gabnay Pál, ifj. Gálffy Fe
renc, Gáspár László, Hajsinek János, Horváth 
Dezső, ifj. Horváth János, Horváth József, Illik - 
mann Ferenc, ifj. Jaross István, Joó Tivadar, 
Kaleczky Béla, Keller Gyula, Kiss Lajos, Klu- 
csik Lajos, Kolman György, Kopeczky Tiva
dar, Koska Zoltán, Kovács Károly, Kovács 
Gyula, Krieger Ferenc, Ludwig Andor, Magyar 
Zoltán, Mayer Aladár, Medgyesi Dénes, Mos- 
gai Gyula, Nagy Pál István, Németh Miklós,
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Norgauer János, Poros László, Rátz Elemér, 
Rácz Ferenc, Rész Béla, Rostaházi Armand, 
Sáphüttl Miklós, Schwabbauer Herbert, dr Séra 
Lajos, Stief Endre, Stoits Károly, Svebisch Já
nos, Szabó László, Szeniczey Aurél, Szentpétery 
Béla, dr. Tárnái Albert, Téglás Sándor, Tóth 
Pál, Tholt Vilmos, Turanits Antal, Zelei József, 
Zsuppán Antal postaforgalmi díjnokokat és 
Küpry Tibor, Mutschenbacher Imre, valamint 
dr. Palágyi György díjnokokat.

Budapest, 1928. évi október hó 27-én.

Személyzetiek.
44.435.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1928. évi 
szeptember havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Zavadszky Zénó számtiszt 
18 Budapestről-Kisvárdára, Bruckmayer József 
II. o. tiszt 124 Budapestről-Budafokra, Türk Bé
la II. o. tiszt 90 id. Székesfehérvárról-Egerbe, 
Horváth Lajos II. o. tiszt 142 id. Budapestről- 
Székesfehérvárra, Lőrincz László II. o. postatiszt 
286 id. Szolnokról-Kisvárdára, Németh Gyula 
II. o. tiszt 298 id. Miskolcról-Kisújszállásra, Stei
ner József főellenőr 61 Magyaróvárról-Győrbe, 
Dávid István segédtiszt 121 Debrecenből-Buda- 
pestre, Lacsny Béla segédtiszt 129 Kisvárdáról- 
Budapestre, Lulek Anna 206 és Móricz Rózsa 
525 segédtisztnők Budapestről—Újpestre, özv. 
Schermann Ferencné kezelőnő 340 Budapestről- 
LJjpestre, özv. Schimpl Ödönné kezelőnő 52 Bu- 
dapestről-Debrecenbe, Szimák Etel kezelőnő 293 
Budapestről-Magyaróvárra, Mády Gizella ke
zelőnő 323 Budapestről-Hódmezővásárhelyre. 
Nagy Mihály fakerti II. o. altiszt 459 Makóről- 
Szegedre, Mátó István II. o. altiszt 3122 Szeged- 
ről-Makóra, Réz József II. o. vonalfelvigyázó 
190 Makóról-Kiskunfélegyházára.

Lemondott: Lendvai István II. o. altiszt 
2638.

Más állami szolgálatba átlépett: Duchon
Imre II. o. tiszt 132 id.

Felmentetett: Mrekut Dezső 3087 és Pap 
György 3150 II. o. altisztek.

Elbocsáttatott: Valentin Bodor Kálmán se
gédtiszt 399.

Nyugdíjaztattak: Horti Rezső számvevő
ségi II. oszt. főtanácsos 1, Marczell Gyula fő
felügyelő 35, Balogh Mihály segédellenőr 171, 
Cserei Emilia 47 és Szabó Vilma 118 ellenőrnők,

Balogh Imréné segédellenőrnő 517, Ziegler Fe- 
rencné 31 és Fuchs Pálné 162 segédtisztnők, 
Fíajós Lászlóné kezelőnő 109, Csatlós István II.
o. szakaltiszt 78, Kovács János debreceni 72, 
Németh Elek 133, Erdős József egyházaskeszői 
302 és Horváth György alapi 1301 I. oszt. al
tisztek, vitéz Gábor József 443, Vizváry László 
1770 és Dujmovics Károly 1823 II. o. altisztek.

Meghaltak: Hetyei Ilona segédellenőrnő
198, Galambos Jakab I. o. altiszt, Hegedűs Sán
dor hódmezővásárhelyi 1509 és Piszártsik Jó
zsef 1792 II. oszt. altisztek.

Névváltozások: Rubenescu Adorján fel
ügyelő 146 =  Rejtő Adorján, Papp Mária se
gédellenőrnő 224 =  Nagy Istvánná, Skibinski 
Ödönné segédellenőrnő 649 == Rajky Lászlóné, 
.Klobetz Margit segédtisztnő 623 =  Konrád Kál
mánná, Szúnyog Mária kezelőnő 49 =  Petrás 
Kálmánné, Turánszky Julia kezelőnő 118 =  
Varga Béláné, Bojtos Ilona kezelőnő 217 =  
Vojcsik Lipótné, Volly Ilona kezelőnő 327 = 
Musits Ferencné, Lehoczki Géza I. o. altiszt 878 
— Leoczki Géza, Kralusz János II. o. altiszt 
1254 =  Klarusz János.

Átminősíttetett: Bognár István főlovász-
mester II. oszt. szakaltisztté (234). Rózsa János 
145, Pringer József 146, Péter Ferenc 147, Né
meth I. Sándor 148, Matus István 149, Jánosi 
Márton 761, Dinnyéi János 762, Pataki Miklós 
763 és Miketa Mihály 764 lovászmesterek I. o. 
altisztekké. Mezei László 1665, Kovács István 
hosszúperesztegi 1666, Farkas Benjámin 1667, 
Molnár József nőtincsi 1668, Elekes Dénes 1670, 
Dálya Mózes 1671, Dálya János 1672, Horváth 
István jászalsószentgyörgyi 1673, Sala Sámuel 
1674, Nagy István gegesi 1675, Németh Pál 
börcsi 1676, Rapula József 1677, Molnár János 
abonyi 1678, Bihari József 1679, Domahidi Fe
renc 1680, Nyéki András 1681, Ganzler István 
1682, Péter József 1683, Fülöp Lajos 1684, Csör- 
nvi János 1685, Király József pécsváradi 1686, 
Kiss András bokodi 1687, Magyari Gábor 1688, 
Porumb István 1689, Szövérfi János 1690, Biró 
Vince 1691, Molnár József szabadbattyáni 1891, 
Jakab Albert 1892, Kiss János csákberényi 1893, 
Csíki Albert 1894, Kocsis János 1895, Kucsinka 
Jakab 1896, Lisznicska János 1897, Jánosi Péter 
1898, Valasek József 1899, Varró István 1900, 
Filák Péter 1909, Csóka Gyula 1910, Erdélyi 
Sámuel 1911, Gróza György 1912, Senger János 
1913, Engyel István 1914, Micskó Miklós 1915, 
Szabó Károly vászolyi 1916, Kása József 1917, 
Schmidt József 1918, Scserba András 1919, Do-
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bosi Károly 1920, Marosán Gusztáv 1921, Peli
kán Pál 1922, Kis József csákberényi 2511, Ja- 
vorniczky József 2512, Belovics Ferenc 2513, Ko
vács Sándor debreceni 2514, Szabó József lete- 
nyei 2515, Túri József szomodi 2516, Békés 
József 2517, Farkas Gusztáv 2518, Vas Imre alis-

táli 2519, Drozdik Sándor 2520, Novoszádi 
Cyrill 2521, Csoknyai Pál 2522, Balogh János 
felcsuti 2594, Becker György 2595, Karcsics Im
re 2596 és Szrnka Győző 2597 főkocsisok II. 
oszt. altisztekké.

Budapest, 1928. évi október hó 29-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett

42.732.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást) illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1.

hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1928. 
évi nov. hó 17-ig nyújtandók be. Az általá
nos feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1928. október hó 25-én.

Pályázati hirdetmény.
43.129.

Postamesteri állásra, a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek és a m. kir. posta

mesterek és postamesteri alkalmazottak orszá
gos nyugdíjegyesületébe 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. 
1'. 1926. évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1928. évi november hó 17-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi október hó 25-én
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A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi szep
tember havi forgalma.

7585/eln.

A takaréküzletben a betétek összege 
1,065.922 P 14 fillérrel haladta túl a visszafize
tések összegét. A betétek állománya ezzel 1928. 
évi szeptember hó végén 40,112.351 P 59 fillért 
tett ki. A különleges takarékbetétek álladéka 
a fenti álladókban 5,655.526 P 76 fillérrel szere
pel. A betevők száma e hóban 2.489-cel gyarapo
dott s összes számuk e hó végén 1,330.527 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ősz- 
szegét 15,037.006 P 50 fillérrel múlta felül a visz- 
szafizetések összege. A csekkbetétek állomá
nya ezzel 1928. évi szeptember hó végén 
223,346.216 P 88 fillért tett ki. A csekkszámlatu- 
lapdonosok száma e hóban 150-nel növekedett s 
a fennálló csekkszámlák száma e hó végén 
42.573 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi Összfor
galma a két üzletágban 1,909.419 tétel s 
1.375,709.767 P 78 fill., összes betéteinek állo

mánya pedig a hó végén 263,458.568 P 47 fillér 
volt.

Az értékpapír-üzletágban 1928. évi szep
tember hó végéig kiállíttatott 271.562 járadék
könyvecske, forgalomban volt e hó végén 
92.256 drb. Az intézet értékpapírállománya kü
lönféle értékpapírokban és záloglevelekben 
1928. évi szeptember hó végén 48,715.924 P 63 
fill, névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 140.291 drb., új zálogfel
vétel 3,329.470 P kölcsönnel és 147.860 drb. zá
logkiváltás 3,346.136 P kölcsönvisszafizetéssel.

Azálogálladék 1928. évi szeptember hó végén 
708.741 drb volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
18,293.678 P 20 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.393 drb., kényszerárverésre pedig 
4.687 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 6.277 drb., a befolyt vé
telár 94.141 P 50 fillér volt.

Budapest, 1928. évi október hó 25-én.

Kimutatás
✓

a létszámból torolt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali
kisegítők személyi adatairól.

Po
sta

ig
az

ga
tó


sá

gi
 k

er
ül

et A létszámból törölt (kizárt) egyén

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

C/3 Komkoly Gizella kiadó Viss
1899. Nyirmada

Férjhezmenetele 
folytán állásáról

MÜCk önként lemondott

Pé
cs Bidovszky György kiadó Turkeve*

1903. Mesztegnyő
*

postamesterré 
neveztetett ki
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Állást keresnek.

Mindenben perfect kiadónő állást keres, j 
Szíves megkeresést kér „Postakiadónő" Nyír
bátor postahivatalhoz.

Telefonból, távírdából vizsgázott, 3 évi 
gyakorlattal bíró, szerény igényű férfi kiadó
jelölt állást keres, ahonnan postavizsgára be
mehetne, lehetőleg a vezérigazgatósági vagy 
debreceni kerületben. Cím: „Kiadójelölt“ Kun- 
szentmárton, posta.

Távirda, távbeszélő kezelést, ezek szám
adását végző valamint pénztárkezelő postakiadó 
bárhová rendelkezésre áll. Címe: Teleky Ernő. 
Balatonfüred (Zala megye).

Mindhárom szakban jártas kiadónő, ki 
többnyire mint helyettes működött, kiadónak 
vagy helyettesnek ajánlkozik bárhová. Szíves 
megkeresést kér Nagy Jusztin kiadónő, Jászte
lek (Szolnok megye).

Önálló hivatalvezetésre képes kiadónő 
tíz évi gyakorlattal, azonnalra állást keres. 
Postakiadónő, Székesfehérvár, Palota u. 17.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g j | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. NOVEMBER 6. 13. szám

T A R T A T O M
A  M agyarország és az Egyesült-Állam ok közö tt kö

tö tt  új postacsom ag-szerződés élctbeléptetetése.
V áltozás a csom agdíjszabásban.
=  Z L T  =  táv iratok  via Italcáble is küldhetők.

V áltozás a N ém etalfö ldről érkező levélpostai kü lde
m ények díjszabásában.

K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Kiadói állást keresnek.

A Magyarország és az Amerikai Egyesült-Álla
mok között kötött új postacsomag-szerződés 

életbeléptetése.
44.028.

Magyarország és az Amerikai Egyesült- 
Államok postaigazgatóságai az 1910-ben kötött 
postacsomagszerződést hatályon kívül helyez
ték és helyette az Egyesült-Államok postaigaz
gatása 1928. október hó 1-én, a magyar posta 
igazgatás pedig 1928. évi november hó 1-én a 
következőkben teljes szöveggel közölt új szer
ződést léptették életbe.

„POSTACSOMAGSZERZŐDÉS MAGYAR- 
ORSZÁG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT

ÁLLAMOK KÖZÖTT.

Abból a célból, hogy az Amerikai Egyesült- 
Államok (ideértve Alaskát, a Hawai, Porto 
Rico, Guam, Samoa és a Virgin-szigeteket) és 
Magyarország között váltandó postacsomagok
ra nézve egyezményt kössenek, az alulírott 
Harry S. New az Amerikai Egyesült-Államok 
postavezérigazgatója és dr. báró Szalay Gábor 
a magyar királyi posta vezérigazgatója, a rájuk 
ruházott hatalomnál fogva a következő cikkek
ben állapodtak meg:

7. Súly- és terjedelemhatárok.

1. A csomagok súlya huszonkét fontot (tíz 
kg-ot), hosszúsága három láb hat hüvelyket 
(százöt cm-t), illetve a hosszúságot és a kerü

letet egybeszámítva, hat lábot (száznyolcvan 
cm-t) nem haladhat meg.

2. Ami a csomagok súlyának és méreteinek 
pontos kiszámítását illeti, a nyilvánvaló téve
dést kivéve, az indító hivatal-nézete a mérvadó.

II. Postai díjak és pót díjak.
1. A felvevő igazgatás jogosult a csomagok 

feladójától olyan postai díjakat és a postára 
adott csomag feletti utólagos rendelkezés kiké
résekor olyan pótdíjat, illetve értéknyilvánítás
sal ellátott csomagok esetében olyan biztosítási 
díjat és olyan tértivevénydíjat szedni, amilyent 
a szabályai időről-időre előírnak.

2. A térti és az utánküldött csomagokat ki
véve, a postadíjakat és az előbbi bekezdésben 
említett esetleges pótdíjakat előre kell leróni.

III. A csomagok felszerelése.
1. A feladónak és a címzettnek nevét és 

címét olvashatóan és helyesen, hacsak lehetsé
ges, minden esetben magára a csomagra vagy 
arra ragasztott címiratra, kell írni. Olyan cso
magoknál, amelyeken a címzés a csomagok 
alakja miatt címfüggvényre van írva, a címet 
külön cédulára felírva, a csomagban is el kell 
helyezni. Ajánlatos ilyen címcédulákat egyéb 
csomagokban is elhelyezni. Olyan csomagok, 
amelyeken a feladó vagy a címzett neve csak 
kezdőbetűkből áll, a szállításra nem fogadhatók 
el, kivéve, ha ezek a kezdőbetűk a feladóknak 
vagy a címzetteknek elfogadott kereskedelmi 
nevét jelzik.
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Közönséges ceruzával írt címzés nem fo
gadható el, de másoló- vagy tintaceruza — elő
zetesen megnedvesített alapon — használható,

2. A feladó köteles minden csomaghoz egy 
darab vámárúnyilatkozatot csatolni. Ez a vám
árunyilatkozat, amelyet az erre a célra szolgáló 
nyomtatványra kell írni, magában foglalja a 
csomag általános leírását, továbbá a részletes 
adatokat a csomag tartalmáról és értékéről, 
azonkívül a feladás keltét, a feladó nevét és cí
mét, végül a címzett nevét és címét. A vámáru
nyilatkozatot tartósan a csomaghoz kell erősí
teni.

A feladó köteles továbbá minden csomaghoz 
az előírt szállítólevelet csatolni, amelyet tartó
san a csomaghoz kell erősíteni. A szállítólevél
nek tartalmaznia kell a felvevőhivatal nevét, a 
feladó nevét és címét, a vámárunyilatkozatok 
számát, a csomag súlyát, a lefizetett postadíjat, 
a rendeltetési hivatal nevét, a címzett nevét s 
címét és értéknyilvánításos csomagoknál a cso
mag ragszámát.

3. Az igazgatások nem vállalnak semmi sza
vatosságot a vámárunyilatkozatok helyessé
géért.

4. Minden csomagot az út hosszának meg
felelően és úgy kell csomagolni, hogy a tarta
lom védve legyen. Közönséges csomagok viasz
vagy ólompecséttel, esetleg egyéb módon zár
hatók le.

Értéknyilvánítással ellátott csomagokat jól 
kell lezárni és viasz- vagy egyéb pecséttel biz
tonságot nyújtó módon kell lepecsételni. A ren
deltetési igazgatásnak meg van azonban a joga, 
ho gy a tartalom megvizsgálása céljából úgy 
ezeket, mint a közönséges csomagokat felnyit
hassa; e jog kiterjed a pecsétek feltörésére is. 
Azokat a csomagokat, amelyeket ily módon fel
bontottak, újból le kell zárni és hivatalosan le
pecsételni; a közönséges csomag pecsételése 
azonban elmaradhat, ha ezt a feladó eredetileg 
nem pecsételte le.

Mindegyik igazgatásnak joga van megkí
vánni, hogy az ő szolgálatában feladott érték
nyilvánításos csomagok pecsételésénél a fel
adók védelmül különös lenyomatat vagy jelet 
alkalmazzanak.

5. Minden értéknyilvánítással ellátott cso
magot „Insured“ (=  Értéknyilvánítás) felírás
sal, ragjeggyel vagy bélyegzővel kell ellátni. A 
felírásnak, ragjegynek, illetve bélyegzőnek a cím
oldalon feltűnően kell elhelyezve lennie és köz

vetlenül mellette kell feltüntetni a csomagnak 
adott értéknyilvánítási ragszámot. A vámáru
nyilatkozatot - f  ha az nincs a csomagra ra
gasztva — és a szállítólevelet szintén el kell 

| látni az „Insured“ (=  Értéknyilvánítás) felírás
sal, jelzőcédulával vagy betűzővei.

6. Az értéknyilvánítással ellátott csoma
gokra a jelzőcédulákat vagy betűzőket úgy kell 
elhelyezni, hogy azok a burkolat sérülésének el-

j  rejtésére ne szolgálhassanak. Azokat nem sza
bad a burkolat két oldalára áthajlítani olyan 
módon, hogy azok az éleket fedjék.

7. Folyékony vagy könnyen olvadó anyago
kat kettős tartályba kell csomagolni. Az első 
tartály (üveg, üvegcse, edény, doboz, stb.) és 
a második tartály (fém- vagy erős fadoboz, 
erős minőségű hullámlemezpapir, vagy vászon- 
papir, illetve hasonló erősségű tartály) közt 
üres helyet kell hagyni és azt fűrészporral, kor
pával vagy más felszívó anyaggal kell kitölteni 
és pedig oly mennyiségben, amennyi eltörés 
esetén a folyékony tartalom teljes felszívására 
elegendő.

8. Porok és poralakú festékanyagok leólmo
zott fémtartályokban helyezendők el. Magukat 
a tartályokat pedig elégséges külső burkolással 
kell ellátni a célból, hogy az együtt szállított 
postai anyagnak legteljesebb védelme biztosítva 
legyen.

IV. Tilalmak.
1. A következő cikkeket tilos postacsoma

gokban szállítani:
a) Levelet, vagy levél természetével bíró 

értesítést. Mindazonáltal szabad a csomagba 
nyílt számlát elhelyezni, de csak a számla fo
galma szerint abba felvehető adatokkal, úgy
szintén a csomag címének egyszerű másolatát 
is a feladó címének együttes megjelölésével.

b) Olyan mellékletet, amelyen a csomag 
burkolatára írt címtől eltérő címzés van.

c) Élő állatot (kivéve méheket, amelyeket 
dobozokba kell csomagolni oly módon, hogy a 
postai alkalmazottakra veszélyesek ne legye
nek és hogy azok tartalmát meg lehessen vizs
gálni).

d) Olyan tárgyakat, amelyeknek postára 
adását valamelyik szerződő ország hatályban 
levő vám- vagy egyéb törvénye, illetve rende
leté tilt.

e) Robbanó, vagy gyúlékony anyagokat és 
általában minden olyan tárgyat, amelynek szál-

I  lítása veszélyes.
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2. Ha az egyik igazgatás a másik igazgatás
nak olyan csomagot ad át, amely a fenti tilal
mak valamelyikébe ütközik, az utóbbi jogosult 
törvényei és belföldi szabályai értelmében el
járni.

3. A két postaigazgatás közli egymással a 
kitiltott tárgyak jegyzékét; mindazonáltal ezek
re vonatkozóan a rendőrség, a vámhatóság 
vagy a csomagok feladói irányában semmi fe
lelősséget sem vállal.

V. Vámdíjak.
A csomagok a rendeltetési országban alá 

vannak vetve mindazoknak a vámdíjaknak és 
érvényben álló vámügyi szabályoknak, amelye
ket ez az ország a vámbevételeinek védelmére 
érvényben tart. A csomagokra a szabályok sze
rint kirótt vámdíjakat a rendeltetési ország 
vámszabályainak megfelelően a kézbesítéskor 
kell beszedni.

VI. Csomagok kicserélésének módja.
1. A megfelelően lezárt és lepecsételt zsá

kokban elhelyezett csomagokat a két igazgatás 
által egyetértőén megállapított hivatalok cseré
lik ki. A csomagokat a felvevő igazgatás a saját 
költségén és az általa választott módon küldi 
meg a rendeltetési igazgatásnak.

2. Értéknyilvánítással ellátott csomagokat 
a közönséges csomagoktól elválasztva, külön 
zsákban kell elhelyezni és e zsákok függvényeit 
az időről-időre közösen megállapított megkii 
lönböztető jelzéssel kell ellátni.

VII. Csomagok rovatolása.
1. A zárlathoz tartozó közönséges (érték

nyilvánítással el nem látott) csomagokat az 
összdarabszám egyszerű bejegyzésével kell a 
rovatlapba bérovatolni.

2. Az értéknyilvánítással ellátott csomago
kat külön rovatlapokba és pedig egyenkint kell 
bejegyezni. Az értéknyilvánítással ellátott cso
magoknál ki kell tüntetni az értéknyilvánítási 
ragszámot és a felvevő hivatal (és állam vagy 
ország) nevét.

3. A visszaküldött csomagokat a rovatlap
ban „Returned“ „Térti“ szóval kell megjelölni.

4. Minden indító, kicserélő hivatal köteles 
a csomagrovatlapokat a felső balsarkukon min
den rendeltetési kicserélő hivatal részére éven- 
kint újból kezdődő sorszámmal ellátni. A le

folyt év utolsó számát a következő év első in
dításának rovatlapján fel kell tüntetni.

5. Az egyik igazgatás által a másik igazga
tás területén átszállított csomagok vagy cso
magtartályok jegyzékelésének pontos módját 
és az ilyen csomagok, illetve tartályok jegyzé
kelésének részletes eljárási szabályait, ame
lyekre a fentiekben nincs intézkedés, a két 
igazgatás iratváltás útján, együttesen állapítja 
meg.

Vili. Feladóvevények.
A feladó kérelmére a feladáskor a közönsé

ges (értéknyilvánítással el nem látott) csomag
járól az e célra megállapított űrlapon feladóve
vényt kap attól a postahivataltól, ahol a csoma
got feladta. Az egyes országok ezért megfelelő 
díjat szedhetnek. Mindazonáltal az értéknyilvá
nítással ellátott csomagok feladójának nem le
het más feladási igazolványt adni, mint a biz
tosítási vevényt.

»
IX. Közönséges csomagok kártérítésének 

kizárása.
A  közönséges (értéknyilvánítással el nem 

látott) csomagok feladójának vagy címzettjé
nek nincs igénye kártérítésre a csomag elve
szése, illetve tartalmának kifosztása vagy meg
sérülése esetén.

X. Értéknyilvánítás.
1. A feladó a csomagot értéknyilvánítással 

ellátva is feladhatja, ha megfizeti a rendes pos
tadíjon felül azt a biztosítási díjat, amelyet a 
felvevő ország előír. Az ilyen csomag elveszése, 
kifosztása vagy megsérülése esetén a tényleges 
és pedig a feladás helyének és idejének figye
lembevételével megállapított értéknek megfe
lelő kártérítés jár; a kártérítés összege azon
ban nem haladhatja meg a 100 arany dollárt, 
ha a csomagot az Amerikai Egyesült-Államok
ban adták fel, illetve ennek egyenértékűt 560 
pengőt, ha azt Magyarországon adták postára.

Az értéknyilvánítással ellátott csoma
gokért fizetett kártérítés összege nem halad
hatja meg a tartalom tényleges értékét.

A két igazgatás fenntartja magának a jogot, 
hogy levélváltás útján kölcsönösen a kártérí
tés határát a jelen szerződéstől eltérően fel
emelhessék vagy leszállíthassák.

2. A két igazgatás között kicserélt és arany- 
vagy ezüst-érmeket, illetve rudakat, továbbá
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drágaköveket vagy más értékes tárgyakat tar
talmazó csomagoknak értéknyilvánítással való 
feladása kötelező.

Ha egy csomagot, amely arany- vagy ezüst
érméket, illetve rudakat, drágaköveket, vagy 
más értékes tárgyakat tartalmaz, nem érték
nyilvánítással adtak fel, az a hivatal, amely a 
nem értéknyilvánítással való kezelés tényét 
először észreveszi, a csomagot a továbbiakban 
értéknyilvánítással ellátottként kezeli és alkal
mazkodik az illető országnak az értéknyilvání
tással ellátott csomagokra megállapított sza
bályaihoz.

3. A felvevő igazgatás jogosult a biztosítási 
díjat a legmagasabb Összegen belül megállapí
tott különböző kártérítési határoknak meg
felelően meghatározni.

XI. Tértivevények és felszólalások.
1. Az értéknyilvánítással ellátott csomag 

feladója, csomagjának kézbesítéséről értesítést 
kaphat, ha lefizeti a felvevő ország által esetleg 
megállapított tértivevény'díjat.

2. A felvevő országnak joga van díjat 
szedni a közönséges vagy értéknyilvánítással 
ellátott csomag sorsának megállapítása iránt 
a postára adás után beadott kérelemért, feltéve, 
hogy a feladó a tértivevényért járó külön díjat 
még nem fizette meg.

A felvevő ország igazgatásának joga van 
azonfelül díjat szedni minden oly szabálytalan
ság miatt tett panaszért, amely nyilvánvalóan 
nem a postaszolgálat hibájának tudható be.

3. Tértivevény kérése esetén a feladó vagy 
a felvevő hivatal a csomagra szembetűnően a 
következő szavakat írja vagy nyomja: „Return 
receipt requested” (Tértivevényt kérek), „Ad
vice of delivery requested“ (Kézbesítési értesí
tést kérek), vagy egyszerűen az „A. R.” betű
ket.

XII. Kártérítés.
í. Valamely értéknyilvánítással ellátott 

Csomag elveszése, kifosztása vagy megsérülése 
esetén a feladónak vagy más jogosult felszó
lalónak kártérítésre van joga. A kártérítés meg
felel az elveszés, kifosztás vagy megsérülés 
tényleges értékének, amelyet a postára adás 
idejének és helyének figyelembevételével kell 
kiszámítani. Nem jár kártérítés, ha a csomag 
elveszését, kifosztását, vagy megsérülését erő
hatalom okozta, amely fogalmat annak az or

szágnak törvényes határozatai vagy szabályai 
szerint kell megállapítani, amelynek szolgálatá
ban az elveszés történt. Hasonlóképpen nem 
jár kártérítés, ha az elveszés, kifosztás vagy 
megsérülés a feladó, vagy a címzett, illetve 
ezek megbízottja hibája vagy hanyagsága foly
tán állt elő, vagy ha az a tárgy természetéből 
származott. A kártérítés nem haladhatja meg 
azt az összeget, amely után a felvevő ország
ban a biztosítási díjat lefizették.

Ellenkező megállapodás hiányában, amely 
iratváltás útján is lehetséges, egyik ország sem 
fizet kártérítést az értéknyilvánítással ellátott 
átmenő csomagok elveszése, kifosztása vagy 
megsérülése esetén, azaz ama csomagok után, 
amelyet az egyik szerződő országban vagy egy 
harmadik országban adtak fel és amely az 
egyik szerződő országon keresztül egy a szer
ződésben részt nem vevő országba szól.

2. Egyik igazgatás sem köteles kártérítést 
fizetni abban az esetben, ha az elveszés vagy a 
kár erőhatalomnak folyománya — és pedig e 
fogalomnak bármely különleges magyarázata 
szerint — kivéve, ha a másik igazgatás a fenti 
fogalomnak ugyanazon értelmezése szerint 
viszonosan kötelezettségét vállal. Mindazonál
tal mindegyik igazgatás tetszésére van bízva, 
hogy — a másik igazgatás ellen való visszkere
set nélkül az erőhatalomból eredő elve
szésért vagy kárért kártérítést fizessen és pe
dig e fogalomnak bármely értelmezése szerint.

3. Ha egy, a szerződő országok egyikéből 
eredő és a másikba szóló értéknyilvánítással 
ellátott csomagot egy harmadik országba után- 
vagy visszaküldenek, a jogos kárigénylőnek 
azért az elveszésért, kifosztásért vagy sérü
lésért, ami az eredeti rendeltetési ország által 
történt továbbküldés után állt elő, csak olyan 
kártérítésre van igénye, amelyet az az ország, 
ahol az elveszés, kifosztás, vagy megsérülés 
történt fizetni hajlandó, vagy amelyre ez az 
ország a jelen szerződésben résztvevő és az 
után-, illetve visszaküldést foganatosító ország
gal kötött megállapodás értelmében fizetni kö
teles. A jelen szerződésben résztvevő orszá
gok, amennyiben valamely értéknyilvánítással 
ellátott csomagot szabályellenesen egy harma
dik országba továbbküldték, ezért ü csomagért 
— az eme szerződésben megállapított kártérí
tés keretén belül — olyan felelősséggel tartoz
nak, mint amilyennel a felvevő ország tartozik 
a feladóval szemben.

4. A kártérítési kérelmet csak akkor tár
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gy alják, ha a panaszos vagy képviselője kár
igényét vagy panaszát az értéknyilvánítással 
ellátott csomag postára adását követő naptól 
számított egy éven belül szóval vagy írásban 
előadta.

5. Nem jár kártérítés a jelen szerződés 
szabályai szerint szállított értéknyilvánítással 
ellátott csomagok elveszéséből, nem kézbesíté
séből, téves kézbesítéséből, késedelméből vagy 
megsérüléséből eredő utólagos, tehát közvetett 
elveszésért, sérülésért vagy kárért.

6. Nem jár kártérítés az olyan értéknyil
vánítással ellátott csomagért, amely belső érték 
nélküli tárgyat vagy romló anyagot tartalma
zott, vagy amelynek tartalmát a szerződő igaz
gatások között váltott postacsomagokban tilos 
szállítani, vagy amely nem felelt meg a jelen 
szerződés szabályainak, vagy amelyet nem az 
előírt módon adtak postára. Az elveszésért, ki
fosztásért vagy megsérülésért felelős igazgatás
nak joga van azonban arra, hogy —- a másik 
igazgatás ellen való visszkereset nélkül — az 
ilyen csomagokért is kártérítést fizessen.

7. A szerződő igazgatások mindegyikének 
joga van arra, hogy a jogosult felszólalónak 
kérelmére teljes elveszés, az egész tartalom 
helyrehozhatatlan megsérülése vagy a teljes ki
fosztás esetén az értéknyilvánítással ellátott 
csomagért fizetett postai díjat vagy pótdíjat 
visszatérítse. A biztosítási díjat semmi esetben 
sem térítik vissza.

8. Az igazgatások nem szavatolnak az olyan 
értéknyilvánítással ellátott küldeményekért, 
amelyekről a szolgálati okmányoknak erőhata
lomból kifolyólag történt megsemmisítése foly
tán nem tudnak számot adni.

9. Abban az esetben, ha valamely érték
nyilvánítással ellátott csomag feladója, cím
zettje vagy tulajdonosa bármely időpontban a 
csomag tartalmát a tényleges értéknél na
gyobbnak jelenti be, vagy bármikor tudatosan 
és szándékosan hamis, költött vagy csalárd bi
zonyítékot szolgáltat, a kártérítésért felelős 
igazgatás fenntarthatja magának a jogot, hogy

a postai díjak vagy illetékek visszatérítése 
nélkül — a kártérítés kfizetését megtagadja 
vagy olyan kártérítést fizessen, amit a szolgál
tatott bizonyítékok alapján belátása szerint 
méltányosnak tart. Eme szabály alkalmazása 
nem zárja ki, hogy az ilyen csalárd bizonyí
tékért a törvényes eljárást a felelős felszólaló 
ellen meg ne indítsák.

10. Ha valamely értéknyilvánítással ellá

tott csomag elvész, kifosztják, vagy megsérül, 
a felvevő igazgatás tartozik a kártérítést a jo
gosult felszólalónak a lehető leggyorsabban és 
pedig legkésőbb a felszólalást követő naptól 
számított egy év eltelte előtt kifizetni. A fizetés 
a rendeltetési igazgatás számlájára történik, ha 
az elveszésért, kifosztásért vagy sérülésért ez 
az igazgatás felelős és ha őt arról kellően ér
tesítették.

11. Mindazonáltal a felvevő igazgatás a 
megelőző pontban említett esetekben a kártérí
tés kifizetését a fent meghatározott időponton 
túl kitolhaja, ha eme határidő leteltével a kér
déses küldemény sorsát vagy az előálló felelős
séget még nem tudta megállapítani.

12. A felvevő igazgatás ama esetek kivéte- . 
lével, amikor a fizetést a megelőző pont értel
mében ki lehet tolni, jogosult a rendeltetési 
igazgatás terhére a kártérítést kifizetni, ha ez 
az igazgatás, miután a kártérítési igényről sza
bályszerűen értesítették, kilenc hónap alatt az 
ügyet nem intézte el.

13. A kártérítés kifizetésének kötelezett
sége azt az országot terheli, amelynek fennha
tósága alá tartozik a felvevő hivatal. Ennek az 
országnak kereseti joga van a felelős ország
gal szemben, tehát ama igazgatással szemben, 
amelynek területén vagy szolgálatában az el
veszés, kifosztás vagy sérülés történt.

