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Jelen évfolyam a 48. számmal végződik.

TÁRGYMUTATÓ.
A tá rgym utató  összeállítása vezérszavak ú tján  tö rté n t, ugyanaz a rendelet vagy közlem ény esetleg más vezérszó 

a la tt is m egtalálható. A sorok végén levő szám ok a P. R. T. o ldalszám át jelzik.

Adatszolgáltatások a postatakarékpénztári szol
gálattal kapcsolatban 303.

Ajándék-élelmiszereket tartalmazó csomagok 
az Amerikai Egyesült-Államokba hitelesí
tett konzuli számla nélkül továbbithatók 
169.

Ajánlott küldemények feladásának módosítása 
124.

Ajánlott levelek kísérőjeggyel való feladásá
nak megszüntetése 260.

Alkalmi postahivatal felállítása 34, 103, 148.
Államadóssági kölcsönkötvényekhez tartozó 

kamatszelvények beváltása körül észlelt 
rendellenességek 330.

Állami tisztviselőknek és egyéb alkalmazottak
nak, valamint ezek hozzátartozóinak öreg
ség, rokkantság, özvegység és árvaság ese
tére a m. kir. minisztériumnak 1928. évi 
5630/M. E. számú rendelete az 1928. évi 
XL. t.-c.-nek megfelelő ellátása tárgyában 
23.

Állandó vagy időleges testi fogyatkozás miatt
írni nem tudó, valamint az otthon ápolt ra
gályos beteg nyugdíjas címére érkező 
nyugellátási utalványok kézbesítése 525.

Állati hullák, hullarészek és kóros szerveknek 
a M. kir. Országos Állategészségügyi In
tézet címére való feladása 169.

Állati hullarészek és kóros szervek postai szál
lításának engedélyezése a kecskeméti me
zőgazdasági kamara bakteorológiai és kór
diagnosztikai laboratóriuma részére 56.

Általános forgalmi adó megtérítése céljából 
postán külföldre kivitt áruk igazolása 56.

Altiszti állásra pályázat 246.
Amerikai Egyesült-Államokba szóló ajándék

élelmiszereket tartalmazó csomagok hitele

sített konzuli számla nélkül továbbíthatók 
169.

Amerikai Egyesült-Államok által Ausztriába 
tévirányított csomagok díjának visszajelen
tése 329.

Amerikai Egyesült-Államokba szóló csomagok 
súlyhatárának felemelése 114.

Anyagraktár 1. Központi anyagraktár.
Árumintaküldemények súlyhatárának feleme

lése a belföldi forgalomban 55.
Árusítási jutalék a városoknak és községeknek 

a régi marhalevél-űrlapokra ragasztott ok
mánybélyegek után 453.

Árutőzsde (budapesti) hivatalos óráinak válto
zása 169, 232.

Árvaság, özvegység és rokkantság esetére a m. 
kir. minisztériumnak 1928. évi 5630/M. E. 
számú rendlete az állami tisztviselőkre és 
egyéb alkalmazottakra az 1928. évi XL. t.- 
c.-nek megfelelő ellátása tárgyában 23.

Átminősítések 82, 85, 100, 106, 120, 138, 162, 171, 
220, 372, 426, 522.

Átminősítés, kinevezés 82.
Átszervezése a postavezérigazgatóság üzemi 

osztályainak önálló igazgatóságokká 206.

Bagdad—Haifa szárazföldi postaszállítási út 
irányában és elnevezésében beállott válto
zás és az új szállítási úton továbbított leve
lezések pótdíjmentessége 302.

Balatonfüredi téli kedvezményes üdülés 35.
Bankjegy-hamisítvány (100 pengős) ismerte

tése 523.
Baromfi-kiállításra (budapesti nemzetközire) 

szóló csomagok súlyhatárának felemelése 
476.



ÍV

Becserélési díja az egyes pénzügyi értékcikkek
nek, valamint az új nemzetközi fuvarleve
lek ára 104.

Belföldi forgalomban árumintaküldemények 
súlyhatárának felemelése 55.

Belföldről eredő külföldre szóló és onnan térti
ként visszaérkezett postautalványok elszá
molása 375.

Bélyeg, 30 filléres, újból rendelhető 148.
— (46 filléres) színének változása 169.

• Bélyeg királyi váras rajzú előállítási módjában 
változás 127.

Bérmentesítő-gép (Hasler-féle F/22. típusú) 
használatának engedélyezése 301.

Bérmentesítő-gépek felnyitásánál és újra való | 
lezárásánál a posta műszaki felülvizsgálat 

■ mellőzése 396.
Bérmentetlenül (hatóságok, hivatalok, stb. ál

tal) feladott csomagküldemények díjazása 
530.

Betöréses lopásból származó károsodás ellen
biztosítása a postamesteri hivataloknak és 

ügynökségeknek 143.
Brazíliába szóló csomagok kézbesíthetetlensége 

esetére feladó rendelkezése a szállítólevél 
hátoldalán 396.

Budapesti árutőzsde hivatalos óráinak válto
zása 169, 232.

Budapest és Szeged között légiposta ideiglenes 
berendezése.

Budapest és Szombathely között légiposta
ideiglenes berendezése 123.

Budapesti helyi forgalomban feladható sürgős 
levélpostai küldmények díjának újabbi sza
bályozása 345.

— országos Mezőgazdasági Kiállításra szánt 
csomagok súlyhatárának felemelése 103.

Budapestre szóló csomagoknál a községi fo
gyasztási adó alá eső tartalom tüzetes meg
jelölése 530.

------ express utalványok külön kötegelése 231.
— postatakarékpénztári és csekkfizetési utal

ványok kellékei 44.
Budapest 77. számú postahivatalnál sürgős le

velek felvétele 147.

Címadományozások 211, 362, 391.
Cím- és jelleg-, illetőleg címadományozás 159. 
Címzett kívánságára történő express-kézbe- 

sítés dija 212.

— nevének elhagyása csekkfizetési utalványok 
elszámolásánál 85.

Cseh-Szlovákországgal való forgalomban a cso
magok sommás rovatolásának kiterjesz
tése 2.

— utánvételi és megbízási összegeknek átuta
lása magánpénzintézetek vagy pénzváltó
üzlet részére 224. *

— a zárlatokra vonatkozó tárgyalások szabá
lyozása 395.

Csekkbefizetési lapokon alkalmazott közlések 
után esedékes díjak 135.

Csekkfizetési utalványok elszámolásánál cím
zett nevének elhagyása 85.

Csomagok (külföldre szólók és értéknyilvání
tással ellátottak) megjelölése 223.

Csomagdíj-változás a Lengyelországgal való 
forgalomban 126.

Csomagdíjszabásban változások 79, 134, 224, 
291, 429, 519.

— változás a Romániával való forgalomban 
317.

Csomagok sommás rovatolásának kiterjesztése
a Cseh-Szlovákországgal való forgalomban
2.

— súlyhatárának felemelése a budapesti or
szágos mezőgazdasági kiállításra 103.

— szállítása Kanadába 531.
— Spanyolországba 530.

Csomagportó elszámolásának módosítása a
nagyforgalmú postamesteri hivataloknál 
146.

Csomagszámadások kicserélésének egyszerűsí
tése 252.

Darabszám leszállítása több megrendelhető 
postai értékcikknél 127.

Délamerikával való légipostaforgalom változás 
155.

Díjak a csekkbefizetési lapokon alkalmazott 
közlések után 135.

Díjnokok nősülési tilalma 383.
Drégelypalánk postahivatal utalványszám jelző 

bélyegzőjének elveszése 97.

Egyesült-Államok által Ausztriába távirányí
tóit csomagok díjának visszajelentése 329.

Egyiptommal berendezett közönséges posta- 
utalvány és utánvételes csomagforgalom 
kiterjesztése Szudánra 317.



— utánvételes csomagforgalom berendezése 
114.

Egyszerűsítés a postautalványok ellenjegyzése 
körül 320.

Egyezerkettőszáz pengőt meghaladó nyugdíj - 
csekkfizetési utalványoknak belföldön való 
közvetlen utánküldése 56.

Elismerések 1, 82, 143.
Élő állatokat tartalmazó csomagok szállítása 

Nagybritanniába 518.
Elsőosztályú postamesteri állásra csak férfi

postamesterek és postakiadók igényjogo
sultak 2.

Elszámolható kiadások újabb megállapítása a 
„Kisebb üzemi- és egyéb kiadások“ szám
adásában 318.

Elveszett arcképes igazolványok 162, 254.
— betűző 254.
— igazolványok 157, 181, 457.
— igazolójegyekről kimutatás 15, 84.
-— pecsétnyomó 532.
—• távirda-vonalfelvigyázói bélyegző 97.

Emberi testből származó váladékok és anyagok 
valamint emberi hullarészek postai szállí
tása 77.

Engedély meghosszabbítása kivándorlókat szál
lító gőzhajóstársaságok részére 31.

Engedélyezése postahivatali kisegítőknek, azok 
alkalmazása és a kiadói képesítés megszer
zése 354.

Értékcikkek (pénzügyiek) becserélési díja 104.
Értéklevelek (készpénzt tartalmazók) tartalom- 

jelzése 453.
Értéknyilvánítással ellátott külföldre szóló cso

magok megjelölése 223.
Értékhatár felemelése az Olaszországba és 

gyarmataiba szóló értékleveleknek és ér
tékdobozoknak 212.

Északamerikai Egyesült-Államok által Ausztriá
ba tévirányított csomagok díjának vissza
jelentése 329.

Express-kézbesítés díja, ha az címzett kívánsá
gára történik 212.

— levélpostai küldemények Romániába 134.
— utalványok (Budapestre szólók) külön kö

tegelése 231.

„Fedezetilap szorgalmazása“ című nyomtatvány 
rendszeresítése 11.

Fekbérmentes határidő módosítása 86.

Feladóvevény-másodlatok (utólag kértek) ki
állításánál követendő eljárás újabb szabá
lyozása 439.

Felhívás a m. kir. posta személyzetéhez (bel
földi ipartermékek vásárlására) 517.

— a m . kir. posta személyzetéhez (Országos 
Emlékbizottság kérelme ügyében) 335.

Felmentések és megbízások 265, 496.
Feloldása sajtótermék lefoglalásának 517.
Fémpénz beszolgáltatásokat tartalmazó zacs

kók gondos lezárása és a mulasztó hivata
lok elleni eljárás szabályozása 114.

Figyelmeztetés „Üj Március“ című lap ügyé
ben 155.

Forgalmi (általános) adó megtérítése céljából 
postán külföldre kivitt áruk igazolása 56.

Forgalmi díjnoki állásokra pályázat 246.
Forgalomköri változások 35, 49, 74, 83, 91, 107, 

117, 151, 218, 245, 262, 297, 322, 349, 361, 380, 
389, 398, 450, 470,'493, 503, 521, 526, 535,

Főpénztári kulcsok nyilvántartásának meg
szüntetése kincstári postahivataloknál 383.

Francia-magyar szövegű „Tényállási jegyző
könyv csomag sérüléséről, kifosztásáról 
vagy súlyhiányáról“ elnevezésű új nyom
tatvény rendszeresítése 11.

Fuvarlevelek (új nemzetköziek) ára és ezeknek, 
valamint egyes pénzügyi értékcikkeknek 
becserélési díja 104.

Fürdő- és nyaralóhelyeden működő postahiva
talokhoz kiküldetésiig

, Görögországba szóló csomagok útiránya 79.
Görög postahivatalok névjegyzéke, amelyek az 

utánvételes csomagforgalomban résztvesz- 
nek 329.

Gőzhajóstársaságok engedélyének meghosszab
bítása kivándorlók szállításához 31.

„Graf Zeppelin“ léghajó utasai által a Magyar- 
ország területén való átrepülés tartama 
alatt ledobott postaküldemények 113.

Gyermeknyaraltatási akció 226.
Gyűjtőhely megnyitása 261.

Haifa—Bagdad szárazföldi postaszállítási út 
irányában és elnevezésében beállott válto
zás és az új szállítási úton továbbított leve
lezések pótdíjmentessége 302.



VI

Hasler-félé F/22 típusú postabérmentesítőgép 
használatának engedélyezése 301.

Hatáskör kiterjesztése az igazgatóságok részére 
203.

Hatóságok, hivatalok, stb. által bérmentetleniil 
feladott csomagküldemények díjazása 530.

Helyesbítések 97, 113, 121, 273, 322, 371, 391, 
425, 496.

Helyesbítés a kitiltott és lefoglalt sajtótermé
kek jegyzékében 77.

— a „M. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsora“ című segédkönyvben 8, 35, 47, 49, 
82, 92, 97, 107, 109, 117, 151, 170, 181, 218, 
245, 254, 262, 296, 322, 341, 349, 361, 380, 
450, 457, 503, 512, 526, 534.

Helyi (budapesti) forgalomban feladható sür
gős levélpostai küldemények díjának újabbi 
szabályozása 345.

Helyi leadószolgálat egyszerűsítése a kincstári 
postahivataloknál

Helységnévtárban, valamint a Postahivatalok 
és Ügynökségek Névsorában változás 8, 35, 
47, 49, 82, 83, 92, 97, 107, 109, 117, 151, 170, 
181, 218, 245, 254, 262, 296, 322, 341, 349, 361, 
380, 450, 457, 503, 512, 526, 534.

Hévízfürdőn orvosi megbízatás 220.
Hirdetmény: A magyar kir. posta betegségi 

biztosító intézet közgyűlésére 514.
Hírlapszolgálat Svédországgal 530.
Hitelösszegek újabb megállapítása és kezelése a 

postapénzforgalomba bekapcsolt pénzinté
zetek részére 175.

Hivatal áthelyezés 495.
— elnevezésében változás 92, 152, 254, 322, 

379, 503, 527.
— megnyitás 37, 47, 49, 74, 108, 115, 117, 261, 

296, 331, 349, 366, 504, 512, 526, 535.
— megszüntetése 83, 162, 296.
— nevének változtatása 379.

Hivatali kisegítők engedélyezése, alkalmazása 
és a kiadói képesítés megszerzése 354.

Hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 
névjegyzékének helyesbítése 45, 56, 178, 
212, 232, 320, 475, 525.

Hivatalvezetői megbízás 255, 471, 496, 527.
Hullarészeknek, állati hulláknak és kóros szer

veknek a m. kir. Országos Állategészség
ügyi Intézet címére való feladása 169.

Ideiglenes minőségű II. osztályú tisztek és díj- 
nokok nősülési tilalma 383.

Igazgatóságok hatáskörének kiterjesztése 203. 
Időleges vagy állandó testi fogyatkozás miatt

írni nem tudó, valamint az otthon ápolt 
ragályos nyugdíjas címére érkező nyugel
látási utalványok kézbesítése 525.

Időszaki postahivatal megnyitása 162, 181, 296.
— postahivatal megszüntetése 398, 426, 477.
— postaügynökség megnyitása 331.
— postaügynökség megszüntetése 426. 

„Irányítási Füzet“ című segédkönyv helyesbí
tése 8.

„Irányítási Füzet-“ben változások 8, 47, 49, 70,
82, 83, 87, 91, 97, 106, 163, 219, 233, 240, 265, 
295, 322, 341, 347, 361, 380, 408, 448, 455, 494, 
503, 512.

Irányítást feltüntető kimutatás kiadása, levél
postai küldeményekre, értéklevelekre, ér
tékdobozokra, postautalványokra és postai 
megbízásokra vonatkozó tudakozványokra, 
valamint egyéb megkeresésekre 455. 

írni nem tudó, valamint az otthon ápolt ragá
lyos beteg nyugdíjas címére érkező nyug
ellátási utalványok kézbesítése 525.

Jegyzéke a magyar mozgó (kalauz) postáknak
jegyzékelő meneteknek és postaszállításra 
felhasznált autóbuszjáratoknak 183.

Jóléti alapítvány kezelési bizottságának gyer
meknyaraltatási akciója 226.

Jóváírás fejében a postautalvány fiókbérleti díj 
szedése a postapénzforgalomba bekapcsolt 
pénzintézetek számlatulajdonosai címére ér
kező utalványok után 126.

Kamatszelvények beváltása körül észlelt rend
ellenességek 330.

Kanadába szóló csomagok szállítása 531.
Kanadával közvetlen postautalványforgalom 

berendezése 369.
Kecskeméti mezőgazdasági kamara bakterioló

giai és kórdiagnosztikai laboratóriuma ré
szére állati hullarészek és kóros szervek 
postai szállításának engedélyezése 56.

Kedvezményes üdülés Balatonfüreden 35.
Készpénzellátmány kérelme postamesteri hivata

loknak 525. .
Készpénzt tartalmazó értéklevelek tartalomjel

zése 453.



VII

Készpénzfeleslegek beszolgáltatása, ill. a vissza
tartható készpénzmaradványok megállapí
tása 507.

Kiadói képesítés megszerzése 354.
Kiadókönyv (postai) rendszeresítése a pénz

ügyi hatóságok és hivatalok részére tör
ténő kézbesítésnél 260.

Kifüggesztett magánhirdetések eltávolítása 32.
Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő 

postahivatalokhoz 150.
Kimutatás elveszett igazolójegyekről 15, 84,

332, 397, 468.
Kimutatás létszámba visszavett postakiadók

ról 496.
— a létszámból törölt vagy a postaszolálatból 

kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hiva
tali kisegítők személyi adatatairól 20, 42, 
75, 84, 95, 101, 110, 122, 132, 141, 153, 157, 
165, 173, 201, 222, 249, 257, 274, 299, 325, 352. 
368, 373, 381, 393, 394, 400 437, 452, 458, 477, 
506, 515, 522, 528, 538.

Kincstári postahivatal helyi leadó szolgálatának
egyszerűsítése 253.

— hivataloknál a főpénztári kulcsok nyilván
tartásának megszüntetése 383.

Kinevezések 48, 85, 99, 106, 150, 170, 182, 220, 
255, 298, 322, 331, 362, 371, 372, 381, 391, 426, ! 
436, 470, 513, 522, 537.

Kinevezés átminősítés 48.
— és jellegadományozás 436.

Királyi váras rajzú postabélyegek e lőállítási 
módjában változás 127.

„Kisebb üzemi és egyéb kiadások számadásá
ban“ elszámolható kiadások újabb megál
lapítása 318.

Kísérőjeggyel való feladásának megszüntetése 
ajánlott leveleknek 260.

Kitiltott vagy bíróilag lefoglalt sajtótermékek 
jegyzékének új kiadása 43, 77.

Kitüntetések 1, 159, 403, 439.
Kivándorlókat szállító gőzhajós társaságok en

gedélyének meghoszabbítása 31.
Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és 

Rádió-Díjszabás új kiadása 81.
Konzuli számla nélkül továbbíthatók az ameri

kai Egyesült-Államokba szóló ajándék élel
miszereket tartalmazó csomagok 169.

Kölcsönkötvényekhez (államadósságok) tartozó 
kamatszelvények beváltása körül észleli 
rendellenességek 330.

Központi anyagraktártól rendelendő, illetve 
rendelhető anyagok rendelésének módját

és az anyag vételárának elszámolását illető 
utasítás 57, 480.

Közönséges tértivevényes levélpostai küldemé
nyekről nyilvántartás vezetése postamesteri 
hivataloknál 86.

Közvetlen postautalványforgalom felvétele Ka
nadával 369.

Községeknek és városoknak árusítási jutalék a 
régi marhalevél űrlapokra ragasztott ok
mánybélyegek után 453.

Külföldről érkező levélpostai küldemények dí
jában változás 303, 383, 519.

Külföldi hírlapszolgálat Svédországgal 530.
Külföldre szóló értéknyilvánítással ellátott cso

magok megjelölése 223.
Külföldre szóló postautalványok átszámításá

nál alkalmazandó árfolyamok 21.
— szóló közönséges postautalványok felvéte

lének kiterjesztése 329.
Külön kifizetési naplókban való elszámolása a 

belföldről és a külföldről eredő postautal
ványoknak, valamint a belföldi és a külföldi 
utalványforgalomról külön sommázat ké
szítése 156.

Lakáspénz megállapítás 150.
Leadószolgálat (helyi) egyszerűsítése a kincs

tári postahivataloknál 253.
Lefoglalt és kitiltott sajtótermékek jegyzéké

nek helyesbítése 77. %
Lefoglalás alól feloldott sajtótermék 251, 353. 
Lefoglalandó sajtótermékek:

„Der freie Arbeiter“ 251.
„Élők pokla“ 113.
„Félre az álszeméremmel“ 259.
„Justiz Fragmente“ 231.
„Kamasz szerelem“ 103.
„Magyar-zsidó lexikon“ 211.
„Népszava“ 223.
„Prostitúció“ 479.
„Schleisinger Günz Chajim Alter“ szemé
lyével foglalkozó 21.
„Seingalti Cassanova Jakab emlékiratai“ 
507.
„Sur le Chemin des Douleurs“ 301. 
„Szabadulás“ 439.
„Vita Sexualis, sexuális abnormitások és 
bűntettek“ 403.
„Zsidóvilágszövetség veszedelme az embe
riségre“ 53.
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Levelezőlap (16 filléres) forgalomba bocsátása 
134.

„Levélkötegjelző“ című nyomtatványokban 
változás 156.

Levélpostai küldeményekre, értéklevelekre, ér
tékdobozokra, postautalványokra és postai 
megbízásokra vonatkozó tudakozványok 
és egyéb megkeresések irányítását feltün
tető kimutatás kiadása 455.

Légiposta csomagok díjának változása 133.
— csomagdíjszabásban változás 499.

Légipostái csomagforgalom kiterjesztése 252.
Légipostaforgalom felvétele a Nemzetközi Légi-

forgalmi R. t. útján 103.
-— felvétele a Magyar Légiforgalmi Rt. útján 

123.
•— menetrendjében változások 31, 148, 168, 

212, 375, 395, 475.
—.ideiglenes szünetelése 86.
— korlátozása a téli idény alatt 524.
— Egyptom, Palesztina, Irak, Perzsia és Brit- 

India felé 328.
Légipostaforgalomban (Délamerikai) változás 

155.
Légipostaforgalom Peru-val 479.
Légiposta ideiglenes bevezetése Budapest—Sze

ged és Szeged—Budapest között 167.
— ideiglenes berendezése Budapest—Szombat

hely és Szombathely—Budapest között 123.
Légi levélpostai küldemények továbbítása az 

Amszterdamból Németalföldi-Indiába in
duló repülőgépek útján 453.

Légipostával érkező levélpostai küldemények 
légipostái pótdíja 531.

Lengyelországgal való forgalomban csomagdíj 
változás 126.

— közönséges postautalványforgalom beren
dezése 529.

Létszámba visszavett postakiadókról kimuta
tás 496.

Létszámból törölt vagy a postaszolgálatból ki
zárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali 
kisegítők személyi adatairól kimutatás 20, 
42. 52, 75. 84, 95, 101, 110*122, 132, 141, 153, 
157, 165, 173, 201, 222. 249, 257, 274, 299, 325, 
352, 368. 373, 381, 393, 3'94, 400, 437, 452, 458, 
477, 506, 515, 522, 528, 538.

Magánhirdetések eltávolítása a postahivatalok
ból 32.

Magyar-francia szövegű „Tényállási jegyző
könyv csomag sérüléséről, kifosztásáról, 
vagy súlyhiányáról“ elnevezésű új nyomtat
vány rendszeresítése 11.

Magyar Nemzeti Bankhoz teljesítendő pénzát
utalásoknak a postahivatalok útján való 
közvetítése a postapénzforgalomba bekap
csolt pénzintézetek által 53.

— Nemzeti Bankhoz teljesítendő pénzátutalá
sok postai közvetítésének módosítása a 
posta-pénzforgalomba bekapcsolt pénzinté
zetek által 404.

— Nemzeti Munkavédelem (N. M. V.) szer
vezete a m. kir. postahivatalnál 3.

„— Útikalauz“ című propaganda füzetnek a 
postahivatalokban való kifüggesztése 470.

M. kir. Országos Állategészségügyi Intézet cí
mére való feladása állati hulláknak, hulla
részeknek és kóros szerveknek 169.