14. Az elveszésért, kifosztásért vagy sérü
lésért felelős igazgatás, amelynek számlájára a 
fizetés történt, köteles a helyette kifizetett kár
térítési összeget késedelem nélkül és pedig leg
később a kifizetést közlő értesítés kézhezvéte
lét követő kilenc hónapon belül megtéríteni.

15. Az egyik ország részéről a másik ország 
részére történő és kártérítés címén járó meg
térítések arany alapon történnek.

16. Ezeket a megtérítéseket a hitelező igaz
gatásra háruló költség nélkül kell teljesíteni és 
pedig postautalvánnyal vagy váltóval, a hite
lező országban forgalomban levő ércpénzben 
vagy levélváltás útján kölcsönös egyetértéssel 
megállapított egyéb módon.

17. Az ellenkező bebizonyításáig valamely 
értéknyilvánítással ellátott csomagért való fe
lelősség azt az igazgatást terheli, amely, bár a 
csomagot kifogás nélkül átvette és módjában 
állott a nyomozást minden szabályszerű eszköz 
igénybevételével megtartani, nem tudja annak 
tényleges sorsát kimutatni.

18. Ha valamely értéknyilvánítással ellá
tott csomagról az átvevő kicserélő hivatal a
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csomagtartályok felbontásakor megállapítja, 
hogy hiányzik, kifosztották, vagy megsérült és 
erről a zárlatot küldő hivatalt szabályszerűen 
visszajelentéssel értesíti, a felelősség a zárlatot 
küldő kicserélő hivatal felettes igazgatását ter
heli, ha csak be nem bizonyul, hogy az elve
szés, kifosztás vagy sérülés az átvevő igazga
tás szolgálatában történt.

19. Az értéknyilvánítással ellátott csoma
gok kellő burkolásáért, csomagolásáért és pe- 
csételéseért a feladó felelős és egyik igazgatás 
sem vállalja el az elveszésért, kifosztásért vagy 
sérülésért való felelősséget, ha az olyan hiányok 
következménye, amelyet a postára adáskor 
nem lehetett észrevenni.

Xlll. Átmenő csomagok.
, Az igazgatások biztosítják egymásnak, 

hogy a másik szerződő igazgatás területéről 
származó vagy ott kézbesítendő csomagokat a 
területükön át lehet szállítani mindazokba az 
országokba, illetve mindazokból az országok
ból, amelyekkel csomagpostai összeköttetésük 
van.

2. Az igazgatások közlik egymással, hogy 
az ő közvetítésükkel területükön át mely or
szágokba lehet csomagokat küldeni.

3. Az egyik szerződő igazgatásnak a másik 
igazgatás szolgálata útján továbbítandó cso
magjai csak akkor fogadhatók el a továbbí
tásra, ha azok a közvetítő igazgatás által időről- 
időre megállapított feltételeknek megfelelnek.

XIV. Megvizsgálás a kicserélő hivatalnál.
1. A rendeltetési kicserélő hivatal az átvett 

csomagzárlatot köteles megvizsgálni. Az érték
nyilvánítással ellátott csomagokat gondosan 
össze kell hasonlítani s kísérő rovatlapokkal. A 
talált eltéréseket vagy szabálytalanságokat 
visszajelentés útján azonnal az indító kicserélő 
hivatal tudomására kell hozni. Azonnal küldött 
visszajelentés hiányában az a feltevés érvényes, 
hogy a zárlat és a kísérő rovatlapok minden te
kintetben teljesen rendben vannak.

2. Ha valamely zárlatban eltérést vagy sza
bálytalanságot találnak, tényállási jegyzőköny
vet kell felvenni, amelynek az esetre vonat
kozó mindama adatokat tartalmaznia kell, 
amelyek az esetleges későbbi vizsgálathoz, 
vagy kártérítési eljáráshoz szükségesek.

3. Ha valamely rovatlap hiányzik, másod
latot kell kiállítani és erről másolatot kell kül

deni ama indító kicserélő hivatal részére, 
amelytől a zárlat érkezett.

4. Ha valamely értéknyilvánítással ellátott 
csomagon a sérülés vagy kár nyilvánvaló jelei 
látszanak, e tényt a csomagokon fel kell je
gyezni és azt el kell látni a feljegyzést végző 
hivatal betűzőjével vagy pedig a csomaghoz 
jegyzőkönyvet kell mellékelni, amelyben a sé
rülés vagy kár tányéré kell a figyelmet felhívni.

XV. Kézbesítés és vámközvetítési díjak.
Fekbér.

1. A rendeltetési ország igazgatóságának 
joga van a kézbesítésért és a vámközvetítésért 
a címzettől csomagonkint ötven arany cen- 
timeot meg nem haladó díjat szedni. Ugyan
ilyen pótdíjat van joga szedni mindannyiszor, 
amikor valamely csomagot az első sikertelen 
kézbesítés után a címzett lakásán újból be
mutattak.

2. Az igazgatások jogosultak megfelelő 
raktárdíjat vagy fekbért szedni mindazon eset
ben, amikor a címzett a csomagját a rendelte
tési igazgatás által megállapított méltányos 
időn belül nem vette át. Az ilyen díjakat a cso
magnak a felvevő országba való visszaküldé
sekor törölni kell.

XVI. Utánküldés.
1. A rendeltetési ország területén utánkül-

dött vagy az eredeti rendeltetési hivatal által 
egy másik címzettnek kézbesített csomag az 
illet őország igazgatása által megállapított pót
díj alá esik. /

2. Ha valamely csomagot az egyik szerződő 
országba kell utánküldeni, új postadíjat és ér
téknyilvánítással ellátott csomagnál új biztosí
tási díjat lehet a címzettől a kézbesítéskor be
szedni, ha csak azt előre nem fizették le. Az 
ilyen a kézbesítéskor beszedett díjat a kézbe
sítő igazgatás tartja meg. Az ilyen díjakat és 
pótdíjakat, ha azokat nem előre fizették le, a 
kézbesítő igazgatás állapítja meg.

3. Értéknyilvánítással ellátott csomagokat
egy másik országba csak mint értéknyilvání
tással ellátott csomagot szabad után- vagy 
visszaküldeni. A feladók elláthatják értéknyil- 
vánításos csomagjaikat ilyen felírással: „Do
not forward to a third country”, „Harmadik 
országba nem kell utánküldeni“, amely esetben 
a csomagokat nem szabad más országba to
vábbítani. Ha tehát értéknyilvánításos csórna-
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gokon nincs az a megjegyzés, amely a csoma
gok más, mint a felvevő vagy rendeltetési or
szágba való továbbítását kizárja, ezeket a cso
magokat — mint értéknyilvánításos csomago
kat — harmadik országba is továbbítani lehet. 
Hasonlóképpen lehet értéknyilvánításos cso
magokat a feladónak a csomagon feljegy
zett és valamelyik harmadik országban levő cí
mére visszaküldeni, ha oda értéknyilvánításos 
csomagok küldhetők. Valamely harmadik or
szágba után- vagy visszaküldött értéknyilvání
tásos csomag elveszése, kifosztása vagy sérü
lése esetén kártérítés csak e szerződés XII. cik
kének 3. pontja alapján jár.

XVII. Egyéb postai díjak szedésének tilalma.

1. Azokat a postacsomagokat, amelyekre e 
szerződés nyer alkalmazást, nem lehet más dí
jakkal megterhelni, mint amelyeket e szerző
dés különböző szakaszai előírnak.

2. Mindegyik igazgatás, mint sajátját meg
tartja azokat a postai és egyéb díjakat és pót- 
díjakat, amelyeket e szerződés intézkedései 
alapján beszedett.

XVIII. Visszavétel és címváltoztatás.

Mindaddig, amíg valamely csomagot a 
címzettnek nem kézbesítettek, a feladó azt 
visszaveheti, vagy címét megváltoztathatja. A 
visszavétel és címváltoztatás iránti kérelmeket, 
amelyeknek a szerződő igazgatások által a bel
földre megállapított szabályokkal kell meg
egyezniük, a központi igazgatásokhoz vagy az 
iratváltás után megállapított postahivatalok
hoz kell címezni.

XIX. Kézbesíthetetlenség.

1. A feladó ellenkező tartalmú rendelke
zése hiányában a kézbesíthetetlen csomagot 
előzetes értesítés nélkül a feladóhoz kell visz- 
szaküldeni. A feladótól új postadíjat és érték
nyilvánítással ellátott csomag esetében (ame
lyeket ugyanúgy kell visszaküldeni, ahogy azok 
érkeztek), új értékdíjakat lehet szedni. Ezt a 
díjat az az igazgatás tartja meg, amelyik azokat 
beszedte.

2. A csomag feladója a feladáskor kíván
hatja, hogy a csomagját, ha azt a címzésének 
megfelelően nem lehetett kézbesíteni, a) kezel
jék úgy, mint amelyről lemondott, vagy b) a

rendeltetési országban levő második címzett
nek kézbesítsék. Más kérelem nem terjeszthető 
elő. Ha a feladó él ezzel a lehetőséggel, kérel
mét a csomagra vagy a csomagra erősített, vagy 
ahhoz tűzött szállítólevélre, illetve vámárunyi- 
iatkozatra köteles írni és pedig a következő 
minták egyikével megegyezően vagy ahhoz 
hasonlóan:

,,If not deliverable as addressed, Abandon.”
(„Ha a cím szerint nem kézbesíthető, a cso

magról lemondok.”)
„If not deliverable as adressed, Deliver to . . . ”
(„Ha a cím szerint nem kézbesíthető, kézbe

sítsék . . . -nek.”)

3. Ellenkező intézkedés hiányában a kéz
besíthetetlen csomagokat a feladónak kell 
visszaküldeni és pedig a rendeltetési hivatalhoz 
való beérkezéstől számított harminc nap múlva; 
azokat a csomagokat azonban, amelyeket 
visszautasítottak, azonnal vissza kell küldeni. 
A csomagokat minden esetben el kell látni a 
kézbesíthetetlenség okát feltüntető ragjeggyel.

4. Egyedül a megromlásnak vagy tönkre- 
menésnek kitett tárgyakat lehet és pedig akár 
az odaszállításnál, akár a térti úton, azonnal és 
minden előzetes értesítés vagy bírói eljárás 
nélkül a jogosított fél javára eladni.

Ha valamely okból az eladás nem lehetsé
ges, a megromlott vagy értéktelen tárgyakat 
meg kell semmisíteni. Az eladásról vagy meg
semmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni és 
arról a felvevő igazgatást értesíteni kell.

5. Azok a kézbesíthetetlen csomagok, ame
lyekről feladójuk lemondott, harminc nap le
teltével árverésen eladhatók. Ha azonban ilyen 
eljárás értéknyilvánítással ellátott csomaggal 
történik, erről külön jegyzőkönyvet kell fel
venni és a felvevő igazgatást értesíteni kell 
arról, hogy mi történt a csomaggal. A felvevő 
igazgatást akkor is kell értesíteni, ha valamely 
nem kézbesített értéknyilvánítással ellátott 
csomagot valamilyen okból nem küldenek 
vissza a felvevő országba.

XX. Vámdíjak eltörlése.

Ha a vámhatóságok által előírt eljárási 
szabályokat betartották, a megsemmisített, a 
felvevő országba visszaküldött, vagy más or
szágba utánküldött csomagokat terhelő, a szó
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tulajdonképpeni értelemben vett, vámdíjakat 
úgy Magyarországon, mint az Amerikai Egye
sült-Államokban törlik.

XXL Tévirányíiott csomagok utánküldése.
Tévirányított csomagokat a rendeltetési 

helyükre kell irányítani 'és pedig az utánküldő 
igazgatásnak rendelkezésére álló legrövidebb 
úton, de ezeket nem szabad semmiféle vám, 
vagy egyéb díjakkal terhelni. Tévirányított ér- 
téknyilvánításos csomagokat csak mint érték
nyilvánítással ellátottakat szabad a rendelte
tési helyükre irányítani. Ha ezeket nem lehet 
értéknyilvánításosként továbbítani, akkor 
vissza kell küldeni a felvevő országba. .

XXII. Tartályok.
Minden igazgatás maga tartozik a cso

magjai küldéséhez szükséges zsákok beszerzé
séről gondoskodni. A zsákokat a legközelebbi 
postával üresen kell visszaküldeni a szárma
zási országba. Az üres tartályokat tizes kötegbe 
kell helyezni (kilencet egy tizedik zsákba) és 
az ilyen zsákok összdarabszámát a rovatlapon 
jelezni kell.

XXIII. Díjak.
1. Az egyik igazgatás által a másik igaz

gatásnak az illető ország birtokaira vagy' egy 
harmadik országba való utánküldés céljából át
adott csomagokért járó díjat a közvetítő igaz- 
gatás állapítja meg.

2. Ha egy csomagot az egyik igazgatáson 
keresztül a másik igazgatásnak után- vagy 
visszaküldenek, a közvetítő igazgatásnak joga 
van a további szárazföldi vagy tengeri szolgá
latért járó díjra, nemkülönben azokra a dí
jakra, amelyek más érdekelt igazgatásnak vagy 
igazgatásoknak járnak.

3. Minden egy kg-ig (két fontig) terjedő 
csomagért, amelyet az egyik országban vettek 
fel és a másikban kell kézbesíteni — tekintet 
nélkül arra, hogy a csomag közönséges, vagy 
értéknyilvánítással van-e ellátva — 60 arany- 
centime jár; minden egy kg-on felüli, de öt 
kg-nál (tizenegy fontnál) nem súlyosabb cso
magért egy aranyfrank jár és minden öt kg-on 
felüli, de tíz kg-ot (huszonkét fontot) meg nem 
haladó súlyú csomagért 1 frank 80 et. jár. 
Ezeket a díjakat az indító igazgatás köteles fi
zetni a rendeltetési igazgatásnak.

4. Minden, az egyik igazgatástól a másik

igazgatáshoz díjfizetés nélkül visszaküldött 
vagy utánküldött csomagért az utánküldő vagy 
visszaküldő igazgatásnak a következő díjakra 
van igénye: a) Magyarországból az Amerikai 
Egyesült-Államokba után- vagy visszaküldött 
csomagokért 1.50 aranyfrankra, ha a csomag 
1 kg (2 font) súlyig terjed; 2.50 aranyfrankra, 
ha a csomag súlya nagyobb 1 kg-nál, de nem 
haladja meg az 5 kg-ot (11 fontot) és 4.50 
aranyfrankra, ha a csomag súlya nagyobb 5 
kg-nál, de nem haladja meg a 10 kg-ot (22 fon
tot); b) az Amerikai Egyesült Államokból Ma
gyarországba után- vagy visszaküldött cso
magokért 1.40 aranyfrankra, ha a csomag 1 kg 
súlyig terjed; 2.30 aranyfrankra, ha a csomag 1 
kg-nál súlyosabb, de nem haladja meg az 5 
kg-ot és 4.20 aranyfrankra, ha a csomag súlya 
5 kg-on felül van, de nem haladja meg a 10 
kg-ot.

XXIV.  Leszámolás.
1. Csomagok a kölcsönös forgalomban.
Minden évnegyed végén a hitelező ország

számadást állít fel arról az összegről, amely 
neki jár annyi csomag után, amennyivel többet 
kapott, mint indított.

2. Átmenő csomagok.
Mindegyik igazgatás felállít továbbá ne- 

gyedévenkint számadást arról az összegről, 
amely neki jár a másik igazgatástól továbbszál
lítás végett átvett csomagok után.

3. Ezeket a számadásokat a vonatkozó év
negyedet követő hó folyamán felülvizsgálás 
végett meg kell küldeni a másik igazgatásnak.

4. A számadások felállítását, átküldését, 
megvizsgálását és elfogadását a lehető leggyor
sabban kell végezni és a mérleg szerint járó fi
zetést legkésőbb a következő évnegyed végéig 
teljesíteni kell.

5. A két igazgatás közti számadások alap
ján felállított mérlegek kiegyenlítése New- 
Yorkra kiállított váltók útján történik, illetve 
a két igazgatás által levélváltás útján kölcsönö
sen megállapított más módon. A fizetéssel járó 
költség az adós igazgatást terheli.

XXV.  A szerződésben nem szabályozott ügyek.
1. Minden olyan ügyben, amely a kicserélő 

szolgálatra, az értéknyilvánítással ellátott cso
magok visszavételére vagy visszaküldésére, az 
utóbbiak tárgyában kért tértivevények kiállí
tására és kezelésére, továbbá az ugyanezekkel
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kapcsolatban benyújtott kártérítési kérelmek 
elintézésére vonatkozik és amelyre ez a szer
ződés nem tartalmaz intézkedést, az Egyetemes 
Postaegyesület szerződésének és foganatosító 
szabályzatának határozatait kell alkalmazni, 
amennyiben ezek alkalmazhatók és a jelen szer
ződés határozataival összeegyeztethetők. Ilyen 
szabály hiányában az Amerikai Egyesült-Álla
moknak, illetve Magyarországnak — aszerint, 
hogy melyik ország van érintve — belföldi tör
vényei, rendeletéi és szabályai nyernek alkal
mazást.

2. Az Amerikai Egyesült-Államok posta
vezérigazgatója és Magyarország postavezér
igazgatója jogosítva vannak időről-időre együt
tesen levélváltás útján olyan változtatásokban, 
módosításokban és további részletszabályozá
sokban megállapodni, amelyek e szerződés által 
tervezett szolgálat végrehajtásának megkőny- 
nyítésére szükségesek lesznek. Ugyanígy joguk 
van az ajánlott és utánvételes csomagszolgálat 
berendezésében is megállapodni, ha a két or
szág bármikor ilyen szolgálatokat kívánatos
nak tart.

3. Az igazgatások kötelesek időről-időre 
közölni egymással a törvényeiknek és rende- 
leteiknek a csomagpostával továbbítandó cso
magokra alkalmazandó határozatait, beleértve 
az alkalmazandó díjszabást és annak minden 
módosítását.

XXVI.  A szerződés tartama.

Ez a szerződés életbelép és határozatainak 
alkalmazása megkezdődik ama napon, amelyet 
a két ország igazgatásai kölcsönösen megáliá- 
pítanak.

2. A szerződés érvényben marad mind
addig, amíg a két szerződő igazgatás közül az 
egyik nem értesíti a másikat — hat hóval meg
előzően — arról, hogy azt tovább fenntartani 
nem óhajtja.

Mindegyik igazgatásnak joga van az érték
nyilvánítással ellátott csomagszolgálatot időle
gesen egészben vagy részben felfüggeszteni, ha 
különös oka van erre, vagy e szolgálatot egyes 
hivatalaira korlátozni. Ennek feltétele azonban, 
hogy az ilyen intézkedésről a másik igazgatást 
előzetesen, kellő időben és amennyiben szük
séges, a leggyorsabb módon értesíteni kell.

3. Kiállították két példányban és aláírták 
Budapesten, 1928. évi július hó 3. napján és

Washingtonban 1928.-évi augusztus hó 16. nap-
• r  __jan.

A fentiekben közölt új szerződés magyará
zatául a következőket rendelem:

1. Az új szerződés szerint ezentúl érték- 
nyilvánításos csomagok is küldhetők.

Az értéknyilvánítás határa 100 dollár az 
Amerikában feladott, illetve 560 P a Magyar- 
országban feladott csomagoknál. Az amerikai 
posta szabályai szerint az értéknyilvánítást 
nem kell feltüntetni a csomagon, illetve a szál
lítólevélen. Az értéknyilvánítás jelzése az 
„Insured” betűző, illetve ragjegy útján fog tör
ténni. #A Magyarországon feladott csomagokat 
a felvevő hivatalok úgy kezelik, mint az egyéb 
csomagokat, ellenben a Budapest 78. sz. ki
cserélő hivatal, amely e viszonylatban, mint 
egyedüli kicserélő hivatal működik, a hozzá be
érkező csomagok közül kiválasztja azokat, ame
lyek értéknyilvánítással vannak ellátva (tekin
tet nélkül annak összegére) és e csomagokat és 
szállítóleveleiket az újonnan készítendő „Insu
red” bélyegzővel látja el. E csomagok rovato
lása a szerződés VI., illetve VII. cikkei szerint 
külön zsákban és külön rovatlappal, egyen- 
kinti bejegyzéssel történik, míg az értéknyilvá
nítással el nem látott csomagokat sommásan, a 
darabszám bejegyzésével rovatolják.

2. A jövőben az Amerikai Egyesült-Álla
mok postája útján Magyarországba küldött 
csomagok is a feladó által kiállított szállító- 
levéllel fognak a magyar kicserélő hivatahoz 
érkezni. E csomagokat tehát ezentú nem a Bu
dapest 78. sz. postahivatal által kiállított szál
lítólevél kíséri.

3. A közönséges (értéknyilvánítással el nem 
látott) csomagok elveszése, kifosztása vagy 
megsérülése esetén úgy mint eddig, a jövőben 
nem jár kártérítés. Ellenben az értéknyilvání
tással ellátott csomagokért azok elveszése, ki
fosztása vagy sérülése esetén az értéknyilvá
nítás keretén belül a valódi kárig, azaz a tar
talom tényleges értékéig kártérítés jár.

4. A közönséges csomagok szállítási díja 
nem változik (1. Csomagdíjszabást), az érték- 
nyilvánítással ellátott csomagokért fizetendő 
értéknyilvánítási és biztosítási díj pedig ugyan
annyi, mint az egyéb országokba szóló csoma
goknál.

5. A jövőben a csomagok kézbesítéséről, 
ha azt értéknyilvánítással látták el, feladó 
tértivevényt kérhet. A tértivevény nyomtat
ványt a szállítólevélhez nem kell csatolni, ha



426 4 2 .  szám

nem arra a szerződés XI. cikke 3. pontjában 
előírt feljegyzést kell írni. A kicserélő hivatal 
a szabálytalan felírást megfelelően helyesbíti.

6. A fekbért a csomagnak a felvevő or- 
szágba való visszaküldése esetén törölni kell.

7. A jövőben meg van engedve a csomag 
visszavétele és címváltoztatás is. A visszavétel, 
illetve címváltoztatás iránti kérelmet az egyéb 
forgalomra előírt módon kell benyújtani (1. P. 
K. U. 72. §.), a megkeresést azonban a Buda- 
pest 78. sz. hivatalhoz kell küldeni, amely azt 
borítékban, hivatalos ajánlott levélben a kö- 
vetkező címre küldi:

Postmaster General
Washington.

8. A csomag feladója kézbesíthetetlenség 
esetére csak a szerződés XIX. cikk 2. pontjá
ban előterjesztett két kérelmet terjesztheti 
elő, tudniillik:

a) kezeljék a csomagot úgy, mint amelyről 
lemondott;

b) kézbesítsék azt egy másik, a rendelte
tési országban levő címzettnek.

A kérelmet lehetőleg angol nyelven a szer
ződés XIX. cikke 2. §-ban előírt szövegezéssel 
kell a szállítólevélre és — biztonság kedvéért — 
lehetőleg a csomagra is felírni.

Egyéb rendelkezés nincs megengedve. Ha 
a feladó csomagjáról kézbesíthetetlenség esetén 
egyáltalában nem, vagy nem szabályszerűén 
rendelkezett, a kézbesíthetetlen csomagot a 
rendeltetési hivatalhoz való beérkezésétől szá
mított 30 nap múlva, a címzett által visszauta
sított csomagokat ellenben azonnal vissza kell 
küldeni a felvevő országba.

9. A kicserélő hivatalok által kölcsönösen 
felszámított továbbfrankó összege változatlan 
marad. Az értéknyilvánításos csomagokért sem 
az Egyesült-Államoknak, sem pedig az átszál
lító osztrák és német postának értékdíjtovább- 
frankó nem jár.

10. A díjszabások a P. Ü. Sz., valamint a 
P. K. U. kiegészítésére a hivatalok külön fog
nak utasítást kapni.

Budapest, 1928. évi november hó 5-én.

Változás a Csomagdíjszabásban.
ad 44.028.

Az Amerikai Egyesült-Államokkal kötött 
és a P. R. T. ezen számában 44.028. sz. rendelet
tel közzétett postacsomagszerződés kapcsán 
felhívom a hivatalokat, hogy a Csomagdíjsza

bás 68. és 69. oldalán az Amerikai Egyesült-Ál
lamoknál az amerikai állami posta útján to
vábbítandó csomagokra vonatkozó adatokat 
az alábbiak szerint helyesbítsék:

A 68. és 69. oldalon az I. a) és b) útirány- 
nál az 5. hasábban a jelenleg kézírással beírt 
szöveg helyett, mint az értéknyilvánítás határát 
írják be „560”.

A 68. oldalon a 7. hasábba a csomagok mé
retei előtt írják be „Tértiv., Visszav., Címv.” 
szavakat, a 69. oldalon a 7. hasábban a második 
mondatot pedig következőképpen szövegezzék: 
„Az amerikai posta csak értéknyilvánítással el
látott csomagokért szavatol, közönséges (érték
nyilvánítással el nem látott) csomagokért el
lenben nem.”

A 7. hasábba írják be azonkívül a követ
kező szöveget: „Értéknyilvánítással ellátott 
csomagokat pecsételni kell.

Levelet, vagy levél természetével bíró ér
tesítést a csomagban elhelyezni tilos.

Az Amerikai Egyesült-Államokkal kötött 
külön postacsomag-szerződést illetőleg egyéb
ként 1. a P. R. T. 1928. évi 42. számát.”

Budapest, 1928. évi november hó 5-én.

=  ZLT =  táviratok via Italcáble is küldhetők.
41.088.

Egyrészről Magyarország, másrészről Hr- 
gentina, Brazília, Paraguay és Uruguay közt a 
Táviró-Díjszabás 49. oldalán közölt feltételek 
mellett a második útirányhasábban (via Com
mercial stb.) közölt díjtételekkel a feladás ide
jétől számított 36 óra eltelte után kézbesítendő 
(ZLT) táviratok „via Italcáble“ is küldhetők.

A kir. hivatalok ennek megfelelően a „Táv
iró-Díjszabás“ 49. oldalán foglaltakat a követ
kezőképen egészítsék ki:

A 4-ik bekezdés harmadik sorába „via P. 
Q.“ kitétel után szúrják be a „via Italcáble“ 
szavakat.

A díjtáblázat második útirány hasábjába 
(via Commercial, stb.) „via Radio France“ elé 
írják be a „via Italcáble*“ kitételt, a „Meg
jegyzés“ rovatba pedig *) alatt a következőket 
írják: „Via Italcáble =  ZLT =  táviratok csak 
Argentina, Brazília, Paraguay és Uruguayba 
küldhetők.“ Rövidített vagy összebeszélt című 
táviratok ezen az úton Braziliába csak Rio de 
Janeiro, Sao Paolo és Santos hivatalokhoz küld
hetők.

Budapest, 1928. évi november hó 1-én.
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Változás a Németalföldről érkező levélpostai 
küldemények díjszabásában.

45.575.

Németalföldről érkező levélpostai külde
mények díjszabása folyó hó 1-től a következő:

Levél 20 g - ig ....................... 12% cents
minden további 20 g ' .. 7% „

Levelezőlap .......................  7% „
Nyomtatvány, áruminta és üz

leti papír 50 g-ként .. .. 2% „

Vakok számára készült írások
1000 g -k én t.......................  2% cents

Expressdíj .. ................ 25 „
Beszedendő portó minden hiányzó centért: 

6:4 fillér.
Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 

1926. évi 61. számával kiadott kimutatás 105. 
f. sz., megjegyzem, hogy az idézett folyószám 
alatti jelenlegi díjtételek a kimutatás 21) jegy
zetében felsorolt gyarmatokra nézve továbbra 
is érvényben maradnak.

Budapest, 1928. évi november 5-én.

Kim utatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.

Po
sta

ig
az

ga
tó


sá

gi
 k

er
ül

et A létszámból törölt (kizárt) egyén K

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Po
st

av
ez

ér
ig

az
ga

tó
sá

g

Forgács Alfonzné 
sz. Pongrácz Margit kiadó Nagylóc

1899. Bpest 509
6 hónapnál tovább 

nem állott 
alkalmazásban

Kovács Istvánná 
sz. Balázs Paula f f

Liptó-
szentmiklós

1895.
Mátyásföld f f  f f

Pauló Jánosné 
sz. Benőcs Ilona f f

Eger
1894 Diósjenő f f  f f

s  1 

Tóth Ilona f f

Muzsla
1902 Szob f f  f f

So
pr

on

Kruchina Mária f f

•

Pozsony
1904 Győr 5 Nem vállalt 

alkalmazást

Soós Margit f f

Orsóvá
1903

Pest-
szentlőrinc

Oroszvári posta
mesterré 

neveztetett ki
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Kiadói állást keresnek.
Több évi gyakorlattal bíró, komolyabb 

kiadónő alkalmazást vállal, helyettesítésre is 
elmegy. Címe: Szabó Mária postakiadó, Gyula.

Mindhárom szakban jártas kiadónő novem
ber 15-re, vagy december 1-re állást keres. 
Megkereséseket telefonon postahivatal Hejő- 
csabá-ra kér.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | | | f c  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. NOVEMBER 15. 43. szám.

T A R T A T O M
Lefoglalandó sajtóterm ék feloldása.
Lőtt nyulak postán való szállítása.
A  „Sommázat a bárcalajstrom hoz” című nyom tat

vány megváltoztatása.
H adtörténelm i emlékek kivitelének korlátozása.
A  hivatalos levelezés átalányozására igényjogosul

tak névsorának helyesbítése.
Távbeszélő forgalom m egnyitása Észak-Amerikával.

Az autóbuszjáratokról összeállított k im utatás he
lyesbítése.

H elynévváltozás Kínában.
Forgalom köri változások.
27. K im utatás elveszett igazolójegyekről.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra! 
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról.

Lefoglalandó sajtótermék feloldása.
46.098.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi november hó 3-án kelt 
B. II. 11.362/5/1928. számú végzésével Budapes
ten, a Franklin-Társulat nyomdájában előállí
tott „Földi Mihály: A csábító” című regényt a 
lefoglalás alól feloldotta.

Ez alapon a P. R. T. folyó évi 41. számá
ban megjelent 44.423. számú rendeletet hatá
lyon kívül helyezem.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá
nyait akadálytalanul szállítsák és kézbesítsék.

Budapest, 1928. évi november hó 10-én.

Lőtt nyulak postán való szállítása.
44.994.

Igen gyakori, hogy „ csomagolatlanul pos
tára adott lőtt nyulak szállítás közben vérez- 
nek és a többi csomagküldeményt összemocs
kolják, jóllehet a P. U. Sz. 2. Függelék II. 47. 
pontja kifejezetten előírja, hogy lőtt tollas vagy 
le nem nyúzott szőrős vadaknál a vérzés lehe

tősége esetén legalább a sebhelyet a vér fel
szívására alkalmas anyaggal kell lekötni.

Utasítom tehát a kir. hivatalokat, hogy a 
í csomagolatlanul postára adott lőtt vadak fel

vételénél, ennek a szabálynak pontos betartá
sát szigorúan követeljék meg, lőtt nyulaknál 

; pedig az orron át történő gyakori vérzésre te
kintettel, mindig kívánják meg a fejnek meg
felelő bekötését. •

Budapest, 1928. évi november hó 8-án.

[A „Sommázat a bárcalajstromhoz“ című 
nyomtatvány megváltoztatása.

43.125.
A H. P. U. 5. §-ának 2. pontjában elősorolt 

és a bárcalajsíromban elszámolandó bevételek 
beszedésével egyes nagyobb kincstári hivata
loknál szükségszerűen több osztály van meg
bízva, úgy hogy e hivataloknál a bárcalaj sírom
nak egyetlen példányban való vezetése nehéz
ségekbe ütközik. Ezért megengedem, hogy ott, 
ahol ennek a szüksége fennforog, több bárca- 
lajstrom is vezettessék, amely bárcalajstromok 
az illető bevételt feltüntető fejrovattal látandók 
el. Több bárcalajstrom vezetéséhez indokolt
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felterjesztésre az illetékes igazgatóságok, illet
ve a vezérigazgatóság üzemi osztályai adják 
meg az engedélyt. Ezt a szemleívnek erre szol
gáló lapján (1. P. K. U. 66. §. 5. p.) elő kell je
gyezni.

Ezzel kapcsolatban a 111. sz. „Sommázat a 
bárcalajsíromhoz” című nyomtatványt új szö
vegezéssel és megfelelőbb rovatbeosztással 
újonnan kiadom.

Jegyezzék elő a kincstári postahivatalok 
jelen rendeletemet a H. P. U. 5. §-ának 2. pont
jánál és az 1925. évi P. R. T. 11. számában köz
zétett 4.735. sz. rendelet 10. pontjánál.

Budapest, 1928. évi november hó 9-én.

430

Hadtörténelmi emlékek kivitelének 
korlátozása.

46.345.
A pénzügyminiszter úr közlése szerint az 

utóbbi időben magyar hadtörténelmi emlékek 
a nemzeti kultúrérdekek szempontjából fenn
álló korlátozás figyelmen kívül hagyásával ke
rülnek kivitelre.

Minthogy az említett korlátozás az 1921. 
év előtti időből származó magyar hadtörténelmi 
emlékekre is vonatkozik, közlöm a hivatalok
kal, hogy az 1921. év előtti időből származó

magyar hadtörténelmi emlékek (katonai és 
hadi vonatkozású fegyverek és felszerelési tár
gyak, ereklyék, oklevelek, érmek, ábrázolatok 
stb.) csak abban az esetben vihetők ki, ha a fel
adó a m. kir. hadtörténelmi múzeum bizonyít
ványával igazolja, hogy a kérdéses hadtörté
nelmi emlékek kivitele ellen a nemzeti kultúr
érdekek szempontjából kifogás nincs.

Budapest, 1928. évi november hó 10-én.

A hivatalos levelezés átalányozására igény- 
jogosultak névsorának helyesbítése.

46.737.
A hivatalos levelezés átalányozására igény- 

jogosultak névjegyzéke VIII. fejezetének 53. té
tele alatt felvett „M. kir. kereskedelemügyi mi
nisztérium meteorológiai kirendeltsége, Buda
pest“ című szerv „M. kir. légügyi hivatal repülő 
időjelző központ, Budapest“ elnevezést kapta.

A hivatalok az 1924. évi P. R. T. 51. szá
mában közzétett 17.516. számú rendelet, vala
mint a P. Ü. Sz. 1. Függelék említett tételét 
ennek megfelelően helyesbítsék.

Budapesten, 1928. évi november hó 12-én.
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dezésen, az amerikai kontinensen pedig kábe
len, illetőleg vezetéken bonyolódik le. A for
galomban Magyarország részéről egyelőre csak 
Budapest vesz részt.

Az amerikai részről a forgalomban részt
vevő távbeszélő központokat, valamint a be
szélgetési díjakat az alábbi díjtáblázat tünteti 
fel:

Egyesült-Államok és Kuba (Cuba).

T e r ü l e t i  f e l o s z t á s
A háromperces 

beszélgetés 
díja

A hárompercnél 
hosszabb beszélge

téseknél percenként 
számítandó

P f P f

Egyesült-Államok:

I. Zóna, melybe a következő államok összes központjai 
tartoznak: Maine, New Hampshire, Vermont, Massa
chusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New 
Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delavare, District of 
Columbia..................................................................... 294

*

98

II. Zóna, melybe a következő államok összes központjai 
tartoznak: Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin, 
Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, 
Georgia, Kentucky, Tennesee .................................... 310 80 - 103 60

III. Zóna, melybe a következő államok összes központjai 
tartoznak: Florida, Alabama, Mississippi, Minnesota, 
North Dakota, South Dakota, Jowa, Nebraska, Missouri, 
Kansas, Arkansas, Oklahoma, Louisiana............... 327 60 109 20

IV. Zóna, melybe a következő államok összes központjai 
tartoznak: Montana, Wyoming, Idaho, Colorado, Utah, 
New Mexico, Texas 344 40 114 80

V. Zóna, melybe a következő államok összes központjai 
tartoznak: Washington, Oregon, California', Nevada, 
Arizona 361 20 120 40

Kuba (Cuba): 

Havana 361 20 120 40
összes többi központ 378 126

Távbeszélő forgalom megnyitása Észak- 
amerikával.

46.002.

Az Egyesült-Államokkal, Kubával (Cuba), 
Britt-Amerikával (Cantida) és Mexicóval a táv
beszélőforgalom megnyílott. A forgalom Buda
pest és London között kábelen, London és 
Newyork között drótnélküli távbeszélő bérén-
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■

Brit-Amerika (Canada).

A tartomány neve
A forgalomban résztvevő 

központok neve
Zóna

A háromperces 
beszélgetés 

dija
4

A három percnél 
hosszabb beszél

getéseknél percen
ként számítandó

P f P f

Ontario |

9

Alexandria
Arnprior
Beaverton
Belleville
Brockville
Cobourg
Cornwall
Grimsby
Hamilton
Hawkesburi
Kingstown
Lindsay
Napanee
Newmarket
Niagara Falls
Oskawa
Ottawa
Peterboro
Picton
Port Hope
Renfrew
St. Catharines
Smith's Falls
Toronto
Uxbridge
Welland
Winchester

> L 294 98

1 Quebec Cowanswille 
1 Gramby 
1 Grandmére 
I Huntigdon 
j Joliétte 
I Montreal 
I Quebec 
I Richmond 
1 Rock Island 
I St. Agathe des Monts 
1 St. Anne de Bellevue 
I St. Hyacinthe 
I St. Jerome 
I St. Johns 
I Shawinigan Falls 
1 Sherbrooke 
I Sorel
1 Thetford Mines 
1 Three Rivers 
1 Valley field 
I Victoriaville

•

-



4 3 . szám 433

Brit-Amerika (Canada)

A tartomány neve A forgalomban résztvevő 
központok neve Z óna

A három perces 
beszélgetés 

dija

A három  percnél 
hosszabb beszél

getéseknél percen
ként szám ítandó

P f P f

Ontario

New Brunswick 
Nova Scotia

Barrie
Bracebridge
Brantford
Chatham
Clinton
Collingwood
Galt
Goderich
Guelph
Harriston
Huntsville
Ingersoll
Kitchener
Leamington
Listowel
London
Midland
North Bay
Orangeville
Orillia
Owen Sound 
Pembroke 
Petrolia 
St. Thomas 
Sarnia
Sault Ste Marie
Simcoe
Stratford
Sudburg
Tillsonburg
Walkerton
Windsor
Wingham
Woodstock
St. John
Halifax

II 310 80 103 60

Manitoba
Ontario

Winnipeg 
Fort William 1 111 327 60 109 20

Alberta

Saskatchewan

Calgary
Edmonton
Regina

I
}  i v  
1

344 40 114 80

Britisch Columbia Vancouver V 361 20 120 40
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Mexico.

Az állam neve
A forgalomban résztvevő 

központok neve

A három perces 
beszélgetés 

dija

A három percnél 
hosszabb beszélge

téseknél percenkén t 
szám ítandó

P f P f

Tamaulipas

San Luis Potosi
Coakuila
Nuevo Leon
Queretaro
Guadalajara
Puebla

Mexico City
Nuevo Laredo
Tampico
San Luis Potosi
Saltillo
Monterrey
Queretaro
Talisco
Puebla

378 — 126 — ■

Arra nézve, hogy az egyes amerikai központok 
hiely államban (tartományban) vannak, a „Hivatalos 
Névjegyzék a Nemzetközi Távirószolgálatra“ (No
menclature) című segédkönyv nyújt felvilágosítást.

Beszélgetések csak déli 12 óra 30 perctől hajnali 
4 óráig folytathatók, mely időben a beszélgetési díj 
mindig ugyanaz, vagyis az éjjeli órákban díjmér
séklés nincs.

A beszélgetések azonban egész napon át be
jelenthetek, esetleg már egy nappal korábban is. A 
bejelentésnél a hívónak saját távbeszélő-állomásá
nak számán kívül be kell mondania az állomás elő
fizetőjének nevét is.

A hívó kérheti :
1. hogy az összeköttetést egy hozzávetőlegesen 

meghatározott időpontban létesítsék;
2. hogy az összeköttetést egy megjelölt időpont 

előtt vagy bizonyos meghatározott órák közti időn 
kívül más időben ne létesítsék;

3. hogy a bizonyos meghatározott órák közti 
időre kért összeköttetést általa megjelölendő kü
lönböző állomások valamelyikével létesítsék, pld.:
13—14 óráig......... számmal, 14—15 óráig . . . . . .
számmal;

4. hogy a beszélgetést, ha az összeköttetés léte
sítése egy bizonyos időpontig nem sikerül, töröljék.

Ezekért a kívánságokért külön díj nem jár.
Az 1. pont alatti kívánság (a kért időpont) 

pontos betartása nem biztosítható.
A Budapest és Newyork közti időszámításban 

mutatkozó 6 órás eltolódás figyelembe veendő, 
vagyis ha Budapestről a hívottal pld. newyorki idő 
szerint d. e. 11 órakor" kívánnak beszélni, úgy a be
szélgetést d. u. 17 órára kell kérni.

A beszélgetés lehet:
a )  közönséges beszélgetés (ordinary call), mely

nél a hívottra nézve csak a hívott távbeszélő-állo
más számát kell bejelenteni;

b )  meghatározott személyek közti beszélgetés 
(„person to person“ call), melynél a hívó és hívott 
állomás számán kívül úgy a hívó egyénnek a nevét, 
mint annak az egyénnek a nevét is be kell jelen
teni, kivel a hívó beszélni kíván. Ezenfelül, ha le
hetséges, még a hívott állomás előfizetőjének nevét 
is be kell jelenteni. Ha a hívó a hívott egyén táv
beszélő-állomásának számát nem tudná, hanem csak 
nevét és címét, a bejelentés úgy is elfogadható s a 
felkutatást a posta magára vállalja. Kívánatos, hogy 
a hívó arra az esetre, ha a hívott egyén nem talál
ható, ehelyett előre egy másik egyént nevezzen meg, 
akivel a beszélgetést lebonyolíthatja. (Pld. Mr. John 
Jones, or failing him, Mr. James Brown at Man
hattan, 1234, The Allied Banking Corporation, New- 
York. John Jones, illetőleg fel nem találhatása esetén 
James Brown, Manhattan 1234, Allied Banking Cor
poration, New-York.)

A közönséges beszélgetés (ordinary call) és a 
meghatározott személyek közti beszélgetés (person 
to person call) díja azonos. Ha azonban meghatá
rozott személyek közti beszélgetés (person to person 
call) esetén a hívottnak vagy helyettesének felku
tatása nem sikerülne, a hívónak ú. n. értesítési díjat 
(report charge) kell fizetni, mely minden vi
szonylatban 42 pengő. Ha a meghatározott szemé
lyek közti beszélgetés (person to person call) sike
rül, értesítési díjat (report charge) fizetni nem kell.

Legfeljebb 12 percig tartó beszélgetést lehet 
előre bejelenteni. Ha azonban London—Newyork 
közt más beszélgetés nem vár lebonyolításra, a be
szélgetés ennél hosszabb ideig is folytatható.

A közöiteken kívül az Amerikával való táv
beszélőforgalomban más különleges szolgálat nincs 
rendszeresítve.

A kir. hivatalok a csatolt fedőlapot a Táv
beszélő-Díjszabásba „Dánia” után folytatólag 
ragasszák be.

Budapest, 1928. évi november hó 11-én.
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Az autóbuszjáratokról összeállított kimutatás 
helyesbítése.

35.555.
Budapest Hűvösvölgy—Solymár között

közlekedő magánvállalkozásban fenntartott 
autóbuszjáratot felhasználom Pesthidegkút— 
Solymár postahivatalok közötti postaszállítás 
ellátására.

A hivatalok a postaszállításra felhasznált 
autóbuszjáratoknak a P. R. T. ezévi 22. szá
mában közzétett jegyzékét a változásnak meg
felelően helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi október hó 30-án.

Helynévváltozás Kínában.
41.857.

Kína volt fővárosa, Peking, ezentúl „Pe- 
ping”, „Petchili” gyarmat pedig „Hopeh” ne
vet fogja viselni.

A változást jegyezzék elő a postahivatalok 
a megfelelő segédkönyvekben.

Budapest, 1928. évi november hó 10-én.

Forgalomköri változások.
I .

42.390.
1. Árpádhalom ONagymágocs (57.1.) neve 

mellől a „pd”, illetve a „M. kir. postahivatalok 
és ügynökségek névsora” című segédkönyvben 
a „K” jelzés törlendő.

2. Akaii kk. (49. 1.) u. t. helyesen Dörgicse- 
Akali.

3. Alsódörgicse kk.-nél (51. 1.) a lakott he
lyek közé felveendő: Alsómajortelep és Szőllő- 
hegytelep, u. t. pedig helyesen Dörgicse-Akali.

4. Alsómajsa (52. 1.) előtt felveendő: Alsó
majortelep Alsódörgicse, Zala vm., balaton
füredi j., u. p. Alsódörgicse, u. t. Dörgicse- 
Akali.

5. Alszopor kk. (54. 1.) u. t. ezentúl Ujkér.
6. Balatonmagyaród nk. (62. 1.) neve mellől 

a „pd”, illetve a „M. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsora” című segédkönyvben a „gy” 
jelzés törlendő.

7. Becserpuszta Alsódörgicse (67. 1.) u. 
t. helyesen Dörgicse-Akali.

8. Borhida nk. (70. 1.) ezentúl (§03 is.
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9. Daránypuszta O  Som (92. 1.) u. t. helye
sen Nagybábony—Koppánymegyer.

10. D.asztifalu kk. (92. 1.) ezentúl (pes is.
11. Drágszélszállás nk. (97. 1.) végleges 

neve ezentúl Drágszél.
12. Edinamajor Sárszentmihály (99. 1.) 

u. t. ezentúl Sárszentmihály.
13. Egyházasfalu kk. (100. 1.) u. t. ezentúl 

Dasztifalu.
14. Felsődörgicse kk. (108. 1.) u. t. helyesen 

Dörgicse-Akali.
15. Felsőmajor O  Ujkér (109. 1.) u. t. ezen

túl Ujkér.
16. Felszopor kk. (112. 1.) u. t. ezentúl Ujkér.
17. Herminamajor Sárszentmihály (133. 

1.) u. t. ezentúl Sárszentmihály.
18. Istvánvilla O Akaii (141. 1.) u. t. helye

sen Dörgicse-Akali.
19. Józsefmajor Keresztény (146. 1.) u. t. 

ezentúl Dasztifalu.
20. Keresztény kk. (155. 1.) u. t. ezentúl 

Dasztifalu.
21. Kisdörgicse kk. (160. 1.) u. t. helyesen 

Dörgicse-Akali.
22. Kisgeresd (161. 1.) kk.-nél írandó: egye

sítve Nagygeresd kk.-el.
23. Kisgogánfa kk. (161. 1.) u. t. ezentúl 

Dasztifalu.
24. Kispöse (165. 1.) kk.-nél írandó: Pöse 

elnevezéssel Nagypöse kk.-el egyesült.
25. Kontmajor O  Dasztifalu (170. 1.) u. t. 

ezentúl Dasztifalu.
26. Littke (184. 1.) postahivatal 1928. évi 

szeptember hó 15-én a p. u.-ról a községbe he
lyeztetett át, ennélfogva a „p. u.” jelzés a hely
ségnévtárból, valamint a többi segédkönyvből 
törlendő.

27. Liviamajor 0  Sárszentmihály (184. 1.) 
u. t. ezentúl Sárszentmihály.

28. Margitmajor O  Ujkér (190. 1.) u. t. 
ezentúl Ujkér.

29. Máriabesnyő O  Gödöllő (190. 1.) ezen
túl (§£3 is.

30. Medgyesegyháza (193. 1.) nk.-nél a )-( 
jelzés után, a lakott helyként feltüntetett: 
Meggyespuszta törlendő.

31. Meggyespuszta O  Medgyesegyháza 
(193. 1.) végleges neve ezentúl: Pusztaottlaka.

32. Nádasdladány kk. (201. 1.) ezentúl 
is.

33. Nagygeresd (204. 1.) kk. után írandó: 
Kisgeresd kk.-el egyesült.
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34. Nagypöse kk. (207. 1.) után írandó: Pöse 
elnevezéssel Kispöse kk.-el egyesítve.

35. Pacsa kk. (222. 1.) kk.-nél a )—( jelzés 
után, a lakott helyek közé felveendő: Tüttös.

36. Pacsatüttös (222. 1.) után írandó: Pacsa 
kk.-el egyesítve.

37. Pálmajor n  Sárszentmihály (223. 1.) u. 
t ezentúl Sárszentmihály.

38. Papkeszi kk. (224. 1.) ezentúl is.
39. Pöse (232, 1.) után írandó: kk. Kispöse 

és Nagypöse egyesítéséből, Vas vm., kőszeg— 
felsőőri j., u. p. Nagycsömöte, u. t. Lukácsháza 
—Nemescső.

40. Pusztanagyhát O  Hort (234. 1.) után fel
veendő: Pusztaottlaka kk. (ezelőtt Meggyes
puszta) Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vm., 
eleki j., u. p. és u. t. Medgyesegyháza.

41. Ság- és öreghegy O  Sárszentmihály 
(243. 1.) u. t. ezentúl Sárszentmihály.

42. Ságikuttanya Ujkér (243. 1.) u. t. 
ezentúl Ujkér.

43. Ságpuszta Akaii (244. 1.) u. t. helye
sen Dörgicse-Akali.

44. Sárpentele O Sárszentmihály (247. 1.) u.
t. ezentúl Sárszentmihály.

45. Sárkeszi kk. (247. 1.) u. t. ezentúl Sár
szentmihály.

46. Sárkeszi alsómajor O  Sárkeszi (247. 1.)
u. t. ezentúl Sárszentmihály.

47. Sárkeszi felsőmajor O  Sárkeszi (247. 1.) 
u. t. ezentúl Sárszentmihály.

48. Sárszentmihály kk. (247. 1.) ezentúl ©23

49. Szőllőhegyek Miszla után (269. 1.)
felveendő: Szőllőhegy telep O Alsódörgicse’,
Zala vm., bálatonfüredi j., u. p. Alsódörgicse, 
u. t. Dörgicse-Akali.

50. Tüttös (284. 1.) után felveendő: Tüttös 
Pacsa, Zala vm., pacsai j., u. p. és u. t. Pacsa.

51. Ujkér kk. (286. 1.) ezentúl (§)£3 is.
52. Urhida kk. (288. 1.) u. t. ezentúl Sár

szentmihály.
53. Urhidai malom O Sárszentmihály (289 

1.) u. t. ezentúl Sárszentmihály.
54. Vendelmajor O Sárszentmihály (295. 

1.) u. t. ezentúl Sárszentmihály.
55. Veremszermajor Felszopor (295. 1.)

и. t. ezentúl Ujkér.
56. Zsigamajor n  Ujkér (304. 1.) ezentúl 

Ujkér.
Budapest, 1928. évi november hó 10-én.

II.

Karancsság kisközségben (Nógrád és Hont
к. e. e. vm., szécsényi j.) működő postaügynök
ség folyó évi november hó 1-én változatlan 
forgalmi körrel, IV. osztályú, távbeszélővel 
egyesített postahivatallá alakíttatott át.

Az új hivatal utalványjelző száma 447.
A Helységnévtár, a M. kir. postahivatalok 

és postaügynökségek névsora, valamint az 
Irányítási füzet megfelelően helyesbítendők. 

Budapest, 1928. évi november hó 10-én.

is.
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27. It im ii tál ás elveszett Igazolójegyekről.

(L. a. P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040 sz. rendeletet).

Kiállító hivatal és ország
Az igazolójegy

Az igazolójegy tulajdonosa
száma kelte

Caire, Egyiptom 203 .1927. V. 27. Mohamed Osman
yy yy 327 1927. VIII. 10. Moustapha Nasser Abdel Gawad

Bologna Vaglia, Olaszorsz. 74,289 1928. I. 23. Cappelli Armando
Cosenza, Olaszország 71,801 1928. VI. 27. De Marco Salvatore fu Carmine
Firenze, Ufficio Centrale 

Vaglia, Olaszország 40,251 1927. V. 6 . Rossi Giulio fu Antonio
Genova Vaglia, Olaszorsz. 32,670 1927. V. 21. Valenza Vittorio fu Giuseppe
N#boli Vaglia „ 68,613 1927. VIII. 11. Marino della Rocca
Palermo Vaglia e 

Risparni, „ 41,867 1927. V. 9. Giulio Cesarö
Roma 13, „ 83,552 1928. V. 15. Bussadori Dante fu Edmondo
Roma Ufficio speciale 

Vaglia, 17,834 1926. X. 10. Zucchini Pietro di Adolfo
Roma Vaglia, „ 57,508 1927. XI. 2. Ferracina Lionello di Dario
Almería, Spanyolország B 29,120 1927. VIII. 22. Manuel Cumella Orozco
Burgos, B 29,790 1928. VIII. 23. Casimiro López Calzada
Cáriét, „ B 15,255 1926. XII. 5. Lizardo David Novergues
Jerez de la #

Frontéra „ B 46,020 1928. VI. 5. Antonio Salido Escudero
Madrid, „ B 14,202 1926. V. 15. Joaquin Garcia Guerrero

yy yy B 22,517 1926. IX. 10. Carlos Barba Arregui
Málaga, B 24,632 1927. I. 5. Felix Ramo Postigo
Pontevedra, „ B 34,015 1927. VIII. 13. Juan Cot Gomez
Tarrasa, „ B 37,121 1928. VIII. 10. Jósé Fluch Colomer
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett

45.297.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

A
postaügynökség

neve

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság S z á l l í t

m
un

ka
ju


ta

lé
k

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y

ta
lu

zó
 le

vé
l

ho
rd

ói
 

át
al

án
y

hova

tá
vo

ls
ág

milyen járattal

na
po

nk
in

t
há

ny
sz

or

pengő km

So
pr

on

Pecöl
«

P. Vas vm. 336

év
i 

19
’2

0 
P 

és
 é

vi
 

! 
4l

/a
 q

 b
úz

a 
kö

z
sé

gi
 h

oz
zá

já
ru

lá
s

— Porpác pu. 6-62 gyalog

eg
ys

ze
r

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1.

hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1928. 
évi nov. hó 28-ig nyújtandók be. Az általá
nos feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1928. november hó 7-én.

Kim utatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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Hajdúsámson
1885. Debrecen 7.
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Saját kérelmére

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TA R A
A MAGYAR KIR. g | k  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1928. NOVEMBER 33. 44. szám.

T A R T  A L O M

Lefoglalandó sajtóterm ék.
Postai szállításból k izárt sajtó term ékek.
M eghatalm azás korlátozása egyes küldem ényfajokra.
Kézbesítés az o tthon  ápolt ragályos betegeknek.
A  fővám hivatalba beszállítandó csomagok és é r té k 

küldem ények rovatolására félíves rovatlapok rendszere
sítése.

V áltozás a légipostaforgalom ban.
A dunatetctleni pu.-i postahivatal megszűnése ; Duna- 

te tétlen  pu.-i postaügynökség életbeléptetése.

Lefoglalandó sajtótermék.
47.480.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék 
vizsgálóbírája folyó évi november hó 16-án kelt 
B. 12.114/1928. számú végzésével Budapesten a 
Világosság Rt. nyomdájában előállított „Nép
szava“ című politikai napilap folyó évi novem
ber hó 16-ám megjelent 260. számának lefogla
lását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermékek netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
budapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi november hó 19-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I .

47.918.
A Temesváron megjelent „Egy színésznő 

emlékiratai“, „Tíz szűzleány vallomása“, „Játék

V áltozások az irányítási füzetben.
A  postam esterek  és postam esteri alkalm azottak nyug

díjainak újabb m egállapítása.
Meghívó.
Fajbarom fi beszolgáltatás és kiosztás.
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

a tűzzel“, Győry Endre: „A kapu előtt“, San- 
roli Gádor: „A fehérvérű asszony“ és „Jean 
vallomásai“ című pornografikus könyvektől és 
„Egy színésznő emlékiratai“ című röpiratfor- 
mában készült előfizetési felhívástól a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a könyveket, 
illetve előfizetési felhívást a kitiltott sajtóter
mékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi november 20-án.

II.

47.919.
Az Europa-Verlag Wien kiadásában meg

jelent, Paál Ferenc: „Hamu alatt“ című könyv
től a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a könyvet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi november hó 20-án.
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Meghatalmazás korlátozása egyes küldemény
fajokra.

46.556.

A Postaüzleti Szabályzat 72. §. 2. pontja a 
meghatalmazás alapján átvehető küldemény
fajokra a következő csoportosítást írja elő:

a) minden fajta postai küldemény és táv
irat;

b) közönséges és ajánlott levélpostai kül
demény, valamint távirat;

c) csomag-, pénz- és értékküldemény, 
valamint távirat.

Más csoportosítást a posta nem fogad el.
Ez a csoportosítás nem zárja ki azonban 

azt, hogy a meghatalmazó a b) és c) pontokban 
felsorolt küldeményfajok közül csak egyesekre 
adjon meghatalmazást. (Pld. csak csomagra, 
vagy csak értékküldeményre, vagy csak táv
iratra,, stb.) Ilyen esetekben a meghatalmazott 
részére kiadandó igazolvány előnyomott /szö
vegéből azt vagy azokat a küldeményfajtákat, 
amelyekre a meghatalmazás nem terjed ki, tö
rölni kell; a felső jobb sarokban pedig az iga
zolványt kiállító aláírásának és a postahivatal 
bélyegzőlenyomatának alkalmazása mellett kü
lön is fel kell írni a következő záradékot:
„Meghatalmazás c s a k ......................... (pld.
csomagra vagy értéklevélre, stb.) s ezt, hogy 
szembeötlő legyen, színes irónnal alá kell húzni.

Budapest, 1928. évi szeptember 14.
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Kézbesítés az otthon ápolt ragályos betegeknek.

40.213.

Az otthon ápolt ragályos betegek címére 
érkező küldemények kézbesítésénél az egy
öntetű eljárás biztosítása céljából a kökvetke- 
zőket rendelem el:

Ha a címzett otthon ápolt ragályos beteg, 
akihez a kézbesítő ez okból nem juthat be és

más átvételre jogosult nincs, a kézbesítő a kül
demény érkezéséről a címzett. lakásán értesí
tést hagy hátra s abban egyúttal jelzi, hogy a 
küldemény a postahivatalban a P. Ü. Sz. 77. 
§-ában jelzett határideig címzett rendelkezé
sére áll. Amennyiben a küldeményt a jelzett 
határidőn belül nem sikerül kézbesíttetni vagy 
átvétetni, azt az átvételi határidő elteltével 
mint kézbesíthetlent „Címzett otthon ápolt ra
gályos beteg“ elintézéssel a feladási helyre 
kell visszaküldeni.

Budapest, 1928: évi november hó 8-án.

A fővámhivatalba beszállítandó csomagok és 
értékküldemények rovatolására félíves rovat

lapok rendszeresítése.

45.629.

A fővámhivatalba szállítandó sommásan 
kezelendő csomagok rovatoilásához félíves, 
„Csomagrovatlap“ című 587. számú, az érték- 
küldemények rovatolásá/a pedig félíves, „Ér- 
tékrovatlap“ című 588. számú nyomtatványt 
rendszeresítettem.

E nyomtatványokban a súlyadatok bejegy
zésére külön rovat van.

A vámközvetítő és a vámeléállító posta- 
hivatalok tehát a jövőben a fővámhivatallal, 
továbbá a Budapest keleti p. u. mozgóposta
főnökség a Budapest 70. sz. postahivatal vám
osztályával való forgalomban is, a jelen rende
lettel rendszeresített nyomtatványokat hasz 
nálják.

E nyomtatványokból a szükségletet az ér
dekelt postahivatalok a szokásos módon ren
deljék meg.

Budapest, 1928. november hó 15-én.
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Változás a légipostaforgalomban.

46.947.

Hivatkozással a folyó évi P. R. T. 39. szá
mában közzétett 41.929. számú rendeletemre 
közlöm, hogy a Magyar Légiforgalmi R.-T. 
eddigi 8 órás repülőgépe a téli idény alatt nem 
közlekedik.

A Nemzetközi Légiforgalmi R.-T. 11.45-kor ■ 
és 13.15-kor induló repülőjáratai további intéz
kedésig változatlanul megmaradnak.

A 11.45-kor induló repülőgép, Wien, Prága, 
Nürnberg, Strassburg, Paris és Varsó repülő- 
állomásokra, a 13.15-ös repülőgép pedig Bel- 
grád, Bukarest, Sofia és Konstantinápoly 
repülőállomásokra szállít légipostái küldemé
nyeket.

Ha a feladó az említett repülőállomásokon 
túl fekvő helyekre kíván légi levélpostai külde
ményt feladni, a küldeményen francia nyelven
ilyen alakban: „Par avion ju sq u 'á ...............“
kell megjelölni azt a repülőállomást, ameddig 
küldeményét légiúton szállítsák. Az ilyen kül
deményért a hágai légiposta konferencia hatá- 
rozmányainak megfelelően (1. P. R. T. f. é. 14. 
számában közzétett 13.340. számú rendeletet) 
a rendeltetési országba szóló rendes postai 
díjon felül csak azt a légiposta pótdíjat kell le
róni, amely a feltüntetett légi útért jár.

Légipostacsomagok további intézkedésig 
csak Ausztria, Bulgária, az S. H. S. királyságba 
és Törökországba küldhetők.

A budapesti postahivatalok, valamint a 
vidéki kincstári postahivatalok, a légiposta

forgalom igénybevételére vonatkozó hirdet
ményt megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1928. évi november hó 19-én.

A dunatetétleni pu.-i postahivatal megszűnése;
Dunatetétlen pu.-i postaügynökség életbe

léptetése.

46.051.

A dunatetétleni IV. oszt. pu.-i postahivatal 
f. évi október hó 31-vel megszűnt, s helyette 
november hó 1-től kezdve változatlan forgalmi 
körrel pu.-i postaügynökség lépett életbe. 
Ellenőrző hivatala: Solt.

Budapest, 1928. november 10.

Változások az irányítási füzetben.

46.948.

A P. R. T. folyó évi 29. számában megje
lent 24.214. számú rendeletemmel kapcsolatban, 
az „Irányítási füzet“ című segédeszközben 
beállott változásokat az alábbi kimutatásban 
közlöm.

A hivatalok a változásokat vezessék ke
resztül és a szükséghez képest intézkedjenek a 
helyes irányítás iránt.
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Hivatal, ügynökség

H
án

ya
di

k
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Barcs 7 — 32 25 helyett: 1. Bp. 72—1. 32/25

Ercsi 7 — 82 u tán: 241

Erdőváros 1 Encs után
2 — ü
3 ' — Pest
4 — V.
5 _ IV.

* 6 — R ákospalota—V ác
7 — 190.190, Veresegyház

Farád 7 — S. 1/11 u tán: 57

Galam bok 7 K om árváros 8.

Jászberény 7 Az összes adatok 100. 1. 9/2020 v. 1. Bp. 72 -1 .— 10— 
1. H. 2/2022 v. (1/2—1II./20 ig nem) 
1. 255/2027 V. 100 Szol. 2—6—2 0 -  
255/2011 v. H. 2 -1 0 —2 2 -  
38 2018 v.

Kozárm isleny 1 — Köveskút után:
2 — ü
3 — B aranya
4 — P.
5 — V.
6 — U jdom bóvár—Villány
7 Üszög

Littke p. u. 1 p. u. . —

M éhkerék 7 164 he lye tt: 164, 164

O stffyasszonyfa ü. 1 — p. u.

Pécs 2 7 — 188 után: 1. Bp. 72—

R ejtők 1 R ejtők R öjtökm uzsaly

Szakcs 7 Kocsola —

Százhalom batta 7 — 82 után: 241

Szarvaskő 7 144 —

Üszög 7 — 32 után: 1. 30/1904 v.

Budapest, 1928. november 20.

/
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A Postamesterek és Postamesteri Alkalmazot
tak nyugdíjainak újabb megállapítása.

391.
A Magyar Kir. Postamesterek és Posta-; 

mesteri Alkalmazottak nyugdíjügyének rende
zése céljából az egyesület, folyó évi közgyülé-.

són az alábbi nyugdíj járulékokat állapította 
meg:

I. Alaptáblázat.
A nyugdíjjogos tagok által 1928. évi július 

hó 1-től fizetendő tagdíj járulékról és ezen járu
lékok alapján 1930. évi július hó 1-től bizosít- 
ható nyugdíjakról:

1. 2. 3. 4. | 5. 6. | 7. 8.

Tőkej árulék

N
yu

gd
ij

cs
op

or
t

A hivatal osztálya

A biztosítható  
niyugdíjösszeg

Fizetendő Fizetendő korpótlék
Pótbefiz. 
1931. évi 

jun. 30-ig.

be
lé

pé
si

 d
íj

tagdíj 35—40 éves 
korig belépő 
tagok részére 

10 év ig .

40—45 éves 
korig belépő 
tagok részére 

15 évig

40
 é

vi
 t

ag
sá

g 
ut

án

10
 é

vi
 t

ag
sá

g 
ut

án
10

 é
v 

ut
án

 é
vi

 
2 °

/o
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m
el

ke
dé

s

év
en

ki
nt

ha
vo
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in

t

év
en

ki
nt

ha
vo
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in

t
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en

ki
nt
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tj

ha
vo

nk
in

t

p e n g ő

I. 1. osztályú postam esterek 2400 9ő0 48 24 192 16.— 24 2.— 36 3 . - 6.50 Azok a nyugdíj jogos 
postam esterek fizetik, 
akiknek h ivatala  m a
gasabb osztályba so- 
roztatik  s ezzel a tag 
is magasabb nyugíj- 
csoportba lép át.

A tag a m agasabb 
nyugdíjcsoportba való 
átlépése alkalm ával 
tartozik befizetni a 
szám ításszerű d íjta r
talék különbözeiét.

II. II. osztályú postam esterek, 
főápolónő 1800 720 36 18 144 1 2 .- 18 1.50 27 2.25 4.20

III. 111. osztályú postam esterek, 
postakiadók és ápolónők 1200 480 24 12 96 8 — 12 1.— 18 1.50 1.80

IV. IV. osztályú postam esterek 
és postakiadók 800 320 16 8 64 5.33 8 — .66 12 1.— 1.20

V. H ivatásos postakézbesítők 
(kocsisok, küldöncök) 400 160 8 4 32 2.66 4 —.33 6 —.50 —.50

II. Átmeneti alaptáblázat. 30-ig nyugalomba vonuló tagok részére biztosít-
1928. évi július hó 1-től 1930. évi június hó nyugdíjakról.

A biztosítható  
nyugdijösszeg

I. o. 
pm.

II. o pm. 
és főáp.

III. o. pm. 
kiadó és 
ápolónő

IV. o. pm. 
és kiadó

V. o. 
hivatásos 

kézb. Jegyzet

p e n g ő

40 évi tagság u tán: 1630 1300 980 650 330
Ezen táb lázat alapján nyugdí

jazo tt tagok részére az 1928. évi 
julius 1. elő tti és az I. táb lázat 
közötti tagdíj különbözet kam at 
nélkül visszatéríttetik.

10 évi tagság után: 652 520 392 260 132

A 10 év u táni évi 2% os 
emelkedés: 32-60 26 — 19-60 13"— 6-60

A postamesterek tagsági díjait és egyéb 
járulékait havonkint a központi számvevőség 
vonja le a hivatalok fenntartási járandóságá
ból.

Postakiadók é9 egyéb postamesteri alkal
mazottak az esedékes tagdíj járulékokat szintén 
havi részletekben, de közvetlenül az egyesület 
pénztárába tartoznak befizetni, akár utalvá
nyon, akár az egyesület 6692. számú posta- 
takarékpénztári számlája útján.

Az alapszabályok 4. §-a értelmében a hiva
talból belépésre kötelezett postamester hiva
tala osztályának megfelelő nyugdíjcsoportba 
köteles belépni, illetve átlépni. Tagsági viszo

nya csak hivatala osztályának változásával vál- 
tozhatik.

Azok a postamesterek tehát, akiknek hiva
tala forgalom emelkedés következtében folyó 
évi július hó 1-től magasabb osztályba sorozta
tok, tartoznak átlépni megfelelő magasabb 
nyugdíjcsoportba. Az átléptetést a nyugdíj- 
egyesület hivatalból eszközli.

Bővebb felvilágosításokat a Magyar Kir. 
Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak 
Országos Nyugdíj egyesülete (Budapest, I. kér. 
Krisztina-körút 12.) adja meg.