Marhalevél űrlapok megrendelése 518.
— űrlapok (új kiadásúak) forgalombahozatala 

370.
Mátrafüred időszaki hivatal megnyitása 296.
Mátyásföld repülőtéren postai vámközvetítő 

szolgálat berendezése 328.
Megbízatás 21, 537.
Megbízások 43, 263, 317, 371, 381, 391, 398, 436, 

■496.
Megbízás (hivatalvezetői) 255.
Megbízási összegek átutalásáért a német és 

olasz posta által szedett díjak 376.
Meghívó (Méhész-egyesület közgyűlésére) 111.
— postamesteri egyesület közgyűlésére 158.
— nyugdíjpótló egyesület közgyűlésére 154.
— a magyar királyi posta betegségi biztosító 

intézetének közgyűlésére 527.
Megnyitása időszaki hivatalnak 162, 181. 296.
— új postahivatalnak 37, 47, 49, 261, 296, 331, 

349, 366, 512.
Megszüntetése postahivatalnak 83, 162, 296.
— a kísérőieggvel való feladásnak ajánlott le

veleknél 260.
M. kir. minisztériumnak 1928. évi 5.630ÍM. E. 

számú rendelete az állami tisztviselőknek 
és egyéb alkalmazottaknak, valamint ezek 
hozzátartozóinak öregség, rokkantság, öz
vegység és árvaság estére az 1928. évi XL. 
te.-nek megfelelő ellátása tárgyában 23.

,,M. kir. postahivatalok és ügynökségek név
sora“ című segédkönyvben helyesbítés 8, 35 
47, 49, 82, 83, 92, 97,' 107, 109, 117, 151, 170,
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181, 218, 245, 254, 262, 296, 322, 341, 349, 361, 
380, 450, 457, 503, 512, 526, 534.

Módosítás az ajánlott küldemények feladásá
nál 124.

Módosítása a munkaegységkimutatásnak 336.
— a fekbérmentes határidőnek 86.

Mozgó (kalauz) posták, jegvzékelő menetek és 
postaszállításra felhasznált autóbuszjáratok 
jegyzéke 183, 330, 409.

— és kalauzposták közlekedésében beállott 
változások 8, 33, 87, 104, 220, 255, 330, 384, 
511.

Munkaegységkimutatások beküldése módjának 
szabályozása 168.

—.továbbá a pénztárszámadás, valamint a 
távbeszélő számadás beküldési módjának 
szabályozása 168.

Munkaegységkimutatás módosítása 336.
Műszaki felügyelőségek megszüntetése, illetőleg 

azoknak az igazgatóságokba műszaki ügy
osztályként való beolvasztása 207.

— ügyosztályok felállítása az igazgatóságok
nál és. a posta műszaki felügyelőségeinek 
megszüntetése 207.

Műszerész-tanoncok felvételére pályázati hir
detmény 256.

Nagybritanmába élő állatokat tartalmazó cso
magok szállítása 518.

Nagyforgalmű postamesteri hivataloknál a cso
magportó elszámolásának módosítása 146.

Napi aljegyzékek használata eseten követendő 
eljárás, ha azok több ívből állanak 44.

— főjegyzékbe való átvezetése a postatakarék
pénztári takaréklapok-, összegének 168.

N. M. V. (a Magyar Nemzeti Munkavédelem) 
szervezete a m. kir. postahivatalnál 3.

Nemzetközi levéltransitdíj leszámolására sta
tisztikai adatgyűjtés 160.

— postautalvány űrlapoknak új alakban való 
kiadása 335.

— új fuvarlevelek ára és ezeknek, valamint 
egyes pénzügyi értékcikkeknek becserélési 
díja 104.

— (új kiadású) postautalvány űrlapok feladó
vevény szelvényén az utalványösszeg be
írása 468.

Németországból eredő nyomtatványküldemé
nyek díjszabása 518.

Német és olasz posta által szedett díjak meg
bízási összegek átutalásáért 376.

Nősülési tilalom ideiglenes minőségű II. oszt. 
tisztekre és díjnokokra 383.

Nyomtatványok ellenőrzése, amelyek sokszo
rosító eljárással készültek 147.

— (újak) rendszeresítése 86.
Nyugdíj csekkfizeíési utalványoknak belföldön 

való közvetlen utánküldése, ha azok 1200 
pengőt meghaladnak 56.

Nyugellátási utalványok kézbesítése valamely 
időleges vagy állandó testi fogyatkozás 
miatt írni nem tudó, valamint az otthon 
ápolt ragályos beteg nyugdíjas címére 525.

Olaszországon át szállítandó tengerentúlra szóló 
csomagok elégtelen csomagolása 44. 

Olaszországba és gyarmataiba szóló értékleve
lek és értékdobozok értékhatárának feleme
lése 212.

Olasz és német posta által szedett díjak meg
bízási összegek átutalásáért 376.

Óra jelzés 15.
J Orosházai postahivatal hivatalvezetői állására 

pályázati hirdetmény 121.
Országos Mezőgazdasági Kiállításra szánt cso

magok súlyhatárának felemelése 103. 
Orvosi megbízatás Hévízfürdőn 220. 
öregség, rokkantság, özvegység és árvaság ese

tére a m. kir. minisztériumnak 1928. évi 
5.630/M. E. számú rendelete az állami tiszt
viselőkre és egyéb alkalmazottakra az 1928. 
évi XL. te.-nek megfelelő ellátása tárgyá
ban 23.

Óvatosság utalványok kifizetésénél 43. 
özvegység és árvaság, továbbá öregség, és rok

kantság esetére a m. kir. minisztériumnak 
1928. évi 5.630/M. E. számú rendelete az 
állami tisztviselőkre és egyéb alkalmazot
takra az 1928. évi XL. tc.-nek megfelelő el
látása tárgyában 23;

Pályaudvari hivatal behelyezése 106, 322, 398, 
521.

Pályázat forgalmi díjnoki állásokra 246. 
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra 121.
— hirdetmény műszerész-tanoncok részére 

256.
— hirdetmény postamesteri álásra 18, 37, 51, 

94, 101, 121. 139, 140, 153, 198, 221, 248, 273, 
308, 309, 324, 342, 362, 367, 393, 427, 451, 471, 
514.
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— hirdetmény postaügynöki állásra 74, 95, 109, 
140, 165, 172, 199, 222, 228, 257, 309, 325, 330, 
368, 372, 399, 400, 428, 457, 472, 505, 506, 537.

— hirdetmény hatályon kívül helyezése 121.
— hirdetmény postaszállítói állásra a kalocsai 

postahivatalnál, szerződéskötés mellett 200.
Pályázat több ideiglenes minőségű II. oszt. pos

taaltiszti állásra 246.
Parádfürdö időszaki postahivatal megnyitása 

181.
Pénzintézetek (postaforgalomba bekapcsoltak) 

számlatulajdonosai címére érkező utalvá
nyok jóváírása fejében a postautalvány 
fiókbérleti díj szedése 126.

— részére (postaforgalomba bekapcsoltak) ré
szére kiadható hitelösszegek újabb megál
lapítása és kezelése 175.

Pénzforgalomba bekapcsolt pénzintézetek ré
szére kiadható hitelösszegek újabb megálla
pítása és kezelése 175.

— bekapcsolt pénzintézetek által a Magyar 
Nemzeti Bankhoz teljesítendő pénzátutalá
sok postai közvetítésének módosítása 404.

Pénzügyi értékcikkek becserélési díja 104. 
Pénzügyi értékcikknapló új alakban való ki

adása 468.
— hatóságok és hivatalok részére történő kéz

besítésnél „Postai kiadókönyv“ rendszeresí
tése 260.

Pénztárszámadás, a táviró és távbeszélő, vala
mint rádiószámadás, továbbá a munkaegy
ségkimutatások beküldési módjának szabá
lyozása 168.

Pénzátutalásoknak a postahivatalok útján való 
közvetítése a postapénzforgalomba bekap
csolt pénzintézetek által a Magyar Nem
zeti Bankhoz 53.

Portózás
A) Egyes külföldi postaigazgatások levélpos

tai díjszabása:
,,A) Kimutatás“ kiadása 81.
Ecuador 303.
Franciaország Monacoval 303.
Guatemala 384.
Lengyelország és Lengyel Felső-Szilézia 

519.
Luxemburg 519.
Nigeria 384, 519.
Norvégország 303.

B) Egyes külföldi postaigazgatások légipostái 
pótdíja:
,,B) Kimutatás“ kiadása 81.

Am. Egyesült-Államok 531.
Argentina 303.
Brit-India 384.
Irak 531.
Island 384.
Lettország 303.
Norvégország 303.
Olaszország 531.
Oroszország 304.
Perzsia 384.

Postaaltiszti (II. osztályú) állásra pályázat 246.
Postabélyeg (46 filléres) színének változása 169.
—- (30 filléres) újból rendelhető 148.
— királyiváras rajzú előállítási módjában vál

tozás 127.
Postai értékcikkek megrendelhető darabszámá

nak leszállítása 127.
— levelezőlap (16 filléres) forgalomba bocsá

tása 134.
Postahivatal áthelyezés 495.
Postahivatal elnevezésében változás 92, 152, 254, 

322, 379, 503, 527.
Postahivatal megnyitása 37, 47, 49, 74, 108, 115, 

117, 261, 296, 331, 349, 366, 504, 512, 526, 535.
Postahivatal megszüntetése 83, 162, 296.
Postahivatalokban kifüggesztett magánhirdeté

sek eltávolítása 32.
Postahivatalok útján való közvetítése a posta

pénzforgalomba bekapcsolt pénzintézetek 
által a Magyar Nemzeti Bankhoz teljesíten
dő pénzátutalásoknak 53.

Postaigazgatóságok hatáskörének kiterjesztése 
203.

Postagyüjtöhely megnyitása 261.
„Postai kiadókönyv“ rendszeresítése a pénz

ügyi hatóságok és hivatalok részére törté
nő kézbesítésnél 260.

Postai szállítása emberi testből származó válla- 
dékoknak és anyagoknak, valamint emberi 
hullarészeknek 77.

— szállításból kitiltott vagy bíróilag lefoglalt 
sajtótermékek jegyzékének új kiadása 43.

Postán külföldre kivitt áruk igazolása az általá
nos forgalmiadó megtérítése céljából (mó
dosítás) 56.

Postamesteri alkalmazottak figyelmeztetése 301
— állásra I. osztályú hivatalnál csak férfi pos

tamesterek és postakiadók igényjogosul
tak 2.

— hivataloknál (nagy forgalmúaknál) a cso
magportó elszámolásának módosítása 146
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— hivatalok és postaügynökségek biztosítása
esetleges betöréses lopásból származó ká
rosodás ellen 143.

— hivataloknál közönséges tértivevényes le
vélpostai küldeményekről nyilvántartás ve
zetése 86.

— hivatalok készpénzellátmány kérelme 525.
Postamesterek „Szolgálati Szabályzata“ 17.

§-ának kiegészítése 181.
Postapénzforgalomba bekapcsolt pénzintézetek 

által a Magyar Nemzeti Bankhoz teljesíten
dő pénzátutalásoknak a postahivatalok út
ján való közvetítése 53.

— bekapcsolt pénzintézetek számlatulajdono
sai címére érkező utalványok jóváírása fe
jében a postautalvány fiókbérleti díj sze
dése 126.

— bekapcsolt pénzintézetek részére kiadható 
hitelösszegek újabb megállapítása és keze
lése 175.

— bekapcsolt pénzintézetek által a Magyar 
Nemzeti Bankhoz teljesítendő pénzátutalá
sok postai közvetítésének módosítása 404.

Postautalványok (külföldre szólók) átszámítá
sánál alkalmazandó árfolyamok 21.

Postautalvány fiókbérleti díj szedése a posta
pénzforgalomba bekapcsolt pénzintézetek 
számlatulajdonosai címére érkező utalvá
nyok jóváírása fejében 126.

— forgalom berendezése Kanadával 369, Len
gyelországgal 529.

Postautalványoknak (belföldről és külföldről 
eredőknek) külön kifizetési naplókban való 
elszámolása, valamint a belföldi és a kül
földi utalványforgalomról külön sommázat 
készítése 156.

Postautalványok ellenjegyzése körüli eljárás 
egyszerűsítése 320.

Postautalvány-űrlapok (nemzetköziek) új alak
ban való kiadása 335.

Postatakarékpénztári csekkbefizetési lapokon 
levő írásbeli közlemények díja 518.

— és csekkfizetési utalványok (Budapestre 
szólók) kellékei 44.

Postatakarékpénztár havi forgalma 17, 49, 93, 
131, 200, 247, 321, 347, 379, 435, 495, 521.

Postatakarékpénztári napi aljegyzékek haszná
lata esetén követendő eljárás, ha azok több 
ívből állanak 44.

— szolgálattal kapcsolatban adatszolgáltatá
sok 303.

— közvetítő szolgálatban a személyazonosság 
igazolásánál követendő eljárás 302.

— takaréklapok összegének a napi főjegyzék
be való átvezetése 168.

— takarékbetétek kamatlábának felemelése 
252.

Postatisztképző tanfolyam tantervének módosí
tása 2.

Postaügynökség megnyitása 50, 83, 91, 108, 181, 
254, 297, 349, 361, 380, 450, 503, 513, 536.

— (szünetelő) megnyitása 82, 106, 220, 341, 381, 
398, 457.

— szünetelése 47, 97, 115, 152, 219, 262, 398.
— tanfolyam fegyelmi szabályzata 180.

Postavezérigazgatóság üzemi osztályainak ön
álló igazgatóságokká való átszervezése 206.

P. K. U. 3. számú pótlékának szétosztása 11.
— 4. sz. pótlékának szétosztása 476.

P. Ü. Sz. 10. számú pótlékának szétosztása 11.
— 11. számú pótlékának szétosztása 320.

------------------------------------------------------------------------------------------ —

Rádió.
Állomások hívójelei 33.
„Boríték rádiónyugtákhoz“ elnevezésű új nyom

tatvány rendszeresítése 307.
Díjfizetési kötelezettség az átruházott rádió

vevő berendezéseknél 138.
Díjnyugták megrendelése 307.
Előfizetők gyűjtéséért jutalmazás 534.
— gyűjtéséért jutalmak szétosztása 216.
— névsorának közlése magánfelekkel 216.

Hangszórók utcai üzemben tartásának eltiltása
388.

Hívójelei a rádióállomásoknak 33.
Jutalom a rádió terjesztéséért 15.
Jutalmak szétosztása rádióelőfizetők gyűjté

séért 216.
Kezelésnél tapasztalt rendellenességek tárgyá

ban figyelmeztetés 213.
Külföldi utasok úti ingóságai között előforduló 

•rádiókészülékek vámkezelése 307.
Nemzetközi Rádiótávíró Egyezmény és az ah

hoz tartozó Szolgálati Szabályzatok (Was
hington 1927.) kiadása és megrendelése 99.

Nyugták alakjának megváltoztatása 33.
Rádión közvetített istentiszteleteknek nyilvános 

helyiségekben való felvétele 534.
Statisztikai adatgyűjtés a rádióvevőberendezé

sekről 474.
Számadás beküldési módjának szabályozása 

168.
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Szórakoztató rádióvevőberendezés átruházá
sára vonatkozó új nyomtatvány rendszere- 
sítése 11.

Terjesztéséért jutalom 15.
H Üj nyomtatványok rendszeresítése a rádiónál
fi 493'™ Változás a rádiónyugták alakjában 33.
^ Vevő berendezés átruházására vonatkozó új 

nyomtatvány rendszeresítése 11.
X Washingtoni 1927. évi Nemzetközi Rádiótávíró- 

Egyezmény és az ahhoz tartozó Szolgálati 
Szabályzatok kiadása és megrendelése 99.

__ ________________ _x\\X Z //y_

Rendkívüli postaszállítási út Haifa—Bagdad út
irányon 302.

Rokkantság, öregség, özvegység és árvaság ese
tére az 1928. évi XL. te.-nek megfelelő el
látása tárgyában a m. kir. minisztériumnak 
1928. évi 5.630/M. E. számú rendelete az 
állami tisztviselőkre és egyéb alkalmazot
takra 23.

Romániába szóló express levélpostai küldemé
nyek 134. ,

Rotterdami Nederlandsch Amerikaansche
Stoomwart Maatschappij (Holland-Ameri
ka Line) gőzhajóstársaság magyarországi 
helyttesének személyébn beállott változás 
371.

Ruházat (téli szőrmés, leltári) nyáron át való 
megóvása és javíttatása a posta központi 
anyagraktára útján 233.

Sajtóhiba helyesbítés 227, 426.
— igazítás 33, 82, 451.

Sajtótermékek lefoglalása:
„Der freie Arbeiter“ 251.
„Élők pokla“ 113.
„Félre az álszeméremmel“ 259.
„Justiz Fragmente“ 231. ,
„Kamasz szerelem“ 103.
„Magyar-zsidó lexikon“ 211.
„Népszava“ 223.
„Prostitúció“ 479.
„Schleisinger Günz Chajim Alter“ szemé

lyével foglalkozó 21.
„Seingalti Cassanova Jakab emlékiratai“ 

507.
„Sur le Chemin des Douleurs“ 301. 
„Szabadulás“ 439.

„Vita Sexualis, sexuális abnormitások és 
bűntettek“ 403.

„Zsidóvilágszövetség veszedelme az embe
riségre“ 53.

Sajtótermék lefoglalás alóli feloldása 251, 517.
— kizárása postai szállításból 160, 167, 251, 260, 

369, 429, 467, 473, 499.
Sajtótermékek postai, szállítási tilalmának ha- 

tályonkívül helyezése 523.
Sátoraljaújhelyt postai vámközvetítőszolgálat 

berendezése 476.
Sávolyi bérgazdaság postaügynökség megnyi

tása 91.
Sokszorosító eljárással készült nyomtatványok 

ellenőrzése 147.
Sommázat készítés a belföldi és a külföldi utal

ványforgalomról, valamint a belföldről és a 
külföldről eredő postautalványoknak kü
lön kifizetési naplókban való elszámolása

Sommás rovatolás kiterjesztése a Cseh-Szlovák 
országgal való csomagforgalomban 2.

Spanyolországba szóló csomagok szállítása 530.
Statisztikai adatgyűjtés a bel- és külföldi hír

lapokról és folyóiratokról 440.
— adatgyűjtés a levélpostai küldeményekről, 

csomagokról, értéklevelekről és értékdobo
zokról 442.

— adatgyűjtés a postai megbízási okmányok
ról és postai megbízási lapokról 447.

— adatgyűjtés a különleges postai szolgála
tokról 473.

— adatgyűjtés a nemzetközi levéltransitdíj le
számolására 160.

Súlyhatár felemelése árumintaküldeményeknél 
a belföldi forgalomban 55.

— felemelése az Amerikai Egyesült-Államok
ba szóló csomagoknál 114.

Sürgős levelek felvétele a Budapest 77. számú 
postahivatalnál 147.

Svédországgal külföldi hírlapszolgálat 530.
Szállítólevelek gyors továbbítása 530.
Szállításból kizárt sajtótermék 160, 231, 251, 

260, 353. 369, 429, 473, 499.
Szállítási tilalom hatálvonkívül helyezése sajtó

termékeknél 523.
Szállítólevél hátoldalán feladó rendelkezése a 

Braziliába szóló csomagok kézbesíthetlen- 
sége esetére 396.

Személyzetiek 16, 34, 48, 100, 131, 171, 255, 265, 
310, 323, 350, 391, 450, 504, 527.

Személyazonosság igazolásánál követendő eljá-
t
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rás a postatakarékpénztári közvetítő szol- i 
gálatban 302.

Szent István bélyegek forgalomba bocsátása
— István postabélyegekenek a forgalomból 

való kivonása 531.
Szepessy Árpád mérnök kiadásában megjelenő 

„Magyar Útikalauz“ című propaganda fü
zetnek a postahivatalokban való kifügg- 
gesztése 470.

Szerb-Horvát-Szlovén királyság új elnevezése 
525.

Szudánra való kiterjesztése az Egyptommal be
rendezett közönséges postautalvány és 
utánvételes csomagforgalomnak 317.

Szünetelő ügynökség megnyitása 82, 106, 220, 
341, 381, 398, 457.

____________________ , \ \ \ \ / / / / .  __________

Távbeszélő
Állami és hírlapbeszélgetések a magyar-svájci 

távbeszélőforgalomban a népszövetség 
működésével, illetve üléseivel kapcsolatban 
32.

— és hírlapbeszélgetések a magyar-svájci táv- j 
beszélő forgalomban a Vörös Kereszt genfi 
nemzetközi értekezletének tartama alatt 
261.

Általános távbeszélőforgalom megnyitása Ma
gyarország és Dánia között 13.

— távbeszélőforgalom megnyitása Franciaor
szággal 521.

— távbeszélőforgalom megnyitása Magyar- 
ország és Románia között 127.

Áramkör bérletének engedélyezése a Budapest— 
Wien közötti forgalomban 338.

Argentínával távbeszélőforgalom megnyitása 
91.

Belgiummal való távbeszélőforgalomban táv
beszélő-előfizető neve vágy állomásának 
száma utáni tudakozódás rendszeresítése 
116.

Beszélgetési díjak szedhetése a budapesti háló
zatban előfizetői állomások átengedése ese
tén 136.

Beszélgetési idő meghosszabbítása Argentíná
val való forgalomban 371.

Bérelt- és hírlapbeszélgetéseknél engedélyezett 
kedvezmények a hágai jóvátételi kormány
konferencia tartama alatt 365, 533.

Budapesti hálózatban előfizetői állomások át
engedése esetén szedhető beszélgetési dijak 
136.

— közvetlen távbeszélő összeköttetések és 
nullásdíjővbeli áramkörbérletek új díjsza
bása életbelépésének elhalasztása 521.

— távbeszélő betűrendes és szaknévsor ki
adása (1929. évi) 294.

Budapesttel szomszédos egyes városoknak és 
községeknek a budapesti egységes távbe
szélő hálózatba való bevonása és ezzel kap
csolatban a díjszabás módosítása 346.

— szomszédos egyes városoknak és községek
nek a budapesti automata távbeszélő háló
zatba történt bevonása után esedékes kü
lönböző díjaknak megállapítása 492.

Bűncselekmények (távírót, távbeszélőt és villa
mos jelzőket érintő) eseteiben követendő el
járás 510.

Címváltozási díjaknak egyes esetekben való el
engedése 137.

Dánia és Magyarország között általános távbe
szélőforgalom megnyitása 13.

Danzigi-magyar és dán-magyar távbeszélőfor
galom díjváltozása 116.

Díjköteles vonalhossz helyes megállapítása táv
beszélő vonalfenntartási díjnál 82.

Díjszabásban változások 57.
Díjváltozás a magyar-danzigi és magyar-dán 

távbeszélőforgalomban 116.
Egyszerre való előjegyzése két távbeszélőállo

más hívószámának a távolsági távbeszélge
tések bejelentésekor 98.

Előfizető neve vagy állomásának száma utáni 
tudakozódás rendszresítése:

Belgiummal való távbeszélőforgalomban 
116.
Svájccal való távbeszélőforgalomban 226.

Előfizetők tulajdonában és fenntartásában levő 
szabványos soros készülékeknek központi 
táphíddal való ellátása 179.

Elengedése távbeszélő címváltozási díjaknak 
egyes esetekben 137.

Északamerikával való forgalomban beszélgeté
sek ezentúl egész nap folytathatók 424.

„Euréka“ hangerősítő lemez alkalmazásának ti
lalma 533.

Figyelmeztetés a budapesti automatikus távbe
szélő központokba 1929. évi december hó 
14-én átkapcsolandó állomások hívószámá
nak megváltoztatása tárgyában 526.
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— az „Euréka“ hangerősítő lemez alkalmazá
sának tilalma tárgyában 533.

— a távolsági távbeszélgetések bejelentésének 
elfogadása tárgyában 293.

Finnországgal távbeszélőforgalom megnyitása 
304.

c
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Fiúméval, Trieszttel és Abbáziával való távbe- 
szélőforgalomba az összes magyar távbe
szélő központok bevonása és a magyar
olasz távbeszélőforgalom díjváltozása 149.