Budapest, 1928. november hó 17.
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MEGHÍVÓ
a m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
1928. évi december hó 8 -án (szombaton dél
előtt 8 órakor a m. kir. postavezérigazgatóság 
tanácstermében tartandó rendes évi közgyű
lésére.

TÁRGYSOROZAT:

1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány jelentése az intézet 

1927/928. évi működéséről.
3. Főorvosi jelentés.
4. Az intézet 1927/928. évi és a Vörös

kereszt-kórház 1927/928. évi zárszámadásainak 
és vagyonmérlegeinek, valamint a felügyelő- 
bizottság jelentésének tárgyalása és tájékozta
tása az 1928/929. évben várható bevételekről és 
kiadásokról.

Budapest, 1928. november 20.
Az elnök.

Fajbaromfi beszolgáltatás és kiosztás.
47.388.

Az ú. n. postás fajbaromfi-akció, amely a 
volt postásjóléti ügyköréből a m. kir. posta- és 
vasúti személyzet gyógynövény egyesületének 
baromfi osztályába osztatott be, — miként a 
múltban, úgy a folyó évben is, a szokásos mó
dozatok mellett, nagyobb számú fajbaromfit

fog kiosztani az arra jelentkező postai alkalma
zottak között.

Ehhez képest felhivatnak azok a postás 
tenyésztők, akik tenyészállatok beszolgáltatá
sára kötelezve vannak, — hogy a folyó évben 
beszolgáltatandó állatokat a már kapott utasí
tás értelmében és a megadott címre feltétlenül 
szolgáltassák be, további kiosztás végett.

Viszont azok a postai ákalmazottak, akik 
jövőben fajbaromfi tenyésztéssel foglalkozni 
óhajtanak, erre vonatkozó szándékukat „A m. 
kir. posta- és vasúti személyzet gyógynövény 
egyesülete (baromfi-osztály)“ címére, — Buda
pest, VI., Teréz-körút 45. III. emelet, — legké
sőbb november hó végéig jelentsék be, meg
jelölvén azt a fajtát, amelyet tenyészteni óhaj
tanaik.

Kiosztásra kerülnek a következő fajták és 
pedig: sávozott plymouth, fehér és fekete
wyandotte, fehér leghorn és vörös izlandi.

Á kiosztás december hó első felében tör- 
j ténik.

Tenyésztésben való részvételre csak az je
lentkezzék, akinek erre megvan a kellő helyi
sége, udvara vagy kertje, ahol az éghajlati- és 
élelmezési viszonyok kedvezők és akinél egyéb
ként is megvan a szükséges hajlam és előszere
tet.

Sürgős esetben felvilágosítás távbeszélőn 
270—33, szám alatt kérhető.

Budapest, 1928 november 10,

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.

Po
sta
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tó
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et A létszámból törölt (kizárt) egyén

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

73o'OPLI
Arany Izabella kiadó Felsőireg

1908. Kadarkút Férjhez ment

So
pr

on

Zsiga Mihály Felsőrajk
1904. Zalaapáti Bizalomvesztés 

miatt kizáratott
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Betöltendő kiadói állás.
Szőllősgyörök postahivatal postakiadónőt 

keres postamesteri helyettesítésre azonnali be
lépésre. Szíves megkereséseket kér Szőllősgyö
rök III. osztályú postahivatal. Fizetés megegye
zés szerint.

Kiadói állást keresnek.
Több évi gyakorlattal bíró kiadó mielőbbi 

belépésre ajánlkozik, bárhová elmegy, helyettes 
nek is. Megkeresést kér Temer Erzsébet posta
kiadó, Esztár.

Távírdából és távb. kezelésből vizsgázott 
kiadójelölt azonnali belépéssel állandó alkal
mazást vállal. Cím: Konrád Imre kiaj. Gönc, 
Abaúj m.

Több évi gyakorlattal biró kiadónő, ki már 
önállóan vezetett hivatalt, december 1. vagy

15-re állást keres. Cím: Brenner Magda posta
kiadónő Tököl, Pest m.

Gyakorlott kiadónő azonnali belépésre 
állást keres, helyettesítést is vállal. Cím: Papp 
Borbála Eger, Servita-utca 25. sz.

Kiadói vagy helyettes postamesteri állást 
keres azonnalra, sok évi gyakorlattal, Elekes 
Lajos végk. segédtiszt, Keszthely, Petőfi-u. 11.

Gyakorlott kiadó azonnalra állást keres. 
Szíves ajánlatokat kér fizetésmegjelöléssel: 
Madurka Ilona, Dusnok, Pest m.

Tizenegy évi gyakorlattal bíró kiadó, gyen
gébb forgalmú I. és II. oszt. hivatalokhoz ál
landó alkalmazásra, pénztár- és raktárkezelő
nek ajánlkozik. Szíves megkereséseket kér: 
xMajor Erzsébet postakiadó, Tárcái, Zemplén m.

Mindhárom szakban jártas kiadó, alkal
mazást vállal november 15-től, esetleg decem
ber 1-től. Cím: Rostaházy Iván postakiadó, 
Várpalota.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1938. NOVEMBER 36. 45. szám.

T A K T A  L O M

F i g y e l m e z t e t é s  a  „ S y n d i c a t  I n t e r n a t i o n a l “  é s  a  „ H .  B r o u 

w e r  &  C o . “  a m s t e r d a m i  c é g e k  á l t a l  s z é t k ü l ö t t  h ó l a b d a -  

r e n d s z e r ű  n y o m t a t v á n y k ü l d e m é n y e k  k e z e l é s e  t á r g y á b a n .

A  b u d a p e s t i  n e m z e t k ö z i  b a r o m f i k i á l l í t á s r a  s z ó ló  

c s o m a g o k  s ú l y h a t á r á n a k  f e l e m e l é s e .

T ö r ö k o r s z á g b a  s z ó l ó  l é g i p o s t a - c s o m a g o k  d í j a z á s a .

U j  m a g y a r - l e n g y e l  t á v b e s z é l ő  v i s z o n y l a t o k  m e g 

n y i t á s a .

R á d i ó  p r o p a g a n d a - f ü z e t  k i a d á s a .

V á l t o z á s  a  T á v í r ó - D í j s z a b á s b a n .  .

K i n e v e z é s .

S z e m é l y z e t i e k ,

A  p o s t a m e s t e r e k  é s  p o s t a m e s t e r i  a l k a l m a z o t t a k  e l 

l á t á s a  ü z e m i  b a l e s e t  e s e t é n .

B e t ö l t e n d ő  k i a d ó i  á l l á s .

K i a d ó i  á l l á s t  k e r e s n e k .  •

Figyelmeztetés a „Syndicat International“ és a 
„H. Brouwer & Co.“ amsterdami cégek által 
szétküldött hólabda-rendszerű nyomtatvány - 

küldemények kezelése tárgyában.
47.874.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a 
„Syndicat International” és a „H. Brouwer & 
Co.” amsterdami cégek cégjegyzés nélküli bo
rítékokban nagyobb tömegben hólabda-rend
szerű hirdetményeket, felhívásokat tartalmazó 
nyomtatvány-küldeményeket küldenek szét. A 
postahivatalok az ily küldeményeket kisérjék 
figyelemmel és a P. K. U. 80. §;. 7. pontjában 
foglaltak értelmében kezeljék.

Budapest, 1928. évi november hó 21-én.

A budapesti nemzetközi baromfikiállításra szóló 
csomagok súlyhatárának felemelése.

41.426.
A „Baromfitenyésztők Országos Egyesü

lete” 1928. évi december hó 6.-ától 9.-ig terjedő 
idő alatt Budapesten nemzetközi baromfikiállí
tást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről folyó

évi december hó 3.-ától 5.-éig bezárólag „Nem
zetközi baromfikiállítás Budapest” címre, bár
mely postahivatalnál, úgyszintén az érdekelt 
kiállítás rendezősége által 1928. évi december 
hó 9.-étől 12,-éig bezárólag tenyésztők vagy gyá
rosok részére Budapesten feladásra kerülő élő 
állatokat vagy gépeket tartalmazó csomagok 
súlyhatárát kivételesen 50 kg.-ra emelem fel..

A csomagokért a postai díjszabásban 20 
kg.-tói 50 kg.-ig terjedő hivatalos csomagokra 
megállapított díjak járnak.

Egyebekben a debreceni hasonló kiállítás 
tárgyában a P. R. T. 1923. évi 78. számában 
közzétett 32.476. számú rendeletemben foglal
tak, valamint a P. Ü. Sz. 49. §-ának a terjedel
mes csomagokra vonatkozó szabályai ezekre a 
küldeményekre is alkalmazást nyernek.

Budapest, 1928. évi november hó 23.-án.

Törökországba szóló légiposta csomagok 
díjazása.

ad. 21.725.
A Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- 

és Rádió-Díjszabás számára a folyó évi P. R. 
T. 20. számához mellékelt légi-postára vonat-
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kozó fedőlapon csak az európai Törökországba 
szóló légiposta-csomagok díjai vannak feltün
tetve. Felhívom ennélfogva a hivatalokat, hogy 
a légiposta-csomagok díjtáblázatába „Török
ország” elé az „Európai” szót jegyezzék be.

Az Ázsiai Törökországba szóló csomagok 
díjaként pedig a díjtáblázatba a következőket
írják be:

S ú ly E g y s z e r ű T e r j e d e l m e s

1 kg. súlyú 4.55 5.70
2 „ „ 7,80 9.35
3 „ 10.15 11.70
4 „ „ 12.50 14.10
b ,, ,, 14.85 16.45

Sürgős, valamint :5 kg. súlyion felüli légi-
posta-csomagok Ázsiai Törökországba nem 
küldhetők.

Budapest, 1928. évi november hó 21-én.

Üj magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

48.107.
Egyrészről Tokaj, másrészről Krakow 

(Krakó) és Przemysl közt a távbeszélő-forgalom 
a folyó évi december hó 1-én megnyílik. A be
szélgetési díj mindkét viszonylatban 6 P 
15 fillér.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást 
a 34. oldalon „Lengyelország”-nál az új viszony
latok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1928. évi november hó 23-án.

Rádió propaganda-füzet kiadása.
48.391.

A szórakoztató rádió minél szélesebb kör
ben való elterjedése, illetőleg népszerűsítése 
érdekében az engedélyes Magyar Telefonhír
mondó és Rádió rt.-al egyetértőleg, propa
ganda-füzet kiadását határoztam el. E propa
ganda-füzet „Magyar Rádió-Újság” címen je
lenik meg s azt, mint a P. R. T. mellékletét, 
vagy oly helyekre, ahová több példány megy, 
külön csomagként fogom a postahivatalok ré
szére megküldetni.

A vidéki postahivatalok e füzetből kétszer 
annyi példányt kapnak, mint ahány rádió-en

gedélyest folyó évi október hóban nyilvántar
tottak.

E hivatalok a füzetekből beérkezés után 
elsősorban a náluk nyilvántartott rádióengedé
lyeseknek kézbesítsenek díjmentesen egy-egy 
példányt. A még fennmaradó példányszámot 
pedig díjmentesen osszák szét azoknak a felek
nek, akik ezidőszerint még nem előfizetők, de 
a füzetet kérik, illetve azoknak, akikről feltéte
lezhető, hogy a rádió iránt érdeklődéssel visel
tetnek, illetőleg az előfizetők sorába belépnek, 
így elsősorban a lelkészeket, jegyzőket, tanító
kat, a helyben lakó egyéb tisztviselőket, iparo
sokat, olvasó- és gazdaköröket, stb. lássák el e 
füzettel, hogy az érdeklődőknek módjukban le
gyen a rádió mindenre kiterjedő műsorát, an
nak kulturális jelentőségét megismerni.

A budapesti rádió-előfizetők részére ily fü
zetet kézbesíteni nem kell. Az előfizetőket, il
letve a közönséget a rádióhírmondó-állomás, 
valamint a napilapok útján kellő időben az en
gedélyes rt. fogja figyelmeztetni arra, hogy akik 
ily füzetet akarnak szerezni, azt a budapesti 
postahivataloknál díjmentesen mikor kaphat
ják meg. E célból a budapesti postamesteri hi
vatalok részére egyelőre 200, a kincstári posta- 
hivatalok részére pedig 500 drb füzetet küld ki 
a nevezett rt.

A budapesti postahivatalok e füzeteket a 
jelentkező felek között késedelem nélkül díj
mentesen osszák ki. Fia a kiküldött példány- 
szám legalább egy heti szükségletre nem volna 
elegendő, a szükséges példányszámot naponta 
délután 2 óráig telefonon (József 455—10, 8. sz. 
mellékállomás) rendeljék meg a Magyar Rádió- 
Újság kiadóhivatalától. Utánpótlást csak addig 
lehet kérni, míg a készlet tart.

A nevezett kiadóhivatal úgy az első szük
ségletet, mint az esetleges utánpótlást közvet
lenül a hivatalba szállítja, ennélfogva az eset
leges reklamációk is közvetlenül a nevezett lap 
kiadóhivatalához intézendők.

A folyó év végéig esetleg ki nem osztott 
példányok darabszámát az érdekelt budapesti 
hivatalok jelentsék a m. kir. postavezérigazga
tóság, 5.-ik ügyosztályának.

A vidéki postahivatalok utánpótlást álta
lában véve, nem igényelhetnek, ha azonban va
lamelyik hivatal a fent jelzett mennyiségnél 
esetleg kevesebbet kap, a hiány pótlását kérje 
a Budapest 72. sz. postahivataltól.

Elvárom a hivataloktól, hogy a fenti teen-
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dőket a rádió népszerűsítése érdekében lelki- 
ismeretesen, illetőleg úgy végezzék el, hogy a 
kiadott propaganda-füzetek mielőbb és tényleg 
azok kezébe jussanak, akiknek e füzetek szánva 
vannak, másfelől pedig a rádió elterjedése, pro
pagálása érdekében ez alkalommal különösen 
kövessenek el minden lehetőt.

Budapest, 1928. évi november hó 23.-án.

Változás a Távíró-Díjszabás ban.
45.523.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbelépett Távíró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 8. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Azóri-szigetek után jel, lent pedig a 
következő jegyzet írandó: ,,0) A közzétett díjjal 
táviratok „via Italcable“ is küldhetők.“

A 9. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Spanyolország után ,,8)“ jel, lent pedig a 
következő jegyzet írandó: ,,8) A közzétett díj
jal táviratok „via Italcable“ is küldhetők“.

A 11. oldalon Brit-Nyugat-Afrika: a)
Aranypart: Accra, Többi hivatal-ra valamint 
d) Sierra Leone: Freetown, Clinetown, Water- 
street, továbbá Többi hivatal-ra vonatkozólag 
a Szolgálati korlátozások hasábban feltűntetett 
== Ouvert =  MP — megjelölések a felsorol
takra nem vonatkoznak; az átfogó-jelet tehát 
úgy kell helyesbíteni, hogy csak b) Garnbie és 
c) Nigeria-ra vonatkozzék.

A 12. oldalon Cap Verde-szigetek: San 
Thiago díjtétele a via Lisbonne-Madöre útirány- 
hasábbal két csillaggal (**) jelölendő meg.

A 29. oldalon Arábia: II. Többi hivatal2) 
után ,,3)“ jel és a megjegyzéseknél a következő 
jegyzet írandó:

,,i!) Kamaran-sziget szódíja via Eastern. . .
...........4.56“

A 30. oldalon Kína: II. Hongkong, Sanghai, 
Via Transradio-Moukden *) után ,,2)“ és ,,3)“ jel 
s a megjegyzéseknél a következő jegyzet 
írandó: ,,s) Hongkong ba távirat ezen az úton 
nem küldhető“.

Ugyanitt I. Macao-nál „Via Transradio- 
Moukden..........  3.87“ útirány és szódíj tör
lendő.

Ugyanitt 3. Többi hivatal, Via Transradio- 
Moukden után ,,2)“ jel és a 2) jegyzetben

France után „és via Transradio-Moukden“ 
szavak szúrandók be.

Ugyanitt a megjegyzések második bekez
désének végén: „Hankow és Nanking, valamint 
a Yangtze-völgy többi hivatalaihoz távirat via 
Eastern csak a feladó veszélyére fogadható el“ 
szavak törlendők; ugyancsak törölni kell az *) 
jegyzetben „és a Yangtze-völgy helységeibe“ 
szavakat.

A 32—39. oldalakon az alább felsorolt he
lyeken „Via Transradio“ új útirány írandó, 
melynek szódíjav az illető hely „Via Eastern“ 
útirány díjával egyenlő: Chatam Islands; Cook 
vagy Hervey-szigetek: 1. Rarotonga, 2. Aitutaki, 
Mangaia, 3. Niue; Fanning-sziget; Fiji-szigetek:
1. Suva, 2. Levuka stb.; Gilbert-szigetek: 
1. Ocean Island „via Ausztrália“ és „via Suva 
radio“, 2. Tarawa „via Australie“ és „via Suva
radio; Guam-sziget; Kawau Island; Marquises- 
szigetek; „via Suva radio“; Marshall-szigetek; 
Norfolk-sziget; Papua-terület: 1. Port Moresby 
stb., 2. Oriomo; Pomotou-szigetek: Makatea 
„via Suva radio“; Salamon-szigetek: 1. Tulagi- 
sziget, 2. Vanikoro; Samoa-szigetek: 1. Apia vá
ros, 2. Tutuila, 3. Ofu, Tau „via Suva radio“; 
Társaság-szigetek: Tahiti-sziget; Tonga- vagy 
Barátság-szigetek; Üj-Caledonia „via Austra
lie“; Üj-Guinea-terület: 1. Rábául, Kokopo, 2. 
Aitape stb., 3. Sepik River; Üj-Hebridák: Vila 
„via Australie“; Union-szigetek; Willis Islets.

A 32. oldalon Chatam Islands és Cocos* 
sziget közé a következők szúrandók be:

A Christmas Island
Via Eastern . . . . . . 5.43 

„ Transradio . . . .  5.43 
LCD: angol“.

Budapest, 1928. évi november 22-én.

Kinevezés.
48.114.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:
1. I. osztályú postatisztekké: Futó Endre, 

Vidos József és dr. Békésy György II. osztályú 
postatiszteket;

2. ideiglenes minőségű II. osztályú posta* 
tisztekké: Fatalin István, Kabdebó Tibor, Nagy 
Miklós és Paizer István dijnokokat;

3. postasegédtisztekké: Kiszel Gyula Mi
hály kezelőt, Blazsovits Lajos volt postaellen-
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őr és Szathmáry Géza volt postasegédellenőr, 
— dijnokokat;

4. postasegédtisztnőkké: Baranovics Ilona, 
Major Ilona és Miskolczy Emilia kezelőnőket;

5. ideiglenes minőségű postakezelőnőkké: 
Szőke Margit, Számúéi Olga, Krasznay Milen- 
kóné és Laczkó Sándorné dijnokokat;

6. II. osztályú postaszakaltisztekké: Neu- 
rohr Ferenc, Deme István és Kulcsár Ferenc 
I. osztályú postaaltiszteket;

7. I. osztályú postaaltisztekké: Németh Jó
zsef, Kutszegi József, Heilmuth Mihály, Pa- 
sinszki József, Zsubori József, Kovács János 
kecskeméti, Fa Imre, Kocsis Pál csornai, Mo
csári István alsónémedi, Tverdovszky András, 
Meizel Péter, Takáts András széplaki és Ga- 
ramvölgyi Dániel II. osztályú postaaltiszteket;

8. ideiglenes minőségű II. osztályú posta
altisztekké: Antal Cs. Sándor, Urbán András, 
Gévai István, Héger György, Héger Mihály, 
Juhász Ferenc, Kaszás János, Méhes István, 
Schenadek József, Weber József, Engler Fej- 
renc, Gombik, János, Hajsz József, Hornyák 
Ferenc, Kaszás Sándor és Kálmán József ki
segítő szolgákat.

Budapest, 1928. évi november hó 21-én.

Személyzetiek.
48.284.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1928. 
évi október havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik).

Áthelyeztettek:
Silhavy Aladár igazgató 39 Debrecenből 

Budapestre, Posmuk Vince felügyelő 105 Sop
ronból Budapestre, Dávid Lajos felügyelő 305 
Zalaegerszegről Komáromba, Sós József II. oszt. 
tiszt 83 Szigetvárról Ujdombóvárra, Kovács 
Antal II. oszt. tiszt 129 Ujdombóvárról Kapos
várra, Brodik Béla segédellenőr 313 Komárom
ból Győrbe, Pászthory Imre segédellenőr 418 
Szombathelyről Budapestre, Hoffer Ferenc se
gédellenőr 489 Szombathelyről Sopronba, Lo
vász József segédtiszt 385 Kaposvárról Pécsre, 
Götz Mária kezelőnő 41 Budapestről Kapos
várra, Mogyoróssy Irén kezelőnő 63 Kecske
métről Karcagra, VeisZ Éva kezelőnő 272 Bu

dapestről Zalaegerszegre, Popovics Mihály I. 
oszt. altiszt 1278 Egerből Budapestre, Adamik 
Pál II. oszt. altiszt 1639 Szarvasról Budapestre, 
Balog István szegedi II. oszt. altiszt 2058 Sze
gedről Budapestre, Rafaj Mihály II. oszt. al
tiszt 2828 Szarvasról Budapestre, Szőke Zsig- 
mond II. oszt. altiszt 2900 Pécsről Debrecenbe, 
Simon László II. oszt. altiszt 3008 Budapestről 
Újpestre, Ocskó Ferenc II. oszt. altiszt 3056 
Szarvasról Szegedre, Tóth János adonyi II. oszt. 
altiszt 3100 Ujdombóvárról Székesfehérvárra, 
Szennyesi Sándor II. oszt. altiszt 3171 Debre
cenből Pécsre, Csondor János II. oszt. vona1- 
felvigyázó 171 Szentlőrincről Simontornyára, 
Erdős András II. oszt. vonalfelvigyázó 213 Eger
ből Hevesre, Bozóky János kocsikezelő 256 
Putnokról Budapestre, Petrovics István II. oszt. 
vön alfél vigyázó 262 Hevesről Egerbe.

Felmentetett:
Sztolarik Béla II. oszt. tiszt 324.

Elbocsáttatott:
Seszták Benedek II. Oszt. garagemester 65.

Nyugdíjaztattak:
Udvardy Endre főfelügyelő 12, Greguss 

Ernő felügyelő 125, Perédi Ernő főtiszt 292, 
Ruzsicska György 14, Schönheim Siegfried 60 
és Heimler Henrik 131 főellenőrök, Dankó Ida 
ellenőrnő 32, Hálák István 117, Molnár Lajos 
alsósági 395 és Adorján János 1032 I. oszt. al
tisztek, Balázs Pál 800 és Borbély László 1373 
II. oszt. altisztek, Buth János II. oszt. vonal
mester 73, Lábodi József gépkocsivezető 18.

Meghaltak:
Dr. Lendvay József tanácsos 31, Ziring 

Sándor műszaki segédtiszt 37, vitéz Gyurki 
János II. oszt. szakaltiszt 171, Molnár Imre 
hegyfalui I. oszt. altiszt 1240.

Névváltozások:
Bakos Tibor I. oszt. tiszt 185 — Bakos Ti

bor dr., Erdélszky Olga ellenőrnő 108 =  Szele- 
csényi Benőné, Kóh Józsa segédellenőrnő 40 — 
Hartmann Györgyné, Keller Margit segédellen
őrnő 498 =  Pivonkay Antalné, Szőke Zsuzsanna 
segédellenőrnő 578 — Szeőke Zsuzsanna, Her-
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czeg Erzsébet segédtisztnő 246 =  Polinszky 
Istvánné, Váradi Karola segédtisztnő 542 =? 
Gavallér Józsefné, özv. Gondos Lajosné ke
zelőnő 85 =  Bakos Istvánné, Jánk Anna ke-, 
zelőnő 4 id. =  Bán Béláné, Gold Berta kezelő
nő 31 id. — Szigethy Kálmánná, Blaskovics Ká
roly gépkocsivezető 28 =  Balázskovics Károly, 
Szentesi Imre II. oszt. vonalfelvigyázó 113 — 
vitéz Szentesi Imre.

Vég legesíttetett:
Ságodi József 166, Szemerády Zoltán 167, 

Zsigmond László 168 és Doleschal Ferenc 169 
II. oszt. tisztek.

Budapest, 1928. évi november hó 21-én.

A postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
ellátása üzemi baleset esetén.

44.737.

I. A Budapesti Közlönyben egyidejűleg 
ugyanezen szám alatt a következő rendelet je
lent meg:

„A postamesterek és alkalmazottak üzemi 
baleset esetében való ellátása tárgyában a m. kir. 
népjóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértve 
a következőket réndelem:

l .  §■

A postamesterek, úgyszintén a postames
teri alkalmazottak üzemi baleset esetében úgy 
a maguk, valamint hozzátartozóik részére a 
m. kir. államkincstártól a betegségi és a bal
eseti kötelező biztosításról szóló 1927. XXI. 
törvénycikk VIII. fejezetében megállapított 
kártalanításnak megfelelő ellátást igényel
hetnek.

Az előbbi bekezdésben megállapított el
látásba be kell számítani annak a nyugellátásá
nak az összegét, amelyet a Postamesterek és 
Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyug
díjegyesülete alapszabályai értelmében az 
üzemi baleset következtében sérült, illetőleg az 
üzemi baleseti sérülés következtében elhaltnak 
hozzátartozói részére megállapít.

A m. kir. államkincstár terhére az 1. §. 
alapján megállapított ellátást „Üzemi baleset
ből folyó kártalanítás“ címen a nyugellátások 
rovatán kell elszámolni.

3. §.
Ez a rendelet az 1928. évi január hó 1. nap

jától kezdődő hatállyal kihirdetése napján lép 
életbe és hatályának tartama alatt a postames
terek és alkalmazottaik baleseti biztosítási kö
telezettsége az 1927. : XXI. törvénycikk 58. 
§-ának első bekezdése értelmében szünetel“.

II. Az érdekelt postai hatóságok és hivata
lok a balesetkártalanítás iránt előterjesztései
ket — figyelemmel az 1922. évi P. R. Tára 2. 
számában megjelent 37.308/1921. számú rende
letre —: az eddigi gyakorlatnak megfelelően 
tegyék meg.

Budapest, 1928. évi november hó 19-én.

2. §.

Betöltendő kiadói állás.
Pénztár- és raktárkezelői kiadói állás de

cember elsején üresedésbe jön. Arcképes ki
adói igazolványuk csatolása mellett pályázhat
nak mindkét nembeli, mindhárom szakban tel
jesen gyakorlott kiadók. Szerény, házias mo
dor és férfiaknál józan élet megkívántatik. 
Postahivatal Nagyszénás.

Kiadói állást keresnek.
Postakiadó nagyobb hivatalok ajánlatát 

kéri változtatott osztálykezeléssel, de egyéb 
ajánlatokat is elfogad. Címe: Teleky Ernő, 
Balatonfüred (község).

A postakezelés minden ágát kellően is
merő, múltban többé-kevésbbé vezető-pozí
ciókkal biró kiadó, akár azonnali, akár decem
ber 1-i belépéssel állást keres. Szíves ajánlato
kat: „Béress Gyula Püspökladány” címre kér.

Mindhárom szakban képesített kiadó azon- 
nalra állást keres. Megkereséseket kér: Hor
váth Ferenc postakiadó, Hegyfalu (Vasmegye).

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

BUDAPEST 1938. DECEMBER 14.

POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

46. szám.

T A R T A T O M

Postai szállítástilaiom hatályon kívül helyezése.
Szállítólevelek gyors továbbítása.
A  Budapestre szóló csomagoknál a községi fogyasz

tási adó alá eső tartalom  tüzetes megjelölése.
A  karácsonyi forgalom ideje a la tt az egyébként esak 

köznapokon közlekedő kalauzposták vasárnapokon is köz
lekednek.

A  távirati postautalvány és a hozzátartozó fedezeti 
lap adataiban m utatkozó eltérés rendezése.

A postatakarékpénztári napi számadásokban észlelt 
rendellenességek megszüntetése.

Zsákok azonnali visszaküldése az indítási helyükre.
Karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok ( =  X LT —) 

rendszeresítése a belföldi és egyes külföld’ országokkal 
való forgalomban.

A M agyarország és Svédország közt az általános táv 
beszélőforgalom megnyitás^.

Rádióelőfizetők gyűjtéséért jutalmazás.
Előfizetési felhívás a l’Union Postale című szak

lapra.
A  299. sz. mozgóposták közlekedésének és elnevezé

sének megváltozása.
N évváltoztatások.
H elyesbítés a „M. kir. postahivatalok és ügynöksé

gek névsora” című segédkönyvben.
Forgalomköri változások.
H ivatalvezetői megbízás.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi október 

havi forgalma.
Pályázati hirdetm ények postam esteri állásra.
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

Postai szállítástilalom hatályon kívül helyezése.
49.805.

A Detroitban (Amerikai Egyesült-Államok) 
megjelenő „Magyar Hírlap (Hungarian News)” 
című lap ellen az 1922. április hó 7-én kelt 
11.149. sz. rendelettel és az ugyanott megjelenő 
„Detroiti Újság (Detroit Hungarian News) ’4 
című lap ellen az 1923. március 26-án kelt 10.482. 
sz. rendelettel kimondott szállítási tilalmat ha
tályon kívül helyezem.

Erről a postahivatalokat a P. R. T. 1922. évi
25., illetve 1923. évi 24. számában megjelent fent 
idézett rendeletek kapcsán azzal értesítem, hogy 
a lapok postára adott példányait akadálytala
nul szállítsák és kézbesítsék.

Budapest, 1928. évi december hó 1-én.

Szállítólevelek gyors továbbítása.
50.598.

A pótszállítólevelek nagy tömegéből követ
keztetve, a felvevőhivatalok a szállítóleveleket 
késedelmesen továbbítják a rendeltetési posta- 
hivatalhoz.

A közelgő karácsonyi és újévi ünnepek al
kalmából külön is utasítom a hivatalokat, hogy 
a szállítóleveleket lehetőeg a csomagok indítása 
előtt, de — ha ez bármi okból nem lehetséges — 
a csomagokkal együtt feltétlenül továbbítsák.

Egyúttal figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
a ragjegyeket mindig olvashatóan bélyegezzék 
le, hogy pótszállítólevél kiállítása esetén a fel
adási helyet a pótszállítólevélen fel lehessen tün
tetni.

Budapest, 1928. évi december hó 6-án.
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A Budapestre szóló csomagoknál a községi 
fogyasztási adó alá eső tartalom tüzetes meg

jelölése.

50.597.

A Budapestre szóló csomagoknál a községi 
fogyasztási adó gyors kirovása igen nagy ne
hézséggel és késedelemmel jár, mert a feladók 
a csomagokon és a szállítóleveleken a tartalmat 
nem jelölik meg a Postaüzleti Szabályzat 50. §. 
3. pontjában előírt, a tartalom minőségét is fel
tüntető szabatossággal és részletességgel. Ennek 
következtében a fogyasztási adót igen sokszor 
csak a csomag felbontása és a tartalom meg
állapítása után lehet kiróni.

Az így előálló torlódás és késedelem elke
rülése céljából a postahivatalok hívják fel a fel
adókat, hogy a P. Ü. Sz. 7. függelékében (333. 
old.) felsorolt, fogyasztási adó alá eső tárgyakat 
tartalmazó csomagok burkolatán és szállítóle
velén a tartalmat az adótételeknek megfelelően 
minőségileg és mennyiségileg részletezzék. A 
tartalom jelzésére tehát általános megjelölése
ket (pl. élelmiszer, ital) ne használjanak, hanem: 

húsnemü helyett: bárány, malac, friss hús, 
füstölt hús, kolbász, szalonna, stb.,

szárnyas helyett: pulyka, lúd, kacsa, kap- 
pan, csirke, tyúk, stb.,

vadszárnyas helyett: fácán, szalonka, vad- 
lúd, vadkacsa, stb.,

halak helyett: fogas, süllő, kecsege, harcsa, 
stb. megnevezést írjanak a szállítólevélre és a 
csomagra.

Ha a tartalom vegyes: súly, darab és mi
nőség szerint részletezve kell azt feltüntetni, pl. 
^ kg. szalonna, 1 drb. csirke, 1 liter bor.

A hivatalok szóbeli felvilágosítással és a hi
vatalban kifüggesztett figyelmeztető felhívások 
útján hassanak oda, hogy a feladók az említett 
rendelkezéseket feltétlenül tartsák be. Ez annál 
is inkább érdekükben van, mert így a csomag 
felbontását s az esetleges sérülést elkerülhetik.

Különös fontossága van e rendelkezések 
megtartásának az ünnepek előtt — s így a kö
zelgő karácsony és újévi ünnepek alkalmából — 
megnövekedő csomagforgalom idején.

Budapest, 1928. évi december hó 6-án.

A karácsonyi forgalom ideje alatt az egyébként 
csak köznapokon közlekedő kalauzposták 

vasárnapokon is közlekednek.
49.105.

A karácsonyi rendkívüli forgalom zavarta
lan lebonyolításának biztosítása érdekében a 
Budapest—Miskolc 9. és 38., a Budapest—Pécs
61., a Budapest—Paks 241. és a Budapest—Bé
késcsaba 255. számú kalauzposták ezévi decem
ber hó 23-án és 25-én, ellenirányban pedig a 
Miskolc—Budapest 38., a Pécs—Budapest 61., a 
Paks—Budapest 241. és a Békéscsaba—Budapest 
255. számú kalauzposták december hó 24-én és 
26-án is közlekednek.

Az útközi postahivatalok (ügynökségek) 
mozgó- (kalauz-) posták a nevezett kalauzpos
tákkal e napokon ugyanazokat a rovatolásokat 
tarsák fenn, mint köznapokon.

A budapesti postahivatalok rovatolásaira 
vonatkozóan külön történik intézkedés.

Budapest, 1928. évi november hó 30-án.

A távirati postautalvány és a hozzátartozó 
fedezeti lap adataiban mutatkozó eltérés 

rendezése.
42.605.

A kifizetésre beérkezett távirati postautal
vány és a hozzátartozó fedezeti lap adatainak 
eltérése esetén követendő eljárást a követke
zőkben szabályozom:

1. Ha a beérkezett fedezeti lapon más ösz- 
szeg szerepel, mint a hozzátartozó távirati utal
ványban, a kifizető postahivatal az eltérést a 
felvevő postahivatallal váltott szolgálati táv
irattal haladéktalanul rendezni tartozik. Az 
esetben, ha a távirati utalvány összegét még 
nem fizették ki, az összeg kifizetését az eltérés 
rendezéséig függőben kell tartani.

Ha azonban az összeget már kifizették, az 
eljárás a következő:

a) ha a távirati utalvány alapján a tényleg 
utalványozott összegnél kisebb összeget fizet
tek ki, a postahivatal a kiilönbözetet a címzett
nek külön elismervényre utólag kifizeti és azt 
az elismervény csatolása mellett a kifizetési 
naplóban a megfelelő (belföldi vagy külföldi) 
rovaton elszámolja;

b) ha a távirati utalvány alapján a tényleg 
utalványozott összegnél nagyobb összeget fizet
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tek ki, a kézbesítő postahivatal a helyes és a 
tényleg kifizetett összeg közt mutatkozó külön- 
bözetet a címzettől behajtja és azt a felettes 
postai hatóság címére szóló postaszolgálati 
utalvánnyal elszámolja.

2. A távirati utalvány összegében mutat
kozó eltérés rendezéséről, valamint, ha az elté
rést bármi oknál fogva rendezni nem sikerült, 
arról a kifizető postahivatal a tényállás kime
rítő ismertetése és a felvevő postahivatal vá
lasztáviratának felterjesztése mellett felettes 
postai hatóságának jelentést tesz.

3. Az igazgatóságok (a postavezérigazgató
ság 8. postaüzemi osztálya) e jelentések alapján 
— belföldről eredő távirati utalványoknál — a 
hiánylatot saját hatáskörükben rendezik, kül
földről eredő távirati utalványoknál pedig az 
elszámolás helyességének megállapítása után a 
postahivatal jelentését az eredeti távirati utal
vány, a hozzátartozó fedezeti lap, valamint a 
felvevő postahivátal helyesbítő szolgálati táv
iratának csatolása mellett a kifizetett összeg
nek az illetékes külföldi postaigazgatás terhére 
való felszámítás végett a m. kir. posta utal
ványkicserélő hivatalának megküldik.

4. Az esetben, ha a távirati utalvány és a 
hozzátartozó fedezeti lap adataiban egyéb el
térés, hiány vagy szabályellenesség mutatkozik, 
erről a kézbesítő postahivatal jelentést készít 
és azt a vonatkozó fedezeti laphoz csatolva az 
utalványszámadás mellékleteként felterjeszti.

E jelentések alapján az igazgatóságok 
(postaüzemi osztály) a megállapított eltérések, 
hiányok és rendellenességek rendezése ügyében 
megfelelően intézkednek.

Budapest, 1928. évi december hó 5-én.

A postakarékpénztári napi számadásokban 
észlelt rendellenességek megszüntetése.

42.874.

A m. kir. postatakarékpénztár közlése sze
rint a postatakarékpénztári napi számodások 
ottani felülvizsgálását nagymérvben megnehe
zíti az a körülmény, hogy a nagyobb forgalmú 
közvetítő postahivatalok a több ívből álló napi 
aljegyzékeiknek egyes íveit „Átvitel”, illetve 
„Áthozatal”-al folytatólagosan adják össze, az 
okmányokat pedig nem külön-külön a megfe
lelő aljegyzékbe elhelyezve, hanem valamennyit 
'együvé téve küldik be a m. kir. postatakarék

pénztárhoz. Előfordul az is, hogy egyes hiva
talok a több ívből álló aljegyzékeiknek csak az 
első ívére ragasztják rá a hivatal ragcímét.

Figyelmeztetem ezért a posathivatalokat, 
hogy az esetben, ha egy-egy napi kezeléshez 
több aljegyzők szükséges, az egyes aljegyzéke- 
ket külön-külön adják össze s az utolsó aljegy
zőkén az ívszámra hivatkozva, készítsék el az 
összesítést. Ha az utolsó aljegyzőkén már nem 
volna hely, az összesítésre egy külön aljegyző
ket használjanak fel. (L. P. R. T. 1923/67-28.392. 
számú rendelet 2. pont 6. bek.)

Ennek megtörténte után, a napi aljegyzé- 
kek egyes íveit külön-külön hajtsák össze s az 
ekként összehajtott aljegyzékbe csak az azon 
elszámolt tételek okmányait helyezzék el. A 
hivatal ragcímével pedig nemcsak a használatba 
vett aljegyzékek első ívét, hanem valamennyi 
aljegyzék ívet lássanak el.

Budapest, 1928. évi október hó 22-én.

Zsákok azonnali visszaküldése az indítási 
helyükre.

50.411.
Tapasztalat szerint ismét lábrakapott az a 

helytelen és szabályellenes gyakorlat, hogy a 
postahivatalok az idegen (nem saját) zsákokat 
az indítási helyükre haladéktalanul nem küldik 
vissza.

Ez a mulasztás a kincstárnak nagy anyagi 
károsodást okoz, mert szükségtelenül nagy ösz- 
szegeket kell zsákbeszerzésre fordítani, amit a 
szabályok szem előtt tartásával és a kellő gon
dosság mellett el lehetne kerülni. J

Ennek a káros gyakorlatnak megszünte
tése érdekében, — legyen az gondatlanságnak, 
vagy indokolatlan tartalékolási igyekezetnek 
következménye: elrendelem, hogy a postahiva
talok a hozzájuk befutó idegen zsákokat a leg
közelebbi alkalmas menettel az indító hivatal
nak azonnal küldjék vissza.

Ennek a rendeletnek megtartását ellenőriz
tetni s az esetleg tapasztalandó újabb mulasz
tásokat szigorúan büntetni fogom.

Rendeletemhez való szoros alkalmazko
dásért a hivatalvezetőket (postamestereket) te
szem felelőssé.

Budapest, 1928. évi december hó 6-án.
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Karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok 
(=  X L T = ) rendszeresítése a belföldi és 

egyes külföldi országokkal való forgalomban.
48.374.

Folyó évi december hó 15-től 1929. évi ja
nuár hó 2-ig úgy a belföldi forgalomban, mint 
egyrészről Magyarország, másrészről Ausztria, 
Csehszlovákország, Nagybritannia, Németor
szág és a Sarre terület, valamint az Észak
amerikai Egyesült-Államok és az alább felsorolt 
nyugatindiai, közép- és délamerikai országok 
között karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok 
válthatók a következő feltételek mellett:

1. A táviratokat kizárólag közértelmű nyel
ven és pedig a feladási vagy rendeltetési ország 
nyelvének egyikén, illetőleg francia nyelven keli 
szerkeszteni és a szöveg a szokásos szerencse- 
kívánatokon és üdvözleteken kívül más közlést 
nem tartalmazhat.
. 2. Belföldön, úgy a helyi, mint a távolsági
forgalomban egy szó díja 04 f. Az európai or
szágokkal való forgalomban a szódíj az ugyan
azon viszonylatban váltott teljes díjú távirat 
szódíjának a fele.

Az amerikai országokkal való forgalomban 
az Egyesült Államokba a szódíj egységesen 56 
f, egyéb országokba a szódíj az illető útirányon 
ugyanazon viszonylatban váltott — WLT —, il
letve — ZLT £= táviratok szódíjával egyenlő. 
(L. az alábbi díjtáblázatot.)

3. Díjminimum úgy a belföldi és ausztriai, 
mint az egyéb európai és az amerikai országok
kal való forgalomban 10 szó kedvezményes díja.

4. A karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok 
a fentjelzett időben Magyarországon az összes 
állami táviróhivataloknál és magántáviróknál

(távbeszélőn is) feladhatók. (Vasúti táviróhiva
taloknál nem adhatók fel.)

5. Díjköteles jelzésük = X L T = , melyet a 
cím elé kell írni. Külön megjelölésként =  Rpx — 
alkalmazható, de csak a belföldi és az európai 
országokkal való forgalomban.

A belföldi forgalomban a távirat feladója a 
megállapított 50 f pótdíj ellenében azt is kíván
hatja, hogy üdvözlő táviratát a díszes kiállítású 
távirati űrlapok egyikén kézbesítsék, mely eset
ben a távirat címe elé =  LX =  díjköteles meg
jelölést is kell írnia.

Rövidített vagy összebeszélt távirati cím 
(az Amerikai Egyesült-Államokat kivéve, 1. a. 6. 
pontban) használható.

6. Az Amerikai Egyesült-Államokba cím
zett — XLT =  távirat a Budapest—Newyork 
cözti útszakaszon távirati úton, az . amerikai 
szárazföldön pedig mint közönséges levél nyer 
továbbítást, kivéve a Newyork City és Boston
ba szólókat, melyeket rendeltetési helyükön, 
mint táviratokat kézbesítenek. Ehhez képest az 
Amerikai Egyes.-Államokba szóló ily táviratok 
közül rövidített címe csak a Newyork-City-be 
és Bostonba szólóknak lehet. Az Egyesült-Álla
mok többi helyeire szóló =  XLT =  táviratokat 
úgy kell címezni, hogy azok a címadatok alap
ján, mint közönséges levelek kézbesíthetők le
gyenek.

A vidéki magyar postahivataloknál feladott 
Ausztrián, Csehországon és Németországon kí
vül egyéb külföldre szóló karácsonyi és újévi 
üdvözlő táviratokat kivétel nélkül a budapesti 
központi táviróhivatalhoz kell irányítani.

A karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok 
díjszabása az amerikai forgalomban a követ
kező:
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R e n d e l t e t é s i  o r s z á g

U t i á n iy

via Italo Radio via London 
M arconi

via Commercial 
via Eastern-native

via T ransradio
via Radio 

F rance

s Z Ó d i j
P f p f P f ,P f

Északamerikai E g y e sü lt-Á lla m o k .................... . 56
K ö z é p a m e r i k a :
Costa Rica:

Colorado b a r ..................................................
Többi h i v a t a l .................................................. 1 35 1 35 1 35G uatem ala ....................................................... .... 1 35 1 35 1 35

H onduras köztársaság (Republique de) . . 1 35 1 35 — — 1 35
Nicaragua:

Cape Grazias, Bragmans Bluf, El Gallo,
Rio G rande .................................................. _ _
Többi hivatal .......................  .................... 1 35 1 35 — — 1 35

Panama:
A lm irante és Bocas del T o r o .................... r — _ ._ _
Többi hivatal .................................................. W 1 18 1 18 _ _ 1 18

Salvador ( S a n ) ....................................................... 1 35 1 35 — — 1 35
N y u g a t i n d i a  ( A n t i l l á k )
H aiti köztársaság:

Cap Haitién, Mole St. Nicolas, Port au
Prince ............................................................ 1 26 1 26 — _ 1 26
Többi h i v a t a l .................................................. 1 40 1 40 — — 1 40

Kuba (Cuba):
H avanna ....................................................... 79 _ 79 _
Többi h i v a t a l .................................................. 1 01 1 01 — • _ _ _

Porto Rico: .
San Juan, Ponce, M a y a g u e z .................... 1 12 1 12 _ 1 12
Többi h i v a t a l .................................................. 1 18 1 18 — _ 1 18

San Domingo köztársaság H aiti szigetén
(République Dominicaine):

San Domingo, Puerto P l a t a .................... 1 2 6 ' 1 26 _ 1 26
La Romána .................................................. 1 71 1 71 _ 1 71

, Többi h i v a t a l .................................................. 1 43 1 43 — _ ' 1 43
D é l a m e r i k a :  b«
Argentína (Argentine)

Buenos A i r e s .................................................. 1 31 1 31 1 31 1 31
Többi h i v a t a l .................................................. 1 38 1 31 1 31 1 31 *

Bolivia (Bolivie)
Corocoro és L a p a z ........................................ — 1 38 1 38 1 38
Többi hivatal a rádióhivatalok kivételével _ — 1 53 1 .53 1 53

Brazília (Brésil)
Bahia, Ceára, Maceio, M aranhao, Para, "
Pernam buco (City), Rio de Janeiro, Rio
G rande do Sul, Santos, Santa Catharina,
Sao Paolo, V ic to r ia ........................................ 1 29 1 29 1 29 1 29

- Amazon terület 1. öv................................... 1 85 — — — —
II. öv................................... 2 41 — _ — — — —

D istrict de l’Aore (via Belem radio) . . • 2 23 — — — — — —
Chili:

Magallanes (via Santiago radio) . . . . _ _ 1 61 1 61 1 61
Többi h i v a t a l .................................................. — _ 1 38 1 38 1 38

Columbia (République de): ^
Baranquilla, Buenaventura, Cartagena . . 1 15 1 15 1 15* 1 15
Bogota ............................................................ ' ' 1 26 1 26 1 26* 1 26
Többi h i v a t a l .................................................. 1 43 1 43 1 43* 1 43

Ecuador (E q u a te u r) ............................................. 1 18 1 18 1 18* 1 18
Paraguay: •

Asuncion ....................................................... 1 46 1 '  38 1 38 1 38
Többi h i v a t a l .................................................. 1 46 — — — —

Peru (Pérou):
Arequipa, Callao, Cuzco, Juliaca, Lima,
Mollendo, Payta, Piura, Pom ata, Pucara,
Puno, Santa Lucia, Santa Rosa, Sicuani,
Tam bo, Trujillo, Urcos, V i t o r .................... — — 1 57 1 57 1 57

Uruguay:
M ontevideo .................................................. 1 57 1 57 1 57 1 57
Többi h i v a t a l .................................................. 1 57 — — — — — —

* E helyekre XLT tá v ira t via T ransradio nem  küldhető.

Budapest, 1938. évi november hó 29-én.
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A Magyarország és Svédország közt az 
általános távbeszélőforgalom megnyitása. 

50.196.
Magyarország és Svédország közt az álta

lános távbeszélőforgalom a folyó évi december 
hó 16-án megnyílik. A forgalomban az összes 
magyar és az összes svéd távbeszélő közpon
tok résztvesznek. A beszélgetési díjak tekintet 
nélkül arra, hogy a beszélgetések melyik ma
gyar hivataltól indulnak ki, Magyarország egész 
területéről egyformák.

Svédország területe négy díjövre oszlik. 
Ezért a beszedendő díjak aszerint, hogy a be
szélgetés melyik svéd díjövbe tartozó hivatal
lal történik, a következők: 
az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 14 P 15 f.
a 11. 11 11 11 16 „ 15 „
a III. 18 „ 15 „
a IV. 20 „ 20 „

A  fontosabb svéd távbeszélő központok 
díjövbeosztása a következő:
A  svéd távbeszélő központ neve Díjöv

Arboga 2
Arvika 2
Askersund 2
Bergkvara 1
Boden 4
Bollnäs 3
Borgholm 1
Boräs 2
Byske 4
Dalarő. 2
Djursholm 2
Eksjö 2
Enköping 2
Eskilstuna 2
Eslöf 1
Falkenberg 1
Falköping 2
Falu 2
Filipstad 2
Finspäng 2
Flen 2
Gamleby 2
Gnesta 2
Grebbestad 2
Gäfle 2
Gällivare 4
Göteborg 2
Halmstad 1
Haparanda 4

A svéd távbeszélő központ neve Díjöv

Hedemora 2
Hjo 2
Holmsund _ 3
Hudiksvall 3
Hultsfred 1
Hvetlanda 1
Hälsingborg 1
Härnösand 3
Hässleholm 1
Höganäs • 1
Hörby 1
Jönköping 2
Kalix 4
Kalmar 1
Karlsborg 2
Karlshamm 1
Kalrskoga 2
Karlskrona 1
Karlstad
Katrineholm
Kiruna
Klippan
Kolbäck
Kopparberg
Kranfors
Kristianstad
Kristinehamm
Krylbo
Köping
Landskrona
Leksand .
Lidköping
Lindcsberg
Linköping
Ljusdal
Ludvika
Lulea
Lund
Lycksele
Lysekil
Malmö
Mariefried
Mariestad
Marstrand
Mjölby ' 2
Mora 3
Motala 2
Munkedalsbruk 2
Mönsteras 1
Mörbylänga 1
Nora 2

/
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A svéd távbeszélő központ neve Díjöv
Norberg • 2
Nordmaling 3
Norrköping 2
Norrtälje 2
Nyköping » 2
Nyland 3
Nässjö 2
Oskarshamm 1
Oxelösund 2
Pitea 4
Ramsele 3
Robertsfors 3
Ronncby 1,
Sala 2
Saltsjöbaden 2
Simrisham 1
Skara " 2
Skelleftea 4
Sköfde 2
Smögen 2
Solle f tea ' 3
Stockholm 2
Strängnäs 2
Strömstad 2
Strömsund 3
Sundsvall 3
Sünné 2
Sveg 3
Säffle 2
Söderhamm 3
Söderköping 2
Södertälje 2
Sölvesborg 1
Tidaholm 2
Tranas 2
Trollhättan 2
Trälleborg 1
Uddevalla 2
Ullanger 3
Ulricehamn 2
Umca 3
Uppsala 2
Vadstena 2
Valdemarsvik 2
Vara 2
Varberg 1
Varekil 2
Vilhelmina • 4
Visby 2
Vänersborg 2
Värnamo 1

A svéd távbeszélő központ neve Díjöv
Västervik 2
Västeras 2
Växjö 1
Y stad 1
Aims 1
Amal 2
Ange 3
Angelholm 1
Örebro 2
Örnsköldsvik 3
östersund 3
Östhammar 2

Az összes «véd távbeszélő központokat és 
azok díjövbeosztását tartalmazó névjegyzék
kel (Nomenclature des bureaux téléphoniques 
centraux et secondaires de Suéde) a következő 
hivatalokat láttam el: Budapest II. számú (Jó
zsef) távbeszélő központ, Budapest központi 
táviróhivatal (nyilvános állomás), Budapest 58, 
Budapest 62, Budapest 72, Szeged 1, Debre
cen 1, Sopron 1, Pécs 1. Ugyanezek a hivatalok 
megkapták Svédország távbeszélő előfizetőit 
tartalmazó svéd távbeszélőnévsorok 6 kötetét 
is. A kir. hivatalok tehát, amennyiben a fenti 
táblázatban nem szereplő svéd hivatallal való 
beszélgetésről van szó, felvilágosításért a ne
vezett hivatalok egyikéhez forduljanak.

A svéd „Nomenclature*’ II. és III. oldalán 
felvett „A Liste” a fontosabb svéd központok
nak a Magyarországgal való forgalomban meg
állapított díjövszámait és az illetékes svéd ki
cserélőhivatalok neveit tünteti fel. Az 1—60. 
oldalakon felvett többi svéd központok és al
központok neve előtt a „Del” rovatban sze
replő vastag nyomású szám annak a svéd táv
beszélő névsornak a kötetszáma, .melybe az 
illető hivatal előfizetői fel vannak véve. A köz
pont, illetve alközpont neve mellett zárójelben 
feltüntetett helynév pedig annak a központnak 
a neve, melynek díjöve szerint az A. táblázat 
alapján a beszélgetés megdíjazandó. Megjegy
zendő, hogy a svéd távbeszélő előfizetői név
sorokban az előfizetők állomásai nem közpon
tok szerint vannak csoportosítva, hanem a 
névsor az abba a kötetbe tartozó központok 
összes előfizetőinek nevét és távbeszélő állo
másainak adatait az előfizetők neveinek betű
rendjében szedve közli.

A magyar-svéd távbeszélőforgalomra álta
lában a nemzetközi távbeszélőforgalomra meg
állapított szabályok érvényesek, igen sürgős
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(éclair) beszélgetések azonban nem válthatók. 
Beszélgetési meghívásoknak (avis d’appel) 
Svédországban a rendeltetési hely díjmentes 
táviratkézbesítési körzeten kívül való kézbesí
téséért 2 P 24 f szedendő be.

Az összes vidéki magyar távbeszélő köz
pontok svédországi beszélgetéseiket kizárólag 
Budapest közvetítésével bonyolíthatják le.

Mivel a „Távbeszélő-Díjszabás’‘-ból az 
1929. évi január hó 1-én új kiadás jelenik meg, 
a kir. hivataloknak a jelenleg érvényben levőt 
a közölt adatokkal kiegészíteniük már nem kell.

Budapest, 1928. évi december hó 7-én.

Rádióelőfizetők gyűjtéséért jutalmazás.
50.296.

A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. a 
postai alkalmazottak között leendő szétosztás 
céljából 3000 pengő készpénzt és 100 drb. kris
tálydetektoros készüléket — beleértve a készü
lék felszereléséhez szükséges kristálydetektort, 
1 pár fejhallagtót és antenna anyagot — aján
lott fel.

A nevezett részvénytársasággal egyetértés
ben a felajánlott összegből egy 500, egy 300, egy 
200 és húsz egyenként 100 pengős díjjal, a ké
szülékekből pedig egy-egy drb. készülékkel ju
talmazom azokat a postai alkalmazottakat, 
akik 1928. évi december hó 1-től kezdődőleg
1929. évi február hó végéig terjedő időben a la
kosság számarányához képest a legtöbb, de leg
alább 10 rádióelőfizetőt gyűjtik, illetőleg, amely 
hivataloknál a fentjelzett időben a lakosság 
számarányához képest a rádióelőfizetők, lét
száma a legnagyobb mértékben szaporodik.

A fentiek szerint tehát 23 drb. pénz és 100 
drb. tárgyjutalom kerül szétosztásra azok kö
zött a postai alkalmazottak között, akik a ju
talom elnyerésére pályáznak, illetőleg akiknek 
az előfizetők toborozása körül kifejtett külön 
tevékenysége a kitűzött jutalmak valamelyikére 
érdemesnek találtatik.

A pályázatot az alkalmazottak, illetőleg a 
hivatalok legkésőbb 1929. évi március hó 10-ig 
terjesszék fel előttes igazgatóságukhoz (posta
vezérigazgatóság 8. ü. o.-hoz) és abban jelentsék 
be a következőket: Az előfizetőt gyűjtő alkal
mazottak neveit és hivatali állását, a fenti 3 
havi idő alatt az egyes alkalmazottak összesen 
hány rádió előfizetőt gyűjtöttek, ezalatt az idő 
alatt összesen hány előfizetővel szaporodott a 
hivatalnál nyilvántartott rádióelőfizetők száma,

a hivatal kézbesítési kerületében mennyi a la
kosság összlétszáma és végül esetleg melyek 
azok a különleges méltánylást érdemlő okok, 
vagy helyi viszonyok, amelyek a jutalom oda
ítélésénél figyelembe veendők lennének.

Az igazgatóságok (postavezérigazgatóság 8. 
ü. o.) a kerületekbe tartozó hivatalok jelenté
sei alapján bírálják felül, hogy az érdekelteket 
a jutalomra érdemesnek tartják-e és mily sor
rendben? A felülbírálat eredményéről legké
sőbb 1929. évi március hó végéig terjesszenek 
fel ide összefoglaló kimutatást és abba a követ
kező adatokat vegyék fel: 1. sorszám, 2 . az al
kalmazott neve és állása, 3. hivatala, 4. a 3 hó 
alatt gyűjtött előfizetők száma, 5. 3 hó alatt 
összesen hány előfizetővel szaporodott a hiva
talnál nyilvántartott előfizetők száma, 6. meg
jegyzés. Az érdekelt alkalmazottakat a kimuta
tásba abban a sorrendben kell felvenni, amily 
^sorrendben az igazgatóság (postavezérigazga
tóság 8. ü. o.) őket a jutalomra érdemesnek 
tartja.

Az igazgatóságok (postavezérigazgatóság 
8. ü. o.) jelentései alapján fogom a kitűzött ju
talmakat szétosztani és a megjutalmazottak 
neveit annakidején a P. R. T.-ban közzé tenni.

Budapest, 1928. évi december hó 10-én.

Előfizetési felhívás a l’Union Postale című 
szaklapra.

50.010.
A Nemzetközi Postairoda előfizetést hirdet 

a kiadásában havonta megjelenő „L’Union Pos
taié” című hasábosán francia, német, angol és 
spanyol szövegű postai szaklapra.

A szaklap előfizetési díja postai alkalma
zottak részére 5 svájci frank 40 centime, ameny- 
nyiben pedig az előfizető annak közvetlen a cí
mére való megküldését kívánná 7 frank 80 cen
time. Az előfizetés az általános feltételek mel
lett a m. kir. posta külföldi hírlaposztálya útján 
történhetik.

Az érdeklődők figyelmét ez alkalommal 
újból felhívom arra, hogy a szaklap 1926 január 
1. óta a P. R. T. 1925. évi 70. számában megje
lent 33.347. számú rendeletben részletesen leírt 
bővített tartalommal jelenik meg és különösen 
alkalmas arra is, hogy a postai .alkalmazottak a 
postai szakkifejezéseket a fenti idegen nyelvek
ben elsajátíthassák.

Budapest, 1928. évi december hó 10-én.
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A 299. sz. mozgóposták közlekedésének és 
elnevezésének megváltozása.

50.344.
Az 520/1722., illetve 1729/519. sz. vonatok

ban eddig Budapest és Nyíregyháza között köz
lekedett 299. sz. mozgóposták folyó évi decem
ber hó 1-től kezdve „Budapest—Kisvárda 299” 
és „Kisvárda—Budapest 299” elnevezéssel az 
520/1722/2312, illetve 2321/1729/519. sz. vonatok
ban Budapest és Kisvárda között közlekednek.

A hivatalok a változást a P. R. Tára ezévi
22. számában közzétett 17.634. számú rendelet
nél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi december hó 5-én.

Helyesbítés a „M. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsora ’’című segédkönyvben,

47.439.

Máriabesnyő postahivatal eddigi 27 díj- 
négyszögszámát a gödöllői postahivatal díj- 
négyszögszámával egyezően 10-re változtatom.

Ennélfogva a „M. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsora” című segédkönyvben a 
máriabesnyői postahivatal díjnégyszögszáma és 
díjövszáma a gödöllői postahivatalnál feltünte
tett díjnégyszögszámra és díjövszámra helyes
bítendő.

Budapest, 1928. évi november hó 28-án.

Névváltoztatások.
I.

20.396.
Baranya vármegyébe bekebelezett Belvárd 

és Kisgyula kisközségek egyesíttettek. Az egye
sítés következtében létesült kisközség végleges 
neve: „Belvárdgyula”.

Erre való tekintettel az ott „Belvárd” elne
vezéssel működő postaügynökség nevét „Bel- 
várdgyulá”-ra változtattam meg.

A segédkönyvek ennek megfelelően helyes
bítendők.

Budapest, 1928. évi december hó 4-én.

II.
34.262.

Somogy vármegyébe bekebelezett Nagybá- 
tony és Koppánymegyer kisközségek egyesít
tettek. Az egyesítés következtében létesült kis
község végleges neve „Bábonymegyer”.

Erre való tekintettel az ott Nagybábony 
elnevezéssel működő postahivatal nevét „Bá- 
bonymegyer”-re változtattam meg.

A segédkönyvek ennek megfelelően helyes
bítendők.

Budapest, 1928. évi december hó 5-én.

III.
48.545.

Szeged 5. sz. postahivatal nevét „Szeged— 
Alsóközpontra” változtattam meg.

A segédkönyveket ennek megfelelően he
lyesbítsék.

Budapest, 1928. évi november hó 26-án.

Forgalomköri változások.

I.

46.245.

1. Árpádpuszta n  Nagyárpád (57. 1.) u. p. 
ezentúl Kozármisleny.

2. Bácskapuszta O  Vác (58. 1.) u. p. ezentúl 
Deákvár.

3. Balázstelep ^  Bogdása (62. 1.) u. t. ezen
túl Drávafok.

4. Berkimalom ^  Borszörcsök (71. 1.) u. t. 
ezentúl Somlóvásárhely.

5. Besence kk. (71. 1.) u. t. ezentúl Oszró.
6. Bogdása kk. (74. 1.) u. t. ezentúl Dráva

fok.
7. Borszörcsök kk. (76. 1.) u. t. ezentúl 

Somlóvásárhely.
8. Csigermalom Borszörcsök (87. 1.) u. t. 

ezentúl Somlóvásárhely.
9. Csóka ^  Nagycsány (88. 1.) u. t. ezentúl 

Oszró.
10. Dóba kk. (95. 1.) u. t. ezentúl Somlószől- 

lős.
11. Drávafok kk. (97. 1.) ezentúl is.
12. Drávakeresztúr O Drávafok (97. 1.) u. t. 

ezentúl Drávafok.
13. Eötvösmajor Szentetornya (101. 1.) u. 

t. ezentúl Orosháza.
14. Fenékpuszta Drávafok (112. 1.) u. t. 

ezentúl Drávafok.
15. Ferencmajor 6  ̂ Dóba (112 1.) u. t. ezen

túl Somlószőllős.
16. Fokipuszta O Drávafok (113. 1.) u. t. 

ezentúl Drávafok.
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17. Fövenyicsárda H  Tác (114. 1.) u. t. ezen
túl Tác.

18. Göreújlak 65 Püspökladány (122. 1.) után 
írandó: „Göreújlak neve Petritejepre változtat
tatok meg.”

19. Hegedüspuszta O  Tác (131. 1.) u. t. 
ezentúl Tác.

20. Huberpuszta O  Vác (138. 1.) u. p. ezen
túl Deákvár.

21. Kakasmajor 65 Somlóvásárhely (147. 1.) 
u. t. ezentúl Somlóvásárhely.

22. Kálvária O Vác (148. 1.) u. p. ezentúl 
Deákvár.

23. Kápolnapuszta O Zaláta (149. 1.) u. t. 
ezentúl Oszró.

24. Kiscsány kk. (160. 1.) u. t. ezentúl Oszró.
25. Kiskozár kk. (162. 1.) után írandó: „Ko- 

zármisleny elnevezéssel Misleny kk.-el egye
sült.” Ehhez képest az ott működő postaügy
nökség nevét: „Kozármisleny‘’-re változtatom.

26. Kisszőllős kk. (166. 1.) u. t. ezentúl Som- 
lószőllős.

27. Kozárd kk. (172. 1.) után felveendő: 
„Kozármisleny kk., Baranya vm, pécsi j., ISI 
Eh. Üszög, Pécs n mm i Magvarbólv. Üszög
............. 1815, u. t. Üszög, postáig. P. XVI/4.
(Kiskozár és Mislény kk.-ek egyesítéséből, 
egyéb adatokat 1. ott.)

28. Középmajor O  Tác (175. 1.) u. t. ezen
túl Tác.

29. Külsőfövenypuszta D  Tác (178. 1.) u. t. 
ezentúl Tác.

30. Lakocsa kk. (179. 1.) ezentúl (fjgs is.
31. Laposmajor 65 Szentetornya (180. 1.) u. t. 

ezentúl Orosháza.
32. Lovaspuszta 61 Somlóvásárhely (184. 1.) 

u. t. ezentúl Somlóvásárhely.
33. Markóc kk. (191. 1.) u. t. ezentúl Drává

tok.
34. Máriamajor 65 Somlójenő (190. 1.) u. t. 

ezentúl Somlóvásárhely.
35. Meréte 65 Dóba (194. 1.) u. t. ezentúl 

Somlószőllős.
36. Miklóstanya 65 Karosa (197. 1.) helyett 

Miklósföld O Karosa írandó.
37. ’Misleny kk. (197. 1.) után írandó: „Ko

zármisleny elnevezéssel Kiskozár ‘kk.-el egye
sült.”

38. Nagyárpád kk. (202. 1.) u. p. ezentúl Ko
zármisleny.

39. Nagycsány kk. (203. 1.) u. t. ezentúl 
Oszró.

40. Nemesnedves kk. (211. 1.) u. p. ezentúl 
Vasszentmihály.

41. Nyirtót kk. (215. 1.) szünetelő posta
ügynökség 1928. november 1-én újból megnyílt, 
ennélfogva a szünetelés jele valamint az 
„u. p. és” jelzés törlendő.

42. Oroszi kk. (218. 1.) u. t. ezentúl Somló
szőllős.

43. Oszró kk. (219. 1.) ezentúl (f£ 3  is.
44. Pécsudvard kk. u. p. ezentúl Kozármis

leny.
45. Petrivente kk. előtt (229. 1.) felveendő: 

„Petritelep O Püspökladány, Hajdú vm., haj- 
duszobószlói j., u. p. és u. t. Püspökladány.”

46. Püspöki uradalom O Nagyárpád (236. 1.) 
u. p. ezentúl Kozármisleny.

47. Püspökladány nk.-nél (236. 1.) a lakott 
helyek közül „Göreújlak” törlendő s ugyanott 
Révzúg előtt „Petritelep” lakott helyként fel
veendő.

48. Reichermajor 65 Somlóvásárhely (239. 1.) 
u. t. ezentúl Somlóvásárhely.

49. Rétimalom 65 Somlóvásárhely (240. 1.) 
u. t. ezentúl Somlóvásárhely.

50. Rózsamajor 65 Drávafok (242. 1.) u. t. 
ezentúl Drávafok.

51. Sastya O Nagycsány (248. 1.) u. t. ezen
túl Oszró.

52. Somlóhegy 65 Dóba (251. 1.) u. t. ezen
túl Somlószőllős.

53. Somlóhegy 65 Somlószőllős (251. 1.) u. t. 
ezentúl Somlószőllős.

54. Somlóhegy 65 Somlóvásárhely (251. 1.) 
u. t. ezentúl Somlóvásárhely.

55. Somlójenő kk. Somlóvásárhely (251. 1.) 
u. t. ezentúl Somlóvásárhely.

56. Somlószőllős kk. (251. 1.) ezentúl (§£3 is.
57. Somlóvár 65 Dóba (251. 1.) u. t. ezentúl 

Somlószőllős.
58. Somlóvásárhely kk. (251. 1.) ezentúl (§£3 

is.
59. Szentpéterszeg (264. 1.) nk.-ben működő

postaügynökség IV. osztályú postahivatallá ala
kíttatott át, utalvány jelzőszáma 2515, CSTípj 
Berettyóújfalu” helyett jelzés Írandó.

60. Tác nk. (271. 1.) ezentúl is.
61. Tetővárpuszta 65 Somlószőllős (276. 1.) 

u. t. ezentúl Somlószőllős.
62. Újhegy 65 Kiskozár (285. 1.) helyesen 

Újhegy 65 Kozármisleny u. p. ezentúl Kozár
misleny.
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63. Ulmerföld GS Szentetornya (288. 1.) u.
t. ezentúl Orosháza.