Forgalom felvétele Argentiával 91.
— felvétele Bolognával 232.
— felvétele Dániával 13.
— felvétele Milanoval 361.
— felvétele Norvégiával 129.
— felvétele Padova, Verona, Firenze, Genova, 

Torino és Róma olaszországi városokkal, 
valamint Vatikán város állammal 533.

— felvétele Velencével (Veneziával) 293.
— felvétele Romániával 127.
— kiterjesztése Magyarország és Finnország 

között 469.
Franciaországgal való távbeszélőforgalomban a 

gyenge forgalmú órák változása 293.
Gyengeforgalmú órák változása a magyar-fran

cia távbeszélőforgalomban 293.
Hírlap és "állami beszélgetések a magyar-svájci 

távbeszélőforgalomban a Népszövetség 
működésével, illetve üléseivel kapcsolatban 
32.

Hírlap és állami beszélgetések a magyar-svájci 
távbeszélőforgalomban a Vörös Kereszt 
genfi nemzetközi értekezletének tartama 
alatt 261.

^ Hivatalok (távíró és távbeszélő) névsorához ki
egészítés 38, 311, 500.

Időbeli korlátozás megszűnése a Magyar-Olasz 
távbeszélőforgalomban 503.

^ Időszakos távbeszélőállomások előfizetési dí
jainak fizetésére vonatkozó szabályok mó
dosítása 345.

Isle of Man angbl sziget bevonása a magyar
angol távbeszélőforgalomba 424.

Jövedéki bevétel biztosítandó évi összegeinek 
újabb megállapítása 14.

Jugoszláv-magyar távbeszélő viszonylatok meg
nyitása 136, 150, 170, 179, 321, 379, 397, 424, 
447, 455, 469, 477, 492, 503.

Kezelésnél tapasztalt rendellenességek tárgyá
ban figyelmeztetés 213.

Két távbeszélőállomás hívószámának egyszerre 
való előjegyzése a távolsági távbeszélgeté
sek bejelentésekor 98.

Kiegészítés távíró és távbeszélő hivatalok név
sorához 38.

Kiküldetési díj felszámításánál felmerült kéte
lyek eloszlatása 136.

Közvetlen távbeszélő összeköttetések és áram
körbérletek létesítési feltételeinek és díjai- ^ 
nak újból való szabályozása 459.

Külföldi hírlaposztály távbeszélő állomásainak 
számváltozása 366.

Lengyel-magyar távbeszélő viszonylat megnyi- 
tása 56, 294, 307, 361, 366, 384, 424.

Lengyel távbeszélőforgalom egyes viszonylatai
ban folytatott beszélgetések díjának leszál
lítása 533. ^

Lussinpiccolovaí távbeszélőforgalom felvétele 
492.

Man angol sziget (Isle of Man) bevonása a ma- 
gyar-angol távbeszélőforgalomba 424. ™

„Meghívások“ és „Külön meghívások“ új sza
bályai és a távolsági beszélgetések maxi
mális időtartamának meghosszabbítása 430. ^

Népszövetség működésével, illetve üléséivé! klj 
kapcsolatban állami és hírlapbeszélgetések 
a magyar-svájci távbeszélőforgalomban 32.

Nemzetközi távbeszélőforgalomban leggyak- „ 
rabban előforduló idegen nyelvű kifejezé- 
sek jegyzékének kiegészítése 57.

Norvég-magyar általános forgalom megnyitása 
129. " N

Olasz-magyar távbeszélőforgalom díjváltozása 
és az összes magyar távbeszélő központok 
bevonása a Fiúméval, Trieszttel és Abbá
ziával való távbeszélőforgalomba 149. R*

Részleges díjváltozás a magyar-finn távbeszélő
forgalomban 345.

Románia és Magyarország között általános táv
beszélőforgalom megnyitása 127. “

Sajtóhiba helyesbítés a vidéki távbeszélő betű
rendes és szaknévsorban 47.

Svájccal való távbeszélőforgalomban távbeszélő 
előfizető neve vagy állomásának száma 
utáni tudakozódás rendszeresítése 226.

Svájccal való távbeszélőforgalomban állami és 
hirlapbeszélgetések a Vörös Kereszt genfi 
nemzetközi értekezletének tartama alatt 
261.

Svájci tőzsdékre szóló távbeszélgetések kezelése 
tárgyában változás 47.
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Táphíddal való ellátása a távbeszélő-előfizetők 
tulajdonában és fenntartásában levő szab
ványos soros készülékeknek 179. 

Távbeszélgetések kezelése tárgyában változás a 
svájci tőzsdékkel való forgalomban 47.

— (távolsági) bejelentésekor két távbeszélő
állomás hívószámának egyszerre való elő
jegyzése 98.

£  Távbeszélőn való feladása táviratoknak 104.
— feladott magántáviratok nyelve 116. 

Távbeszéíőhivatalok névsorához kiegészítés 38. 
Távolsági távbeszélgetések bejelentésekor két

H távbeszélőaiiomas hívószámának egyszerre 
való előjegyzése 98.

— tavbeszeigeiesek bejelentésének elfogadása 
,, tárgyában ligyeimeztetés 293.

Tőzsdei nyilvános állomással kért beszélgetés 
után íelszámítandó díj a hívó visszalépésé 
esetén 361.

^ Tb. Ü. Sz. 2. pótlékának szétosztása 307.
Üj nyomtatványok rendszeresítése távbeszélő

nél 493.
— távbeszélő viszonylatok megnyitása ma

il gyár-jugoszláv forgalomban 136, 130, 170,
179, 321, 379, 397, 424, 447, 455, 464, 477, 492, 
503.

— távbeszélő viszonylat megnyitása magyar-, 
í  lengyel forgalomban 56, 294, 307, 361, 366,

384, 424.
Üzenetközvetítés vidéki központok előfizetői 

között 98.
Változás a svájci tőzsdékre szóló távbeszélge

tések kezelése tárgyában 47.
Változások az 1929. évi január 1.-vel megjelent 

Távbeszélő-Díjszabásban 57.
Velencével (Veneziával) távbeszélőforgalom 

felvétele 293.
Vidéki központok előfizetői között távbeszélő 

üzenetközvetítés 98.
Vidéki távbeszélő betűrendes és szaknévsor ki

adása (1928. évi) 16.
— távbeszélő betűrendes és szaknévsor ki- 

«4 adása (1929. évi) 511.
Vonalfenntartási díj alá eső díjköteles vonal

hossz helyes megállapítása 82.
Vörös Kereszt genfi nemzetközi értekezletének 

tartama alatt állami és hírlapbeszélgetések 
a magyar-svájci távbeszélőforgalomban 261.

------------- »»««- — -------

I  aviro.
Állami táviróvezetékek megterhelési kimutatá

sának elkészítésére figyelmeztetés 321.
Betűkkel írt sorszámok korlátlan használata az 

L. C. táviratok szövegében 116.
Biztosítandó táviró- és távbeszélő jövedéki be

vétel évi összegeinek újabb megállapítása
. .  14-

Díjköteles vasutüzleti táviratok jelzése 156.
Díjszabásban változás 15, 93, 105, 118, 137, 169, 

178, 216, 253, 292, 321, 341, 376, 424, 455, 510, 
520.

„Értesítő“ hátrahagyására figyelmeztetés a táv
iratok kézbesítésénél 115.

Éjjeli táviratlevelek és iiétvégi táviratok via 
Italcáble is küldhetők 526.

— táviratlevelek =  NLT =  rendszere
sítése Brit-Amerikával, Észak-Amerikával, 
Egyesült-Államokkal, Mexikóval, Kubával 
és Kolumbiával való forgalomban 339.

Forgalmi felvétel a táviró- és távbeszélő áram
körökön irányok szerint 45.

Figyelmeztetés a hajóra szóló táviratok (rádió
táviratok) szabályszerű címezése és díja
zása tárgyában 225.

— az állami táviró-vezetékek megterhelési ki
mutatásának elkészítésére 321.

— a táviratok kézbesítésénél „Értesítő“ hátra
hagyására 115.

Hajóra szóló táviratok (rádiótáviratok) sza-
• bályszerű címezése és díjazása tárgyában 

figyelmeztetés 225.
Hivatalok (távíró és távbeszélő) névsorához ki

egészítés 38, 311, 500.
irányok szerinti forgalmi felvétel a táviró- és 

távbeszélő áramkörökön 45.
Jövedéki bevétel biztosítandó évi összegeinek 

újabb megállapítása 14.
Kezelésnél tapasztalt rendellenességek tárgyá

ban figyelmeztetés 213.
Kiegészítés a táviró- és távbeszélő hivatalok 

névsorához 311, 500.
Karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok rendsze

resítése a belföldi és egyes külföldi orszá
gokkal való forgalomban 519.

L. C. táviratokként utalványtáviratok is küld
hetők 98.

L. C. táviratok szövegében betűkkel írt sorszá
mok korlátlan használata 116.

Magántáviratok nyelve távbeszélőn való feladás 
esetén 116.
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Megállapítása a biztosítandó távíró- és távbe
szélő jövedéki bevétel évi összegeinek 14.

Módosítása a táviratok visszavonásánál köve
tendő eljárásnak 225.

Nyelve a távbeszélőn feladott magántáviratok- 
' nak 116.

=  NLT =  táviratok via Italo-Radio is küldhe
tők 365.

• == NLT =  táviratok via Radio France, via P. Q, 
via Imperial, via Empiradio és via London 
Marconi is küldhetők .376.

összebeszélt nyelvű táviratozás új szabályai 
384.

a  — nyelvű táviratozásra vonatkozó rendelet 
végrehajtási utasítása 387.

Pénztári szám szolgálati táviratoknál és szolgá
lati értesítéseknél 32.

Rádiótáviratok (hajóra szóló táviratok) sza- 
fd bályszerü címzése és díjazása tárgyában
^  figyelmeztetés 225.

— díjazásában és kezelésében változások 12.
Sorszámok (betűkkel írt) korlátlan használata

az L. C. táviratok szövegében 116.
^  Szolgálati táviratok és szolgálati értesítések 

pénztári száma 32.
Statisztikai adatgyűjtés táviró- és távbeszélő 

forgalomról 149.
Távbeszélőn feladott táviratok nyelve 116.

V Táviratlevéiforgalom felvétele Jugoszláviával 
477.

— felvétele Lengyelországgal 532.
Táviratok visszavonásánál követendő eljárás

módosítása 225.
^ Táviratok feladása távbeszélőn 104.

Távirati postautalványokon, illetve utalvány
táviratokon az utalványszám jelzőbélyegző 
lenyomatának elhagyása 86.

Táviratkézbesítők részére „Utasítás“ új ki- 
k adása 469.

Távíró és távbeszélő számadás beküldési mód
jának szabályozása 168.

Távírót, távbeszélőt és villamosjelzöket érintő 
bűncselekmények eseteiben követendő el
járás 510.

T. Ü. Sz. 2. sz. pótlékának szétosztása 291.
— 3. sz. pótlékának szétosztása 469.

Uj üdvözlő távirati űrlapok rendszeresítése 
509.

Utalványtáviratok — L. C. =  táviratokként is 
küldhetők 98.

„Utasítás a táviratkézbesítők részére“ című se
gédkönyv új kiadása 469.

Vasutüzleti táviratok (díjkötelesek) jelzése 156.
Vasútállomásokon elhagyott tárgyak nyomo- H 

zása érdekében váltott táviratok díjkötele
zettsége 532. ^

Vatikánváros államba szóló táviratok díjazása
424‘ , . 4Változás a Távíró Díjszabásban 45, 93, 105, 118, N 
137, 169, 178, 216, 253, 292, 321, 341, 376, 424, 
455, 510, 520, H

Változások a rádiótávira'tok díjazásában és ke
zelésében 12.

Végrehajtási utasítása az összebeszélt nyelvű 
táviratozásra vonatkozó rendeletnek 387. a

— XLT =  táviratok via P. Q. és via Radio * 
France is küldhetők 532.

Táboripostai levelezőlapok és hadisegély felül- 
nyomattal ellátott zárt levelezőlapok kész
letének felhasználása 532.

Takarékossági propaganda támogatása 467.
Takarmánybeszerzési előleg engedélyezése az 

1929/30. költségvetési évre 226.
Tantervmódosítás a tisztképző tanfolyamon
Távirda-vonalfelvigyázói bélyegző elveszése 97.
Tengerentúlra szóló csomagok csomagolása 

Olaszországon át való szállítás esetén 44.
„Tényállási jegyzőkönyv csomag sérüléséről, 

kifosztásáról vagy súlyhiányáról“ elneve
zésű magyar-francia szövegű új nyomtat
vány rendszeresítése 11.

Téli szőrmés leltári ruházat nyáron át való 
megóvása és javíttatása a posta központi 
anyagraktára útján 233.

Tértivevényes közönséges levélpostai külde
ményekről nyilvántartás vezetése posta- 
mesteri hivataloknál 86.

Tisztek (ideiglenes minőségűek) és díjnokok 
nősülési tilalma 383.

Tisztképző tanfolyam tantervének módosítása 2.
— fegyelmi szabályzata 180.

Több ívből álló napi aljegyzékek használata 
esetén követendő eljárás 44.

Újabb megállapítása az elszámolható kiadások
nak a „kisebb üzemi és egyéb kiadások“ 
számadásában 318.

Uj alakban való kiadása nemzetközi postautal- 
vánv-ürlapoknak 335.

Uj jegyzékelő-menet életbeléptetése 87.
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Uj kalauzposta életbeléptetése 8.
Uj kiadású nemzetközi postautalvány-ürlapok

feladóvevény-szelvényén az utalványösszeg 
beírása 468.

— marhalevélürlapok forgalombahozatala 370.
Uj nyomtatvány rendszeresítése „Fedezetilap

szorgalmazása“ címmel 11.
Uj postahivatal megnyitása 37, 47, 49, 74, 108, 

115, 117, 261, 296, 331, 349, 366, 504, 512, 526, 
535.

Újévi postakönyvecskék megrendelése 435.
Uj kiadása a Kivonatos Posta-, Táviró- és Táv

beszélő Rádió Díjszabásnak 81.
Uj nyomtatvány rendszeresítése magyar-francia 

szöveggel „Tényállási jegyzőkönyv csomag 
sérüléséről, kifosztásáról vagy súlyhiányá- 
ró l“ 11.

Uj nyomtatványok rendszeresítése^ (Óralevél és 
átadójegyzék) 86.

Uj ügynökség megnyitása 50, 83, 91, 108, 181, 
254, 297, 349, 361, 380, 450, 503, 513, 536.

Utasítás a m. kir. posta központi anyagraktárá
tól rendelendő, illetve rendelhető anyagok 
rendelésének módját és az anyag vételárá
nak elszámolását illetőleg 57.

— a központi anyagraktárból rendelhető anya
gok rendelésének módját és az anyag vétel
árának elszámolását illetőleg 480.

Utalványforgalom berendezése Lengyelország
gal 529, Kanadával 369.

Utalványok kifizetésénél óvatosság 43.
— ellenjegyzése körüli eljárás egyszerűsítése 

320.
Utalványleszámolásnak központosítása 210.
Utalványok (külföldre szóló közönségesek) fel

vételének kiterjesztése 329.
— belföldről eredők) külföldre szólók és on

nan tértiként visszaérkezettek) elszámo
lása 375.

Utalvány- (nemzetközi) űrlapoknak új alakban 
való kiadása 335.

— leszámoló-hivatal felállításának elhalasz
tása 529.

— (postaügynökségnél feladottak) feladószel
vényén az ügynökségi feladóvevény sorszá
mának feltüntetése 371.

Utalványürlapok (új kiadású nemzetköziek) 
feladóvevényszelvényén az utalványösszeg 
beírása 468.

Utalvány-szám jelzőbélyegző lenyomatának el
hagyása a felvett távirati postautalványo
kon, illetve utalványtáviratokon 86.

.— elveszése (Drégelypalánki postahivatal) 97.
Utalványtáviratokon, illetve távirati postautal

ványokon az utalvány-szám jelzőbélyegző 
lenyomatának elhagyása 86.

Utánvételes csomagforgalom berendezése Egyip
tommal 114.

Utánvételi és megbízási összegeknek átutalása 
magánpénzintézet vagy pénzváltó üzletek 
útján Cseh-Szlovák-országgal való forga
lomban 224.

Utánvételes csomagforgalomban résztvevő gö
rög postahivatalok 329.

Útiránya a Görögországba szóló csomagoknak 
79.

Utólag kért feladóvevény- (feladójegyzék) má
sodlatok kiállításánál követendő eljárás 
újabb szabályozása 439.

Ügynökség átalakítása postahivatallá 37, 47, 49, 
526.

Ügynökség átkapcsolása 261.
Ügynökségeknél feladott postautalványok fel

adószelvényén az ügynökségi feladóvevény 
sorszámának feltüntetése 371.

Ügynökség ideiglenes megszüntetése 47, 97, 115, 
152, 219, 262, 398.

— megnyitása 50, 83, 91, 108, 181, 25.4, 296, 350, 
361, 380, 450, 503, 513, 536.

— nevének megváltoztatása 107, 219, 494.
— (szünetelő) megnyitása 82, 106, 220, 341, 381, 

398, 457.

Változás a Csomagdíjszabásban Romániával 
való forgalomban 317.

— a Csomagdíjszabásban 79, 134, 224, 291, 
429, 519.

— a királyi-váras rajzú postabélyegek előállí
tási módjában 127.

— a külföldről érkező levélpostai küldemé
nyek díjában 303.

— a „Levélkötegjelző“ című nyomtatványok
ban 156.

Változások a mozgó- (kalauz-) posták, jegyzé- 
kelőmenetek- és postaszállításra felhasznált 
autóbuszjáratok jegyzékében 8, 33, 87, 104, 
220, 255, 330, 384, 511.

— az „Irányítási Füzet“-ben 8, 47, 49, 70, 82, 83, 
87, 91, 97, 106, 163, 219, 233, 240, 265, 295, 
322, 341, 347, 361, 380, 408, 448, 455, 494, 503, 
512, 535.
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Válaszdíjszelvényeknek meg nem felelő helyen 
való lebetűzése 56.

Vámközvetífö szolgálat berendezése Sátoralja
újhelyt 476.

—■ berendezése Mátyásföld repülőtéren 328.
Városoknak és községeknek árusítási jutalék a 

régi marhalevél-űrlapokra ragasztott ok
mánybélyegek után 453.

Végrehajtási utasítás a postaigazgatóságok 
hatáskörének kiterjesztésére vonatkozó 
20.864/1929. és a posta műszaki felügyelősé
geinek az igazgatóságokba műszaki osz
tályként való beolvasztása ügyében kiadott 
20.862d929., valamint a postavezérigazga
tóság üzemi osztályainak önálló igazgató
ságokká való átszervezését tárgyaló 20.863 
1929. számú rendeletekhez 275.

Vezérigazgatóság üzemi osztályainak önálk 
igazgatóságokká való átszervezése 206.

Villamosjelzőket, továbbá távírót és távbeszé 
löt érintő, bűncselekmények eseteiben kö
vetendő eljárás 510.

Visszaminősítés 120.
Vonalfelvigyázói- (távirda) bélyegző elveszése 

97.
Zacskók (fémpénz beszolgáltatásokat tartalma

zók) gondos lezárása és a mulasztó hivata
lok elleni eljárás szabályozása 114.

Zárlatokra vonatkozó tárgyalások szabályozása 
a magyar és csehszlovák forgalombn 395.

Zsákok haladéktalan visszaküldése indítási he
lyükre 509.

Új postahivatalok.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | Ä |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR K I RÁ L YI  % § #  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1930. JTAAUÁR 15. 1. szám,

T A R T
K itüntetések.
Elismerés.
Postai szállításból k izárt sajtótermék.
A csom agok somm ás rovatolásának k ite rjesz tése  a 

Cseh—Szlovákországgal való  forgalomban és a 466. és 467. 
sz. nyom tatványok  újbóli kiadása.

A m. kir. postatisztképző-tanfolyam  tan tervének  m ó
dosítása.

I. osztályú postam esteri állásra csak férfi postam este
rek és postakiadók igényjogosultak.

A M agyar Nemzeti Munkavédelem (N . M. V.) szer
vezete a m. kir. postánál.

A m agánértékcikkárusok kiszolgálási rendjének m ó
dosítása.

Kalauzposták közlekedésében beállt változások. — (Jj 
kalauzposta életbeléptetése.

H elyesbítés a „M. kir: postahivatalok és ügynökségek 
névsora“ című segédkönyvben.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyv helyesbítése.
V áltozások az irányítási füzetben.
„Fedezetilap szorgalmazása“ című nyom tatvány  rend

szeresítése.
M agyar-francia szövegű „Tényállási jegyzőkönyv cso-

A L O M
mag sérüléséről, kifosztásáról vagy súlyhiányáról“ elneve
zésű új nyom tatvány rendszeresítése.

Uj nyom tatvány rendszeresítése a szórakoztató rádió
vevő berendezés átruházására.

A  P. Ü. Sz. 10. számú pótlékának szétosztása.
A  P. Ü. K. 3. számú pótlékának szétosztása.
V áltozások a rádiótáviratok díjazásában és kezelésé

ben.
Á ltalános távbeszélő-forgalom megnyitása M agyar- 

ország és D ánia közt.
A  biztosítandó táviró- és távbeszélő jövedéki be

vétel évi összegeinek újabb megállapítása.
Órajelzés.
Jutalom  a. rádió terjesztéséért.
K im utatás elveszett igazolójegyekről.
Az 1928. évi vidéki távbeszélő betűrendes és szak

névsor kiadása.
Személyzetiek.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1928 évi november havi 

forgalma.
Pályázat postam esteri állásra.
Pályázat postaügynöki állásokra,
K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

Kitüntetések.
I.

52.498.
A Kormányzó Un Ö Főméltósága Budapes

ten, folyó évi december hó 4-én kelt magas el
határozásával a Budapest—bécsi távbeszélő
kábel üzembehelyezése, valamint a budapesti 
távbeszélőhálózat automatizálása és kibővítése 
körül kifejtett értékes és eredményes munkás
ságukért Kol Ferenc h. államtitkári címmel és 
jelleggel felruházott posta műszaki főigazgató
nak a II. oszt. Magyar Érdemkeresztet, Lázár 
Lipót és Rédl Jenő postafőigazgatóknak pedig a
III. oszt. Magyar Érdemkeresztet adományozni 
méltóztatott.

Budapest, 1928. évi december hó 22-én.

II.
52.497.

A Kormányzó l’Jr ö  Főméltósága Budapes
ten, folyó évi december hó 4-én kelt magas el

határozásával megengedni méltóztatott, hogy 
Tersztyánszky Ákos, Ujj György és Toffler 
Gyula posta műszaki igazgatóknak, valamint 
Aigner Dezső posta műszaki igazgatói címmel 
és jelleggel felruházott posta műszaki taná
csosnak és Rimótzy Mihály posta műszaki ta
nácsosnak a Budapest—bécsi távbeszélőkábel 
üzembehelyezése, továbbá a budapesti távbe
szélőhálózat kibővítése és automatizálása körül 
kifejtett értékes és . eredményes munkássá
gukért elismerése tudtul adassék.

Budapest, 1928. évi december hó 22-én.

Elismerés.
51.420.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
Paskay Bernát postaműszaki főigazgatónak, 
Tomcsányi István postafőmérnöknek és Mâ  
gvari Endre postamérnöknek a lakihegyi 
rádióhirmondó-állomás és a budapesti Stúdió 
megtervezése és megépítése, Tichtl György



-> 1. szá m .

postaműszaki igazgatónak a kábelerősítő állo
mások, a lakihegyi rádióállomás és a budapesti 
távbeszélő mellékközpontok épületeinek ter
vezése és felépítése, dr. Tomits Iván postamű
szaki tanácsosok a távkábelek elektromos fel
tételeinek megtervezése és a végrehajtási mun
kálatok ellenőrzése, Lédeczy Sándor postamű
szaki igazgatónak és Koczka László postafő
mérnöknek a táviró- és távbeszélő készülékek 
és berendezések szabványosítása körül tanúsí
tott ügybuzgó és eredményes munkásságáért 
elimerését és köszönetét fejezte ki.

Budapesten, 1928. évi december hó 15-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
53.992.

A Charkovban megjelent „Das Neue Dorf“ 
c. német nyelvű sajtóterméktől a postai szállí
tás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1928. évi december hó 31-én.

A csomagok sommás rovatolásának kitérj esz 
tése a Cseh—Szlovákországgal való forgalomban 
és a 466. és 467. sz. nvomtatvánvok úibóli

dása.
029.

1929. évi január 1-től a cseh-szlovák kicse
rélő hivatalok a magyar-csehszlovák kölcsönös 
forgalomban váltott, valamint az átmenő, na
gyobb súlvú sommás csomagokat nem írják be 
többé egyenkint a rovatlapba hanem azokat 
sommásan jegyzik be a rovatlapba, illetve a 
sommás rovatolásra használt, a cseh szlovák 
igazgatás által új szöveggel kiadott fedő
lapokba.

Egyidejűleg a magyar kicserélő hivatalok 
által használt kötegiapok is (466. és 467. sz. 
nvomtatvánvok) megváltozott szöveggel újból 
kiadásra kerülnek.

A 466. sz. nyomtatványban az utánvételei 
csomagok bejegyzésére szolgáló hasáb elma
rad, a 467. sz. nvomtatvánv pedig egészen új 
szöveggel, illetve hasábbeosztással készül, mely
ben a darabszám és a súlvfokozat bejegyzésére 
szolgáló hasábokon kívül külön hasáb is van a 
100 frank értéknvilvánítással ellátott, a terje
delmes, továbbá az express csomagok feltün
tetésére.

A jelenlegi készlet elfogytával a szóban- 
forgó nyomtatványt a kicserélő hivatalok a 
szokott módon rendeljék meg.

Budapest, 1929. évi január hó 9-én.

A m. kir. postatisztképző-tanfolyam tantervének 
módosítása.

1.062.
A m. kir. postatisztképző tanfolyamnak a 

P. R. T. 1925. évi 58-ik számában 16.197. szám 
alatt közzétett tantervét az alábbiak szerint mó
dosítom:

A postakezelés, a távirdakezelés és a táv
beszélőkezelés című tantárgyak tananyagából 
a számviteli részt külön választom és annak 
„posta-táviró és távbeszélő számvitel“ címen 
heti egy órában előadott új tantárgyként való 
tanítását rendelem el. Tanterve a következő:

Az állami számvitel alapismeretei. Az álla
mi költségvetésre vonatkozó törvények ismer
tetése. A költségvetés készítésének módja. A 
költségvetési törvény és annak végrehajtása, 
mindezek egész röviden. A zárszámadás készí
tése. Az ellenőrzés és annak eszköze. A posta , 
távirda- és távbeszélő bevételeinek és kiadásai
nak ismertetése. A postapénztárakba befolyt 
pénzek átvétele, kezelése és elszámolása. Az 
utalványozás. A hivatal pénztárainak kezelése, 
ellenőrzése s az ezekkel összefüggő számadások 
készítése, az esetleges eltérések rendezése. A 
számadási okmányok kezelése, felterjesztése és 
ellenőrzése.

E tantárgyat a szakvizsga tantárgyai közé 
sorozom.

Elrendelem továbbá, hogy a m. kir. posta
tisztképző tanfolyam hallgatói a jövőben „a pos
tai tarifák és üzleti szabályok“ — című tantárgy
ból az alapvizsgát megelőzően írásbeli vizsgát 
is tegyenek, melynek tárgya díjazási példák 
megoldása legyen.

Az igazgatóságok és  ̂ hivatalok e rendele- 
temet a P. R. T. 1925. évi 58-ik számában közzé
tett 16.197. számú rendeletemnél megfelelően 
jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi január hó 8-án.

I. osztályú postamesteri állásra csak férfi posta
mesterek és postakiadók igényjogosultak.

1.170.
„A m. kir. postamesterek szolgálati sza

bályzatáénak 8. §-a értelmében I. osztályú pos
tamesteri állásra kizáróan csak olyan érettségi 
vizsgát tett, vagy ezzel egyenrangú más iskolai 
végzettséggel bíró férfi postamestert és posta
kiadót lehetne kinevezni, akinek legalább 10 évi 
postamesteri, illetve 15 évi postakiadói szolgá
lata van.



1. szám. 3
*

Ettől a szabálytól a szolgálati szabályzat 
10. és 59. §-a értelmében csak két esetben van 
eltérésnek helye.

1. Különös méltánylást érdemlő körülmé
nyek fennforgása esetén I. osztályú postames
teri állásra a hosszú és kifogástalan szolgálat 
után elhunyt postamester özvegyét is ki lehet 
kivételesen nevezni, ha az előírt szakképesítés
sel és megfelelő rátermettséggel rendelkezik. 
(Pmsz. 10. §.) .

2. A férfi postamesterek és postakiadók 
átmenetileg érettségi vizsga, illetve ezzel egyen
rangú más iskolai képzettség nélkül is kinevez- 
hetők. (Pmsz. 59. §.)

A Posta Rendeletek Tárában időnként köz
zétett pályázati hirdetmények alapján az I. 
osztályú postamesteri állásokra ennek ellenére 
rendszerint női alkalmazottak (postamesternők 
és postakiadónők) is pályáznak.

A szolgálati szabályzat hatálybalépése óta 
1. osztályú postamesteri állásra az átmeneti idő
ben — amely azonban már lejárt — két eset
ben kinevezett postamesternő családi és egyéb, 
körülményeik miatt más postamesteri állásrag 
való áthelyezésüket már a szolgálati szabályzat!-! 
kiadása előtt kérték s így I. osztályú postamesT 
téri állásra való áthelyezésük fentiekre való te-' 
kintettel történt. [

Minthogy a nem igényjogosult pályázók' 
kérvényeinek tárgyalása sok felesleges munkát 
okoz, figyelmeztetem a női alkalmazottakat 
(postamesternők, postakiadónők), hogy I. osz
tályú postamesteri állásra való kinevezésük 
iránt kérvényt ne adjanak be, mert ezt a szol
gálati szabályzat határozmányai alapján tárgy
talannak fogom tekinteni.

Sajnálattal tapasztalom azt is, hogy az al
kalmazottak a postamesteri állások elnyerése 
érdekében több oldalról is jövő protekciót 
vesznek igénybe s gyakran a helyi érdekeltsé
geket is cselekvésre késztetik és minden esz
közt megragadnak, hogy céljukat külső befo
lyással elérhessék.

Ez az eljárás, — amellett, hogy méltán sérti 
a kartársias érzést, — alkalmas arra, hogy az 
igazságba vetett hitet megingassa, mert rend
szerint arra irányul, hogy az illető az érdeme
sebb alkalmazottak rovására magának előnyt 
biztosítson. Annak, aki teendőit lelkiismeretes 
pontossággal végzi és híven teljesíti, külső be
folyásra nincs szüksége, mert szorgalommal és 
kifogástalanul teljesített munkája meg fogja ta
lálni jutalmát. A postamesteri állások betölté

sénél különben is egyedül a pályázók szogálati 
ideje és minősítése, valamint a helyi viszonyok 
szerint a nyelvismeret a döntő. A protekció 
igénybevétele tehát hiábavaló és felesleges.

Figyelmeztetem ezért a postamesteri állá
sokra pályázó alkalmazottakat, hogy a protek
ció igénybevételétől feltétlenül tartózkodjanak.

Egyúttal figyelmeztetem a postamesteri ál
lásokra pályázó alkalmazottakat arra is, hogy 
pályázati kérvényüket minden egyels esetben 
közvetlenül a pályázati hirdetményben megje
lölt postaigazgatósághoz adják be.

Budapest, 1929. évi január hó 8-án.

A magyar Nemzeti Munkavédelem (N. M. V.) 
szervezete a m. kir. postahivatalnál.

48.297.
I. Általános ismertetés.

(1) A magyar Nemzeti Munkavédelem (N.
M. V.) a magyar állam hivatalos szerve.

(2) A N. M. V. célja a közüzemek, valamint 
a létfentartáshoz' nélkülözhetetlen közérdekű 
üzemek és munkálatok zavartalan működésé
nek biztosítása, illetve azok veszélyeztetése ese
tén a szükséges munkák elvégzése, nemkülön
ben a munkaeszközök ellen irányuló esetleges 
támadások elhárítása. Hivatása kiterjed az 
elemi csapások elleni védekezésre is, sőt fela
data lehet az is, hogy zavargások idején a tör
vényes rend és a közbiztonság fentartásában 
is közreműködjék.

(3) A N. M. V. nem titkos alakulat. Politi-- 
kától mentesen dolgozik és működése nem irá
nyul egyik társadalmi réteg ellen sem.

(4) A N. M. V. a m. kir. belügyminiszter 
legfőbb felügyelete és irányítása alá tartozik és 
a minisztérium VII. közbiztonsági osztálya ke
retében, mint ennek alosztálya működik.

II. Az N. M. V. szervezett tagozódása:
(1) 1. Budapest székesfőváros és közvetlen 

környékének munkavédelme közigazgatási ke- 
rületenkint feloszlik I.—X. kér. kirendeltségre, 
továbbá a kispesti, pesterzsébeti, újpesti és 
nagytétényi kirendeltségekre.

(2) 2. Egyes törvényhatóságok,
(3) 3. fontosabb ipargócpontok és bányák,
(4) 4. közérdekű közüzemek munkavé

delme. Ilyenek a posta, vasút és hajózás stb.,
(5.) 5. a műegyetem és tudományegyetem

N. M. V. csoportja.
(6) A törvényhatósági (tehát nem postai, 

hanem vármegyei, illetve városi) n. m. v. híva-
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talok működési területe a szolgabírói járások
nak megfelelően n. m. v. körzetekre vannak 
beosztva, melyeknek vezetői a vármegyei n. m. 
v. hivatalok vezetői által megbízott körzetve
zetők.

(7) A körzet további tagozódása az alkörzet, 
ahova az egyes körjegyzőségek (esetleg több 
is) területei tartoznak.

III. Munkába szólítás.
(1) Ha a n. m. v. szervezet munkába szólí- 

tása szükségessé válik, azt a m. kir. belügymi
niszter úr rendeli el és rendszerint írásban 
„felhívás“ kézbesítése útján történik.

(2) Minden munkába szólított tag igazol
ványt kap, melynek alapján feladatszerű műkö
dési ideje alatt hatósági közegnek kell őt tekin
teni és mint ilyen büntetőjogi védelem alatt 
áll. Az igazolvány a kordonok átlépésére is jo
gosít.

(3) 'A szervezet tagjai munkábalépésük 
ideje alatt megfelelő díjazásban részesülnek, 
úgyszintén baleset és betegség esetére biztosít
va vannak.

(4) Ha az igénybevétel szüksége megszűnik, 
a munkába szólított tagok leszereltetnek.
IV. A N. M. V. szervezete a m. kir. postánál.

(1) A m. kir. posta N. M. V. szervezete az 
egész országban önálló egységet képez és a köz
ponti vezető személyén keresztül közvetlenül 
kapcsolódik a m. kir. belügyminisztérium VII. 
N. M. V. osztályához. Ez azt jelenti, hogy a 
posta tényleges személyzetének tagjai sem Bu
dapesten, sem a vidéken a törvényhatósági 
(városi, illetve vármegyei) n. m. v. hivatalok lét
számába nem szervezhetők be.

(2) A m. kir. posta n. m. v. szervezetének 
tagozódása azonos a m. kir. posta szervezeti ta
gozódásával. Van tehát a postavezérigazgató
ságnak, külön a postavezérigazgatóság 8. és 9. 
(üzemi) osztályainak, a központi számvevőség
nek, a központi hivataloknak, az igazgatóságok
nak, műszaki felügyelőségeknek, a kincstári és 
a postamesteri postahivataloknak n. m. v. cso
portja.

(3) A postavezérigazgatóságnál működő 
n. m. v. csoportnak elnevezése: „A m. kir. posta 
n. m. v. központi csoportja.“ Ennek vannak alá
rendelve a többi összes postai szervek n. m. v. 
csoportjai.

A központi csoport élén a vezérigazgatóság 
A) (Posta) főosztályának vezetője áll, akinek 
helyettese a X./l. (személyzeti) ügyosztálynak 
vezetője. A többi postai szerv n. m. v. csoport

jának vezetője az, aki az illető postai szervnek 
is a vezetője. Minden postai szervnél a n. m. v. 
ügyek intézésével lehetőleg katonaviselt egyén 
bízandó meg, mint n. m. v. előadó.Kivételt ké
peznek a kisebb kincstári és a postamesteri pos
tahivatalok; ahol a hivatalvezető, illetve a pos
tamester személyesen köteles a vezetéssel járó 
összes teendőket elvégezni.

(4) A n. m. v. ügveket központi (miniszteri, 
illetve vezérigazgatósági) hatáskörben 1929. évi 
január hó 1-től kezdődően a postavezérigaz
gatóság X./l. (személvzeti) ügyosztálya intézi; 
a postavezérigazgatóságnak közvetlenül alá
rendelt postahivatalokra nézve pedig a posta
vezérigazgatóságnak X./8. (postaüzemi) illetmé
nye X./9. (táviró- és távbeszélő üzemi) ügyosz
tályai intézik.

(5) A székesfőváros üzemének speciális 
helyzetére való tekintettel az üzembiztosítás 
szempontjából a postai épületőrségek felett — 
úgy mint eddig — a n. m. v. központi vezető 
közvetlenül rendelkezik.

(6) A m. kir. posta n. m. v. szervezetének 
tagja lehet minden oly postaalkalmazott (akár 
kincstári, akár postamesteri és akár tiszti, akár 
altiszti, továbbá távirdamunkás, postaküldönc 
stb. kategóriából való) akinek feltétlen megbíz
hatóságáról a postai szerv vezetője (főnök, 
építési osztályvezető, postamester stb.) meg
győződött és az illető nem csupán ideiglenes, 
— rövidebb időre felfogadott — alkalmazott.

(7) Önkéntes jelentkezés esetén az illetékes 
postai szerv vezetője (főnöke) bírálja el, hogy 
az illető egyén a beszervezésre alkalmas-e?

(8) Egyébként a tagokat rendszerint a fő
nök kellő megismerés után hivatalból szólítja 
fel a n. m. v.-be való belépésre.

V. A m. kir. posta n. m. v. szervezetének 
feladata.

A m. kir. posta n. m. v. szervezetének két
irányú feladata van.

(1) 1. Az állami és társadalmi létfentartás- 
hoz nélkülözhetetlenül szükséges posta, táviró, 
távbeszélő és rádió hírszolgálatnak az egész or
szág területén minden körülmények között való 
ellátása, esetleges sztrájkokkal szemben is; te
hát az üzemellátás és

(2) 2. az üzemnek még az esetleges külerő- 
szakkal szemben való megvédése is, vagyis az 
üzembiztosítás, azaz a postaépületek megvé
dése.

(3) Az üzemellátásról az illetékes postai 
szerv (igazgatóság, műszaki felügyelőség, hiva
tal stb.) vezetője gondoskodik.
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(4) Az üzembiztosításról való gondoskodás 
ellenben 2-féle módon történik, aszerint, amint 
Budapest székesfőváros területéről, avagy a vi
dékről van szó. Ugyanis Budapesten, ahol a 
fontosabb postaépületekben épületőrség műkö
dik, az illető épületnek védelméről az ott levő 
épületőrség vezetősége, ellenben vidéken a pos
tahivatalok megvédéséről, tehát az üzembizto
sításról a törvényhatósági (vármegyei, illetve 
városi) n. m. v. hivatal (körzet, alkörzet) veze
tője gondoskodik.

(5) A budapesti épületőrségek vezetője sze
mélyének kijelölése központilag történik. Ön
ként értetődik, hogy ha valamely épületben 
több különálló szerv (hivatal) működik, abban 
az esetben az épületőrség vezetője személyének 
kijelölése iránt külön történik intézkedés.

VI. Munkábaszólítás a m. kir. postánál.
(1) A m. kir. postánál a munkábaszólítást a 

belügyminiszter úrral egyetértve rendelem el.
(2) Ha valamilyen sztrájk esetén a m. kir. 

posta n. m. v. szervezete munkábaszólítást 
kapna, az üzemet ellátó személyzet szolgálatba 
állításáról az illető helyi postai szerv vezetője 
gondoskodik.

(3) Az üzembiztosításra a maga részéről is az 
épületben, illetve annak környékén az előkészü
leteket megteszi. Egyidejűleg Budapest székes- 
főváros területén az épületőrség vezetősége 
azonnal gondoskodik !az üzembiztosító oszta
goknak a saját épületben levő szervek (hivata
lok) létszámából állandóan kijelölve levő ta 
gokból való összeállítása és az őrhelyekre való 
kirendelése iránt. Vidéken a postai szerv veze
tője a legrövidebb úton megkeresi a törvény- 
hatósági n. m. v. hivatal (körzet, alkörzet) helyi 
vezetőjét a nyugalmi időben előre megállapí
tott őrségnek kirendelése iránt.

(4) Munkábaszólítás idején az üzem ellá
tása, illetve a körülmények kényszerítő beha
tása alatt meghatározandó szükség-forgalom 
megállapítása és lebonyolítása érdekében (kü
lönleges intézkedések lépnek életbe.

(5) A szükség-forgalom lebonyolítására 
nézve a szükség-szolgálati beosztás az irány
adó, melyet minden vezető már most a nyugal
mi időben elkészítve a n. m. v. iratok között 
megőrizni köteles.

Ezt az ellenőrzéssel megbízott kiküldöttek 
időnkint felülvizsgálni tartoznak.

(6) Fontos érdeke a posta vezetőinek, hogy 
a törvényhatóság n. m. v. szervének helyi ve

zetőjével már most — nyugalmi időben — meg
ismerkedjenek és az összeköttetést azzal állan 
dóan fentartsák. Ha pedig a törvényhatósági 
n. m. v. hivatal vezetője, avagy ennek megbí
zottja a postahivataloknál a biztonsági intéz
kedések ügyében látogatást tesz, kellő igazolta
tás után; részére a postahivatalok a felvilágosí
tást adják meg.

(7) A székesfővárosban és vidéki nagyobb 
városokban, ahol több postahivatal működik, 
a szükséghez képest a kisebb postahivatalok 
működését szüneteltetem. Budapesten erre 
nézve központilag intézkedem, vidéken pedig 
az illetékes postaigazgatóság saját hatásköré
ben rendelkezik.

VII. A beszervezés módja.
(1) A N. M. V.-be való beszervezéskor az 

érdekelt egyénnel az n. m. v. szervezetnek, a 
szervezet nemes céljának és hazafias feladatá
nak ismertetése után a n. m. v. kötelezvényt 
kell kitöltetni és az esküt vele letétetni. Az eskü 
mintája, illetve az eskü letevésére vonatkozó 
jegyzőkönyv az újabb nyomtatványon a köte
lezvény túloldalán van.

(2) E két okmányt gondos kitöltés és lebé
lyegzés után a kincstári szervek maguk őrzik 
meg, a postamesteri hivatalok pedig az igazga
tóságokhoz terjesztik fel,

(3) A beszervezéskor minden egyes tag ré
szére a belügyminisztérium által újabban ki
adott zöldesszínű igazolványt kell kiállítani. 
Ezeket az igazolványokat a postai kincstári 
szerv főnöke írja alá; az ügymenet egyszerűsí
tése céljából ezeket ellenőrző aláírás végett 
most már nem kell többé a posta n. m. v. köz
ponti vezetőségéhez felterjeszteni. A postames
teri hivatalok személyzetének igazolványait a 
beszervező biztos, illetve ha a postamesteri al
kalmazott beszervezése a postamester útján 
történik, azt az I. osztályú postahivataloknál a 
postamester, kisebb postamesteri hivatalok 
személyzetének igazolványait pedig az illetékes 
postaigazgatóság vezetője, avagy helyettese 
írja alá.

(4) Az új zöldszínű igazolványok hátlap
jára nem szükséges az illető egyén fény
képének felragasztása, mert a postasze
mélyzetnek az a része, amely vasúti arcképes 
igazolvánnyal, illetve arcképes postakiadói iga
zolvánnyal rendelkezik, ezzel igazolhatja ma
gát az n. m. v. igazolvány egyidejű felmutatása 
mellett. Ezek igazolványainak hátlapján tehát
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az arckép helyére egyszerűen az arcképes iga
zolvány számát kell odaírni. Természetesen 
meg kell jelölni azt, hogy Máv. vasúti, avagy 
postakiadói arcképes igazolványról van szó.

(5) Akinek pedig nincs ilyen arcképes iga
zolványa, ennél a beszervező egyén az igazol
ványt a hátlapon az illetővel aláíratja és ezt az 
aláírást a következő záradékkal hitelesíti: „Az 
igazolvány tulajdonosának személyazonosságát 
és az aláírás valódiságát igazolom. Kelt . . .
19 . évi . . . .  hó . . -án.“ Aláírás 
és bélyegzőlenyomat sohase maradjon el e zá
radék mellől.

(6) Az igazolványokat számozás végett 
egyébként az igazgatósághoz fel kell terjeszte
ni, mely alkalommal az igazgatóságok az igazol
ványokat a kiállítás helyességére nézve felül
vizsgálják. Ennek megtörténte után az igazga
tóságok (műszaki felügyelőségek a vonalfelvi
gyázókét) az igazolványokat a postamesteri hi
vataloknak visszaküldik.

(7) Az igazolványt az összes postai szervek, 
amelynél az illető' tag postai szolgálatát tel
jesíti, tehát ahol az illető beszervezve is van, 
ennek a tagnak pontos lakcímével és az igazol
vány számával ellátott, de le nem ragasztott 
borítékban őrzik, hogy azt bármely percben, le
zárás után, az illető n. m. v. tagnak kézbesíthes
sék.

(8) Ugyanebben a borítékban kell tartani 
az illető tag nevére a munkábaszólításra vonat
kozóan kiállított felhívást is, amely nyomtat
ványt azonnali jelentkezésre kell kitölteni és a 
kézbesítés napjával keltezni. így: „Kelt: a kéz
besítés napján.“

(9) Ugyancsak ebbe a borítékba kell bele
tenni a tagok részére szóló tudnivalókat is, 
amely a munkába szólítás esetében való maga
tartásra vonatkozóan ad a tagnak útbaigazítást.

(10) Mindezekre az iratokra a tag igazol
ványának számát rá kell írni és az ezeket tartal
mazó borítékokat a postahivatalok (szervek) 
vezetői az egyes tagok pontos lakcímével el
látva, a gyors és akadálytalan kézbesítés érde
kében kézbesítőjárásonkint rendezve, tartoz
nak mindenkor készen kéznél tartani.

(11) Munkábaszólítás esetén a hivatal főnöke 
ezeket a felhívást stb. tar almazó borítékokat a 
szolgálatban lévőknek késedelem nélkül átadja, 
a szolgálatban nem levőknek pedig azonnal a la
kására kézbesítteti.

(12) A felsorolt nyomtatványokat a m. kir.

posta n. m. v. központi vezetősége küldi szét és 
a pótlást is onnan kell kérni. Kivételesen sürgős 
szükség esetén a vidéki postahivatalok ily 
nyomtatványokért a területileg illetékes tör
vényhatósági n. m. v. hivatalhoz fordulhatnak, 
de csak azok a postahivatalok, amelyek szék
helyén törvényhatósági n. m. v. hivatal műkö
dik. Különben pedig azokat a postahivatalok a 
felettes igazgatóságuktól kérjék.

VIII. Nyilvántartás.
(1) Minden egyes postai szerv (igazgatóság, 

műszaki felügyelőség, hivatal stb.) tartozik a n.
m. v.-be beszervezett, tényleges szolgálatot tel
jesítő létszámról pontos kimutatást készíteni 
és azt a n. m. v. okmányokkal együtt gondosan 
megőrizni.

A kimutatás rovai: folyószám, név, állás, 
születési év, lakás (ucca, házszám), n. m. v. iga
zolvány száma, észrevétel.

(2) Budapesten külön nyilvántartást kell 
készíteni az üzemi és külön az üzembiztosító 
létszámról.