64. Üszög GS Kiskozár (289. 1.) helyesen 
Üszög Gö Kozármisleny u. p. ezentúl Kozár- 
misleny.

65. Várdapuszta ^  Somlójenő (292. 1.) u. t. 
ezentúl Somlóvásárhely.

66. Varjulapos GS Nyíregyháza (292. 1.) 
ezentúl u. p. Görögszállás u. t. Királytelek- 
puszta.

67. Vasszentmihály (294. 1.) kk.-ben folyó 
évi november hó 21-én postaügynökség lépett 
életbe, a szövegben lévő 1615 díjnégyszögszám 
előtt beírandó: „ S3 Eh. Rátót p. u. Szombat
hely zsszzmc, Szentgotthárd, Rátót p. u. Posta- 
igazgatóság S.‘\ „u. p. és” jelzés pedig törlendő.

68. Vörösipuszta O  Drávakeresztúr (299. 1.)
u. t. ezentúl Drávafok.

Budapest, 1928. évi november hó 26-án.

II.

46.245.

A m. kir. posta értékcikkraktára folyó évi 
november hó 19-én véglegesen átköltözött a
VI. kér., Váci-út 17. szám alatt lévő új helyi
ségébe.

Ezzel kapcsolatban az értékcikkraktár cí
mére érkező levélpostai küldemények részére 
a Budapest 62. sz. postahivatal a fenti időpont
tól. kezdve fiókot nyitott, a Budapest 4. sz. 
postahivatalnál lévő fiók pedig ugyanezen idő
ponttal megszűnt.

A hivatalok a szóbanlévő fiókbérlet válto
zást a folyó évi P. R. T. 13. számában közzé
tett ad. 5457. számú rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi november hó 26-án.

III.

49.352. *

1. Alimalom O Nagyalásony (49. 1.) ezentúl 
u. t. Nagyalásony.

2. Alsópityómajor G* Bakonvpölöske (53. 1.) 
ezentúl u. t. Noszlop.

3. Alsórönök kk. (53. 1.) ezentúl u. t. Vas
szentmihály.

4. Bábony (58. 1.) 1. Nagybábony, Sajóbá-

száni.

bony szövegben Nagybábony Bábony megyei 
helyesbítendő. -

5. Bábony 1. Nagybábony (58. 1.) után fel
veendő: „Bábonymegyer kk., (Nagybábony és 
Koppánymegyer egyesítéséből.) ) - (  Gombóc
puszta, Kenesseyhegy, öreghegy, Szentimre- 
puszta, Terézpuszta, Tóthegy, Újhegy, Világos
puszta, Somogy vm., tabi j., £  L Nagy
bábony—Koppánymegyer Kaposvár ■■—sac—m 
Siófok. 256. postáig. P. X/4.1’

6. Bakonypölöske kk. (60. 1.) ezentúl u. t. 
Noszlop.

7. Barcamajor G> Nagyalásony (65. 1.) ezen
túl u. t. Nagyalásony.

8. Belsőmajor Gi Ősi (69. 1.) ezentúl u. t. Ősi.
9. Belvárd kk. (69. 1.) helyett beírandó: „Bel- 

várdgyula kk. ) - (  Gyulapuszta, Kisgyula, Ba
ranya vm., pécsi j., ISI Eh. Szederkény, Vil
lány pä sw-Zfej Mohács, Németbóly . . . .  pd. 
1. 145, u. t. Szederkény, postáig. P. XVII/1. (Bel
várd és Kisgyula kk.-ek egyesítéséből.)

10. Belvárdpuszta O  Belvárdgyula, stb. (69. 
1.) törlendő.

11. Birkásmajor O  ősi (72. 1.) ezentúl u. t.
Ősi.

12. Buhintanya GS ősi (78. 1.) ezentúl u. t.
ősi.

13. Büdöskútmajor Gi Gyulafirátót (79. 1.) 
ezentúl u. t. Gyulafirátót.

14. Cserjetanya G> Pánd (86. 1.) ezentúl u. t. 
Pánd.

15. Dabrony kk. (91. 1.) ezentúl u. t. Nagy
alásony.

16. Elemérmajor Gl Bakonypölöske (100. 1.) 
ezentúl u. t. Noszlop.

17. Erzsébetmajor O Medgyesbodzás (103. 
1.) ezentúl u. t. Medgyesbodzás.

18. Fejérmegyei kőszénbánya GS Balinka
(107. 1.) után felveendő: „Fejér—Zichyfalva
Sárszentmihály, Fejér vm., székesfehérvári j., 
0  f  L u. p. Sárszentmihály.”

19. Felsőpityómajor Gí Bakonypölöske (110. 
1.) ezentúl u. t. Noszlop.

20. Felsőrönök Jck. (111. 1.) ezentúl u. t. 
Vasszentmihály.

• 21. Ferenctelek O  Noszlop (113. 1.) ezentúl 
u. t. Noszlop.

22. Fonyód kk. (114. 1.) nagyközséggé ala
kult, ehhez képest a szövegben kk. helyett nk. 
írandó.

23. Gábortelep G» Medgyesbodzás (116. 1.) 
ezentúl u. t. Medgyesbodzás.

4
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24. Gerendás nk.-nél (119 .1.) a szövegben
Békéscsaba g?„ Szeged jelzés után be
írandó: „Csorvás “

25. Gombócpuszta O Nagybábony (121. 1.) 
szövege a következőképpen helyesbítendő: 
„Gombócpuszta H Bábonvmegyer, Somogy 
vm, tabl j„ u. p. Bábonymegyer, u. t. Nagybá
bony—Koppánymegyer.”

26. Görbedpuszta O Medgyesháza (122. 1.) 
ezentúl u. t. Medgyesegyháza.

27. Gyulafirátót nk. (126. 1.) ezentúl @gs is.
28. Gyulapuszta G> Kisgyula stb. (126. 1.)

helyett beírandó: „Gyulapuszta O Belvárd-
gyula, Baranya vm, pécsi j„ u. p. Belvárdgyula, 
u. t. Szederkény.

29. Hársaspuszta G» Pánd (130. 1.) ezentúl 
u. t. Pánd.

30. Homokitanya O Tápióság (136. 1.) ezen
túl u. t. Tápióság.

31. Jákóhalma nk. (143. 1.) végleges neve 
ezentúl: „Jászjákóhalma”. Az ott működő pos
tahivatal nevét ennek megfelelően: „Jászjákó- 
halmára” változtatom. Ehhezképest Jászfény- 
szaru után (144. 1.) felveendő: „Jászjákóhalma 
(azelőtt Jákóhalma) adatokat 1. Jákóhalma 
alatt”.

32. Kádárta kk. (147. 1.) ezentúl u. t. 
Gyulafirátót.

33. Kajetánháza O Dóba (147. 1.) ezentúl u.
t. Noszlop.

34. Kenesseyhegy G Koppánymegyer (154. 
1.) stb. szövege a következőképen helyesbí
tendő: „Kenesseyhegy O Bábonymegyer, So
mogy vm., tabi j., u. p. Bábonymegyer, u. t. 
Nagybábony-Koppánymegyer”.

35. Kerca kk. (155. 1.) ezentúl is.
36. Királytelep O Gödöllő (158. 1.) ezentúl

u. t. Máriabesnyő.
37. Kisbogdánv G> Noszlop (159. 1.) ezen

túl u. t. Noszlop.
38. Kisgyula kk. G> Gyulapuszta (161. 1.) 

stb. helyett beírandó: „Kisgyula O Belvárd
gyula, Baranya vm., pécsi j„ u. p. Belvárdgyula, 
u. t. Szederkény. (Belvárdgyula elnevezéssel 
Belvárd kk.-el egyesült.)

39. Kispodárpuszta Dáka (165. 1.) ezen
túl u. t. Nagyalásony.

40. Kisvaszar (168. 1.) kk.-ben működő pos
taügynökség ellenőrzőhivatala ezentúl: Ujdom- 
bóvár pu.”

41. Klemimajor H Medgyesbodzás (168. 1.) 
ezentúl u. t. Medgyesbodzás.

42. Koppánymegyer kk. (170. 1.) adatai után 
beírandó: „Bábonymegyer” elnevezéssel Nagy
bábony kk-el egyesült.

43. Lebujtanya G» Ősi (181. 1.) ezentúl u. t.
Ősi.

44. Máriabesnyő g> Gödöllő, (190. 1.) ezen
túl 0 £s is, díjnégyszögszáma pedig ezentúl 27 
helyett 10.

45. Medgyesbodzás nk. (193. 1.) ezentúl 
(D£s is.

46. Mérgespart G> Pánd, (194. 1.) ezentúl u. 
t. Pánd

47. Nagyalásony kk., (201. 1.) ezentúl
is.

48. Nagybábony kk„ (202. 1.) adatai után 
beírandó: „Bábonymegyer” elnevezéssel Kop
pánymegyer kk-el egyesült.

49. Nagybogdány Noszlop (202. 1.) ezen
túl u. t. Noszlop.

50. Nagypodárpuszta G> Dáka, (207. 1.)
ezentúl u. t. Nagyalásony.

51. Nemesmedves kk. (211. 1.) ezentúl u. t. 
Vasszentmihály.

52. Noszlop kk. (213. 1.) ezentúl 0 ^  is.
53. öreghegy O Koppánymegyer (220. 1.)

stb. szövege a következőképen helyesbítendő: 
„öreghegy G» Bábonymegyer, Somogy vm., tabi 
j„ u. p. Bábonymegyer u. t. Nagybábony-Kop
pánymegyer”.

54. Ősi kk (221. 1.) ezentúl ©£3 is.
55. Pálházapuszta O Noszlop (223. 1.) ezen

túl u. t. Noszlop.
56. Pánd nk. (223. 1.) ezentúl ©£3 is.
57. Somlóvecse kk (251. 1.) ezentúl u. t. 

Nagyalásony.
58. Szárítópuszta O Gödöllő, (258. 1.) ezen

túl u. t. Máriabesnyő.
59. Szentimrepuszta O Nagybábony (262.

1.) szövege a következőképen helyesbítendő: 
„Szentimrepuszta G> Bábonymegyer, Somogy 
vm, tabi j„ u. p. Bábonymegyer, u. t. Nagybá- 
bony-Koppánymegyer”.

60. Szigetmajor ősi (265. 1.) ezentúl u. t.
Ősi.

61. Szomoróc kk. (267. 1.) ezentúl u. t. 
Kerca.

62. Szopókáspuszta G Pánd (268. 1.) ezen
túl u. t. Pánd.

63. Tápióság nk., (272. 1.) ezentúl (!§ö is.
64. Terézpuszta Koppánymegyer (276.

1.) szövege a következőképen helyesbítendő: 
Terézpuszta O Bábonymegyer, Somogy vm.,
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tabi j., u. p. Bábonymegyer, u. t. Nagybábony- 
Koppánymegyer”.

65. Tóthegy ó'i Koppánymegyer (281. 1.)
szövege a következőképen helyesbítendő: „Tót
hegy O Bábonymegyer, Somogy vm., tabi j„ 
u. p. Bábonymegyer, u. t. Nagybábony-Kop- 
pánymegyer”.

66. Újhegy U* Koppánymegyer (285. 1.) szö
vege a következőképen helyesbítendő: „Új
hegy ^  Bábonymegyer, Somogy vm., tabi j., u.
p. Bábonymegyer, u. t. Nagybábony-Koppány- 
megyer.

67. Vasszentmihály kk. (294. 1.) ezentúl 
#S3 is.

68. Vid kk (297. 1.) ezentúl u. t. Nagyalá- 
sonv.

69. Világospuszta Nagybábony (297. 1.) 
szövege a következőképen helyesbítendő: „Vi
lágospuszta 6S Bábonymegyer, Somogy vm., tabi 
j„ u. p. Bábonymegyer, u. t. Nagybábony-Kop- 
pánymegyer.

70. Zsigerpuszta tT Tápióság (305.' 1.) ezen
túl u. t. Tápióság.

71. Zsigmondpuszta O Ősi (305. 1.) ezentúl 
u. t. ősi.

Budapest, 1928. évi december hó 7-én.

Hivatalvezetői megbízás.
48.198.

Polgár Gyula postafelügyelő (276) megbiza- 
tott a mezőtúri postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1928. évi november hó 30-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi október 
havi forgalma.

8.321.
A takaréküzletben a betétek összegét 

675.059 P 73 fillérrel haladta túl a visszafizeté

sek összege. A betétek állománya ezzel 1928. 
évi október hó végén 39,437.291 P 86 fillért tett 
ki. A különleges takarékbetétek álladéka a fenti 
álladókban 5,881.884 P 75 fillérrel szerepel. A 
betevők száma e hóban 1793-mal gyarapodott s 
összes számuk e hó végén 1,332.320 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ősz- 
szege 24,258.065 P 17 fillérrel múlta felül a visz- 
szafizetések összegét. A csekkbetétek állomá
nya ezzel 1928. évi október hó végén 247,604.282 
P 05 fillért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok 
száma e hóban 173-mal növekedett s a fennálló 
csekkszámlák száma e hó végén 42.746 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,248.472 tétel s 
1.541,615.433 P 02 fill., összes betéteinek állomá
nya pedig a hó-végén 287,041.573 P 91 fill. volt.

Az értékpapírüzletágban 1928. évi október 
hó végéig kiállíttatott 271.564 járadékkönyvecs
ke, forgalomban volt e hó végén 92.243 drb. Az 
intézet értékpapírállounánya különféle értékpa
pírokban és záloglevelekben 1928. évi október 
hó végén 50,026,085 P 56 fill, névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 156.225 drb. új záJogfel- 
vétel 3,794.950 P kölcsönnel és 173.146 drb. a  
lojgkiváltás 3,918.146 P kölcsönvisszafizetéssel.

A zálogálladék 1928. évi október hó végén 
691.820 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
18,170.482 P 20 fillért tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3821 drb., kényszerárverésre pedig 
5403 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 8040 drb., a befolyt vé
telár 116.179 P volt.

Budapest, 1928. évi december hó 5-én. '
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Pályázati hirdetmény.
48.916.

Postamesteri állásra a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek és a m. kir. posta

mesterek és postamesteri alkalmazottak orszá
gos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tagként 
való belépésnek a kötelezettsége mellett:

Az egyéb foglalkozásokra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tóa-‘a 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.66A. sz. rendeletben foglaltak az 
irányadók-,' az általános feltételek pedig a P. R. 
T. 19266. évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a debreceni m. kir posta- 
igazgatósághoz 1928. évi december hó 28-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi december hó 5-én.

Pályázati hirdetmény.
ad 45.554.

Postamesteri állásra, a m. kir. postameste- I mesterek és postamesteri alkalmazottak orszá- 
rek szolgálati szabályzatában meghatározott gos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tagként 
jogok és kötelezettségek és a m. kir. posta- | való belépésnek a kötelezettsége mellett.

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. postavezérigaz
gatósághoz 1928. évi december hó 28-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi november hó 24-én.
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A létszámból törölt (kizárt) egyén

A törlés vagy 
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Kenesei Lászlóné 
sz. Nagy Jolán kiadó Kispest

1900 Budapest 111
A Budapest 

111. sz. hivatal 
postamesterévé 
neveztetett ki.
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Balogh Sándor >>
Budapest

1897
Adonypuszta-

szaboltís
Karancssági 

postamesterré 
neveztetett ki ^ A  
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Senkey Jolán >>
Perbál

1894 Rákoshegy
Homokterenyei 3  
postamesterré 
neveztetett ki ^

So
pr

on

Tóth Piroska ff Zirc 1899. Ősi Ösi-i postamesterré 
neveztetett ki

Betöltendő kiadói állás.

Pécsvárad I. osztályú postahivatal mind
három szakban és számadástételben jártas 
kiadónőt keres december 15-re.

Kiadói állást keresnek.

Mindhárom szakban jártas kiadónő január 
15-re, állandó alkalmazást vállal. Cím: Andorka 
Ilona, Balatonalmádi.

öt év óta működő' kellő gyakorlattal bíró 
kiadó oly postahivataloknak kéri szíves ajánla
tát, hol állandó alkalmazása biztosítva lenne. 
Szolgálatbalépési határidő: akár azonnal, akár 
december 15-én. Cím: Béress Gyula, Püspök
ladány.

Mindhárom szakban jártas kiadónő január 
1-től alkalmazást vállal, esetleg III. osztályú hi

vatalnál helyettesítést is. Címe: Kiss Margit 
Zámoly, Fej érmegye.

Hosszú gyakorlattal bíró postatáv. férfi
kiadó, aki állandóan helyettesítést.is vállal, sze
rény feltételek mellett, állandó’ akalmazást vagy 
postamester helyettesítést keres. Címe: Magyar 
helyettes postamester Nagyréde, Hevesm.

Mindhárom szakban teljesen jártas kiadó
nő azonnalim, esetleg jan. 1-re lehetőleg állandó 
alkalmazást vállal. Szíves megkeresést kér 
Porga Mária, kiadónő Pocsaj címre.

Mindhárom szakban jártas kiadó alkalma
zást vállal bármikori belépéssel. Cím: Rosta-
házy Iván pkiadó Székesfehérvár, Palotai-út 10.

Mindhárom szakban jártas kiadónő január 
1-re vagy január 15-re állást keres. Debreczeny 
Gizella, Hejőcsaba Borsód megye.

Mind a három szakban jártas, számadásté
telbe képes férfi kiadó állást vállal január 1 - je, 
esetleg január 15-re legszívesebben a pécsi ke
rületbe. Kattauer Ede postakiadó, Tapsony, So- 
mogymegye.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1928. DECEMBER 18. 47. szám.

T A R T A L O M
A  h i v a t a l i  e s k ü  é s  f o g a d a l o m  s z ö v e g é n e k  m e g á l l a -

p í á t s a .

A z  12 0 0  p e n g ő t  m e g h a l a d ó ,  p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i  

n y u g d í j b e f i z e t é s i  u t a l v á n y o k  h á z n á l  t ö r t é n ő  k i f i z e t é s e .  

A d ó i n t é s e k  k e z e l é s e .

A  p o s t a m e s t e r i  t i s z t i  s z e r z ő d é s  f e l m o n d á s á r ó l  s z ó ló  

f e g y e l m i  b ü n t e t é s  m ó d o s í t á s a .

U j  m a g y a r - j u g o s z l á v  t á v b e s z é l ő  v i s z o n y l a t o k  m e g 

n y i t á s a .

V á l t o z á s o k  a z  i r á n y í t á s i  f ü z e t b e n .

H e l y e s b í t é s .

P á l y á z a t o k  p o s t a m e s t e r i  á l l á s r a .

K i m u t a t á s  l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  p o s t a k i a 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 hivatali eskü és fogadalom szövegének 
megállapítása.

43.036.

2. altisztek eskütételénél:
„Én .................................. esküszöm a min-

dentudó és mindenható Istenre, hogy Magyar-

Az egyik kerületi postaigazgatóság jelen
téséből arról győződtem meg, hogy a postai 
hatóságok és hivatalok a hivatali eskü és fo
gadalom letételénél különböző szövegű nyom
tatványokat (házilag készített eskü- és foga
dalom-mintákat) használnak.

Az egyöntetű eljárás biztosítása céljából el
rendelem, hogy ezentúl az eskü és fogadalom 
letételénél a következő szövegű minták hasz
náltassanak és pedig:

1. a kinevezett tisztviselők, postamesterek 
és kiadók eskütételénél:

„Én .................................. esküszöm a min
dentudó és mindenható Istenre, hogy Magyar- 
országhoz, annak alkotmányához és Magyar- 
ország Kormányzójához hű leszek, Magyar- 
ország törvényeit és törvényes szokásait, vala
mint az alkotmányos kormány rendeletéit meg
tartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeske
dem, a posta, táviró és távbeszélő titkot és a 
hivatali titkot megőrzőm és hivatali kötelessé
geimet pontosan és lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen!”
Kelt .......................  19 .. . .•.........  hó . .-n.

Esküt vevő: Esküt tevő:0

országhoz, annak alkotmányához és Magyar- 
ország Kormányzójához hű leszek, a posta, 
táviró és távbeszélő titkot és a hivatali titkot 
megőrzőm, hivatali elöljáróim iránt engedel
mességgel viseltetem, meghagyásaikat lelkiis
meretesen teljesítem, szolgálatomban híven és 
pontosan eljárok.

Isten engem úgy segéljen!”
Kelt .......................  19 ................  hó ..-n.

Esküt vevő: Esküt tevő:

3. szakképesítés nélküli díjnokok fogadal
mának szövege a következő:

„Én ..................................  fogadom a min
dentudó és mindenható Istenre, hogy Magyar- 
országhoz, annak alkotmányához és Magyar- 
ország Kormányzójához hű leszek, a törvénye
ket és rendeleteket megtartom, elöljáróim iránt 
engedelmességgel viseltetem, a hivatalos meg
hagyásokat pontosan és lelkiismeretesen telje
sítem, a hivatalos iratokat rendeltetésükhöz és 
a nyert utasításhoz képest híven kezelem, azo
kat vagy azoknak másolatát másnak, mint akit 
a szabály szerint illet, ki nem adom; az azok
ban előforduló vagy más módon tudomásomra
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jutott hivatali titkokat senkinek fel nem fede
zem; a posta, táviró és távbeszélő és a hivatali 
titkot megőrzőm, a hivatali könyveket és jegy
zékeket lelkiismeretesen vezetem, mindenre, 
ami a hivatalomhoz tartozik, gondosan fel
ügyelek, tisztemben híven, pontosan és seré
nyen eljárok.

Isten engem úgy segéljen!”
Kelt ....................... 19 ................ hó ..-n.

A fogadalmat vevő: A fogadalmat tevő:

4. hivatali kisegítők, havibéres segédszol
gák, kincstári és nem kincstári hivataloknál al
kalmazott kocsisok, nem kincstári hivataloknál 
alkalmazott küldöncök, kézbesítők és rakolók 
felvétele- alkalmával felveendő jegyzőkönyv 
szövege a következő:^

Jegyzőkönyv.
Fölvétetett a .................................. m. kir.

postahivatalnál 192.. évi ...................  hó . .-n.
Tárgy:

..........................  a .......................  m. kir.
postahivatalhoz .. ....................... minőségben
fölvétetvén, kézadással megerősített fogadal
mat tesz.

Alulírott .......................  posta ................
a ................ m. kir. postahivatalnál mai napon
szolgálatba lépvén, miután kötelességeimre és 
teendőimre kitanítva, az ezen alkalmaztatá
somban tőlem várt feltétlen hűségre és az eset
leg annak megszegéséből származó következ
ményekre pedig figyelmeztetve lettem, kéz
adással megerősített fogadalmat teszek arra, 
hogy a reám bízott teendőket legjobb tehetsé
gem szerint pontosan és lelkiismeretesen el
végzem, az államkincstár érdekeit mindenben 
előmozdítani, a posta, táviró és távbeszélő titok 
és a hivatalos titok megőrzését kötelességem
nek fogom ismerni.

Ennek hiteléül a jelen jegyzőkönyvet saját- 
kezüleg aláírtam.

K. m. f.
Tanuk:

A most megállapított eskü és fogadalom 
szövegétől eltérni nem szabad, kivéve azt az 
egy esetet, hogy ha a postamester helyettesíté
sével olyan egyén bízatnék meg, aki megelőző
leg sem esküt, sem pedig fogadalmat nem tett. 
Ebben az esetben „A m. kir. postamesterek 
szolgálati szabályzatának” 12. §-ában megállapí
tott szövegű fogadalmat kell letétetni.

A fentiek szerint ezentúl a postakiadóknak 
is esküt kell tenniük akkor, amikor kiadói ké
pesítésüket megszerzik. Erre való tekintettel az 
1920. évi július hó 22-én kelt 12.754/V. 1920. 
számú rendeletet, mely szerint a postakiadók, 
kiadói képesítésük megszerzése alkalmával, to
vábbi intézkedésig nem esküt, hanem díjnoki 
fogadalmat tartoznak tenni, hatályon kívül 
helyezem.

Az új eskü és fogadalom letételére vonat
kozó nyomtatványokat, valamint a fogadalom
ra vonatkozó jegyzőkönyvet addig, amíg a m. 
kir. posta központi anyagraktára az új nyom
tatványokat beszerzi, házilag kell készíteni.

Budapest, 1928. évi december hó 15-én.

Az 1200 pengőt meghaladó, postatakarék
pénztári nyugdíjfizetési utalványok háznál 

történő kifizetése.
46.209.

A kincstári kézbesítő postahivatalok, vala
mint a kincstári módon kézbesítő postamesteri 
hivatalok jövőben a nyugellátásra vonatkozó, 
postatakarékpénztári fizetési utalványokat az 
összeg nagyságára való tekintet nélkül a ház
nál fizessék ki.

Arra nézve, hogy az 1200 pengőt megha
ladó nyugdíjfizetési utalványok belföldön 
utánküldhetők legyenek, később fogok intéz
kedni.

Budapest, 1928. évi december hó 13-án.

Adóintések kezelése.
51.772.

A P. K. U. 59/a. §. 1. pontja értelmében a 
kézbesített adó- és illetékintések tértivevényét 
közönséges postaszolgálati levélben kell a fel
vevő postahivatalnak visszaküldeni.
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E tértivevények visszaküldésénél, illetve 
visszaadásánál sok esetben nehézséget okoz az, 
hogy a tértivevényen a felvevő postahivatal 
neve nem szerepel.

Az ebből származható zavarok megszünte
tése céljából jövőben a felvevő postahivatalok 
az adó- és illetékintések felvétele alkalmával az 
azokhoz tartozó tértivevény címoldalát, a felső 
balszélen a keletbélyegzőlenyomatával szintén 
lássák el.

A felvevő postahivatalok az esetben, ha a 
náluk feladott adó- és illetékintések tértive- 
vényei a feladástól számított 10 napon belül 
nem érkeznek vissza, azokat az illetékes ren
deltetési postahivatalnál postaszolgálati leve
lezőlapon haladéktalanul szorgalmazzák. Ha a 
sürgetésrea szorgalmazotttértivevény öt napon 
belül vissza nem érkezik, valamint, ha vala
mely postahivatal részéről hasonló késedelmes 
eljárás ismétlődik, erről további eljárás végett 
a felettes postai hatóságnak kell jelentést tenni.

Az eredeti feladójegyzék visszaadása után 
visszaérkezett tértivevényeket és kézbesíthet- 
lenül visszaérkezett intéseket erre a célra szol
gáló külön átadókönyvben való elismerés mel
lett kell feladó hatóságnak (hivatalnak) vissza
juttatni.

Budapest, 1928. évi december hó 15-én.

A postamesteri tiszti szerződés felmondásáról 
szóló fegyelmi büntetés módosítása.

46.666.

Az érvényben lévő „Fegyelmi rendtartás”- 
ban a postamesterekre kiróható c) pont alatt 
fegyelmi büntetést, vagyis a tiszti szerződés 
felmondását, a tiszti szerződés megszűnése 
folytán szó szerint alkalmazni már nem lehet. 
Ehelyett az új „Fegyelmi rendtartás” megjele
néséig a következő büntetést kell alkalmazni:

„Az érdekelt postamester által kezelt 
posta-, távirda- és távbeszélőhivatal kezelésére 
való alkalmatlanság kimondása annak a kije
lentésével, hogy a postamester kisebb forgalmú, 
illetve alacsonyabb osztályú, vagy távírdával, 
avagy távbeszélővel nem egyesített más posta- 
hivatalhoz kinevezhető.”

Ezzel kapcsolatban a postamesterek szol
gálati szabályzatának 24. §-ában foglalt ama 
rendelkezést, mely szerint- a postamestert állo
máshelyéről más postamesteri állásra fegyelmi 
határozat alapján át lehet helyezni, az új „Fe
gyelmi rendtartás” megjelenéséig függőben tar
tom.

Budapest, 1928. évi december hó 15-én.

Üj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

51434.
Folyó évi december hó 17-én a követ

kező új magyar-jugoszláv távbeszélő viszony
latokban a forgalom megnyílik.

A m agyar 
távbeszélő 
központ 

neve

A  jugoszláv 
távbeszélő 

központ neve
K özvetítő
hivatalok

B eszél
getési díj

P f

Barcs Slatina V irovitica 1 70

f f V irovitíca — 1 35
Budapest Slatina Barcs—Virovitica 3 55

»> V irovitica Barcs 3 55

Pécs Slatina Barcs—V irovitica 2 40

f f V irovitica Barcs 2 40

A kir. hivatalok a távbeszélő díjszabást 
az új viszonylatok adataival egészítsék ki. 

Budapest, 1928. évi december hó 13-án.
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Változások az irányítási füzetben-

51.739.

A P. R. T. folyó évi 29. számában megjelent
24.214. számú rendeletemmel kapcsolatban az

Hivatal, ügynökség
H

án
ya

di
k

ro
va

tb
an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

B alatonfőkajár 7 — 226 helyett: 1. 226

Balatonfürcd 7 — B alaton íü red  fürdő után: 
V eszp. 1/gépk.

B alaton íüred  fürdő 7 1. 32—1. Bp. 72/1160 v. 
(VI. 15—X. 6) 47. 47

48 u tán : 1. Bp. 72/1114. v. 
1. Bp. 72/1116. v.

Buzsák 7 — L engyeltó ti után: 66

D enj^cser 7 — 19 után  : 299

D isánóshorvát 7 — 64/11 elé: 64/1.

Felsőpaty 7 — 103 u tán : 1. 54/8023 v.

Földes 7 — 298 elé: 15.

G yőrszentm árton 7 — 109 u tá n rl . Bp. 72—

H odász 7 — 56 u tán : 56

Kemecse 7 19 19 u tán : 299 
115 u tán : 299

K isvárda 7 — 1. 299/2312 v. helyett: 299.

Máza 7 43 hellyette: 44.

N agyvázsony 7 — V eszprém  elé: 1. Bp. 72 202 v. gépk.

N em esvid 7 — 8 u tán : Komárváros

Szendrőlád 7 — _ 165 u tán: 165

„Irányítási füzet című segédeszközben beál
lott változásokat az alábbi kimutatásban köz
löm.

A hivatalok a változásokat vezessék ke
resztül és a szükséghez képest intézkedjenek 
a helyes irányítás iránt.
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Hivatal, ügynökség

H
án

ya
di

k
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Szentes 7 1. 45 —

Szirmabesenyő 7 1 6 5 41 elé: 165

T aktaszada 7 34 20

Vassze.ntmiháy 1
2
3
4
5
6

.7 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 Vörs u tán  
Ü
Vas
S.
VII.
G yőr—Szentgotthárd  
R átót pu.

Zalaszentiászló

Budapest, 1928. évi decem

7

3er he

223

13-án.

—

Helyesbítés.
51.255. *

Több sajtótermék postai szállítási jogának 
megvonása tárgyában a P. R. T. 1927. évi 10. 
számában megjelent 9.314. számú rendelet kap

csán felhívom a postahivatalokat, hogy a Wien- 
ben megjelenő „Die Wiesse Pest” című füzet
sorozatot is a kitiltott sajtótermékek módjára 
kezeljék.

Budapest, 1928. évi december hó 13-án.

Pályázati hirdetmény.
50.840.

Postamesteri állásra a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek és a m. kir. posta

mesterek és postamesteri alkalmazottak orszá
gos nyugdíjegyesületébe nyugdíj jogos tagként 
való belépésének kötelezettsége mellett.

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 debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi január hó 2-ig nyújt- 
sák be.

Budapest, 1928. évi december hó 12-én.
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Pályázati hirdetmény.
49.712.

Postamesteri állásra a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek és a m. kir. posta

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.

mesterek és postamesteri alkalmazottak orszá
gos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tagként 
való belépésnek a kötelezettsége mellett:

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a szegedi m. kir posta- 
igazgatósághoz 1929. évi január hó 2-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi december hó 12-én.
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A  szállítást a hódm ező
vásárhelyi 1. számú posta- 
hivatal^ szállítója lá tja  el.

1

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.

Po
sta

ig
az

ga
tó


sá

gi
 k

er
ül

et A létszámból törölt (kizárt) egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb

re
ce

n

Gaál Károlyné 
szül. Kulcsár Ida kiadó Poroszló 

• 1898. Hosszúpályi
Taktaszadai 

postamesterré 
neveztetett ki

Kiadói állást keresnek.
Szerény igényű kiadó állást keres január 

elsejére. Szíves megkeresést kér Madurka Ilona, 
Dusnok.

Mindhárom szakban képesített kiadónő, 
január hó 1-től állást keres. Szives megkeresést

kér: Maász Juliska postakiadónő, Szőreg, To
rontói megye, Szegfü-utca 293.

Tízévi gyakorlattal bíró kiadónő, mielőbb 
alkalmazást vállal. Megkereséseket kér Terner 
Erzsébet kiadó, Esztár.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MACYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1028. DECEMBER 20. 48. szám

T A R T A L O M

D íjkedvezm ényes levélpostai küldem ényekkel elköve
te tt jövedéki kihágás.

A  M agyar N em zeti Bank E. 1526/III.—928. sz. h irde t
ménye az 1926. évi m árcius hó 1-i kele tte l e llá to tt, első 
k ibocsátású 5 pengős bankjegyek bevonása és új 1928. évi

augusztus hó 1-i kelettel e llá to tt 5 pengős bankjegyek 
kibocsátása tárgyában.

A  távbeszélő névsorok tárgyában.
A  187. sz. kalauzposták közlekedésében beá llt változás. 
H ivatalvezetői megbízás.
Á tm inősítés.

Díjkedvezményes levélpostai küldeményekkel 
elkövetett jövedéki kihágás.