(3) Az egyének a hivatali rangsor szerint 
sorolandók fel a kimutatásokban. Elől a tisztvi
selők (férfiak, azután a nők) s azután az altisz
tek (férfiak, esetleg, nők) következnek.

(4) Vidéken az üzemi és üzembiztosító lét
szám külön csoportosítása felesleges, mert ott 
az egész létszámot az üzemellátásra veszem 
igénybe.

(5) Zavarok és visszaélések elkerülése vé
gett az igazolványszámokról az igazgatóságok, 
műszaki felügyelőségek és központi hivatalok 
olyan külön nyilvántartást készítsenek, mint a 
postatakarékpénztári betétkönyvecskékről szo
kás. Az egyes ilyen szervek a részükre kiutalt' 
sorszámokat írják be a most készítendő kimu
tatásba, tekintet nélkül arra, hogy jutott-e a ré
szére annyi »igazolvány-nyomtatvány és hogy 
még annyi beszervezett tagja nincs is. A szám
kontingenst most az új zöldszínü igazolványok 
kiadása alkalmából bőven állapítottam meg 
azért, hogy egy-egy szerv csak egy csoportbeli 
sorszámot kapjon.

(6) A nyugdíjas postai személyzetet a tör
vényhatósági n. m. v. hivatalok tartják nyilván, 
minélfogva a nyugdíjasok összes n. m. v. okmá
nyait rövid átirattal oda át kell küldeni.

(7) A létszámból elbocsátás vagy elhalálo
zás folytán törölt személyzet n. m. v. okmányait 
a kincstári szerv vezetője megsemmisíti, a pos
tamesteri hivatalok az ilyen okmányokat meg
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semmisítés végett felettes igazgatóságukhoz 
terjesztik fel.

A megsemmisítés folytán felszabaduló sor
számot új tag igazolványának megszámozására 
fel lehet használni.

(8) A postaigazgatóságok kötelesek a tör
vényhatósági n. m. v. hivatalokat havonkint tá
jékoztatni a területükön időközben újonnan 
beszervezett postahivatalokról, valamint az 
újonnan megnyílt távíró, avagy távbeszélő köz
pontokról (esetleg postaügynökségekről, ha t. i. 
az távbeszélővel egyesíttetik), azért, hogy a tör
vényhatósági n. m. v. hivatalok a náluk levő 
nyilvántartást kiegészíthessék és főleg, hogy a 
szükséges üzembiztosító létszám beszervezésé
ről gondoskodhassanak.

Elv ugyanis az, hogy az összes táviró, avagy 
távbeszélővel egyesített tehát még a III. és IV. 
osztályú postamesteri hivatalok, sőt postaügy
nökségek is beszerveztessenek.

(9) Ezek beszervezését a helyszínére rovan- 
csolás végett kiküldöttek tartoznak elvégezni.

IX. Létszámjelentés.
(1) Az összes n. m. v. szervek a beszerve

zett létszámról negyedévenkint: január, április, 
július és október hó 5-ig létszámjelentést és n.
m. v. változási kimutatást tartoznak felettes 
hatóságaikhoz felterjeszteni avégből, hogy 
azoknak a m. kir. posta n. m. v. központi veze
tőségénél összefutó adatai alapján, a belügymi
nisztériumot a pontos létszámról tájékoztatni 
lehessen.

(2) A n. m. v. változási kimutatást azért 
rendelem el, mert különösen a postamesteri 
postahivatalok nem jelentik a személyzetükben 
beállott változásokat a beszervezett, de más hi
vatalhoz távozott n. m. v. tag n. m. v. okmá
nyait (borítékban az igazolvány, a munkába 
szólító felhívás és a tudnivalók) felettes igazga
tóságukhoz nem terjesztik fel, hanem oly n. m. 
v. okmányokat is tartanak maguknál, amelyek 
tulajdonosai (kiadók) a hivatal kötelékéből már 
hónapok óta eltávoztak. Ez a n. m. v. okmányok 
elkallódására vezethet, amit pedig a n. m. v. 
igazolványokkal űzhető visszaélések miatt ke
rülni kell.

X. Ügyiratkezelés.
(1) Az n. m. v. ügyiratokat a m. kir. posta 

kincstári szervei az általános iratkezeléstől el
különítve kezelik. Külön n. m. v. iktatót és irat
tárt tartanak. Ezeket az iratokat az elvi jelentő
ségű szabályrendeletek kivételével 3 év után se
lejtezhetik.

(2) A postamesteri hivatalokat a külön n. 
m. v. iratkezelés alól felmentem. Ezek a hivata
lok az n. m. v. levelezést az általános iktató- 
könyvbe iktassák be és az elvi jelentőségű sza
bályrendeletek kivételével az általános irattár
ban őrizzék meg. De megkülönböztetésül a töb
bitől, úgy az iktatókönyvben az illető tételnél, 
mint az összes ilyen iratokon az iktatószám 
mellé az n. m. v. betűket kell odairni.

(3) Az elvi jelentőségű szabályrendeleteket, 
valamint az n. m. v. okmányokat (a nyitott bo
rítékban az n. m. v. igazolvány, felhívás és tud
nivalók) a postamesteri hivatalok a szemle- 
könyben tartoznak megőrizni.

XI. Vegyes rendelkezések.
(1) A m. kir. posta n. m. v. szolgálatát is 

postai szolgálatnak tekintem, minélfogva ezt a 
szolgálati ágat is — különps tekintettel annak 
hazafias nagy jelentőségére — ugyanolyan lel
kiismeretes pontossággal kell ellátni, mint a 
postának bármelyik szolgálati ágát.

(2) E szolgálat ellenőrzését a központi hi
vataloknál, az igazgatóságoknál és a kér. mű
szaki felügyelőségeknél központilag a m. kir. 
posta n. m. v. központi vezetője avagy helyet
tese, (esetleg a belügyminisztérium N. M. V. 
postaügyi előadójával együtt) és a központi biz
tosok végzik, a postahivataloknál pedig a most 
nevezetteken kívül még a hivatali szemlét tartó 
postaigazgatósági kerületi biztosok is.

(3) A m. kir. posta n. m. v. központi cso
portjának mostani vezetője Csatth Béla posta
főigazgató, a X./A. főosztály vezetője, helyet
tese pedig Soós Gyula postafőigazgató, a X./l. 
ügyosztály vezetője.

(4) Az n. m. v. szolgálat részleteire vonat
kozóan akár. általam, akár a n. m. v. központi 
vezetőség által eddig kiadott érvényben levő 
ama rendelkezések, amelyeket a jelen rendelet 
kifejezetten nem hatálytalanít, ezután is ér
vényben maradnak.

(5) Végül elvárom, hogy a m. kir. postának 
minden megbízható alkalmazottja a m. kir. 
posta n. m. v. szervezetének tagja legyen.

Budapest, 1929. évi január hó 3-án.

A magánértékcikkárusok kiszolgálási rendjének 
módosítása.

46.447.
Az 1923. évi P. R. T. 66. számában megje

lent 24.701. számú rendelet 5. pontjában rend
szeresített tájékoztató 10. pontjában foglalt
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azt a rendelkezést, hogy a magánértékcikkáru- 
sok rendszerint csak hetenként kétszer vásárol
hatnak értékcikkeket, odamódosítom, hogy a 
magánórtékcikkárusok részére ezentúl rendsze
rint hetenként háromszor adható ki értékcikk.

Felhatalmazom az igazgatóságokat, a m. 
kir. postavezérigazgatóságnak közvetlenül alá
rendelt postahivatalokra nézve pedig a posta- 
vezérigazgatóságnak 8. postaüzémi osztályát, 
hogy a helyi körülmények által indokolt esetek
ben — amennyiben az a pénztári szolgálat za
vartalan menetét nem veszélyezteti -— enge
délyt adhatnak arra is, hogy a postahivatalok 
a magánértékcikkárusok értékcikk megrende
léseit hetenkint háromnál többször is kielégít
sék.

Végül nyomatékosan felhívom a postahi
vatalokat, hogy a bizományi értékcikkhitel ren
deltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére 
kellő gondot fordítsanak.

Ezt a rendeletet a postahivatalok a fent- 
idézett rendelet megfelelő pontjánál jegyez
zék elő.

Budapest, 1929. évi január hó 3-án.

Kalauzposták közlekedésében beállt változások.
Üj kalauzposta életbeléptetése.

53.987.
A Kalocsa-Kiskőrös 186. sz. kalauzposta f. 

évi január hó 2-tól március hó 20-ig terjedő 
idő alatt a 4729. sz. vonat helyett a 4761. számú, 
a Kiskörös-Kalácsa 186. sz. kalauzposta pedig a 
4730. sz. vonat helyet a 4728. sz. vonatban köz
lekedik.

Keszthely és Ukk közt fenntartott 197. sz. 
kalauzposták ezentúl csak Tapolca és Ukk közt 
közlekednek. És pedig az Ukk-Tapolca 197. sz. 
kalauzposta a 7524, a Tapolca Ukk 197. sz. ka
lauzposta pedig a 7521. sz. vonatban.

Keszthely és Ukk közt új, a 198. számú ka
lauzposták rendeztettek be. A Keszthely-Ukk 
198. sz. kalauzposta a 7527/a 7537. számú, az 
Ukk-Keszthely 198. számú kalauzposta pedig a 
7538. sz. vonatban közlekedik.

A hivatalok e változásokat a P. R. Tára 
múlt évi 22. számában közzétett 17.634. számú 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi január hó 4-én.

Helyesbítés a „M. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsora“ című segédkönyvben.

52.635.
Ez idő szerint Budapest területén lévő 

,.Remetekertváros“ postaügynökség eddigi 7. 
díjnégyszögszámát a budapesti postahivatalok 
díjnégyszögszámával egyezően 1-re változta
tom.

Ennélfogva „A magyar kir. postahivatalok 
és ügynökségek névsora“ című segédkönyvben 
a remetekertvárosi postaügynökség díjnégy
szögszámát és díjövszámát :— hivatkozással e 
rendeletemre —- a budapesti postahivataloknál 
feltüntetett díjnégyszögszámra és díjövszámra 
kell helyesbíteni.

Budapest, 1929. évi január hó 9-én.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyv helyes
bítése.
1.232.

Székesfehérvár 1. Tác—Soponya—Nagy- 
láng—Kálóz között közlekedő magánvállalko
zásban fentartott autóbuszjáratot felhasználom 
az említett hivatalok, illetve ügynökségek kö
zötti postaszállítás ellátására. A járat vonala 
mentén fekvő hivatalok részére Székesfehérvár 
1. sz. postahivatal indít egyesített zárlatokat.

Ehhez képest az érdekelt postahivatalok a 
nekik használara leadott „Irányítási Füzet“-ben 
az utolsó rovatban jegyzett adatokat töröljék s 
helyéttük Tác, Soponya, Nagyláng és Kálóznál 
Székesfehérvár l.-et, Csősznél Soponyát és Kis
lángnál pedig Nagylángot írják be.

A hivatalok pedig a postaszállításra fel
használt autóbuszjáratoknak a P. R. T. 1928. évi 
22-ik számában közzétett jegyzékét a változás
nak megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi január hó 8-án.

Változások az irányítási füzetben.
508.

A P. R. T. 1928. évi 29. számában megjelent 
24.214. számú 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.
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Ácsa 7 69 —

Árpádhalom  pu. 7 Szentes 17461 v. 
1. 4/7446 v.

helyette: Szcntcs/174 
„ 1. 4/7524 v.

Balatonederics 7 Az összes adat 198, 48

Balatongyörök 7 ” . 198, 48

Balatonszentgyörgy 1
7

—
p. u.
az 1. sorban 197 helyett: 198 
a 2. ,, 8 után: 197

Balf 7 (V. 15.—IX. 30,) 57 —

Bcrccl 7 69 helyette: 70

Beremend 7 — 188 után: 187

Cibakháza 7 102 —

Csab rendek 7 — 197 helyett: 197

Domony 7 69 ' helyette: 70

Fábián pu. 7 — 7446 v. helyett: 7425 v.

Gádoros 7 1. 4/7424/7446 v. -  —

G algaguta 7 69 helyette: 70

Galgagyörk 7

7

69 „ 70

Galgamácsa 69 „ .  70

Gogánfa 7 197
\ _ -

Gödre 7 — Sásd elé: Kaposvár/gk.

G yőrvár 7 23 —

Jutás 7 — 1802 v. u tán: Veszp. 1/gk.

Kiskundorozsm a 7 — 76 után: 4

Kistapolca pu. 7 188 Siklós/188 u tán: 187, 187
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Hivatal, ügynökség

H
án
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di

k
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Kistelek 7 — 3 után: 4 (1/2—111/20)

Kisvaszar 7 Szalatnak U jdom b pu., 44

Lesencetomaj 7 — 197 helyett: 197

M agyarnándor 7 69 helyette: 70

M ihályfa 7 — 197 helyett: 197

M ohóra 7 69
■ \

helyette : 70

N agyharsány 7 188 188 u tán: 187, 187

Nagyrév 7 200 Cibakháza

N ógrádkövesd 1
7 69

pu.

O csárd—Vaskapu pu. 7 187 —

Pécs 2

*>

7 3 sorban: 1. 32 
6 sorban: 1. 128/6218 v.

2 sorban 32 helyett: 32
„ 130 „ 136 
, 6437 v. elé:—1. 162

3 „ 44 helyett: 44 
6 „ 1. 20 6218 v.

Siklós 7 — 187 után: 187

Sümeg 7 7512 v. után: 1. Bp. 72/7524 v. 7512 v. után: 198, 197 és 197 he
lye tt: 197 és 197, 197 után: 
198

Szentes 7 — 1. 4/7436 v. helyett: 1. 4/7436 v.

Szentetornya 7 1. 4 7424/7446 v. —

Szügy 7 69 —

Tapolca 7 1. Bp. 72 elé: 198,
1. Bp. 72 után: /198 
7522 v. helyett: 7512 v„ 
197 helyett: 197,
197 után: Veszpr.'gk.
2 sorban 197 helyett; 198

Ukk 7 — 84 után: 198

Vonyarcvashegy pu. 7 az összes adat 198, 48

Zalaegerszeg 7 az 1. sorban: 47, 1. Zalaegerszeg 
a 4. sorban: 197,Zalaegerszeg/gépk.

az 1. sorban: 47 helyett: 198, 
a 2. „ 7537 v. u tán: 

Zalaeg /gk.
a 3. sorban 48 után: 1. 197, 

Zalaeg./gk.
Budapest, 1929. évi január hó 3-án.
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„Fedezetilap szorgalmazása“ című nyomtatvány 
rendszeresítése.

28.177.

Távirat^ utalványok hiányzó fedezeti lap
jainak szorgalmazására úgy a belföldi, mint a 
külföldi forgalomban használandó „Fedezeti 
lap szorgalmazása“ című, 786. sz. magyar-fran
cia szövegű nyomtatványt rendszeresítettem.

E nyomtatványból az első készlettel az 
anyagraktár hivatalból látta el a hivatalokat.

Budapest, 1928. évi december hó 31-én.

Magyar-francia szövegű „Tényállási jeg'yző- 
könyv csomag sérüléséről, kifosztásáról vagy 
súlyhiányáról“ elnevezésű új nyomtatvány 

rendszeresítése.

37.328.

A sérült vagy kifosztott állapotban, esetleg 
súlyhiánnyal érkező, külföldi eredetű, illetve 
külföldre szóló csomagokról felveendő tényállás 
céljaira „Tényállási jegyzőkönyv csomag sérü
léséről, kifosztásáról vagy súlyhiányáról“ elne
vezésű 643. számú, magyar-francia szövegű 
nyomtatványt rendszeresítettem. E nyomtat
vány a külföldi igazgatásokkal való tárgyalás 
megkönnyítésére szolgál s ezért minden olyan 
esetben, amikor külföldről eredő csomagról van 
szó, amikor tehát a felelősség kérdésében előre
láthatóan idegen igazgatással való tárgyalásra 
is sor kerülhet: a tényállást e magyar-francia 
szövegő nyomtatványon kell felvenni. E nyom
tatványt tehát elsősorban a kicserélő posta- 
hivatalok és a kicserélő szolgálattal megbízott 
mozgóposták (illetve ezek főnökségei), továbbá 
— különösen a térti csomagokra nézve — a 
vámközvetítő postahivatalok használják s így 
azok is rendelhetik meg a szükséges mennyi
ségben.

E hivatalok tartoznak belföldi postahivata
loktól netalán beérkező magyar szövegű tény
állási jegyzőkönyv mellé e nyomtatvány fel- 
használásával francia szövegű jegyzőkönyvet is 
csatolni. Hasonlóképen a külföldi kártérítési 
ügyekkel foglalkozó közigazgatási előadók e 
nyomtatvány felhasználásával készítik a ma
gyar szövegű jegyzőkönyvnek á tárgyaláshoz 
szükséges francia fordítását.

A belföldi forgalomban továbbra is a 641.

sz. (magyar szövegű) nyomtatványt kell hasz
nálni.

A postahivatalok az új nyomtatványt je
gyezzék elő a P. R. T. 1912. évi 42. számában 
közreadott nyomtatvány-kimutatásban.

Budapest, 1929. évi január hó 4-én.

Üj nyomtatvány rendszeresítése a szórakoztató 
rádióvevő berendezés átruházására.

34.203.
788. nyomtatványszáim alatt „Szórakoztató 

rádióvevő berendezés átruházása“ elnevezéssel 
új nyomtatványt rendszeresítettem.

A kir. hivatalok az új nyomtatványból 
szükséges mennyiséget közvetlenül rendeljék 
meg a posta központi anyagraktárából, a válto
zást pedig a P. R. T 1912. évi 42. sz.-ban közzé
tett nyomtatványkimutatásban jegyezzék elő.

Budapest, 1928. évi december hó 21-én

A P. Ü. Sz. 10. számú pótlékának szétosztása.
51.378.

A P. U. Sz. helyesbítésére vonatkozó 10. 
pótlék megjelent.

Azok között, akik annakidején a P. Ü. Sz. 
egy-egy példányát hivatalból kapták, a 10. sz. 
pótlékot is díjtalanul hivatalból osztatom szét. 
Azok, akik példányokat vásároltak, a pótlékot, 
valamint utólagos rendelésnél most már az 1—9. 
sz. pótlékokat is — kívánságra szintén díjmen
tesen kaphatják meg.

Felhívom a postahivatalokat és a posta 
egyéb szerveit, hogy a pótlék alapján a P. U. 
Sz.-t pontosan javítsák és a fedőlapokat az ott 
megjelölt helyekre ragasszák be.

Budapest, 1928. évi december hó 20-án.

A P. K. U. 3. számú pótlékának szétosztása.
51.374.

A P. K. U. helyesbítésére vonatkozó 3. 
számú pótlék megjelent.

E pótlékot úgy a hivatalból kiosztott, 
mint a vásárolt példányok tulajdonosai között 
díjtalanul hivatalból osztatom szét.

Felhívom a postahivatalokat, és a posta
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egyéb szerveit, hogy a pótlék alapján a P. K. 
U.-t pontosan javítsák, a fedőlapokat az ott 
megjelölt helyekre ragasszák be és a változások 
keresztiilvezetésének megtörténtét az „Előjegy
zésibe írják be.

Budapest, 1928. évi december 20-án.

Változások a rádiótáviratok díjazásában és 
kezelésében.

53.661.
A Washingtonban 1927. évi november hó 

25-én kelt nemzetközi rádió-táviró egyezmény 
és az ahhoz tartozó szabályzatok életbelépteté
sével kapcsolatban a rádió-táviratok díjaira és 
kezelésére vonatkozólag 1929. évi január hó 
1-től kezdődőleg a következőket rendelem:

1. Rádió-távirat mozgóállomástól eredő, 
vagy oda szóló olyan távirat, amelyet az egész 
úton vagy annak egy részén rádió-berendezések 
útján továbbítanak.

2. Mozgóállomás olyan rádióállomás meg
jelölésére szolgál, amely helyét változtathatja 
és rendszeresen változtatja is.

A mozgóállomás lehet fedélzeti állomás, 
amely állandóan le nem horgonyzott hajó fedél
zetén és lehet légijármű-állomás, amely légijár
művön van elhelyezve;

3. Szárazföldi állomás a mozgóállomáson 
kívül minden más oly rádióállomás, amelyet a 
mozgóállomásokkal való rádióközlekedésre 
használnak.

4. Parti állomás a fedélzeti állomásokkal 
való levelezésre szolgáló szárazföldi állomás.)

5. A rádiótáviratokat a táviratokra előírt 
általános szabályok szerint kell szerkeszteni. A 
nemzetközi jelkódex betűcsoportjainak alkalma
zása meg van engedve.

A mozgóállomásokra szóló rádiótáviratok 
címének lehetőleg teljesnek kell lennie. A cím
nek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) A címzett nevét vagy közelebbi megjelö
lését, szükség esetén a megfelelő kiegészí
téssel.

b) a hajó nevét, vagy légijárműnél a hívó
jelet úgy, amint az a névjegyzék (Nomencla
ture) első hasábjában előfordul;

c) a táviratot továbbító szárazföldi állo
más nevét, úgy, amint az a névjegyzékben (No
menclature) szerepel.

A b) pontban említett név- és hívójel a 
feladó felelősségére és veszélyére a mozgó
állomás által megteendő úttal helyettesíthető; 
az utat a kiindulási és érkezési kikötők nevével 
vagy más, ehhez hasonló megjelöléssel kell je
lezni.

Oly mozgóállomás, amelyet a távíróhivata
lok hivatalos névjegyzékével (Nomenclature) 
nem kell ellátni, a rendeltetési hivatal neve után 
a területi felosztást és kétes esetekben a rendel
tetési ország nevét is továbbíthatja. Ebben az 
esetben a. táviróhivatal neve és a kiegészítő 
megjelölés csak egy szónak számít.!

6. Mozgóállomásra szóló vagy onnan 
eredő, úgyszintén a mozgóállomások által egy
másközt váltott rádiótávirat díja esetenként a 
következő tételekből alakul:

a) a közlekedési utak általános hálózatán 
való továbbításáért járó díjból, amelyet az álta
lános szabályok szerint kell számítani;

b) a szárazföldi díjból, amely a továbbí
tásban résztvett szárazföldi állomást vagy állo
másokat illeti;

c) a fedélzeti díjból, amely a rendeltetési 
vagy felvevő mozgóállomást, vagy ezek mind
egyikét illeti;

d) a feladó által kért különleges szolgálatok 
díjából.

A szárazföldi állomás közvetítéséért járó 
díj, úgyszintén a fedélzeti díj is; díjminimum 
nélkül, — díjszavanként van megállapítva.

7. a) Ha a mozgóállomások között a közve
títést szárazföldi állomás látja el, a szárazföldi 
díj csak egyszer jár. Pia az adó mozgóállomás
sal a szárazföldi díj más, mint a vevő mozgóál
lomással, a két díj közül a magasabbat kell 
alkalmazni. Az igazgatások ily esetben a táv
íróhálózat közlekedési útjain való továbbításért 
még külön területi díjat is állapíthatnak meg.

b) Ha valamely országból eredő vagy oda 
szóló rádiótávirat továbbítása az ország szá
razföldi állomásainak közvetítésével, vagy ezek 
útján közvetlenül történik, a belföldi utón való 
továbbításért is díj jár.

Az a) és b) pontban említett díjak nagysága
— amennyiben ezeket a díjakat be kell szedni
— a névjegyzékben (Nomenclature) vannak 
közzétéve.

&. Ha a feladó kívánja, a feldélzeti állomá
sok kötelesek más fedélzeti állomásokról eredő 
vagy odaszóló rádiótáviratokat közvetíteni, de
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a közvetítő fedélzeti állomások száma kettőnél 
több nem lehet.

Az így továbbítandó rádiótáviratok címe 
elé =  RM '=  (áttáviratozás Iretrausmissionl) 
díj köteles szolgálati megjelölést kell írni. A 
közvetítésért még külön közvetítési díjat kell 
fizetni és pedig tekintet nélkül arra, hogy két 
fedélzeti állomás vesz-e részt a közvetítésben 
vagy csak egy, díjszavanként 45 fillért.

9. A feladó kívánhatja, hogy rádiótáviratát 
a parti állomás valamely fedélzeti állomásnak, 
vagy a fedélzeti állomás valamely másik fedél
zeti állomásnak oly célból adja át, hogy azt az 
átvevő állomás az általa érintendő kikötőből 
postán, vagy légi úton továbbítsa.

Az ily rádiótáviratok címét a következő- 
kép kell szerkeszteni:

a) A cím elé a =  Poste =  vagy =  PAV =  
díjköteles szolgálati megjelölést kell írni asze
rint, amint a feladó postával vagy légipostával 
kívánja a táviratát továbbíttatni; ezt követi an
nak a kikötőnek neve, ahol a rádiótáviratot a 
postának kell átadni;

b) a címzett neve és teljes címe;
c) annak a fedélzeti állomásnak a neve, 

amely a postának való átadást végzi;
d) adott esetben a parti állomás neve;
pl. =  Poste =  (vagy =  PAV) =  Buenos- 

Aires (a kikötő neve) Martinez 14 Calle Prat 
Valparaise (a címzett pontos címe) Avon (a fe
délzeti állomás neve) Landsendrádió (a száraz
földi állomás neve.)

Az ily rádiótáviratokért közönséges levél
ként való továbbküldés esetén a feladónak 45 f., 
légipostával való továbbküldésért pedig 1 P 40 f 
külön díjat is kell fizetni.

1 0 . A mozgóállomásra szóló rádiótávirat 
feladója meghatározhatja a napok számát, 
ameddig a szárazföldi állomásnak a táviratot a 
mozgóállomásra való továbbításra készen kell 
tartania. Ily esetben a cím elé =  I X =  (X napig 
TX joursl) díjköteles szolgálati megjelölést kell 
írni; X jelenti a napok számát, a feladás nap
ját is beleszámítva.

Ha a mozgóállomás, amelyhez a rádiótávirat 
szól, a szárazföldi állomásnak a feladó által 
meghatározott időn belül, vagy ha ily határidő 
kikötve nem lett volna, a feladás napját követő 
ötödik nap reggeléig nem jelentkezik, a száraz
földi állomás erről a felvevő hivatalt értesíti, 
amely viszont ezt a feladóval közli. A feladó a 
szárazföldi állomáshoz intézett távirati vagy

postán küldött fizetett szolgálati értesítéssel 
kérheti, hogy táviratát annak feladása napjától 
számított 14. nap lejártáig a szárazföldi állomás 
továbbításra tartsa készen; ily értesítés hiányá
ban a rádiótáviratot a szárazföldi állomás a fel
adás napjától számított hetedik nap végén a tér- 
tiek közé teszi.

A szárazföldi állomásnak az előző bekezdé
sekben említett időtartamok lejártára nem kell 
figyelemmel lennie akkor, ha biztosan tudja, 
hogy a mozgóállomás rövid időn belül hatáskör
zetébe érkezik. Viszont azonban az időtartamok 
lejártát sem kell bevárni, ha a szárazföldi állo
más biztosan tudja, hogy a mozgóállomás ha
táskörzetét véglegesen elhagyta. Ily esetben, 
valamint akkor is, ha a rádiótáviratot ugyan
azon igazgatás vagy vállalat más szárazföldi ál
lomásról sem lehet továbbítani, ezt a száraz
földi állomás a felvevő hivatallal közli, amely 
erről a feladatról értesíti.

1 1 . Értesítem ezzel az alkalommal a hivata
lokat, hogy 1929. évi január hó 1-től kezdődőleg 
a rádiótáviratok felvétele, illetőleg továbbítása 
alkalmával a bevezető részbe a „rádió“ szót 
felvenni, illetőleg szolgálati megjelölésként 
továbbítani nem kell. Ez a szó ugyanis az 
újonnan kiadandó hivatalos rádiónévjegyzékben 
a parti állomás neve után lesz feltüntetve s az
zal együtt egy díjszót képez. A hivatalok min
den, náluk feladott rádiótávirat címébe — ha a 
feladó ezt elmulasztotta volna — a parti állomás 
neve után írják be a „rádió“ szót és a parti állo
más ily módon kiegészített nevet egy szónak 
díjazzák.

12. Fehívom végül a hivatalokat, hogy a 
T. U. Sz. 50. és 52. §-aiban, továbbá a Táviró 
Díjszabásban „Tengeri táviratok“ cím alatt fog
lalt rendelkezéseket húzzák keresztül és helyet
tük ragasszák be a csatolt I., II. és III. sz. fedő
lapokat.

A fenti rendelkezéssel kapcsolatban a 
T. Ü. Sz.-ban előforduló egyéb kisebb változá
sok kereszttilvezetéséről külön pótlék útján in
tézkedem.

Budapest, 1929. évi január hó 4-én.

Általános távbeszélőforgalom megnyitása 
Magyarország és Dánia közt.

53.096.
A magyar-dán távbeszélőforgalomban 1929. 

évi január hó 1 5 -étől az összes magyar és ösz- 
szes dán távbeszélő központok résztvesznek.

■Hím
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Dánia területe két díjövre oszlik. Ezért a 
beszedendő díjak aszerint, hogy a beszélgetés 
melyik dán díjövbe tartozó hivatallal történik 
Magyarország bármely hivatalától kiindulólag a 
következők:

az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 1 2  pengő 
45 fillér,

a II. díjövbe tartozó hivtalokkal 13 pengő 
15 fillér.

A fontosabb dán távbeszélő központok díj
övbeosztása a következő:
A dán távbeszélő központ neve. Díjöv.

Aalborg ......................................... 2
Aarhus ......................................... 2
Apenrade .....................................  1
Assens ............................................  1
Augustenborg ..............................  1
Bandhohn .......................................  1
Bogense .. ..............................  1
Branderup .....................................  1
Charlottenlund ...................................2
Christiansfeld ..............................  1
Esbjerg .....................................  1
Fakse ............................................  1
Fredericia .....................................  1
Frederikshavn ...................................2

Frederikssund ...................................2
Gjedser .....................................  1

Hadersleben ..   1
Hadsten ..........................................2
Hellerup ..........................................2
Hobro ................................................ 2
Holstebro ..................................... 2
Horsens .....................................  1
Hoyer ............................................  1
Kjerteminde ............................... 1
Kjöge ............................................  1
Klampenborg.......................  .. .. 2
Kolding .....................................  1
Kopeinhága ..........................................2
Korsör ............................................  1
Lunderskov ............................... 1
Maribo ............................................  1
Marstal .......................................... 1

Middelfart .....................................  1
Nakskov .....................................  1
N ä s tv e d .............................   1
Norresundby ..............................  2
Nykjöbing / Falster .......................  1
Nykjöbing / J ü t l a n d ........................... 2
O d e n s e ............................................  1
Randers ..........................................2

A dán távbeszélő központ neve. Díjöv.
Ribe .................................................1
Ringsted .......................................  1
R udk jöb ing .......................................  1
Saksjőbing ........................................ 1
Skagen ..............................................  2
Skanderborg .................................. 2
Skjern .................................................1
Skive .................................................. 2
Skodsborg ......................................... 2

Slagelse............................................... 1
Stege ............................................... 1
Struer ................................................ 2
Svendborg .......................................  1
Svenstrup ........................................ 1
Sonderburg .. ..   1
T h is te d ................................................ 2
Thurő ..............................................  1
T in g leff..............................................  1
Tof tiund .......................................  1
Tondern .......................................  1
Vamdrup .......................................  1
Varnaes .......................  .. •• 1
Vejen .................................................1

Vejle ..............................  .. •• 1
Viborg .................................................2
Visby ..............................  .. • • 1 •
Vordingborg ................................  1
Az összes dán távbeszélő központokat és 

azok díjövbeosztását tartalmazó névjegyzéket 
tartalmazó dán távbeszélő névsorokat a na
gyobb távbeszélő központok később Kapják 
meg.

A magyar-dán távbeszélő forgalomra általá
ban a nemzetközi távbeszélőforgalomra megál
lapított szabályok érvényesek, igen sürgős 
(éclair) beszélgetések azonban nem válthatók.

A Távbeszélő-Díjszabás új kiadása Dániára 
vonatkozólag már az általános forgalomra érvé
nyes adatokat tartalmazza.

Budapest, 1929. évi január hó 3-án.

A biztosítandó táviró- és távbeszélő jövedéki 
bevétel évi összegeinek újabb megállapítása.

52.506.
Az újonan létesített távbeszélő központok, 

illetőleg a postahivataloknál (ügynökségeknél) 
berendezett nyilvános távbeszélő állomások 
után biztosítandó táviró- és távbeszélő jövedé
ki bevétel évi összegét 1929. évi január hó
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1-től járókg 800, illetőleg 400 pengőben állapí
tom meg.

A postahivatalok ehhez képest a Tbdsz. I. 
táblázat első függőleges hasábjában az 1600-t 
800-ra és a 800-t 400-ra helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi január hó 4-én.

Óra jelzés.
29.385.

Megállapítottam, hogy az egyik vidéki táv
beszélő központ órája a budapesti távbeszélő 
központ órájához képest 1 0  pere eltérést muta
tott. Ebből arra következtetek, hogy a hivata
lok a Tb. Ü. Sz. 8 . §. 7. pontjában előírt köteles
ségüknek pontosan nem tesznek eleget.

Utasítom tehát a hivatalokat, hogy napon
ként órajelzés adására, illetőleg vételére fordít
sanak kiváló gondot és ehhez képest óráikat 
pontosan megigazítani ne mulasszák el.

Budapest, 1928. évi december hó 30-án.

Jutalom a rádió terjesztéséért.
50.220.

A Magyar Telefon Hírmondó és Rádió r.-t., 
Straub János gyömrői és Laczkovich Andor 
Fegyvernek 1 . sz. postahivatalok postamesterei 
részére, a rádió terjesztése érdekében kifejtett 
tevékenységükért 100—100 P jutalmat adomá
nyozott.

Budapest, 1929. évi január hó 4-én.
28. K im utatás 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 176 1928. IV. 26. Ahmed Mohamed Enayat
398 1925. XII. 26. El Hág Mohamed Ibrahim Hassan
406 1927 IX. 27. ! Mohamed Kamel Amine
437 1927. X. 10. Said Sidhom

Larache, Marokkó, (spanyol
zóna) 93 1928. IV. 16. Francisco Lopez Trujillo

Lourengo Marques, Mozam-
bique 11 4928. II. 10. Agostinho Correia

Bologna Vaglia, Olaszorsz. 
Catania Vaglia e Ris-

87,607 1928. IV. 24. Madame Anna Signorini Barone

parmi „ 90,970 1928. VIII. 30. Muccio Rocco fu Salvatore
Genova Vaglia, ,, 10,163 1926. V. 14. Lanati Luigi fu Clemente

24,467 1927. VII. 22. Sannazzaro Giuseppe fu Nicola
Livorno Vaglia, „ 72,979 1928. II. 27. Mangani Mariano
Lucca Vaglia e Ris-

parmi „ 47,534 1927. IX. 22. Pacini Oreste fu Raffaello
Milano Vaglia „ 9,308 1926. IV. 24. Madame Teresa Ciampini-Rabaglio

63,611 1928. X. 16. Galbiati Gaetano fu Antonio
Napoli 3, „ 94,204 1928. VI. 9. Zaga Giovanni fu Vincenzo

. Palermo Vaglia, „ 82,467 1928. VIII. 1. Bertolino Giovanni
Roma Risparmi, „ 93,028 1928. VIII. 18. Farnesi Giuseppe fu Luigi
Roma Vaglia, „ 10,889 1926. III. 15. Di Pasqua Filippo

22,277 1926. X. 21. Liberati Francesco fu Giovanni
57,864 1927. XI. 22. Marocco Giovanni di Antero
65,872 1928. II. 2. Arcuri Raffaele

Viterbo, „ 57,694 1928. IV. 10. Tarquini Aurelio di Giuseppe
Bailén, Spanyolország B 38,431 1927. XII. 14. Madame Juana Montalvo
Borjas Blancas, „ B 41,843 1928. VII. 28. Francisco Giné Fortuny
Cornellá, „ B 43,075 1928. III. 24. Ramon Parés Comas
Granada, „ B 45,397 1928. V, 10. Antonio Martin Rodriguez
Málaga, B 45,510 1928. X. 4. Matias Munoz Garcia
Santander, „ B 25,629 1926. XII. 31. Roman Diez Ruiz
Toledo „ B 34,823 1927. IX. 6 . Jósé Labado Moreno
Valencia, „ B 20,846 1926. VIII. 26. Manuel Gonzales Lopez
Zaragoza, „ B 30,157 1927. IV. 6 . Tomäs Fernandez Alvarez

B 40.360 1928. X. 10. Angel Bielsa Hiquera
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Az 1928. évi vidéki távbeszélő betűrendes és 
szaknévsor kiadása.

53.855.

Az új 1928. évi november havi kelettel ellá
tott vidéki távbeszélő betűrendes és szaknévsor 
megjelent.

A m. kir. postahivatalokat a vidéki távbe
szélő előfizetők részére és szolgálati célokra 
szükséges példányokkal az előttes postaigaz
gatóság látja el. Am . kir. postavezérigazgató
ság kerületébe tartozó hivatalok e példányokat 
a vezérigazgatóság X./8 . ü. o. útján kapják meg.

A névsorok kiosztása iránt az igazgatósá
gok intézkednek.

A vidéki távbeszélő előfizetők a Tb. U. Sz. 
27. §-ának 2. pontja értelmében e névsorokat az 
1927. évi névsor visszaadása mellett állomáson - 
kint (főállomásonkint, fővezetékenkint) díjtala
nul kapják meg, míg a budapesti és Budapest
től 0—15 km-es körzetben levő távbeszélő köz
pontok előfizetői 6  P-ért szerezhetik meg.

A mellékállomások után a vidéki távbeszélő 
előfizetőknek díjtalan névsor nem jár.

E névsorok az 1927. éviektől eltérőleg nem 
5 füzetben, hanem egységes könyvben jelentek 
meg.

A mellékállomások céljaira esetleg szüksé
ges névsorokat az előfizetők a hivatalok útján 
a m. kir. posta hirdető hivatalától rendeljék 
meg példány önkin t 6  P-ért.

A hivatalok az ily célból beszedett összege
ket szolgálati postautalványon küldjék meg a 
m. kir. posta hirdető hivatalának. Az utalvány 
szelvényére jegyezzék fel, vagy pedig, ha ott 
nem férne el, külön levélben közöljék, hogy 
hány példány küldendő el. A hivatalok minden
kor kifejezetten jelöljék meg az utalvány szel
vényén, vagy pedig a külön levélben, hogy bu
dapesti, vagy pedig vidéki névsort rendelnek-e 
meg. Erre azért van szükség, mert a kétféle 
névsor ára azonos és megfelelő feljegyzés hiá
nyában a hirdető hivatal nem képes megállapí
tani, hogy melyik névsort küldje el.

Egyebekben alkalmazkodjanak a hivatalok 
a felettes postaigazgatóságtól, illetőleg a vezér- 
igazgatóság 8 . ügyosztályától veendő részletes 
rendeletben foglaltakhoz.

Budapest, 1928. évi december hó 29-én.

Személyzetiek.

366.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1928. évi 
november havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik.)

Á t h e l y e z t e t t e k :
Spanraft Mihály I. oszt. 117 Győrből Sop

ronba, Klucsik Lajos II. o. tiszt. 387 Tatáról 
Győrbe, Rédl Géza segédellenőr 82 Barcsról 
Pécsre, Musits Ferencné kezelőnő 327 Nagykő
rösről Budapestre, Viczián Pál lucfalvi II. o. al
tiszt 239 Gyöngyösről Budapestre, Bokor János
II. o. altiszt 1771 Körmendről Szombathelyre, 
Szabó János jászberényi II. o. altiszt 2249 Jász
berényből Budapestre, Hollósy Sándor II. o. al
tiszt 2934 Budapestről Bajára, Dobszay István 
II. o. altiszt 2983 Kaposvárról Uj dombóvárra, 
Huszák Sándor II. ö. altiszt 3080 Ujdombóvár- 
ról Budapestre, Tóth Péter nyíregyházai II. o. 
altiszt 3144 Szerencsről Nyíregyházára, Gazdag 
János II. o. altiszt 3181 Vácról Budapestre, 
Szűcs (Marosi) József II. o. altiszt 3225 Debre
cenből Budapestre, Szqdi György II. o. altiszt 
3226 Szolnokról Budapestre, Kasza József II. o. 
altiszt 3235 Szombathelyről Budapestre, Schir
mer István II. o. altiszt 3239 Debrecenből Buda
pestre, Nagy Dániel I. o. vonatfelvigyázó 159 
Hajdúnánásról Debrecenbe, Ecsedi János II. o. 
vonatfelvigyázó 149/a Debrecenből Berettyóúj
faluba, Erdős András II. o. vonalfelvigyázó 213 
Egerből Hevesre, Peírovics István II. o. vonal
felvigyázó 262 Hevesről Egerbe, Vass József II. 
o. vonalfelvigyázó 266 Tiszaföldvárról Kiskun
halasra.

F e l m e n t e t e t t :

Tóth Miklós II. o. altiszt 2749.

N y u g d í j a z t a t t  ak:
Szabadka Károly 17 és Gáspár Géza 58 fő

felügyelők, Olasz Imre főtiszt 170, Gaál Kálmán 
339 és Mile Sándor 470 segédellenőrök, König V. 
Jusztina 7 és Offenmüller Katalin 53 ellenőr
nők, Szabó Anna 131 és Závodszky Irén 528 
segédellenőrnők, Liszka József 32, Nagy' Imre 
törökszentmiklósi 147 és Vázsonyi Antal 168 II. 
o. szakaltisztek, Kiss Pál sárszentlőrinci 30, 
Zarka János 38, Mészár János 41, Szabó Pál ná- 
dasladányi 65, Péter János mezőtarpai 218,
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Gyermán Mihály 286, Poli Imre 951 és Hornon 
na László 1300 I. o. altisztek, Wagensommer 
József II. o. altiszt 427.

M e g h a l t a k :
Godina Ignác felügyelő 280, Hartmann Já

nos II. o. tiszt 254, Balázs János pusztazámori II. 
o. altiszt 452, Plank Antal II. o. vonalmester 50.

N é v v á l t o z á s o k :
Vo-it László fogalmazó 24 — Voit László dr., 

Somogyi Margit monori segédellenőrnő 306 =  
dr. Brassoványi Jánosné, Csira Gizella segédel
lenőrnő 593 =  Fischer Frigyesné, Vannay Józsa 
segédellenőrnő 651 =  Brückl Józsefné, Kővári 
Júlia segédtisztnő 6 6  =  Perédi Ernőné, Szarnék 
Margit segédtisztnő 329 =  Szabolcsi Ferencné, 
Vörös Mária segédtisztnő 435 =  Mihalik De- 
zsőné, Szabó Gáborné segédtisztnő 565 =  vitéz 
Szabó Gáborné, Oláh Etel kezelőnő 206 =  Vá- 
radi Fülöpné, Tóth Endre II. o. altiszt 3322 — 
Tót András rákosligeti

Budapest, 1929. évi január hó 5-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi novem
ber havi forgalma.

9.163.
A takaréküzletben a betétek összege 

1,934 784 P 89 fillérrel haladta túl a visszafizeté
sek összegét. A betétek állománya ezzel 1928. 
évi november hó végén 41,372.076 P 75 fillért 
tett ki. Az állami és önkormányzati takarékbe
tétek álladéka a fenti álladókban 6,616.980 P 8 6

fillérrel szerepel. A betevők száma e hóban 
6.155 tel gyarapodott s összes számuk e hó vé
gén 1,338.475 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek össze
ge 4,440.980 P 31 fillérrel múlta felül a visszafize
tések összegét. A csekkbetétek állománya ezzel 
1928. évi november hó végén 252,045.262 P 36 fil
lért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma 
e hóban 1 1 0 -el növekedett s a fennálló csekk
számlák száma e hó végén 42.856 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 2,149.632 tétel s 
1,766.460.027 P 6 8  fill., összes betéteinek állomá
nya pedig a hó végén 293,417.339 P 11 fillér volt.

Az értékpapirüzletágban 1928. évi novem
ber hó végéig kiállíttatott 271.564 járadékköny
vecske, forgalomban volt e hó végén 91.931 drb. 
Az intézet értékpapír-állománya különféle ér-; 
tékpapirokban és záloglevelekben 1928. évi no
vember hó végén 50.628.957 P 26 fillér névérté
ket tett ki.

A ni. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 150.677 drb. új zálogfel
vétel 3,715.619 P 80 fillér kölcsönnel és 151.519 
drb. zálogkiváltás 3,669.229 P kölcsönvisszafize- 
téssel.

A zálogálladék 1928. évi november hó vé
gén 690.978 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álla
déka 18,216.873 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.534 drb., kényszerárverésre pedig 
4.920 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott Összesen 7.426 drb., a befolyt vé
telár 112.684 P volt.

Budapest, 1928. évi december hó 29-én.
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Pályázati hirdetmény.

53.728.

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 debreceni m. kir posta- 
igazgatósághoz 1929. évi január hó 31-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi január hó 2-án.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett
53.498. — 53.643. — 53.647. — 53.348.
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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 1929. 
évi január hó 31-ig nyújtandók be. Az általá
nos feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1929. évi január hó 2-án.
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K i m u t a t á s
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

P
os

ta
ig

az


ga
tó

sá
g Alter Nándorné 

sz.
Szarvasi Klementin

kiadó Nagyszombat
1881. Bp. 80 Saját kérelmére

D
eb

re
ce

n

Boytár Ilona kiadó Fornos
1900. Felsőnyárád Saját kérelmére

Sz
eg

ed

Bechó Győző
kiadó
végk.

segédeilenőr

Sajó-
szentpéter

1889.
Kecskemét Postasegédtisztté

Jdneveztetett

'CD
V
Ncn

Hulin Mária kiadó Lajosmizse
1903. Lajosmizse Saját kérelmére

So
pr

on

Skerlanitz Irén kiadó Győr
1896. Győr 4 1 évig nem vállalt 

alkalmazást

Budapest, 1929. évi január hó 3-án.

A postakezelés mindhárom ágában kellő jár
tassággal s öt évi szolgálattal bíró kiadó — úgy 
egy-két hónapig tartó postamester-helyettesi, 
mint igazolt minőségében — azonnali belépéssel 
— alkalmazást keres. Szíves megkereséseket 
Kéress Gyula, Pöltemberg-ucca 552., Püspök
ladány — címre kér.

Bármely osztály kezelését szívesen válla
lom, megkereséseket kérek Varga Ferenc m. kir. 
postakiadó Jászszentlászló.

Perfekt kiadónő alkalmazást vállal, bár
hová elmegy, megkereséseket kér Terner Erzsé
bet kiadó, Esztár (Bm.)

Mindhárom szakban jártas, de főkép jó 
távirdász állandó alkalmazást keres. Szíves meg
keresést Exner Máriacímre kér,Sárvár(Vasv m.)

Fővárosi nyomda it., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.



III. sz. Fedőlap a P. R. T. 1. számához.

Semaphor és rádiótáviratok.

A tengeren levő hajókkal optikai jelekkel váltott táviratok semaphortáv- 
iratok, a mozgóállomásokkal rádió útján váltott táviratok pedig rádiótáviratok.

A semaphor útján való továbbításért a rendes távirati díjon felül szavan
ként 23 f. jár.

Rádiótáviratoknál a díj alakul: a) a közlekedési útak általános hálózatán 
való továbbításért járó díjból; b) a szárazföldi díjból; c) a fedélzeti díjból; d) a 
feladó által kért különleges szolgálatok díjából.

Nem a budapesti központi táviróhivatalnál, hanem más táviróhivatainál 
feladott rádiótáviratoknál a b) és e) alatti díjak fedezésére a feladótól sza
vanként 1 P 12 f. letétet kell szedni. E díjakat ugyanis a budapesti központi 
táviróhivatal állapítja meg és portómentes levelezőlapon közli a felvevőhivatal
lal, amely azt a feladáskor szedett letétből egyenlíti ki.