5.813.
A Postaüzleti Szabályzat 130. §. 2. pontja 

értelmében „díjmérsékléssel postára adott kül
deménnyel jövedéki áthágást követ el az, aki 
nyitott borítékban, címszalag vagy keresztkötés 
alatt feladott nyomtatvány, áruminta, üzleti pa
pír, vagy egybecsomagolt küldeményhez, avagy 
hírlaphoz, vagy folyóirathoz levelet, vagy leve
lezés jellegű írásbeli közleményt csatol, vagy a 
küldemény tartalmára, esetleg a burkolat 
külső vagy belső részére tényleges és szemé
lyes levelezés jellegével bíró közleményt vagy 
összebeszélt jeleket ír, vagy alkalmaz“

E rendelet végrehajtása terén követendő 
egyöntetű eljárás végett utasítom a postahiva
talokat, hogy a felsorolt esetekben a postajöve
déki kihágás! eljárást csak akkor indítsák meg:

1. ha a személyes vonatkozású közleményt 
tartalmazó küldeményeken (azok borítékán, 
burkolatán, címiratában) feladó a minősítést, 
mint pl. „Nyomtatvány“, „Áruminta“, „Üzleti 
papír“ stb. felírja vagy azokon ilyen jelzést 
meghagy;

2. ha az 1. pontban foglalt minősítést a fel
adó a küldeményre nem is írta fel, de a postára 
adott tárgy 'természetéből kétségtelen, hogy 
az lényegileg díjmérsékléssel postára adható

levélpostai küldemény. Ilyenek pl. hírlapok* 
folyóiratok, zeneművek, könyvek, üzleti köröz- 
vények, árjegyzékek, áruminták, üzleti papírok, 
stb. nem vehetők lényegileg ilyennek pl. a név
jegyek, kartonlapok s effélék;

3. Ezekben az esetekben is csak akkor van 
jövedéki kihágási eljárásnak helye, ha feladó a 
küldeményt a nyomtatványnak (tankönyvnek), 
árumintának, üzleti papírnak, egybecsomagolt 
küldeménynek vagy hírlapdíjszabásnak megfen 
lelően, vagy annál magasabban ugyan, de levél
díjszabás szerint elégtelenül bérmentesítette.

Nem lehet jövedéki kihágási eljárást indí
tani akkor, ha ezek a küldemények egyáltalán 
nincsenek, vagy ha a díjszabásban az illető 
küldeményfajra előírt bérmentesítési díjnál 
alacsonyabban vannak bérmentesítve. Ilyen 
esetekben ugyanis a Püsz. 44. §. 3. pontja értel
mében a küldeményeket szállításra nem is le
het elfogadni, hanem azokat feladónak vissza 
kell adni, vagy ha ez nem lehetséges, tértiként 
kell kezelni.

Az 1927. évi P. R. T. 51. számában „A ked
vezményes díjszabás díjtételeinél magasabban 
bérmentesített küldeményekkel elkövetett 'jö
vedéki áthágás“ tárgyában kiadott 14.486/1927. 
sz. rendeletemet egyidejűleg hatályon kívül 
helyezem.

Budapest, 1928. évi december hó 19-én.
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A Magyar Nemzeti Bank E. 1526/IIL— 928. sz. 
hirdetménye az 1926. évi március hó 1-i kelettel 
ellátott első kibocsátású 5 pengős bankjegyek 
bevonása és új 1928. évi augusztus hó 1-i kelet
tel ellátott 5 pengős bag jegyek kibocsátása 

tárgyában.
52.493.

I.
Á Magyar Nemzeti Bank a forgalomban 

levő, 1926. évi március hó 1-i kelettel ellátott 
5 pengős címletű bankjegyeket 1928. évi de
cember hó 20-tól kezdődőleg a forgalomból 
bevonja.

A bevonásra kitűzött időtartam a magyar 
kir. kormány hozzájárulásával 1929. évi június 
hó 30-ig terjed, amely időpontig a behívott 
bankjegyeket, úgy mint eddig, fizetéskép el 
kell fogadni.

Ennélfogva a Magyar Nemzeti Bank főin
tézete és fiókintézetei a behívott bankjegyeket 
ugyancsak 1929. évi június hó 30-ig fizetéskép
pen vagy kicserélés végett elfogadják. Ezen 
időpont után az említett bankjegyeket a Ma
gyar Nemzeti Bank intézetei már csak kicseré
lés végett fogadják el.

1932. évi június hó 30-ával a Magyar Nem
zeti Bank beváltási kötelezettsége a fentemlí- 
tett bankjegyekre vonatkozólag a Bank alap
szabályainak 94. cikke szerint megszűnik.

Budapest, 1928. évi december hó 12-én.

Magyar Nemzeti Bank.
Popovics elnök,

Beck főtanácsos, Schober vezérigazgató.

Függelék az 1928. december 12-i hirdetményhez.
A Magyar Nemzeti Bank 1928. évi 5 pengős 

bankjegyeinek leírása.
A Magyar Nemzeti Bank 1928. évi augusz

tus hó l-éről keltezett, 5 pengőről szóló, tiszta 
fehér papíron nyomott jegyeinek hossza 150 
milliméter, szélessége 75 milliméter.

A bankjegy előoldala két alapnyomattal ké
szült. Az egyik alapnyomatot feketeszínű, sűrű, 
függőleges hullámvonalak alkotják, a másik 
alapnyomat pedig keresztirányban vízszintesen 
haladó, zöld-vörösesbarna-zöld hullámvonalak
ból áll, melyekben a reliefszerűen rajzolt „5“- 
ös szám ismétlődik.

A jegykép sötétkék színű. A baloldalon 
finom guilloche-keretekben felül értékjelzés
képpen ,,5“-ös szám, alatta a koronás magyar 
címer, ez alatt pedig sötét alapból világosan ki- 
emelkedőleg a büntetési záradék:

„A BANKJEGYEK 
UTÁNZÁSÁÉRT

TÖRVÉNYSZABTA 
BÜNTETÉS JÁR“

nyert elhelyezést.
A középmezőben, szabadon álló keskeny 

guilloche-szalag alatt, vörösszínben nyomott 
„A“ betűjelzés, háromtagú sorozatszám és hat
tagú folyószám látható.

A jegykép közepén világoskékszínű, háló
szerűén képzett guilloche-rozettára sötétkék 
színben nyomva, a következő szöveg olvasható:

ÖT
PENGŐ

II.
A Magyar Nemzeti Bank az 1928. évi 

augusztus hó 1-i kelettel ellátott 5 pengős cím
letű bankjegyeinek kibocsátását főintézeténél 
és fiókintézeteinél 1928. évi december hó 20-án 
megkezdi.

Az új bankjegy leírását e hirdetmény füg
geléke tartalmazza.

Budapest, 1928. évi december hó 12-én.

Magyar Nemzeti Bank.
Popovics elnök,

Beck főtanácsos, Schober vezérigazgató.

BUDAPEST, 1928. ÉVI AUGUSZTUS HÓ 1-ÉN.
MAGYAR 

NEMZETI BANK
Popovics

elnök
Kornfeld Schober
főtanácsos vezérigazgató

A szöveg alatt szabadon álló keskeny guil
loche-szalag nyert elhelyezést.

A jegykép jobboldalán széles ovális guil- 
lochekeretbe Széchenyi István gróf fejképe 
van foglalva. A keret négy sarkában egy-egy 
világos „5“-ös szám, a keret alsó részében pedig 
sötét alapból kiemelkedően
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szöveg nyert elhelyezést.

A bankjegy hátoldala szintén két alapnyo
mattal készült. Az egyik alapnyomatot vízszin
tesen haladó zöld-vörösesbarna-zöld hullámvo
nalak alkotják, melyeket másik alapnyomat
ként feketeszínű függőleges, sűrű hullámvona
lak kereszteznek. A vízszintes irányban haladó 
alapnyomatban reliefszerűen képzett „5“-ös 
szám ismétlődik, a szabadon hagyott helyeket 
pedig a másik alapnyomat mintásán rajzolt hat
szögei töltik ki.

A hátoldal jegyképe sötétkék színű. A bal
oldali függőleges, hosszúkás guilloche-rozettába 
gazdag ornamentikával díszített „5“-ös szám 
van beillesztve. Ezen „5“-ös értékjelzést közé
pen a „PENGŐ“ szó metszi. A jegy közepén 
hosszirányban fekvő ovális keretben — mely 
felül és alul egy-egy szabadon álló keskeny guil- 
loche-szalagot érint — a Lánchíd képe látható. 
A keretben körben haladva „ÖT PENGŐ“, 
„FÜNF PENGŐ“, „PÁT PENGŐ“, „TTET 
FfEHFOBA“, „FfHTL nEHFblBOB“, „CINCI 
PENGEI“ szöveg nyert elhelyezést. Ezt a szö
vegkeretet csipkés guilloche-szegély övezi.

A jegykép jobboldalának díszét egy közé- 
rozetta és abból lefelé és felfelé haladó függő
leges ornamentikus guilloche-léc alkotja.

A Magyar Nemzeti Bank fenti hirdetmé
nyeit tudomás és miheztartás végett közlöm 
azzal, hogy ezt a rendeletet a P. R. T. 1926. évi 
63. számában megjelent 137.107/926. sz. rendelet 
megfelelő részénél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi december hó 18-án.

A távbeszélő névsorok tárgyában.
50.336.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a táv
beszélő névsorok hivatalos kiadására csakis a 
m. kir. postavezérigazgatóság jogosult. E név
sorok betűrendes részébe szánt hirdetésekre, 
valamint a szaknévsorban megjelentendő beik
tatásokra és hirdetésekre megrendeléseket ki
zárólag a m. kir. posta hirdető hivatala vehet 
fel.

A közönséget Budapesten és vidéken egy
aránt ügynökök keresik fel, akik a m. kir. posta

megbízottaiknak adván ki magukat, magánki
adású, budapesti, vagy vidéki, sőt országos táv
beszélő szaknévsorokban közzéteendő hirde
tésekre és beiktatásokra megrendeléseket gyűj
tenek, a közzétételért és beiktatásért járó ösz- 
szegeket felveszik és a m. kir. posta hirdető 
hivatala által használt megrendelő-laphoz ha
sonló nyomtatványon a felvett összegeket nyug
tázzák.

A m. kir. posta hivatalos kiadásában meg
jelenő 1928. évi vidéki betűrendes és szaknév
sor most van nyomás alatt és azt a vidéki táv
beszélő előfizetők az 1927. évi vidéki távbeszélő 
névsorok visszaadása mellett állomásonkint 
(főállomásonkint, illetőleg fővezetékenkint) leg
közelebb díjtalanul megkapják.

Ügy a budapesti, mint a vidéki távbeszélő 
szaknévsorokban mindazok a távbeszélő elő
fizetők, akiknek foglalkozása a szaknévsorba 
beilleszthető, a távbeszélő állomások, (főállo
mások, illetőleg fővezetékek) számára való te
kintet nélkül, külön díj nélkül egy ízben felvé
tetnek. (Távbeszélő üzletszabályzat 27. §. 15. 
pont.)

A kinyomatásig beállott összes változáso
kat hitelesen csakis a m. kir. posta kiadásában 
megjelenő hivatalos távbeszélő névsorok tartal
mazzák. Semmiféle magánvállalkozásnak ha
sonló névsorok kiadásához adatokat a m. kir. 
posta rendelkezésre nem bocsát.

Felhívom ennélfogva a postahivatalok fi
gyelmét az 1926. évi április hó 27-én kelt 15.848; 
1926. számú rendeletem alapján a postaigaz
gatóságoktól kapott idevonatkozó utasításra, 
mely szerint távbeszélő névsor összeállításához 
adatok senkivel sem közölhetők, s hivatalos 
adatok alapján, a nyomdai vállalatok által ki
adni tervezett névsor kefelenyomatai sem kor
rigálhatok.

A postahivatalok felettes postaigazgatósá
guktól, a vezérigazgatóság alá tartozók a 8. ü.
o.-tól a m. kir. posta hirdető hivatala által ki
adott körleveleket kapnak. Ezeknek 1—1 
példányát az összes vidéki távbeszélő előfize
tőknek küldjék meg.

A budapesti távbeszélő előfizetőknek ezt a 
körlevelet a m. kir. posta hirdető hivatala küldi 
meg.

A postahivatalok adjanak a hozzájuk for
duló távbeszélő előfizetőknek ily értelemben 
felvilágosítást és kísérjék a rendelet bevezető 
részében megnevezett ügynökök működését
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éber figyelemmel és amennyiben arról szerez
nek tudomást, hogy a m. kir. posta nevében 
járnak el, értesítsék távbeszélőn (Budapest Aut. 
505—30) azonnal a m. kir. posta hirdető hivata
lát.

A m. kir. posta hirdető hivatala is ügynö
kök útján gyüjteti a megrendeléseket, azonban 
ügynökei csak megrendelések felvételére van
nak felhatalmazva, fizetéseket nem vehetnek át. 
A hirdető hivatal az ügynökök kiküldetéséről a 
postahivatalokat megfelelően értesíti.

A postahivataloknak kötelességévé teszem, 
hogy ezeknek az ügynököknek a működését 
minden rendelkezésükre álló eszközzel támo
gassák és mozdítsák elő.

Budapest, 1928. évi december hó 18-án.

A 187. sz. kalauzposták közlekedésében beállt 
változás.
51.989.

A 187. sz. kalauzposták f. évi december hó 
1-től kezdve Beremendig, illetve Beremendtől 
közlekednek.

A Pécs—Beremend 187. sz. kalauzposta a 
6.754/6.526, a Beremend—Pécs 187. sz. kalauz

posta pedig a 6.521/6.731. sz. vonatokban közle
kedik.

A hivatalok e változást a P. R. Tára ezévi 
22. számában közzétett 17.634. sz. rendeletnél 
jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi december hó 17-én.

Hivatalvezetői megbízás.

48.515.

Tóth András postafőfelügyelő (24) megbí
zatott a Budapest 4. számú postahivatal veze
tésével.

Budapest, 1928. évi december hó 17-én.

Átminősítés.

51.732.

Dr. Pázmány Ödön I. osztályú postatiszt 
(49) átminősíttetett postafogalmazóvá.

Rangsorhelyét Visinszky József fogalmazó 
után 26 rangsorszámmal állapítom meg.

Budapest, 1928. évi december hó 17-én.

Fővárosi nyom da rt.. Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: D uchon J.
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T A R T

Lefoglalandó sajtóterm ék.
Szent István bélyegek forgalomból való kivonása.
Az útlevélűrlapok beszállítása a m. kir. posta ér

té k cikikr aktár áb a.
V áltozás a Togo és K am erun gyarm atokkal való 

forgalomban az utalványok legmagasabb összegére nézve.
G róf Csáky László „A jax” Acélművek Rt. súly

m aximumot meghaladó m intaküldem ényeinek á.ruminta- 
küldemiényként való kezelése.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai küldem é
nyek díjszabásában.

A L O M

K erületi biztosi intézm ény újbóli életbeléptetése.
A  Távbeszélő-Díjszabás új kiadása.
Ü jitások  a távolsági távbeszélő forgalom ban.
A s  m agyar—ném etalföldi távbeszélőforgalom  d íj

változása.
Mozgó- és kalauzposták közlekedésében beálló vál

tozások.
N évváltoztatás.
P ályázati hirdetm ény postam esteri állásra. 
K im utatás a létszám ból tö rö lt kiadókról.

Lefoglalandó sajtótermék.
52.541.

A győri kir. törvényszék folyó évi decem
ber hó 16-án kelt 3.885/1928/3. számú végzésével 
a párisi L. Halié nyomdájában készült s Páris- 
ban folyó évi december hó 5-én a párisi függet
len szocialista munkásság által kibocsátott 
„Lesz még Magyar Népköztársaság” kezdetű 
röpirat lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
győri kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1928. évi december hó 19-én.

Szí. István bélyegek forgalomból való 
kivonása.

50.427.

A P. R. T. 1928. évi 28. számában közzé
tett 27.289. sz. rendelettel ismertetett 8, 16 és 32 
filléres Szent István bélyegeket folyó évi de
cember hó végével a forgalomból kivonom,

azokat ennélfogva 1929. évi január hó 1-től bér- 
mentesítésre használni nem lehet.

A közönség birtokában levő s esetleg be
mutatandó ily bélyegeket 1929. évi január hó 
végéig más forgalomban levő postabélyegekre 
díjtalanul kell becserélni.

A becserélt bélyegeket a postahivatalok bi.- 
zonylatpár kíséretében szolgáltassák be a m. 
kir. posta bélyegértékesítő iroda raktárába 
(Budapest, IX., Gyáli-út 18.).

Az elszámolást illetőleg a postahivatalok 
alkalmazkodjanak a P. R. T. folyó évi 32. szá
mában megjelent 29.433. számú rendelethez.

Tájékozásul közlöm, hogy az állami nyom
da 7,177.400 darab 8 filléres, 4,744.200 darab 16 
filléres és 866.200 darab 32 filléres Szent István 
bélyeget gyártott.

Budapest, 1928. évi december hó 20-án.

Az útlevél-űrlapok beszállítása a m. kir. 
posta értékcikkraktárába.

52.543.
A m. kir. belügyminiszter úrnak, a m. kir. 

pénzügyminiszter úrral történt megállapodása
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folytán az útlevél-űrlapot 1929. évi január hó 
1-től kezdve á m. kir. államnyomda tartja rak
táron és látja el közvetlenül az útlevél kiállítá
sára jogosított hatóságot. Felhívom azért az út
levél árusítással megbízott postahivatalokat, 
hogy az említett időponttól kezdve útlevelet 
többé ne szolgáltassanak ki és a folyó évi de
cember hó 31-én fenmaradt részletet legkésőb
ben 1929. évi január hó 10-éig a m. kir. posta 
értékcikkraktárába a szokásos módon szál
lítsák be.

A hivatalok ennélfogva a folyó évi P. R. T. 
7. számában megjelent 48.444. számú rendelet
ben II. alatt közölt kimutatásból az Útlevelet 
töröljék.

Budapest, 1928. évi december hó 20-án.

Változás a Togo és Kamerun gyarmatokkal 
való forgalomban az utalványok legmagasabb 

összegére nézve.
46.919.

Értesítem a hivatalokat, hogy 1929. évi ja
nuár hó 1-től kezdődőleg Magyarországból 
Franciaország közvetítésével Togo és Came- 
roun gyarmatokba küldhető utalványok össze
gét az (eddigi 1000 francia frankról 5000 francia 
frankra, az ellenkező irányban pedig az eddigi 
320 P-ről 1200 P-re) felemelem.

Egy és ugyanazon napon Magyarországból 
a nevezett gyarmatokon lakó címzett részére a 
maximumként meghatározott összegnél na
gyobb összeg nem adható fel.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a változást 
a P. R. T. 1926. évi 6. számában közzétett 1696. 
sz. rendeletnél, valamint a Posta-, Táviró-, Táv
beszélő- és Rádió-Díjszabás 24. oldalán „Utal
ványforgalom a következő országokkal van” 
című táblázatban.

Budapest, 1928. évi december hó 21-én.

Gróf Csáky László „Ajax“ Acélművek R.-T. 
súlymaximumot meghaladó mintaküldeményei- 

nek árúmintaküldeményként való kezelése.
53.252.

Gróf Csáky László „Ajax” Acélművek Rt.- 
nak (Budapest, VI., Erzsébet királyné-út 114.) 
kivételesen megengedtem, hogy a P. Ü. Sz.-ban

árumintaküldeményekre előírt 500 gr. súly
maximumot meghaladó belföldre szóló áru
mintaküldeményeit az alábbi feltételek mellett 
postára adhassa.

1. A küldemények egyenkénti súlya az 1 
kg.-ot meg nem haladhatja.

2. Egy-egy alkalommal legalább 100 drb. 
küldeményt kell postára adni.

3. Azokat a feladás alkalmával a belföldi 
postacsomag díjszabásnak megfelelően és pe
dig I—II. díjövbe (50 km. távolság) szólókat 30, 
a többi díjövbe (50 km.-en felüli távolság) szó
lókat pedig 50 fillérrel kell bérmentesíteni. A 
bérmentesítési díjat a feladás alkalmával kész
pénzzel kell leróni. Az egyes küldeményekhez 
szállítólevelet kiállítani nem kell.

4. A küldeményeket „A m. kir. postavezér
igazgatóság 53.252/1928. sz. engedélye alapján” 
vörösszínű jelző cédulával kell felszerelni.

5. A küldemények kizárólag a Budapest
72. ázámú postahivatalnál adhatók fel.

Megjegyzem egyben, hogy a szóbanforgó 
küldemények felvétele és a díjak elszámolása 
a tömegesen feladott készpénzben bérmentesí
tett levélpostai küldemények módjára történik, 
e küldeményeket árumintaküldeményként kell 
kezelni.

Budapest, 1928. évi december Ivó 21-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjszabásában.

53.875.

A hivatalok a P. R. T. 1926. évi 61. számá
hoz mellékelt kimutatást az alábbiak szerint 
javítsák :

42. folyószám, Lengyelország: a 10. hasáb
ban „50” helyett írják: 60.

106. Németalföldi India: a 3., 5., 7., 8. és 9. 
hasábban az eddigi adatok helyébe Írják: 15.,
10., 5.3., 3. és 3.

Fenti változások az 1929. évi január hó 1. 
napjától feladott küldeményekre érvényesek.

Budapest, 1928. december 29.
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Kerületi biztosi intézmény újbóli életbe
léptetése.

51.616.

Az 1926. évi P. R. T. 9. számában közzétett 
1547. számú rendeletnek a kerületi biztosi in
tézmény megszüntetésére vonatkozó részét ha
tályon kívül helyezem és a kerületi biztosi in
tézményt újból életbeléptetem.

Megbizattak kerületi biztosi teendőkkel: 
1. a postavezérigazgatóság 8. postaüzemi osztá
lyának közvetlenül alárendelt postahivatalokra 
és ügynökségekre:

az I. kerületre Mészáros Lajos postatan., 
a II. kerülletre Hanák András postatitkár, 
a III. kerületre Dormán András postatan., 
a IV. kerületre Mazurek Ernő postatan.;
2. a debreceni igazgatósági kerületben:
az I. biztosi kerületre dr. Erdélyi Géza 

postatanácsos,
a II. biztosi kerületbe dr. Monus Ferenc 

titkár,
a III. biztosi kerületre Kovács Lajos titkár, 
a IV. biztosi kerületre Szmerekovszky Béla 

tanácsos,
az V. biztosi kerületre dr. Csikesz Lajos 

titkár;
3. a pécsi igazgatósági kerületben:
az I. biztosi kerületre Kovách Lajos titkár, 
a II. biztosi kerületre vitéz Szivér Károly 

segédtitkár,
a III. biztosi kerületre Plauder József titkár, 
a IV. biztosi kerületre Losonczy György 

titkár;
4. a soproni igazgatósági kerületben:
az I. biztosi kerületre dr. Hajek József 

titkár,
a II. biztosi kerületre Menczel Tihamér 

segédtitkár,
a III. biztosi kerületre Kausits Jenő posta

tanácsos;
5. a szegedi igazgatósági kerületben:
az I. .biztosi kerületre dr. Sági Béla titkár, 
a II. biztosi kerületre dr. Wendörfer Géza 

titkár,
a III. biztosi kerületre dr. Pázmány Ödön 

fogalmazó.
Budapest, 1928. évi december hó 17-én.

A Távbeszélő-Díjszabás új kiadása.
52.808.

A Távbeszélő Díjszabást újból kiadtam és 
azt a hivatalok a szükséges példányszámban a 
posta külföldi hírlaposztálya útján kapják meg.

A hivatalok a régi kiadást folyó évi de- 
•cember hó 31-ével tegyék félre és helyette 1929. 
évi január hó 1-től kezdve az új kiadást vegyék 
használatba.

Magánfelek az új Távbeszélő-Díjszabásból 
egyes példányokat Budapesten a központi táv- 
iróhivatal táviratfeladási osztálynál, vidéken 
pedig a postahivatal útján a m. kir. posta kül
földi hírlaposztályánál 1 pengőért szerezhetnek 
meg.

Budapest, 1928. évi december hó 21-én.

Újítások a távolsági távbeszélő forgalomban.

52.255.

Az 1929. évi január hó 1-től kezdve úgy a 
belföldi távolsági, mint a nemzetközi táv
beszélőforgalomban a következő újítások lép
nek életbe:

1. Meghatározott időre kért, hosszú tar
tamú beszélgetések a gyengeforgalmú órákban.

Ha a forgalmi viszonyok megengedik, a 
gyengeforgalmú órákban meghatározott időre 
kért, hosszú tartamú beszélgetések (Communi
cations fortuites á heure fixe de longue durée) 
is válthatók, díjuk az erősforgalmú órákban 
folytatott beszélgetések díjának fele. Az ilyen 
beszélgetések legkisebb tartama 1 óra. Ha a 
beszélgetés egy óránál tovább tart, az ezt meg
haladó időért a díj az általános szabályok sze
rint a belföldi forgalomban 3 percenként, a 
nemzetközi forgalomban pedig percenként szá
mítandó. Arra nézve, hogy e beszélgetések 
mely országokkal való forgalomban folytatha
tók, az 1929. január hó 1-én megjelenő új 
„Távbeszélő-Díjszabás” nyújt felvilágosítást.

Ugyanezek a szabályok érvényesek a szó
rakoztató rádió előadásoknak nemzetközi 
áramkörökön való közvetítésére (programm- 
cserékre) is. A rádió előadások közvetítésére 
azonban a nemzetközi áramkörök a gyenge
forgalmú órákban egy óránál rövidebb időre is, 
az erősforgalmú órákban pedig bármily idő--
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tartamra igénybe vehetők. Ha az áramkört e 
célra a gyengeforgalmú órákban egy óránál 
rövidebb időre veszik igénybe, a díjegység 
3/5 része, ha pedig -az erősforgalmú órákban 
veszik igénybe, a közönséges beszélgetések 
díjszabásszerű díja fizetendő. Ha az átvitel 
ugyanannak az áramkör szakasznak igénybe
vételével egyidejűleg több rendeltetési helyre 
történik, úgy a többszörös átvitel céljaira 
igénybevett áramkörszakasz után a díj csak 
egyszer számítandó fel. Pl. egy Wien—Buda
pest és egyidejűleg Wien—Belgrád átvitel ese
tén, melynél egy Wien—Budapest és egy Bu
dapest—Belgrád áramkört vesznek igénybe, a 
díjat egyszer a Wien—Budapest áramkör és 
egyszer a Budapest—Belgrád áramkör haszná
latáért számítjuk. A díjat mindig az a társa
ság fizeti, melynek műsorát közvetítik és a 
többi érdekelt igazgatás az őt megillető díj
részesedést a rendes nemzetközi leszáimolás 
útján kapja meg. Erre való tekintettel a ki
cserélőhivatalok az ilyen átviteleket naponként 
tételenként külön-külön egyeztetik, annak 
megemlítése mellett, hogy azok a bejövő, vagy 
a kimenő forgalomból erednek s ugyancsak 
egyenként veszik fel azokat a nemzetközi for
galom kimutatásába (Registre) is.

2. A bejelentések adatainak megváltozta
tása a hívó fél kérelmére.

A hívó félnek jogában áll mindaddig, míg 
beszélgetés megkezdésére fel nem csengetik 
(előzetes felcsengetés), akár saját előfizetői ál
lomásának számát, akár a hívott előfizető szá
mát a szóban levő. két központ hálózatán belül 
megváltoztatni.

A beszélgetés előkésztéséig kívánhatja to
vábbá azt is, hogy a beszélgetést egy bizonyos 
meghatározott idő előtt ne létesítsék és a ki
kötött időpontot utólag is kitolhaja, ilyenkor 
a távbeszélőjegyen a bejelentési időt olvas
hatóan át kell húzni és fel kell írni az idő
pontot, mikor a fél beszélni óhajt. A bejelen
tést tehát kezelési szempontból úgy kell tekin
teni, mintha az utóbbi időpontban történt 
volna a bejelentés.

E kérelmek teljesítéséért külön díj nem jár.
3. Külön meghívás (Préavis) esetén nyújt

ható kedvezmények.
Külön meghívással két személyt is lehet 

beszélgetésre kérni és az is meg van engedve, 
hogy a kijelölt személy megtalálására ne csak 
egy, hanem két állomást nevezzenek meg.

Ennek következtében, ha külön meghívás
sal bejelentett beszélgetés esetében a rendelte
tési hivatal arról értesül, hogy a beszélgetésre 
kért egyén ugyanazon hálózat valamely másik 
előfizetői állomásán található, a hivatalnak úgy 
kell eljárnia, mintha a beszélgetést már erede
tileg erre az állomásra jelentették volna be.

Ha azonban a rendeltetési központ arról 
értesül, hogy a beszélgetésre kért egyén egy 
másik város, község (hálózat) valamelyik állo
másán található, erről a hívó felet értesíteni és 
a beszélgetést hivatalból törölni kell, hacsak a 
hívó fél a hívott személy távolléte dacára az 
eredetileg kért állomással a beszélgetést mégis 
lebonyolítani nem kívánja. Ha a hívó fél ilyen 
esetben a másik hálózathoz tartozó állomással 
kérné az összeköttetést, ezt a kérelmet új be
jelentésnek kell tekinteni.

Külön meghívásnál ezentúl a kért személy, 
illetőleg a kért állomás (mellékállomás) meg
jelölésén kívül a hívó nevét s állomásának szá
mát csak a hívó kifejezett kívánságára kell to
vábbítani.

4. Tőzsdei nyilvános állomással kért be
szélgetések különleges kezelése és díjazása.

A Budapesti Áru- és Értéktőzsde helyisé
gében működő Budapest 58. sz. táviró és táv
beszélő hivatal nyilvános állomásáról, úgy
szintén az alant megnevezett külföldi tőzsdék 
nyilvános távbeszélő állomásairól (tőzsdei táv
beszélő hivataloktól) eredő és oda szóló be
szélgetéseknél a tőzsde nevét, valamint a be
szélgetést bejelentő, illetőleg a hívott tőzsde
látogató nevét is fel kell tüntetni. Pl. a) Buda
pest értéktőzsde Nagy János kéri Szeged
12—17-et. Budapest Bourse commerciale Jo
seph Kiss demande Paris Littré 24—30. b) Sze
ged 12—17 kéri Budapest értéktőzsde Nagy Já
nost. Paris Littré 18—93 demande Budapest 
Bourse commerciale Joseph Kiss. c) Budapest 
árutőzsde Kiss József kéri Páris Bourse des 
Valeurs, Lebrun, Banque Nationale Credit, 
Budapest Bourse commerciale Joseph Kiss de
mande Paris Bourse des Valeurs, Lebrun, 
Banque Nationale Credit.

Ezeket az adatokat az átmenő kezelésben 
is fel kell jegyezni és ugyanígy kell tovább
adni.

A hivatalos tőzsdeidő tartama alatt a 
tőzsdehivatalhoz szóló beszélgetéseket a lehető 
leggyorsabban kell lebonyolítani.

A hivatalos tőzsdeidőn kívül a beszélge
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tések lebonyolítására nézve az érdekelt tőzsde
hivatalok egymással külön állapodnak meg.

A beszélgetési bejelentés átvétele után a 
hívott tőzsde hivatala, ha szükséges, — eset
leg többízben is — tudakozódik az iránt, hogy 
a hívott tőzsdelátogató ott van-e s arról, hogy 
hívják, értesíti (hívási értesítés) (avis préalab- 
le). Ha hívott a hívást elfogadja, a hivatal a 
tőzsdelátogatót másodszor is értesíti, mikor 
kerül rá a sor (beszélgetési értesítés) (avis dé- 
finitif).

Ha hívási értesítéskor a kiküldött küldönc 
a keresésre szükséges idő alatt nem tudja a hí
vott tőzsdést megtalálni, vagy ha a hívott a 
beszélgetést visszautasítja, erről a hívó hiva
talt, illetve hosszabb nemzetközi viszonyla
tokban az irányító hivatalt (bureau directeur) 
értesíteni kell.* Első esetben a beszélgetést el 
kell halasztani, a második esetben pedig azt 
törlési díj felszámítása nélkül törölni kell. A 
törlési díj helyett ilyen esetben a pótdíj jár (1. 
alább).

A tőzsdehivatalhoz szóló vagy onnan ki
induló beszélgetésnél az interurbán távbeszélő- 
központ a megelőző beszélgetés megkezdése 
előtt a tőzsdei hivatalt a beszélgetés sorra- 
kerüléséről értesíti. A tőzsdei hivatal a hívó, 
illetőleg hívott tőzsdelátogatót beszélgeésének 
sorrakerüléséről a lehető leggyorsabban érte
síti, megjelölvén a fülkét, ahonnan beszélnie 
kell.

A beszélgetési értesítés (avis définitif) 
előtt a hívott tőzsdelátogató kérheti, hogy az 
összeköttetést ne a tőzsdehivatal nyilvános ál
lomásán, hanem ugyanazon hálózat valamely 
más előfizetői állomásával létesítsék.

A beszélgetés díja attól a pillanattól 
kezdve jár, amikor az összeköttetés (a fülke) 
a tőzsdelátogató rendelkezésére áll, vagyis a 
tőzsdelátogató behívására küldött küldöncnek 
adott közléstől számított 3 perc elelte után.

Ha a megelőző beszélgetés 3 percnél rövi- 
debb ideig tartott s a tőzsdelátögató a három 
perc elteltéig nem jelentkezik, a díj a 3 perc 
leteltétől kezdve számít.

Ha a tőzsdelátogató a beszélgetés meg
kezdésére idejében nem jelentkezik, avagy egy

* Irányító  hivatal (bureau directeur) a z 'a  hivatal, mely 
a beszélgetést a rendeltetési ország kicserélőhivatalához 
közvetíti. Pl. a m agyar—svéd távbeszélőforgalom ban az 
irányító  hivatal a beszélgetést Svédországba közvetítő b e r
lini hivatal.

általában nem jön a nyilvános állomáshoz, az 
összeköttetés a díj esedékességének pillanatá
tól számított 3 percig rendelkezésére áll. Mind
azonáltal ilyen esetekben a hívó kérheti, hogy 
az összeköttetést a 3 percen túl is, — legfeljebb 
6 percig fenntartsák.

Tőzsdei hivatalokhoz szóló beszélgetések
nél meghívás (avis d’appel) és külön meghívás 
(préavis) nem kérhető a beszélgetési díjon 
felül azonban a beszélgetés bejelentésekor még 
a díjegység egyharmadának megfelelő pótdíj 
számítandó.

Ez a pótdíj minden egyes tőzsdei hivatal
hoz szóló beszélgetés után jár s a nemzetközi 
forgalomban leszámolás tárgya. E pótdíj ak
kor is jár, ha a hívott tőzsdelátogató a beszél
getést a hívási értesítés (avis préalable) kézbe
sítésekor visszautasítja, a beszélgetésnek a 
díja azonban ilyen esetben nem számítandó fel.

Tőzsdehivataltól kiinduló beszélgetés után 
pótdíj csak akkor jár, ha a beszélgetés ugyan
csak tőzsdehivatalhoz szól, kivéve azt az 
esetet, mikor a két tőzsde közt közvetlen 
áramkörön bonyolítják le a beszélgetéseket 
(1. alább).