Ha a feladó azt kívánja, hogy rádiótávirata egy, vagy legfeljebb két fedél
zeti állomás közvetítésével jusson a rendeltetési helyére, a távirat címe elé 
=  R M =  díjköteles szolgálati megjelölést kell írnia. Á fedélzeti állomások által 
való közvetítés díja a rádiótávirat díján felül még szavanként 45 fillér.

=  P oste=  vagy — P. A. V. =  valamely kikötőből postával közönséges le
vélként, illetve légi postával továbbítandó rádiótávirat. Díja a rádiótávirat ren
des díján felül postával való továbbítás esetén még 45 fillér, a légi postával 
való továbbítás esetében pedig még 1 P 40 f.

A semaphortáviratok jelzése = S e m = , mely díjköteles szolgálati megje
lölésként a cím elé írandó. A rádió távirat oknak külön jelzése nincs; azt, hogy 
a távirat rádiótávirat a parti állomás neve után következő, illetőleg azzal egy 
szóba írt „rádió” szó ielzi. I. 
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II. sz. F edőlap a P. R. T . 1. szám ához.

52. §. Rádiótáviratok.

1. A mozgóállomások* neveit és a rádiótáviratok dijait kü
lön névjegyzék (Nomenclature) tartalmazza. E segédkönyvvel 
csak a budapesti központi táviróhivatal van ellátva, amely a 
rádiótáviratok továbbíthatóságát és díját ennek alapján álla
pítja meg. Ezért minden rádiótáviratot ide kell irányítani.

2. A rádiótáviratokat a táviratokra előírt általános szabályok 
szerint kell szerkeszteni. A nemzetközi jelkodex betűcsoport
jainak alkalmazása meg van engedve.

A mozgóállomásokra szóló rádiótáviratok címének lehetőleg 
teljesnek kell lennie. A címnek a következő adatokat kell tar
talmaznia:

a) A címzett nevét vagy közelebbi megjelölését, szükség 
esetén a megfelelő kiegészítéssel;

b) a hajó nevét, vagy légi járműnél a hívójelet, úgy, amint 
az a névjegyzék (Nomenclature) első hasábjában előfordul;

c) a táviratot továbbító szárazföldi állomás nevét, úgy, 
amint az a névjegyzékben (Nomenclature) szerepel.

A b) pontban említett név és hívójel a feladó felelősségére 
és veszélyére a mozgóállomás által megteendő úttal helyettesít
hető ; az utat a kiindulási és érkezési kikötők nevével vagy más 
ehhez hasonló megjelöléssel kell jelezni.

*) O lyan rádióállomás m egjelölésére szolgál, am ely helyét v á lto z ta th a tja  
és rendszeresen változta tja  is.

A mozgóállomás lehet fedélzeti állomás, am ely állandóan le nem horgony
zott hajó fedélzetén is lehet Iégijárműállomás, amely légijárm űvön van elhe
lyezve.

Szárazföldi állomás a m ozgóállomáson kívül m inden más olyan rádió- 
állomás, am elyet a mozgóállomásokkal való rádióközlekedésre használnak.

Parti állomás a fedélzeti állom ásokkal való levelezésre szolgáló száraz
földi állomás.



Oly mozgóállomás, amelyet a táviróhivatalok hivatalos név
jegyzékével (Nomenclature) nem kell ellátni, a rendeltetési hi
vatal neve után a területi felosztást és kétes esetekben a rendel
tetési ország nevét is továbbíthatja. Ebben az esetben a táviró
hivatal neve és a kiegészítő megjelölés csak egy szónak számít.

3. Mozgó állomásra szóló vagy onnan eredő, úgyszintén a 
mozgóállomások által egymásközt váltott rádiótávirat díja ese
tenként a következő tételekből alakul:

a) a közlekedési utak általános hálózatán való továbbításért 
járó díjból, amelyet az általános szabályok szerint kell számí
tani;

b) a szárazföldi díjból, amely a továbbításban résztvett szá
razföldi állomást vagy állomásokat illeti;

c) a fedélzeti díjból, amely a rendeltetési vagy felvevő moz
góállomást, vagy ezek mindegyikét illeti;

d) a feladó által kért különleges szolgálatok díjából.
A központi táviróhivatal kivételével a postahivatalok a ná

luk feladott rádiótáviratokért csak a szárazföldi állomásig járó 
távirati díjat (3la pont) és az esetleges különleges szolgálatok dí
ját (3/d pont) szedik be. A szárazföldi állomás közvetítésért 
járó díj- és a fedélzeti díj (3. b) és c) pontok) fedezésére a feladó
tól szavanként 1 P 12 fill, letétet kell szedni. E két díjat ugyanis a 
budapesti központi táviróhivatal állapítja meg és szolgálati le
velezőlappal közli a felvevő hivatallal, amely azt a letétből egyen
líti ki.

4. a) Ha a mozgóállomások között a közvetítést szárazföldi ál
lomás látja el, a szárazföldi díj csak egyszer jár. Ha az adó moz
góállomással a szárazföldi díj más, mint a vevő mozgóállomással, 
a két díj közül a magasabbat kell alkalmazni. Az igazgatások ily 
esetben a távíróhálózat közlekedési útjain való továbbításért 
még külön területi díjat is állapíthatnak meg.

b) Ha valamely országból eredő vagy oda szóló rádiótávirat 
továbbítása az ország szárazföldi állomásainak közvetítésével, 
vagy ezek útján közvetlenül történik, a belföldi úton való továb
bításért is díj jár. Az a) és b) pontban említett díjak nagysága — 
amennyiben ezeket a díjakat be kell szedni — a névjegyzékben 
(Nomenclature) vannak közzétéve.

5. Ha a feladó kívánja, a fedélzeti állomások kötelesek más 
fedélzeti állomásokról eredő vagy oda szóló rádiótáviratokat köz
vetíteni, de a közvetítő fedélzeti állomások száma kettőnél több
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nem lehet. Az így továbbítandó rádiótáviratok címe elé =  RM =  
(áttáviratozás (retransmission |) díjköteles szolgálati megjelölést 
kell irni, A közvetítésért még külön közvetítési díjat kell fizetni 
és pedig tekintet nélkül arra, hogy két fedélzeti állomás vesz-e 
részt a közvetítésben vagy csak egy, díjszavanként 45 fillért.

E díjat a többi távirási díjakkal együtt a feladás alkalmával 
kell beszedni.

6 . A feladó kívánhatja, hogy rádiótáviratát a parti állomás va
lamely fedélzeti állomásnak, vagy a fedélzeti állomás valamely 
másik fedélzeti álomásnak oly célból adja át, hogy azt az átvevő
állomás az általa érintendő kikötőből postán, vagy légi úton to
vábbítsa.

Az ily rádiótáviratok címét a következőkép kell szer
keszteni:

a) A cím elé a =  Poste =  vagy =  PAV == díjköteles szolgá
lati megjelölést kell írni, aszerint, amint a feladó postával vagy 
légipostával kívánja a táviratát továbbítani; ezt követi annak a 
kikötőnek neve, ahol rádiótáviratot a postának kell átadni;

b) a címzett neve és teljes címe;
c) annak a fedélzeti állomásnak a neve, amely a postának 

való átadást végzi;
d) adott esetben a parti állomás neve;
pl. =  Poste =  (vagy =  PAV = )  Buenos-Aires (a kikötő 

neve) Martinez 14. Calle Prat Valparaiso (a címzett pontos címe) 
Avon (a fedélzeti állomás neve) Landsendrádió (a szárazföldi ál
lomás neve.)

Az ilyen rádiótáviratokért közönséges levélként való to
vábbküldés esetén a feladónak 45 f., légi postával való tovább
küldésért pedig 1 P 40 f. külön díjat is kell fizetni.

7. a) A rádiótávirat teljes díját a feladótól kell beszedni, ki
véve az érkezésnél beszedendő küldöncdíjat és a rendeltetési hi
vatal vagy fedélzeti állomás által megállapítandó szabályellenes 
szóösszevonások vagy módosítások után járó díjakat, amelyeket 
a címzettől kell beszedni.

b) A mozgóállomásokra szóló rádiótáviratoknáí a felvevő hi
vatal szószámítása, a mozgóállomásokon feladott rádiótáviratok
nál pedig a felvevő fedélzeti állomás szószámítása az irányadó. 
Ha azonban a mozgóállomáson feladott rádiótávirat egészben 
vagy a rendeltetési országban elfogadott nyelvek egyikén, a 
mozgóállomásra szóló rádiótávirat pedig abban az országban el
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fogadott nyelvek egyikén van szerkesztve, amelyhez a mozgóál
lomás tartozik és a rádiótávirat az illető nyelv szabályaival ellen
kező szóösszevonásokat vagy módosításokat tartalmaz, a rendel
tetési hivatal vagy fedélzeti állomás jogosult a be nem szedett díj 
összegét a címzettől beszedni. A fizetés megtagadása esetén a 
rádiótávirat nem kézbesíthető.

8 . A mozgóállomásra szóló rádiótávirat feladója meghatároz
hatja a napok számát, ameddig a szárazföldi állomásnak a távira
tot a mozgóállomásra való továbbításra kezén kell tartania. Ily 
esetben a cím elé =  JX  =  (X napig [X jours]) díjköteles szol
gálati megjelölést kell írni; X jelenti a napok számát, a feladás 
napját is beleszámítva.

Ha a mozgóállomás, amelyhez a rádiótávirat szól, a száraz 
földi állomásnak a feladó által meghatározott időn belül, vagy ha 
ily határidő kikötve nem lett volna, a feladás napját követő ötö
dik nap reggeléig nem jelentkezik, a szárazföldi állomás erről a 
felvevő hivatalt értesíti, amely viszont ezt a feladóval közli. A 
feladó a szárazföldi állomáshoz intézett távirati vagy postán kül
dött fizetett szolgálati értesítéssel kérheti, hogy táviratát annak 
a feladása napjától számított 14 nap lejártáig a szárazföldi állo
más továbbításra tartsa készen; ily értesítés hiányában a rádió
táviratot a szárazföldi állomás a feladás napjától számított hete
dik nap végén a tértiek közé teszi.

A szárazföldi állomásnak az előző bekezdésekben említett 
időtartamok lejártára nem kell figyelemmel lennie akkor, ha biz
tosan tudja, hogy a mozgóállomás rövid időn belül hatáskörze
tébe érkezik. Viszont azonban az időtartamok lejártát sem kell 
bevárni, ha a szárazföldi állomás biztosan tudja, hogy a mozgó- 
állomás hatáskörzetét véglegesen elhagyta. Ily esetben, valamint 
akkor is, ha a rádiótáviratot ugyanazon igazgatás vagy vállalat 
más szárazföldi állomásáról sem lehet továbbítani, ezt a száraz
földi állomás a felvevő hivatallal közli, amely erről a feladót 
értesíti.

Ha a rádiótávirat valamely mozgóállomáshoz azért nem to
vábbítható, mert a fedélzeti állomás a szárazföldi állomás köze
lében levő kikötőbe érkezett, a szárazföldi állomás a rádiótávira
tot esetleg más módon továbbíthatja a mozgóállomáshoz.

9. A szárazföldi állomás a mozgóállomásról érkező rádió- 
táviratok továbbadásakor a bevezető részben a feladás óráját 
a greenvichi középidő szerint 24 órás időbeosztással négy szám-
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jeggyel tünteti fel. A feladóállomás nevét a közlekedési utak ál 
talános hálózatára pedig úgy továbbítja, mint az a névjegyzék
ben meg van nevezve és a feladóállomás neve után a saját állo
másának nevét is továbbítja.

1 0 . Ha a rádiótávirat továbbítása nagytávolságú rádióközle* 
kedési szolgálatban a vétel utólagos elismerése mellett történik 
és a rádiótávirat valamely részének helyessége szempontjából 
kételyek merülnek fel, a címzettnek kézbesített táviratra a hiva
talos megjegyzések rovatába „kétes vétel” (réception doutuse) 
megjelölést kell írni és a kétes szavakat vagy szócsoportokat alá 
kell húzni. Szavak hiányzása esetén a hiányzó szavak helyét üre
sen kell hagyni. Esetleges újabb továbbításnál a rádiótávirat be
vezető részébe „másodlat“ (ampliation) szolgálati megjelölést 
kell felvenni.

11. a) Ha a mozgóállomáson feladott és a szárazföldre szóló 
rádiótávirat a címzettnek bármely okból nem kézbesíthető, er

ről szolgálati értesítés útján azt a szárazföldi állomást kell értesí
teni, amely a rádiótáviratot a mozgóállomástól átvette.

b) Ha a mozgóállomáshoz érkezett rádiótávirat nem kézbe
síthető, erről a mozgóállomás szolgálati értesítéssel értesíti a fel
vevőhivatalt. Ezt az értesítést, amennyire lehet, ahhoz a száraz
földi állomáshoz kell irányítani, amelyik a rádiótáviratot közve
títette vagy a körülményekhez képest ugyanazon vagy a szom
szédos ország egy másik parti állomásához.

12. A rádiótáviratokban csak a következő különleges keze
lések vannak megengedve:

a) Rádiótávirat fizetett válasszal. Valamely mozgóállomás 
fedélzetén kiállított válaszutalvánnyal értékének határán belül 
az utalványt kiállító fedélzeti állomásról bárhová szóló rádiótávi
ratot fel lehet adni;

b) összeolvasandó rádiótáviratok;
c) küldönccel kézbesítendő rádiótáviratok;
d) postával kézbesítendő rádiótáviratok;
e) többszrös rádiótáviratok;
f) rádiótáviratok vétel jelentéssel, de csak arra vonatkozó

lag, hogy azt a napot és órát jelezzék, amikor a parti állomás a 
fedélzeti állomásra szóló rádiótáviratot ez utóbbinak átadta;

g) fizetett szolgálati értesítések, kivéve azokat, amelyek is
métlést vagy felvilágosítást kérnek. Ha azonban ezek csak a
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táviróközlekedési utak általános hálózatán való továbbításra vo
natkoznak, mindenfajta fizetett szolgálati értesítés meg van 
engedve;

h) sürgős rádiótáviratok, de csak a táviró közlekedési utak 
útvonalain való továbbítást illetőleg és a jelen szabályzat elkal- 
mazása mellett.



21

RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER,

BUDAPEST 1039. JANUÁR 3«. 2 . szám.

T A R T A L O M

Megbízatás.
Lefoglalandó sajtó term ékek.
Külföldre szóló postautalványok átszám ításánál a l

kalmazandó árfolyam okról.
A m. kir. minisztériumnak 1928. évi 5.630/M. E. 

számú rendekite az állami tisztviselőknek és egyéb ailkal- 
mazottakn-ak, valamint ezek hozzátartozóinak öregség, 
rokkantság, özvegység és árvaság esetére az 1928 : XL. tö r 
vénycikknek megfelelő ellátása tárgyában.

Változás a légipostaforgalom m enetrendjében.
Kivándorlókat szállító gőzhajóisitársa,ságok engedé

lyének .meghosszabbítása.
A postahivatalokban kifüggesztett magán hirdetések 

eltávolítása.
Szolgálati táviratok és  szolgálati értesítések pénz

tári száma.
Állami és hírlapbeszélgetések a magyar-svájci tév-

Megbízatás.
1.348.

Dr. Bényi Károly postafőigazgató megbí
zatott a postavezérigazgatóság 8 . postaüzemi 
ügyosztályának vezetésével.

Budapest, 1929. évi január hó 25-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
3.567.

A nyíregyházai kir. törvényszék vizsgáló- 
bírája 1929. évi január hó 16-án kelt B. 1.474/17 
—1928. számú végzésével a Schächter Mózes 
büdszentmihályi nyomdájában 1928. év folya
mán készült, mintegy 50 egyén által aláírt, hé
bernyelvű, Schleisinger Günz Chajim Alter 
bodrogkeresztúri rabbi személyével sértő mó-

beszélőforgidomban a népszövetség működésével, illetve 
üléseivel kapcsolatban.

A rádióállom ások hívó jelei.
A  rádiónyugták alakjának megváltoztatása. 
Sajtóhibaigazítás.
Mozgóposta közlekedésében beállt változás.
Alkalmi postahivatal felállítása.
Személyzetiek.
Balatonfüredi téli kedvezm ényes üdülés. 
Forgalomkor! változások.
Pályázati',h irdetm ény postam esteri állásra. 
Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok- n év 

sorához.
Kimutatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.
Kiadód állást keresnek.

dón foglalkozó és nevezettnek az aláírt 50 egyén 
által egyházi tilalom alá helyezését tartalmazó 
nyomtatvány lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1929. évi január hó 23-án.

Külföldre szóló postautalványok átszámításá
nál alkalmazandó árfolyamokról.

3.652 .
Folyó évi február hó 1-től kezdve a köz

ponti körözvény-táviratok az utalvány átszámí
tások céljaira csak az egyes külföldi pénzne
meknek megfelelő pengő értéket közük,

v
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A közölt átszámítási kulcsok segítségével 
állapítják meg a postahivatalok, hogy az egyes 
külföldi utalványokon külföldi pénznemekben 
beírt összegek ellenében pengőértékben mit 
kell beszedni. (P. K. U. 17. §., 3. pont.)

Gyakori eset, hogy a feladók az árfolya
mok ismeretének hiányában külföldre szóló 
postautalványaikon az utalványozni kívánt ösz- 
szeget nem tudják külföldi pénznemben előre 
kitölteni és az utalványon küldeni kívánt pengő 
összeg átszámítása végett a postahivatalokhoz 
fordulnak.

Ily esetekben az átszámítás úgy történik, 
hogy a küldeni kívánt pengő-összeget elosztjuk 
azzal a számmal, mely a központi körözvény- 
távirat adatai szerint az utalvány kiállítására 
nézve előírt külföldi pénzegységnek pengőben 
kifejezett egyenértéke (pl. 1 márka =  1.38 pen
gő; 1 francia frank =  23 fillér ; 10 leva =  42 fil
lér, azaz 1 leva =  0.042 pengő).

A nyert eredmény adja külföldi pénznem
ben az utalványozni kívánt összeget.

A kiszámításnál a felvevő tisztviselő fel
adónak az átszámítási adatok szolgáltatásán 
kívül szükség szerint segítségére van.

Kiszámítási példák.
a) Valaki 58 pengőt akar Bulgáriába kül

deni.
A levára történő átszámítás céljából az 58 

pengő összeget elosztjuk az 1 leva pengő-egyen- 
értékével, 0.042-vel. Az eredmény 1.380.95 leva 
lesz. Feladó ezt írja az utalványra, mint utalvá
nyozott összeget, az 58 pengő összeget pedig a 
„Postai előjegyzések“, „Magyarország pénzér
tékében“ című rovatba felvevő jegyzi be.

b) Valaki 320 pengőt akar Nagybritanniába 
vagy az angol postaigazgatás közvetítésével 
egyéb helyre küldeni. Ez esetben az eljárás az
a) alatt közölt kiszámítási rendszertől eltér, 
mivel az angol font nem tízesrendszerű pénz, 
hanem 1 angol font =  2 0  shillinggel, 1 shilling 
=  12 pence-vel. E végből a központi köröz- 
vénytávirat az angol font, shilling és pence át
számítási árfolyamait pengő-értékben külön- 
külön közli.

Ha a körözvény-táviratban 1 angol font =  
28.13 pengővel, akkor 1 shilling =  (ennek 1/2 0 - 
val) 1.4065 pengővel s 1 pence =  (ennek 1(3.2- 
veí) 0.1172 pengővel.

A 320 pengőt a következőképen számítjuk 
át angol pénzre:
320 : 28.13 =  (a tizedespont eltüntetésére úgy 

az osztót, mint az osztandót 
megszorozzuk 1 0 0 -al, azaz) 

32000 : 2813 =  11 L
3870
1057, azaz marad még 10 pengő 57 fillér, 

melyet shillingre kell tovább 
számítanunk.

10.57 : 1.4065 =  (a tizedespont eltüntetésére 
úgy az osztót, mint az osz
tandót megszorozzuk 1 0 .0 0 0 - 
el, azaz)

105700 : 14065 =  7 s,
7245, azaz marad még 0.7245 pengő, me

lyet pencére kell tovább szá
mítanunk.

0.7245:0.1172 =  (a tizedespont eltüntetésére 
úgy az osztót, mint az osz
tandót megszorozzuk 1 0 .0 0 0 - 
el, azaz)

7245 :1172 =  6 p.
213, azaz marad még 0.0213 pengő, melyből 

2  fillért feladónak vissza
adunk, a 13/100-ad fillér tö
redékkel pedig a pengő ered
ményét felemeljük.

A fenti kiszámítással nyert 11 L 7 s 6  p 
összeget feladó az utalványra írja, az ennek 
egyenértékeképen kiszámított, illetve a 320 pen
gőből felhasznált 319.9787 pengő számszerinti 
eredményt 319.98 fillérre kikerekítjük és ez az 
összeg kerül a „Postai előjegyzések“, „Magyar- 
ország pénzértékében“ című rovatba.

Ha a 320 pengőből felhasznált 319.9787 pen
gő helyett 319.9749 pengő számszerinti ered
ményt nyernénk, úgy ebben az esetben a fillér 
töredékeket töröljük s az összeget 319.97 pen
gőre lefelé kerekítjük, mely esetben feladó 3 
fillért kapna vissza.
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A külföldről eredő megbízások alapján 
pengő-értékben beszedett összegeknek átszámí
tása a megbízások származási országába szóló 
postautalványok kiállítása alkalmával ugyan
csak a fenti két példában ismertetett módon 
történik.

Egyúttal figyelmeztetem a hivatalokat, 
hogy a Luxemburgból érkező, utánvéttel ter
helt küldemények frank-összegét nem a francia 
frank, hanem a luxemburgi frankra megállapí
tott árfolyam alapján kell pengőre átszámítani 
és az utánvételi küldemény címzettjétől be
szedni.

Budapest, 1929. évi január hó 24-én.

A m. kir. minisztériumnak 1928. évi 5.630/M. E. 
számú rendelete az állami tisztviselőknek és 
egyéb alkalmazottaknak, ’ valamint ezek hozzá
tartozóinak öregség, rokkantság, özvegység és 
árvaság esetére az 1928 : XL. törvénycikknek 

megfelelő ellátása tárgyában.
1.300.

A m. kir. minisztérium, az öregség, rok
kantság, özvegység és árvaság esetére szóló 
kötelező biztosításról hozott 1928 : XL. tör
vénycikk 1Ö. §-ának (3) és (4) bekezdéseiben 
foglalt rendelkezések alapján a következőket 
rendeli:

1 .
(1) Azoknak az állami tisztviselőknek és 

egyéb alkalmazottaknak,
a) akik olyan alkalmazásban (minőségben) 

teljesítenek szolgálatot, amely alkalmazás (mi
nőség) az érvényben lévő ellátási jogszabályok 
szerint ellátásra egyáltalában nem ad igényt,

b) akik olyan minőségben teljesítenek 
szolgálatot, amely minőségben végkielégítésre 
nincsen igényük, nyugdíjra (nyugbérre) pedig 
csak az ellátási jogszabályokban meghatáro
zott idő eltelte után tarthatnak igényt,

öregségük és rokkantságuk esetére, az 
1928 : XL. törvénycikkel szabályozott öregségi 
és rokkantsági járadéknak megfelelő ellátásra 
van igényük akkor, ha rájuk nézve az öregségi 
vagy rokkantsági járadékra Való igényj'ogo-

sultságnak az említett törvénycikkben megsza
bott feltételei, illetőleg a jelen rendeletben 
megkívánt feltételek fennforognak.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alá tartoz
nak:

a kizárólag tiszteletdíj mellett alkalma
zottak,

a felmondás feltétele mellett alkalmazot
tak, továbbá azok, -

akik kifejezetten csak bizonyos meghatá
rozott időre vagy csak átmeneti szolgálatté- 
telre, vagy csak valamely munkálatnak befeje
zéséig nyertek alkalmazást, valamint azok, 
akiknek illetményei külön szerződéssel állapít
tattak meg.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alá tartoz
nak: * ; }

az ideiglenes minőségben alkalmazottak, a 
díjnokok, a munkások és napszámosok.