Belgiummal való forgalomban e pótdíj 
csak a magyarországi tőzsdehivatalokhoz szóló 
beszélgetések után jár, a belga tőzsdehivata
lokhoz szóló beszélgetések után azt nem kell 
felszámítani. Nagybritanniával és Csehszlovák
országgal való forgalomban a pótdíjat egye
lőre egyik irányú forgalomban sem kell be
szedni.

Ha szolgálati hiba miatt (1. Tb. Üzl. Szab. 
51. §. 1. pont) a beszélgetés nem bonyolítható 
le, a pótdíj nem jár. Ha azonban a beszélgetés 
azért nem volt lebonyolítható, mert a fél nem 
volt a tőzsdén s a beszélgetést ezért el kellett 
halasztani, közben pedig a hivatalos tőzsdeidő 
lejárt, a beszélgetés törlésekor nem a pótdíj, 
hanem a törlési díj számítandó.

Ha a hívott tőzsdelátogató a beszélgetést 
nem a hívási értesítéskor (avis préalable), hanem 
csak a beszélgetés megkezdésére való értesí
téskor (avis définitif) utasítja vissza, a kért 
osztálynak megfelelő 3 perces beszélgetés 
díját a pótdíjjal együtt kell felszámítani.

A tőzsdék között közvetlen áramkörökön 
lebonyolított, valamint a tőzsdékre szóló bé
relt és meghatározott időre szóló beszélgetések 
(communications fortuites ä heure fixe) után 
pótdíj nem jár.
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A külön tőzsdei távbeszélő hivatallal ellá
tott tőzsdék hivatalos (üzleti) órái a követ
kezők:

Magyarország:
Budapest, árutőzsde köznapokon 12—

13.30- ig.
Budapest, értéktőzsde köznapokon 11.15—

13- ig; szombaton 11—12-ig.

Ausztria:
Wien, Effektenbörse köznapokon 11

13.30- ig.
Belgium:

Anvers, Bourse des Valeurs köznapokon 
11.45—16-ig.

Anvers, Bourse commerciale köznapokon, 
szombat kivételével 14—16-ig.

Bruxelles, Bourse financiére köznapokon
11.30— 16-ig..

Bruxelles, Bourse industrielle szerdán
13.30— 16.30-ig.

Bruxelles, Bourse commerciale szerdán
11— 17-ig.

Charleroy, Bourse hétfőn 15.30—17.30-ig. 
Courtrai, Bourse, hétfőn 14—18-ig.
Gand, Bourse pénteken 10.30—13-ig és

14— 16-ig.
Liege, Bourse hétfőn 13.30—16.30-ig.

Dánia:
Copenhague, köznapokon 14—15ig.

Danzig:
Börse, köznapokon 13—14-ig; szombaton

12— 13-ig.
Franciaország:

Paris, Bourse des Valeurs.

Németalföld:
Amsterdam, Bourse commerciale, hétfő, 

szerda, péntek 9.30—15.30v-ig, kedd és csü
törtök 13—15-ig.

Amsterdam, Bourse des Valeurs szomba
ton 10—13-ig, a többi köznapokon 13—15.30-ig.

Rotterdam, Bourse hétfőn 9—15-ig; szom
baton 10—12-ig, a többi köznapon 12.30—15-ig. 

Uttrecht, Bourse szombaton 9—14-ig.

Svájc:
Basel (Bálé) naponta 10.45—12.15-ig.
Génévé, naponta 11—12-ig.
Lausanne, naponta 11—12-ig.
Zürich, naponta 10.50—12.30-ig.

Szerb-Horvát-Szlovén királyság:
Zagreb, Bourse des marchandises et des 

valeurs köznapokon, szombat kivételével 11.20 
—12.25-ig.

Nagybritannia:
London, Stock Exchange köznapokon, 

szombat kivételével 10.45—16-ig.
London, Baltic Echange köznapokon, szom

bat kivételével 10—16.15-ig.

Németország:
Aachen, Waren und Produktenbörse köz

napokon 15—17.30-ig.
Berlin, Börse köznapokon 11.30—15.30-ig, 

szombaton 10.30—14-ig.
Bremen, Handelsbörse köznapokon 11— 

14-ig, szombaton 10.30—13-ig.
Chemnitz, Wertpapierbörse köznapokon

12.30— 13.30-ig, szombaton 11.30—12.30-ig.
Duisburg, Getreidebörse, hétfőn 10—14-ig.
Hamburg, Wertpapierbörse köznapokon

12—-15-ig, szombaton 11—13.30-ig.
Königsberg (Pr) Börse köznapokon 10— 

14-ig.
Magdeburg, Börse köznapokon 11 —

13.30- ig.
München, Produktenbörse szombaton 8.30 

—11.30-ig.
Az itt fel nem sorolt német tőzsdékhez 

szóló beszélgetéseknél a beszélgetést bejelentő 
felet figyelmeztetni kell, hogy beszélgetését le
hetőleg külön meghívással (préavis) jelentse be.

5. A beszélgetés lehetőségének megállapí
tására szolgáló kísérletek maximális időtartama.

A beszélgetés lehetőségének megállapítá
sára a kezelők által folytatott esetleges kísérle
tek a forgalmas órákban, ha beszélgetés vár 
lebonyolításra, két percnél hosszabb ideig nem 
tarthatnak.

6. Az irányítóhivatal (bureau directeur) 
értesítése.

Oly esetekben, midőn a beszélgetést a hívó 
és hívott állomások a központok felhívása után 
azonnal nem kezdik meg, erről a rendeltetési,
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illetőleg a hívó hivatalnak — az irányító hiva
talt —, mely a beszélgetés díjköteles tartamát 
ellenőrzi, értesíteni kell.

A figyelmeztetésre a következő szavak 
használandók:

Itt (a figyelmeztető hivatal neve).
Előfizető válaszolt.
Hier (Name des benachrichtigenden Am

tes).
Der Teilnehmer hat geantwortet.
Ici (nom du bureau qui transmet l’avis).
Abonné répondu.
Here (Name of the bureau advising).
The subscriber has answered.
7. Milyen eljárást kell követni, ha a beszél

getések folyamán hallási feltételek nem kielé
gítők. *

Ha az előfizető a beszélgetés folyamán a 
kezelőnőt íigyelmetzeti, hogy a beszélgetést 
nehezen lehet hallani, a kezelőnő köteles erre 
a körülményre az irányító hivatal (bureau di- 
recteur) figyelmét haladéktalanul felhívni.

Ilyenkor a beszélgetés megkönnyítése ér
dekében az irányítóhivatal, vagy ennek hiányá
ban valamelyik kicserélőhivatal kezelője, ha 
ebből a szolgálatra általában hátrány nem szár
mazik, a felek között a beszélgetést szivesség- 
ként közvetítheti.

Az érdekelt kezelőnőknek kötelessége az 
ellenőrük figyelmét mindazokra a beszélgeté
sekre felhívni, melyeknél a hallási feltételek 
nem kielégítők, lehetőleg megjelölvén a meg
állapított nehézségek természetét.

Ha valamely kicserélőhivatal ellenőre meg
állapítja, hogy rendesen jó állapotban levő vi
szonylatban két előfizető közt a beszélgetés 
zavart, erről a rendeltetési ország kicserélő-hi- 
vatalának ellenőrét, a kevésbé forgalmas idő
ben távbeszélőn értesíti, előzetesen azonban 
mindig meggyőződik arról, vájjon előfizetőjé
nek állomása rendben vane-? PL: ha Budapest 
(Cegléd kicserélőhivatal A megállapítja, hogy a 
Cegléd 15. számú előfizető és a Paris Guten
berg 62—57. számú előfizető közti beszélgetés

*Az e pontban foglaltak nem vonatkoznak azokra az 
áram körökre, melyekről, még m ielőtt azokat az előfizetők
nek a beszélgetés lebonyolítása céljából átengedték  volna, 
m egállapítást nyert, hogy üzem képtelenek, vagy zavartak. 
Az ilyen eseteket a hívó oldalon levő kicserélőhivatal 
köteles haladéktalanul műszaki szolgálatának jelenteni.

zavart, a budapesti ellenőr, miután megállapít
ván, a párisi ellenőrt következőképpen figyel
mezteti: „Conversation entre Cegléd 15 et Gu
tenberg 62—57 défectueuse, vérifier poste 
d’abonné.”

Az olyan hallási nehézségek, melyek annak 
tulajdoníthatók, hogy a vonalra egyidejűleg 
valamely alközponthoz kapcsolt több mellék- 
állomás van rákapcsolva, díjelengedés (díj
visszatérítés) alapjául nem szolgálhatnak.

8. A  betüzés módja és a forgalom lebonyo
lításánál használadó kifejezések jegyzéke:

A kir. hivatalok 1929 január 1-től kezdve 
a nemzetközi távbeszélő áramkörökön a betű
zést következőleg végezzék és a kezelésnél az 
alábbi kifejezéseket használják:

Betüzés.

Betű Befűzésre használandó

A Amsterdam
B Berlin
C Calais
D Danzig
E Extra
F Florida
G Gibraltar
H Hamburg
I Italia
J Jerusalem
K kilo
L Liverpool
M Madrid

-N New-York
O Oslo
P Paris
Q Québec
R Roma
S Sofia
T Tripoli
U Upsala
V Valencia
w Washington
X Xantippe
Y Yokohama
z Zürich
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A kezelésnél a nemzetközi forgalomban leg
gyakrabban előforduló kifejezések jegyzéke.

A.
Kezelők egymás közt:

A 1.
Bonjour; ici Berlin.
Guten Morgen; hier Berlin.
Good morning; Berlin here.

A 2.
Quelle heure est-il maintenant?
Wieviel Uhr ist es jetzt?
What time ist it now?

A 3.
Ici il e s t . . .  heure (s)
Hier ist es jetzt. . .  Uhr.
It is . . .  o’clock here.

A 4.
J’essaie la ligne.
Ich prüfe die Leitung.
I am testing the line.

A 5.
Voulez-vous sonner.
Wollen Sie bitte rufen.
Will you please ring.

A 6.
Je re?ois bien l’appel.
Der Ruf kommt gut an.
I am getting the ring all right.

A 7.
(Berlin dit ä Paris):

Hambourg demande que vous lui répondiez.
(Mitteilung von Berlin nach Paris): 

Hamburg bittet um Antwort.
(Berlin advises Paris):

Will you please reply to Hamburg.
A 8.

Je n’ai pas re<ju l’appel; voulez-vous rap- 
peler.

Der Ruf -kommt nicht an, bitte noch ein
mal rufen.

I do not get the ring; please ring again.
A 9.

Maintenant je vais appeler.
Jetzt werde ich rufen.
I will now ring.

M‘entendez-vous bien?
Verstehen Sie mich gut?
Do you hear me well?

A 27.
Parlez un peu plus haut, je vous prie.
Bitte, sprechen Sie etwas lauter.
Please speak a little louder.

A 28.
Le poste demandé .a répondu.
Die verlangte Sprechstelle hat geantwortet. 
The required subscriber has answered.

A 29.
L’abonné demandé est ä l’appareil.
Der verlangte Teilnehmer ist am Apparat. 
The required subscriber is at the telephone.

A 30.
L’abonné refuse la communication.
Der Teilnehmer nimmt das Gespräch 

nicht an.
The subscriber refuses the call.

A 31.
Le bureau X est fermé.
Das Amt X hat Dienstschluss.
The exchange X is closed.

A 32.
L’abonné Gutenberg 12—34 ne répond pas. 

Je fais vérifier la ligne de l’abonné.
Der Teilnehmer Gutenberg 12—34 ant

wortet nicht. Anschluss wird gerpüft.
Here is no' reply from Gutenberg 12—34. 

I will have the ligne tested.
A 33.

Gutenberg 12—34 ne répond pas; la ligne 
est bonne.

Gutenberg 12—34 antwortet nicht. An
schluss betriebsfähig.

There is no reply from Gutenberg 12—34. 
The line is in order.

A 34.
Gutenberg 12—34 en dérangement. 
Gutenberg 12—34 gestört.
Gutenberg 12—34 out of order.

A 35.
Gutenberg 30—60 est relié au service des 

abonnés absents. Votre abonné veut-il la com
munication avec ce service?

A 10.
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Gutenberg 30—60 ist auf die besondere 
Dienststelle für abwesende Teilnehmer ge
schaltet. Will Ihr Teilnehmer mit dieser Dienst
stelle sprechen?

Gutenberg 30—60 is connected with the 
absent subscriber service. Does yor subscriber 
wish to speak to this service?

A 36.
Aucun abonné n’a le No Steglitz 43—21.
Unter Nr. Steglitz 43—21 kein Teilneh

mer angeschlossen.
There is no subscriber connected on Steg

litz 43—21.
A 37.

Conversation entre Vevey et Gutenberg 
62—57 défeotueuse; vérifier poste d’abonné.

Verständigung zwischen Vevey und Gu
tenberg 62—57 mangelhaft; bitte Sprechstelle 
nachprüfen.

Call between Vevey and Gutenberg 62— 
57 unsatisfactory; please test subscriber’s line.

A 38.
J ’ai une demande. J’ai une demande ur

gente.
Ich habe eine Anmeldung. Ich habe eine 

dringende Anmeldung.
I have a call. I have an urgent call.

A 39.
Voulez-vous me rappeler.
Bitte rufen Sie mich wieder an.
Please call me again.

A 40.
Voulez-vous parier un peu plus lentement 

(un peu plus distinctement).
Bitte, Sprechen Sie etwas langsamer (et

was deutlicher).
Please speak a little more slowly (little 

more distinctly).
A 41.

Changez de cordon je vous prie.
Wechseln Sie bitte die Schnüre.
Please change the cord.

A 42.
Veuillez couper exactement apres 6 mi

nutes.
Trennen Sie bitte pünktlich nach 6 Minu

ten.

Please sever the connection punctually 
after 6 minutes.

A 43.
Vous laissez les abonnés causer trop log- 

temps.
Sie lassen die Teilnehmer zu lange spre

chen.
You allow the subscriber to talk too long. 

A 44.
Vous avez coupé trop tőt; veuillez rétablir 

la communication.
Sie haben zu früh getrennt; stellen Sie die 

Verbindung bitte wieder her.
You have cut me off. Please restore the 

connection.
A 45.

La conversation est terminée depuis long- 
temps revenez plus vite.

Das Gespräch ist schon lange zu Ende, 
bitte rascher eintreten.

The call finished some time ago; please 
come on the line more quickly.

A 46.
La communication ne peut étre rétablie 

pour le moment.
Die Verbindung kann jetzt nicht wieder

gestellt werden.
The connection cannot yet be restored.

A 47.
Passez-moi la surveillante, je vous prie. 
Geben Sie mir bitte die Aufsicht.
Please give me the supervisor.

A 48.
Veuillez épeler ce mot.
Bitte buchstabieren.
Please spell it.

A 49.
Enoncez le nombre chiffre par chiffre. 
Geben Sie bitte jede Zahl einzeln an. 
Please give me each number separately.

A 50.
II y a encore un appel en instance.
Es liegt noch eine Anmeldung vor.
There is a call on hand.

A 51.
Communication de service ou d’État? 
Dienst- oder Staatsgespräch?
Service or Government?
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A 52.
Je me suis trompé.
Ich habe mich geirrt.
I made a mistake.

A 51.
C’est de ma faute.
Das war mein Fehler.
It was my fault.

A 52.
II y a un orage ici.
Wir haben ein Gewitter.
We have a thunderstorm.

A 53.
Nous interrompons le service.
Wir stellen den Betrieb ein.
We are closing down the service.

A 54.
Je ne compte que l’abonnement.
Ich rechne nur das Abonnement.
I am only counting the abonnement.

A 55.
Je compte une conversation supplémen- 

taire de 3, 4 . . . minutes.
Ich rechne das Zusatzgespräch mit 3, 4 . .. 

Minuten.
I count an extra call of 3, 4 .. .  minutes.

A 56.
On renonce ajourd’hui ä l’abonnement de 

21 h. -5/11 (de 21 h 5 ä 21 h. 11).
Auf das Monatsgespräch 21,5/11 wird heute 

verzichtet.
The abonnement call from 21,5/11 is not 

wanted to-day.
A 57.

La personne demandée n’est pas chez eile. 
Die verlangte Person ist nicht zu Hause. 
The person wanted is not at home.

A 58.
Elle sera chez eile ä . . . heures- (s)
Sie wird um ... Uhr zuhause sein.
He will be at home a t . .. o’clock.

A 59.
L’abonné ne reste pas ä l’appareil.
Der Teilnehmer bleibt nicht am Apparat. 

The subscriber does not stay at the telephone.

A 60.
L’abonné a quitté l’appareil; je ne peux 

l’obtenir de nouveau.
Der Teilnehmer ist vom Apparat fort

gegangen; ich kann ihn nicht wieder errufen.
The subscriber has left the telephone; 

I cannot get him again.
A 61.

Combién de minutes comptez-vous?
Wieviele Minuten rechnen Sie?
How many minutes are you counting?

A 62.
Je compte quatre minutes.
Ich rechne vier Minuten.
I am counting four minutes.

A 63.
Vous ne comptex pas assez. II y a exacte- 

ment quatre minutes et demie.
Sie berechnen zu wenig. Es waren genaue 

vier ein halb Minuten.
You are not counting enough the call las

ted four and a half minutes.
A 64.

Je compte . . .  minutes seulement; l’audition 
était difficile.

Ich rechne nur ... Minuten; die Verstän
digung war schwierig.

Im a counting only . . .  minutes; the conver
sation was difficult.

A 65.
L’abonné était coupé.
Der Teilnahmer war getrennt.
The subscriber was disconnected.

A 66.
Nous allons collationner les conversations 

d’ajourd’hui (d’hier, d’avant-hier, de dimanche, 
e tc ...).

Wir wollen die Gespräche von heute, ge
stern, vorgestern, Sonntag, usw. vergleichen.

We will check calls of to-day, yesterday, 
the day before yesterday, Sunday, etc . . .

A 67.
En ce moment, je n’ai pas les procés-ver- 

baux sous la main.
Ich habe die Aufzeichnungen augenblick

lich nicht zur Hand.
I have not the records at hand at the mo

ment.
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A 68.
Quand pourrons-nous faire le collationné- 

ment?
Wann können wir vergleichen?
When can we check?

A 69.
Nous avons . . .  minutes ordinaires . . .  mi

nutes urgentes.
Wir haben . . . gewöhnliche Minuten . . . 

dringende Minuten.
We have .. . ordinary minutes . . .  urgent 

minutes.
A 70.

Nous allons pointer communication par 
communication.

Wir müssen jedes Gespräch vergleichen.
We must check call by call.

A 71.
Les procés-verbaux tété de ligne cöté de- 

mandeur (bureau directeur) font fői: modifier 
vos procés-verbaux en consequence.

Die Aufzeichnungen der Grenzausgangs
anstalt des Abgangslandes (der betriebsführen
den Anstalt) sind massgebend; bitte ihre Auf
zeichnungen zu ändern.

The records of the outgoing exchange must 
be accepted. Please alter your records.

A 72.
Nous modifions nos chiffres en consé- 

quence.
Wir ändern unsere Angaben entsprechend 

ab.
We will accept your figures.

A 73.
Merci, nous sommes d’accord.
Danke; jetzt stimmt es.
Thank you; now we agree.

A 74.
La demande est annulée.
Die Anmeldung ist gestrichen.
The call is cancelled.

A 75.
Nous sommes encombrés; tächons d’aller 

plus vite.
Wir haben Anhaüfung; können wir nicht 

rascher arbeiten?
We have delay; can we work more quickly?

Voulez-vous rentrer de temps en temps 
dans le circuit.

Kommen Sie bitte von Zeit zu Zeit in die 
Leitung.

Please come on the ligne from time to time. 
A 77.

Je remplace ma collégue un instant. Vous 
régierez cette question ä son retour.

Ich vertrete meine Kollegin für einige Mi
nuten, Warten Sie bitte mit der Frage, bis sie 
Wiederkommt.

I am replacing my colleague for a few mi
nutes. Please keep the matter waiting till she 
returns.

A 78.
Maintenant c’est mon tour.
Jetzt bin ich an der Reihe.
Now it is my turn.

A 79.
Ici attente. .. minutes. Quelle est la vőtre?
Meine W artezeit. .. Minuten. Wie viel ha

ben Sie?
Our delay is . . .  What is yours?

A 80.
Modification de l’alternat deux conversa

tions A—B pour une B—A.
Aenderung des Gesprächswechsels; Zwei 

Gesperäche von A nach B auf ein Gespräch 
von B nach A.

Modification of alternate working. Two 
calls A—B for one call B—A.

Affectons circuit No . . . conversations de 
A vers B.

Wir wollen Leitung Nummer . . . . .  von 
A nach B betreiben.

We will take the circuit number . . . for 
calls outgoing from A to B.

A 81.
L'audition est faible sur circuit 4; circuit 

4 est bruyant etc.
J’en avise le service des dérangements.
Die Verständigung Leitung 4 ist schwach; 

Leitung 4 hat Geräusch, usw. Ich werde es der 
Störungsstelle melden.

Number 4 is too faint, too noisy, e tc .... 
to work. I will report it.

A 82.
Voulez-vous me passer votre service des 

dérangements.

A 76.
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Bitte Ihre Störungsstelle.
Please give me your Test.

A 83.
Donnez-moi Hansa 5.678 et ensuite Nol- 

lendorf 1234.
Bitte Hansa 5678 und dann Nollendorf 

1234. i
Please give me Hansa 5678 and Nollendorf 

1234 to follow.
A 84.

Mon abonné attend; donnez-moi Hansa 
5678.

Teilnehmer wartet; bitte verbinden Sie mit 
Hansa 5678.

My subsriber is waiting; please connect 
Hansa 5678.

A 85.
Gutenberg 32—10 refuse la communi

cation; Gutenberg 32—10 ne répond pas.
Gutenberg 32—10 verweigert das Ge

spräch; Gutenberg 32—10 antwortet nicht.
Gutenberg 32—10 refuse the call; Guten

berg 32—10 has not answered.

A 86. '
Communication de service. Donnez-moi 

votre Chef de service pour le mien.
Dienstgespräch. Geben Sie mir bitte Ihre 

Oberaufsicht für meine.
Service call. Please give me your Super

intendant for mine.

A 87.
Voulez-vous noter Budapest 1234 pour 

Paris et Mannheim No 5678 pour Bordeaux.
Bitte Budapest 1234 für Paris und Mann

heim 5678 für Bordeaux, vormerken.
Please book Budapest 1234 for Paris and 

Mannheim 5678 for Bordeaux.

A 88.
Collationnement des indications précé- 

dentes — Budapest 1234 pour Paris; Mannheim 
5678 pour Bordeaux.

Vergleichung der vorstehenden Angaben— 
Budapest 1234 für Paris; Mannheim 5678 für 
Bordeaux.

Repetition of the preceding particulars — 
Budapest 1234 for Paris; Mannheim 5678 for 
Bordeaux.

Le demandé du préavis (de l’avis d’appel) 
numero d’ordre 40 est prét ä parier (ne veut 
pas recevoir la communication).

Die verlangte Person, Voranmeldung (avis 
d’appel) Laufnummer 40 Sprechbereit (lehnt 
das Gespräch ab).

The person required for preadvice (call 
advice) serial number 40 is ready to speak 
(will not accept the call).

A 90.
Tous les circuits avec Stuttgart sont en 

dérangement. Je vous aviserai de la reprise du 
service.

Alle Leitungen nach Stuttgart sind gestört. 
Ich werde Sie benachrichtigen, wenn der Be
trieb wieder aufgenommen ist.

All lines to Stuttgart are out of order. I will 
advise you when communication is restored.

A 91.
La voie de Hamburg est interrompue, pou- 

vez-vous me donner Copenhague.
Der Weg über Hamburg ist gestört; kön

nen Sie Kopenhagen vermitteln.
We cannot get Copenhagen through 

Hamburg; can you give me Copenhagen.

A 92.
Pouvez-vous mettre le répéteur en circuit? 

L’amplificateur est en circuit. Aucun ampli- 
ficateur disponible.

Können Sie über Verstärker schalten? Der 
Verstärker ist eingeschaltet. Kein Verstärker 
zur Verfügung.

Can you bring in a repeater? A repeater 
is in circuit.

No repeater is available.

A 93.
Voulez-vous passer la liste des boursiers 

demandés.
Bitte, geben Sie mir liste der Verlangten 

Börsenbesucher.
Please pass the list of the Brokers required. 

A 94.
Voice la liste de Bourse.
Hier ist die Börsenliste.
Here ist the Bourse list.

A 89.
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La période de miit (de jour) commence ici.
Jetzt beginnt hier die verkehrsschwache 

(verkehrsstarke) Zeit.
The period of night (day) service has 

begun here.
A 96.

Voulez-vous noter 1‘avis d’appel Bordeaux 
Monsieur Schmidt, rue de la gare 103 pour 
Lüneburg 682 Altmann?

Bitte vormerken Avis d’appel Bordeaux 
Herrn Schmidt, rue de la Gare 103 für Lüne
burg 682 Altmann.

Will you book a call advice for Bordeaux 
Mister Schmidt, rue de la Gare 103 for Lüne
burg 682 Altmann.

A 97.
Collationnement — avis d’appel Bordeaux 

Schmidt rue de la Gare 103 pour Lüneburg 682 
Altmann.

Vergleichung — Avis d’appel Bordeaux 
Schmidt rue de la Gare 103 für Lüneburg 682 
Altmann.

Repetition I have booked a call advice for 
Bordeaux Schmidt rue de la Gare 103, for 
Lüneburg 682 Altmann.

A 98.
Voulez-vous noter préavis La Haye 12.590 

M. ou Mme van Embden.
Bitte vormerken Voranmeldung Haag 

12.590 Herr oder Frau van Embden.
Will you book preadvice Haag 12.590 Mr. 

or Mrs. van Embden.
A 99.

Avis d’appel (préavis) numéro d’ordre 35 
communication peut étre établie.

Avis d’appel (Voranmeldung) Lauf
nummer 35 kann gebracht werden.

Call advice (preadvice) serial number 35 
can be completed.

A 100.
Avis d’appel (préavis) taxable.
Avis d’appel (Voranmeldung) gebühren- 

flichtig.
Call advice (Preadvice) chargeable.

A 111. . \
Avis d’appel (préavis) non taxable.
Avis d’appel (Voranmeldung) gebühren

frei.
Call advice (Preadvice) not chargeable.

A 95. A 112.
Passons ä la suivante. ', ■ - 1
Bitte den nächsten.
The next call please.

A 113.
Jé réclame le No. d’ordre 35.
Was ist mit Lauf-Nummer 35.
When can I have serial number 35.

A 114.
Ici London, Wall 1234 a répondu.
Hier London, Wall 1234 hat geantwortet.
London here, Wall 1234 hans answered.

A 115.
Wall 1234 ne répond pas; absent de 

London.
Wall 1234 antwortet nicht, ist verreist.
There is no reply from Wall 1234; the sub

scriber is away from home.

A 116.
2284 a demandé á ne pas étre appelé.
2284 wünscht nicht angerufen zu werden.
2284 does not wish to be called.

A 117.
2245 prétend avoir annulé, je vous dirai 

s’il faut taxer.
2245 will verzichtet haben; ich gebe später 

an ob Gespräch gebührenpflichtig.
2245 Says he has cancelled the call; I will 

advise you later if a charge is to be made.
A 118.

2246 prétend ne rien avoir demandé; je 
vous dirai s’il faut taxer.

2246 will nicht angemeldet haben, ich gebe 
später an ob Gespräch gebührenpflichtig.

2246 says he has not made a call; I will 
advise you later if a charge is to be made.

A 119.
1234 communication déja établie sur de- 

mande du demandé.
1234 durch Gegenruf erledigt.
1234 has already spoken on a cross-call.

A 120.
1234 s’est trompé de numéro, trois minutes.
1234 hat Sich in der Nummer geirrt, drei 

Minuten.
1234 has asked for the wrong number, 

three minutes.
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Kezelők és előfizetők közt.
B 1.

Qui est ä l,appareil?
Wer ist am Apparat?
Who is at the telephone?

B 2.
Qui parle?
Wer spricht?
Who is speaking?

B 3.
Je vais servir cTintermédiaire.
Ich werde vermitteln.
I will pass the message.

B. 4.
Parlez, je vous prie, vous avez Berlin.
Bitte, sprechen Sie, Ihr Gespräch mit 

Berlin.
Will you please speak. Here is Berlin.

B 5.
Restez ä 1‘appareil, Londres vous parle.
Bitte am Apparat zubleiben, London ist da.
Please stay at the telephone, London wants

you.
B 6.

Gutenberg 12—34 n'est pas libre; je vous 
rappellerai. ■>

Gutenberg 12—34 ist besetzt; ich rufe wie
der an.

Gutenberg 12—34 is engaged. 1 will call 
you again.

B. 7.
Attendez un peu. Je vous reppelerai.
Warten Sie einen Aubenblick. Ich ^rufe 

wieder an.
Please wait a moment. I will call you again.

B. 8.
Voulez-vous me donner 1‘adresse; je cher- 

cherai le Numéro.
Wollen Sie mir die Anschrift angeben; ich 

werde die nummer suchen.
Will you give me the adress. I will look for 

the number.
B 9.

Le nouveau numéro de l’abonné est Cent
ral 32—56.

Der Teilnehmer ist jetzt unter Central 
32—56 angeslossen.

The subscriber’s number is now Central 
32—56.

B 10.
Voulez-vous chercher le numéro; je n‘ai que 
l’adresse de l’abonné.

Wollen Sie bitte die Nummer suchen. Ich 
habe nur die Anschrift des Teilnehmers.

Will you please , look for the number. 
I have only the subscriber’s adress.

B 11.
M. X n’a pas le téléphone.
Herr X hat keinen Anschluss.
Mr. X is not on the telephone.

B 12.
Terminé?
Sind Sie fertig?
Have you finished?

B 13.
Six minutes, je vais couper.
Sechs Minuten sind um. Ich muss trennen. 
Six minutes is up.

B 14.
Je n’ai pas bien compris. II y avait du bruit 

sur la ligne.
Ich habe nicht gut verstandene es war 

Geräusch in der Leitung.
I could not understand. The line was 

noisy.
B 15.

Vous m’avez donné un faux numéro.
Sie haben mir eine falsche Verbindung 

gegeben.
You have given me a wrong connection.

B 16.
Voulez-vous appeler M . . . ä l’appareil. 
Wollen Sie bitte Herr . . . .  an den Appa

rat rufen.
Will you call Mr . . . .  to the telephone.

B. 17.
Qn appelle quelqu’un.
Es wir jemand gerufen.
Some one is being called.

B 18.
Voulez-vous restér ä l’appareil.
Bleiben Sie bitte am Apparat.
Please remain at the telephone.

B. 19.
On demande quelqu’un qui parle anglais.
Es wird jemand gerufen, der englisch 

spricht.
Some one is being called who can speak 

English.
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B. 20.
Voylez-vous changer d’ appareil.
Wechseln Sie bitte den Apparat..

-Please change the telephone.

B. 21.
Raccrochez, je vous prie; la communication 

est terminée.
Hängen Sie bitte an; das Gespräch is beendet.

Please hang up, the call is finished.

B 22.
Voulez-vous raccrocher; j’ai besoin du 

Central.
Hängen Sie bitte an; ich rufe das Amt.
Please hang up. I want the exchange.
A fentebb ismertetett újítások közül a 2.,

3., 4. pontok alatt említettek a Svédországgal, 
a 2. és 4. pontok alatt említettek az Olasz
országgal, a 3. pont alatt említettek pedig az 
Angliával való forgalomban egyelőre még nem 
lépnek életbe, az Északamerikával való forga
lomra pedig az e rendeletben foglaltak egyálta
lában nem érvényesek.

A Távbeszélőüzleti Szabályzat megfelelő 
kiegészítése, illetőleg helyesbítése iránt külön 
pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1928. évi december hó 22-én.

A magyar-némeialföldi távbeszélőforgalom 
díjváltozása.

53.077.
Az 1929. évi január hó 1-től kezdve a ma

gyar-németalföldi távbeszélőforgalomban a be
szélgetés díja az eddigi 11 pengő 80 fillér helyett 
10 pengő 65 fillér.

A kir. hivataloknak a távbeszélő díjszabást 
javítaniok nem kell, mert abból új kiadás je
lenik meg.

Budapest, 1928. évi december hó 24-én.

Mozgó- és kalauzposták közlekedésében 
beálló változások.

53.422.
Az 1929. évi január hó 2-tól, március #hó 

20-áig terjedő idő alatt a Budapest—Szeged 4. 
számú mozgóposta a '712. számú vonat helyett 
a 702. számú, a Budapest—Szeged 76. számú 
mozgóposta a 732/722. számú vonatok helyett 
a 732/712. számú, a Balassagyarmat—Aszód 69. 
számú kalauzposta a 4231. számú vonat helyett 
a 4227. szám alatt, a Kecskemét—Tiszaug 194. 
számú kalauzposta a 7224. számú vonat helyett 
a 7272. szám alatt, a Debrecen—Óhát Puszta- 
kócs—Polgár 220. számú kalauzposta az 5524/ 
6033. számú vonatok helyett az 5524/6031. szám 
alatt, a Polgár—Óhát—Pusztakócs—Polgár 220. 
számú kalauzposta pedig a 6036/5521. számú vo
natok helyett a 6030/5527. számú vonatokban 
fog közlekedni.

A hivatalok e változásokat a P. R. T. 
ezévi 22. számában közzétett 17.634. számú ren
deletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi december hó 22-én.

N évváltoztatások.
51.281.

Köröstarcsakitérő p: u. postaügynökség el
nevezését „Köröstarcsai tanyák p. u.”-ra vál
toztattam meg.

A segédkönyvek ennek megfelelően he
lyesbítendők.

Budapest, 1928. évi december hó 27-én.
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Pályázati hirdetmény.

J D
52750.

Postamesteri állásra' a m. kir. postames
terek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek és a m. kir. posta

mesterek és postamesteri alkalmazottak orszá
gos nyugdíjegyesületébe 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 pécsi m. kir posta- 
igazgatósághoz 1929. évi január hó 24-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1928. évi december hó 31-én.

Kimutatás
a létszámból torolt vagy a postaszolgálatból kizárt pöstakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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Rácz Olga kiadó Tiszabezdéd
1906. Kötegyán Saját kérelmére 

*

£  számmal a P . 16. T. 1928. évfolyam a lezárult.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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