(4) Vitás esetekben azt, hogy milyen al
kalmazottak tarthatnak igényt a jelen rende
lettel szabályozott ellátásra, az illetékes mi
niszter (a legfőbb állami számvevőszék elnöke) 
a pénzügyminiszterrel egyetértőleg esetről- 
esetre állapítja meg.

2.

A jelen rendelettel szabályozott ellátásra 
nem tarthatnak igényt az 1 . pontban említett 
azok az állami alkalmazottak,

a) akik fizetésiden vagy díjtalan (tisztelet
díj nélküli) minőségben teljesítenek szolgála
tot,

b) akik a megelőző állami vagy az állami 
szolgálattal a nyugellátás szempontjából viszo
nosságban lévő szolgálat után állandó ellátásra 
(nyugdíjra, nyugbérre) már igényt szereztek,

c) akik az állami alkalmaztatásuk tartama 
alatt korábbi szolgálatuk után az államkincs
tár vagy az állammal a nyugellátás szempont
jából viszonosságban lévő nyugdíjintézet 
(nyugdíjpénztár, nyugdíjalap, stb.) terhére ál
landó ellátásban (nyugdíjban, nyugbérben 
kegydíjban) részesülnek.

3.
(1) A jelen rendelet 1. pontjának (2) be

kezdésében említett alkalmazottaknak meg
szűnik a jelen rendelettel szabályozott ellátás
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ra való igénye attól a naptól kezdve, amely 
napon rendszeres évi (havi) fizetéssel egybe
kötött és az érvényben lévő ellátási jogsza
bályok szerint végkielégítésre, illetőleg nyug
díjra igényt adó álláson végleges minőségben 
alkalmazást nyertek.

(2) A jelen rendelet 1. pontjának (3) be
kezdésében említetteknél a jelen rendelettel 
szabályozott ellátásra való igény attól a naptól 
kezdve szűnik meg,

a) amely nappal az ideiglenes minőségű 
tisztviselő vagy egyéb alkalmazott véglegesít- 
tetik, vagy az érvényben lévő ellátási jogsza
bályok szerint állandó ellátásra (nyugdíjra) 
igénytadó legkisebb szolgálati idejét betölti,

b) amely nappal a díjnok az érvényben 
lévő ellátási jogszabályok szerint állandó el
látásra (nyugdíjra) igényt adó legkisebb szol
gálati idejét betölti,

c) amely naptól kezdve a munkásnak vagy 
napszámosnak az érvényben lévő ellátási jog
szabályok szerint állandó ellátás (nyugbér) jár.

4.

A jelen rendelet 1. pontjában említett 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak özvegyei
nek, — amennyiben az érvényben lévő ellátási 
jogszabályok szerint ellátásra (özvegyi nyug
díjra) nem jogosultak — az 1928 : XL. törvény
cikkel szabályozott özvegyi járadéknak meg
felelő ellátásra van igényük abban az 
esetben, ha rájuk nézve az özvegyi járadékra 
való igényjogosultságnak az említett törvény
cikkben megkívánt feltételei fennforognak.

5.

A jelen rendelettel szabályozott özvegyi 
ellátásra nem tarthatnak igényt

a) a 2 . pontban említett tisztviselőknek és 
egyéb alkalmazottaknak özvegyei,

b) azok az özvegyek, akik akár a saját al
kalmaztatásuk után, akár elhalt férjük alkal
maztatása után, az államkincstár, vagy az ál
lammal a nyugellátás szempontjából viszonos
ságban álló nyugdíjintézet terhére állandó el
látásban részesülnek,

c) azok az özvegyek, akik az államnál 
vagy az állammal a nyugellátás szempontjábóL

viszonosságban álló intézménynél állandó ellá
tásra igénytadó akalmazásban tényleges szol
gálatot teljesítenek.

6.

(1) A jelen rendelet 1. pontjában említett 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak törvényes 
éis törvényesített gyermekeinek, — amennyié
ben az érvényben lévő ellátási jogszabályok 
szerint ellátásra (nevelési járulékra) nem igény- 
jogosultak, — az 1928 : XL. törvénycikkel sza
bályozott árvajáradéknak megfelelő ellátásra 
van igényük abban az esetben, ha rájuk nézve 
az árvajáradékra való igényjogosultságnak az 
említett törvénycikkben megkívánt feltételei 
fennforognak.

(2) A jelen rendelet 2. pontjában említett 
tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak 
gyermekei a jelen rendelettel szabályozott el
látásra igényt nem tarthatnak.

7.
(1) A jelen rendelettel szabályozott ellátá

sok megállapítása (1928 : XL. törvénycikk 50.,
51., 54. és 59. §-ai) szempontjából az állami 
rendszerű fizetési osztályokba tartozó ideigle
nes minőségű tisztviselők és a gyakornokok, 
az állami tanszemélyzetnek ideiglenes minő
ségű tagjai (helyettes, megbízott és óraadó tan
erők), az állami rendszerű kezelők és kezelő
nők, díjnokok és szakdíjnokok, valamint a je
len rendelet 1 . pontjában felsoroltak közül ál
talában azok, akik tisztviselői képesítéssel bír
nak és tisztviselői munkakört látnak el, az 
1928 : XL. törvénycikk 4. §-ában említett mun
kavállalókkal esnek egy tekintet alá.

(2) Az 1928: XL. törvénycikk 4. §-ában 
említett munkavállalókkal nem esnek egy tê  
kíntet alá az állami rendszerű altisztek (a m. 
kir. postai műszaki segédszemélyzet, a pénz
ügyőrségi altisztek, a m. kir. államrendőrség 
legénységi állományú egyénei, a fogházi és 
büntetőintézeti őrszemélyzet, a műszaki al
tisztek, a szakaltisztek, stb.), a kisegítő szol
gák, a munkások és a napszámosok.

(3) Vitás esetekben azt, hogy az alkalma
zott az (í) vagy a (2 ) bekezdésben említettek 
közé tartozik-e, az illetékes miniszter (legfőbb 
állami számvevőszék elnöke) a pénzügyminisz-. 
terret fgygtértgleg esetről-esetre .állapítja í^ieg.,
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(1) A jelen rendelet 1. pontjában említett 
lisztviselők és egyéb alkalmazottak — a 2 . 
pontban felsoroltak kivételével — az 1929. évi 
ianuár hó 1-jétől kezdve öregségi és rokkant
sági járulékot kötelesek fizetni.

(2) Az öregségi és rokkantsági járulékot a 
járulékfizetésre kötelezett alkalmazottat meg
illető fizetés (bér, havibér, zsold, tiszteletdíj, 
szerződésszerű illetmény stb.) után kell fizetni.

(3) Azok az alkalmazottak, akik az érvény
ben lévő ellátási jogszabályok szerint nyugdíj
járulék fejében a fizetésüknek (nyugdíjba be
számítható javadalmazásuknak) 1.5%-át fizet
ők, öregségi és rokkantsági járulék fejében a
(2 ) bekezdésben említett járandóságoknak 
1 % -át, akik pedig nyugdíj járulék fejében a fi
zetésüknek (nyugdíjba beszámítható javadal
mazásuknak) 1 % -át fizetik, öregségi és rokkant
sági járulék fejében a (2 ) bekezdésben említett 
járandóságoknak 1.5%-át kötelesek fizetni.

(4) Azok az alkalmazottak, akik az ér
vényben lévő ellátási jogszabályok szerint 
nyugdíjjárulókot nem fizetnek, öregségi és 
rokkantsági járulék fejében, amennyiben a je
len rendelet 7. pontjának (1) bekezdésében fel
soroltak közé tartoznak, a fenti (2) bekezdés
ben említett járandóságoknak 2.5%-át, ameny- 
nviben pedig a jelen rendelet 7. pontjának (2) 
bekezdésében felsoroltak közé tartoznak, az 
említett járandóságoknak 2 %-át fizetik.

(5) Az öregségi és rokkantsági járulékot a
(2 ) bekezdésben említett járandóságok kifize
tése alkalmával hivatalból kell levonni.

(6 ) Az öregségi és rokkantsági járulék fi
zetésére kötelezett ideiglenes minőségű alkal
mazottak véglegesítésükig, illetőleg a nyugdíjra 
igényt adó legkisebb szolgálati idejük betölté
séig, a díjnokok a nyugdíjra igényt adó leg
kisebb szolgálati idejük betöltéséig, a munká
sok és napszámosok, valamint azok, akik olyan 
alkalmazásban vannak, amely az érvényben 
lévő jogszabályok szerint ellátásra egyáltalában 
nem ad igényt, alkalmaztatásuk egész tartama 
alatt kötelesek fizetni öregségi és rokkantsági 
járulékot.

9.
(1) A jelen rendelettel szabályozott ellá

tások összegének megállapításánál az 1928 :

8. XL. törvénycikk VI. fejezetének az öregségi 
és rokkantsági járadék (özvegyi járadék, árva- 
járadék) megállapítására vonatkozó rendelke
zéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) A jelen rendelet hatálya alá tartozó 
azoknál a tisztviselőknél és egyéb alkalmazot
taknál, akik a 8 . pont (3) bekezdése szerint 
öregségi és rokkantsági járulók fejében az ott 
említett járandóságoknak 1 %-át, illetőleg 
1.5%-át fizetik, az 1928: XL. törvénycikk 50. 
§-ában említett fokozódó járadékrész megálla
pítása szempontjából

a) a levont öregségi és rokkantsági járu
lékok, valamint az öregségi és rokkantsági já
rulék fizetésének tartama alatt levont nyugdíj
járulékok együttes összegének kétszeresét,

b) az állami alkalmaztatást megelőző idő
ről az államkincstár javára esetleg átutalt já
ruléktartalékot (1 0 . pont (1) és (1 1 ) bek.) kell 
alapul venni.

(3) A jelen rendelet hatálya alá tartozó 
azoknál a tisztviselőknél és egyéb alkalmazot
taknál, akik a 8 . pont (4) bekezdése szerint 
öregségi és rokkantsági járulék fejében az ott 
említett járandóságoknak 2.5%-át, illetőleg 
2%-át fizetik, az 1928 : XL. törvénycikk 50. 
§-ában említett fokozódó járadékrósz megálla
pítása szempontjából

a) a levont járulékok kétszeres összegét,
b) az állami alkalmaztatást megelőző idő

ről az államkincstár javára esetleg átutalt já 
ruléktartalékot (1 0 . pont (1) és (1 1 ) bek.) kell 
alapul venni.

(4) A jelen rendelettel szabályozott ellá
tás megállapításánál számításba kell venni azt 
az időt, amelyet az alkalmazott az állami al
kalmaztatását megelőzően az állammal a nyug
ellátás szempontjából viszonosságban álló in
tézményeknél, a Magyar Nemzeti Banknál, il
letőleg az 1928 : XL. törvénycikk szerint bizto-. 
sításra kötelezett vállalatnál, vagy elismert vál
lalati nyugdíjpénztár kötelékében, az 1929. évi 
január hó 1 -jétől kezdve eltöltött, de csak ak
kor, ha ez az idő az említett törvény határoz- 
mányai szerint az öregségi és rokkantsági já
radékra való igény szempontjából beszámítás
ra alkalmas.

10.

(1) Abban az esetben, ha az állami tiszt
viselő vagy egyéb alkalmazott az 1928 : XL. tör-
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vénycikk által szervezett kötelező biztosítás 
valamely intézetétől lépett állami szolgálatba 
és várománya ép (1928 : XL. törvénycikk V. 
fejezet), az a biztosító intézet (1928 : XL. tör
vénycikk 101. és 145. §.), amelynél az átlépő 
után a biztosításra kötelezett munkaviszony 
megszűnéséig az öregségi és rokkantsági járu
lékot lerótták, az átlépőnek járuléktartalékát 
(4%-os kamat alapján kiszámított díjtartalé- 
kát)»annak az utalványozó hatóságnak (hiva
talnak) megkeresésére, amelynél az átlépő bár
milyen alkalmazást nyert, - az öregségi és 
rokkantsági járadék megállapítása szempontjá
ból szükséges adatok közlése mellett— az ál
lamkincstár javára köteles átutalni.

(2) Abban az esetben, ha az állami tiszt
viselő vagy egyéb alkalmazott a tényleges 
szolgálat kötelékéből bármilyen okból kiválik 
és részére az érvényben lévő ellátási jogszabá
lyok alapján vagy a jelen rendelet alapján ál
landó ellátás (nyugdíj, nyúgbér) nem állapít
tatott meg, illetőleg kegyelmi ellátás nem enge
délyeztetett, az állami alkalmaztatás alatt szer
zett járulék-tartaléknak, valamint az (1) bekez
désben említett járulék-tartaléknak együttes 
összegét (4%-os kamat alapján kiszámított díj
tartalékát) a biztosító intézet (1928 : XL. tör
vénycikk 101. és 145. §-ai) megkeresésére — az 
öregségi és rokkantsági járadék megállapítása 
szempontjából szükséges adatok közlése mel
lett ahhoz a megkereső biztosító intézethez 
kell átutalni, amelynek kötelékébe tartozik az 
a munkaadó, amelynél az illető biztosításra kö
telezett munkaviszonyba lépett, vagy amelynél 
az illető az állami szolgálatból való kilépéstől 
számított hat hónapon belül bejelentette, hogy 
öregségi és rokkantsági biztosítását önkéntes 
toyábbfizetés foytatásával vagy várományát 
elismerési díjnak fizetésével fenntartani kí
vánja.

(3) Az állami alkalmaztatás alatt szerzett 
járulék-tartalékot azoknál a tisztviselőknél és 
egyéb alkalmazottaknál, akik a járulék fizetési 
kötelezettség tartama alatt léptek ki az állami 
szolgálatból, a járulékfizetés kezdő időpontjá
tól a szolgálatból való kilépésig részükre folyó
sított fizetések (8 . pont (2 ) bekezdés) együttes 
összegónék alapulvétele mellett kell megálla
pítani.

(4) Az állami alkalmaztatás alatt szerzett 
járulék-tartalékot azoknál a tisztviselőknél és 
egyéb alkalmazottaknál, akik a (2 ) bekezdésben

említett körülmények között bekövetkező kilé
pésük idején a jelen rendelet szerint járulék 
fizetésére nem kötelesek,

a) amennyiben az 1929. évi január hó 1-én 
állami szolgálatban állottak, az 1929. évi ja
nuár hó 1-jétől kezdődőleg a szolgálatból való 
kilépésükig részükre folyósított fizetések (8 . 
pont (2 ) bekezdés) együttes összegének alapul
vétele mellett,

b) amennyiben az 1929. évi január hó 1-jét 
követő időben léptek állami szolgálatba, a szol
gálatba lépéstől kezdődőleg a szolgálatból való 
kilépésig részükre folyósított fizetések (8 . pont 
(2 ) bekezdés) alapulvétele mellett, kell megál
lapítani.

(5) Amennyiben a fenti (4) bekezdés a) 
pontjában említett esetben az állami alkalma
zásban 1929. «vi január hó 1-jétől kezdődőleg 
a szolgálatból való kilépésig, illetőleg a fenti
(4) bekezdés b) pontjában említett esetben a 
szolgálatba lépéstől a szolgálatból való kilé
pésig eltelt idő 400 hétnél több, az állami szol
gálat alatt szerzett járulék-tartalékot az 1929. 
évi január hó 1-jétől, illetőleg a szolgálatbalé- 
péstől számított 400 hétnek megfelelő idő alatt 
folyósított fizetések együttes összegének ala
pulvétele mellett kell megállapítani.

(6 ) LIa azonban a (4) bekezdésben említett 
tisztviselő vagy egyéb alkalmazott az állami 
alkalmaztatásának tartama alatt 400 ■ hétnél 
hosszabb időn át fizetett a jelen rendelet alap
ján öregségi és rokkantsági járulékot, az ál
lami alkalmaztatás alatt szerzett járulék-tar
talékot a járulékfizetés tartama alatt részére 
folyósított fizetések (8 . pont (2 ) bekezdés) 
együttes összegének alapulvétele melletti kell 
megállapítani.

(7) Ha az állami tisztviselő vagy egyéb al
kalmazott az állami szolgálata után — az 1929. 
évi január hó 1-jét követő időben, — végkielé
gítésben részesült, csak azt a járulék-tartalé- 
kot (4%-os kamat alapján kiszámított díjtar
talékot) kell a jelen pont (2 ) bekezdésében 
foglalt rendelkezés szerint a biztosító intézet
hez átutalni, amelyet az illetékes biztosító in
tézet a jelen pont (1) bekezdésében foglalt ren
delkezésnek megfelelően annakidején iaz ál
lamkincstár javára átutalt.

(8 ) Az állami szolgálat alatt szerzett járu
léktartalékot azoknál a tisztviselőknél és egyéb 
alkalmazottaknál, akik a jelen rendelet 7.
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pontjának (1) bekezdésében említettek közé 
tartoznak, a fenti (3)—(6 ) bekezdések sze
rint alapul veendő összegnek 5%-ában, azoknál 
pedig, akik a jelen rendelet 7. pontjának (2) 
bekezdésében említettek közé tartoznak, a 
fenti (3)—{6 ) bekezdések szerint alapul veen
dő összegnek 4%-ában kell megállapítani.

(9) Ugyancsak a (8 ) bekezdésben foglalt 
rendelkezések szerint köteles megállapítani a 
biztosító intézet is azt a járulék-tartalékot, 
amelyet az (1) bekezdés szerint az államkincs
tár javára utal át.

(10) Nincsen helye járulék-tartalék átuta
lásának annak az állami alkalmazásban eltöl
tött szolgálati időnek alapján, amely alatt az 
állami tisztviselő vagy egyéb alkalmazott fize
tése (8 . pont (2) bekezdés) a havi 500 pengőt, 
illetőleg az évi 6 .0 0 0  pengőt elérte, vagy meg
haladta.

(11) Járulék-tartalék kölcsönös átutalásá
nak van helye az 1928. évi XL. törvénycikk 10. 
§. (1) bekezdésének 1—4. pontjaiban felsorolt 
alkalmazásokból való kölcsönös átlépés esetén 
is. Az ilyen kölcsönös átlépés esetén a jelen 
pont (2 ) bekezdésében foglaltaknak megfe
lelően kell eljárni. Az említett alkalmazások 
tartama alatt szerzett járulék-tartalék átutalá
sának azonban — eltérően a (4) és (5) bekez
désben foglaltaktól — csak azoknál az alkal
mazottaknál van helye, akik annál az intéz
ménynél, amelynek alkalmazásából kiléptek, 
öregségi és rokkantsági járulékot fizettek. Ezek
nél az alkalmazottaknál az alkalmazás alatt 
szerzett járulék-tartalékot a járulékfizetés tar
tama alatt részükre folyósított fizetések (8 . 
pont (2 ) bekezdés) együttes összegének alapul
vétele mellett kell megállapítani.

(12) Az 1928 : XL. törvénycikk alapján mű
ködő intézetek kötelesek azt a szolgálati időt, 
amelynek megfelelő járulék-tartalék hozzájuk 
átutaltatott, a várakozási időbe beszámítani és 
az átutalt járulék-tartalékot a járadék meg
állapításánál számításba venni.

(13) A váromány épsége és az elvesztett 
váromány feléledése tekintetében az állami al
kalmazásban eltöltött idő a kötelező biztosí
tásban eltöltött időnek minősül. Az állami al
kalmazásból való kilépéstől a kötelező biztosí
tás megkezdéséig, illetőleg az önkéntes biztosí
tás bejelentéséig vagy az elismerési díj fize
téséig eltelt idő a váromány épsége szempont
jából várományt fenntartó időnek 'minősül.

(1) A jelen rendelet szerint fizetendő öreg
ségi és rokkantsági járulék, valamint a jelen 
rendelettel szabályozott ellátások megállapí
tása tekintetében az 1928: XL. törvénycikknek
4. §-ában, 5. §-a (2) bekezdésében, 7., 9., 11.,
13., 14., 24., 25., 30., 31., 32., 33., 38., 39,. 40., 4L,
42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53.,
54., 55., 56., 57., 58., 59., 61., 62., 63., 64., 65., 6 6 .,
67., 72., 73., 74., 75., 76., 79., 80., 81., 82., 85., 130..
135., 136., 137., 138., 142., 143., 168. és 169. §-aiban 
foglalt rendelkezéseket, amennyiben a jelen 
rendeletben foglaltakkal nem állanak ellentét
ben, megfelelően alkalmazni kell.

(2) Az 1928: XL. törvénycikknek a fenti 
(1) bekezdésben fel nem sorolt szakaszaiban 
foglalt rendelkezések az állami tisztviselőkre 
és egyéb alkalmazottakra nézve nem nyerhet
nek alkalmazást.

12.

(1) Utasíttatnak-az illetmények számfejté
sét teljesítő hatóságok, hivatalok és számvevő
ségek, hogy a jelen rendelet hatálya alá tar
tozó állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak 
által a 3. pont szerint 1929. évi január hó 1-jétől 
kezdve fizetendő járulékok levonása iránt a 
szükséges intézkedéseket legkésőbb 1929. évi 
január hó 15-ig tegyék meg.

(2) Az állami tisztviselőktől és egyéb al
kalmazottaktól a jelen rendelet alapján levont 
járulékokat annak a költségvetési alrovatnak 
javára kell elszámolni, amely alrovat terhére a 
jelen rendelet 8 . pontjának (2 ) bekezdésében 
említett járandóságok kifizetése történt.

(3) A jelen rendelet alapján folyósított el
látásokat az állami költségvetés megfelelő fe
jezetének „Nyugellátások” címénél „Az 1928 : 
XL. törvénycikk alapján kifizetett ellátások ’ 
elnevezésű alrovaton kell kiadásként elszá
molni.

(4) A jelen rendelet 10. pontjában foglalt 
rendelkezés szerint az államkincstár javára á t
utalt járulék-tartalékot a megfelelő költségve
tési fejezetnek annál a címénél kell bevétel
ként elszámolni, amelynek terhére az állami 
szolgálatba lépett munkavállalónak illetményei 
folyósíttatnak.

(5) A jelen rendelet 10. pontjában foglalt 
rendelkezések szerint a 1 0 . pont (2 ) és (1 1 ) be
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kezdéseiben említett intézményekhez átutalt 
járulékokat (járulékj- tartalékot) a megfelelő 
költségvetési fejezetnek annál a címénél kell a 
Dologi kiadások” rovatán kiadásként elszá

molni, amelynek terhére az állami szolgálatból 
kivált tisztviselőnek vagy egyéb alkalmazott
nak a jelen rendelet 8 . pontjában említett já
randóságai folyósítva voltak.

13.
(1) A jelen rendeletben szabályozott ellá- 

táisii igény kérdésében, valamint az ellátási 
igény alapján az államkincstárral szemben tá
masztható követelések tekintetében, végül a 
jelen rendelet szerint fizetendő járulék megál
lapítása tárgyában az intézkedésre a miniszter 
(legfőbb állami számvevőszék elnöke) illetékes.

(2) Azokban a kérdésekben, amelyekben 
az illetékes szerv rendelkezésével szemben az 
1928 : XL. törvénycikk bírói jogorvoslatot biz
tosít, a jelen rendelet alapján tett intézkedé
sekkel szemben az érdekelt fél jogát szintén a 
munkásbiztosítási bíróság előtt érvényesítheti.

(3) A munkásbiztosítási bíróság eljárásá
ban az előbbi bekezdés esetében ugyanazokat 
az eljárási szabályokat kell alkalmazni, ame
lyek az 1921 : XXXI. törvénycikk 15. §~ának 3. 
pontja alá eső perekben irányadók.

(4) Nem tartoznak a munkásbiztosítási 
bíróság hatáskörébe a (2 ) bekezdés alapján in
dított perek közül azok, amelyek a m. kir. 
közigazgatási bíróság elé tartozó nyugdíjigény
nyel kapcsolatosak.

14.
(1) A törvényhatóságok, a városok és a 

községek hivatalaiban, úgyszintén az általuk 
fenntartott vagy kezelt intézményeknél, inté
zeteknél, alapoknál és alapítványoknál, válla
latoknál és üzemeknél tényleges szolgálatban 
álló tisztviselőknek és egyéb alkalmazottak
nak, valamint ezek hozzátartozóinak öregség 
és rokkantság, illetőleg özvegység és árvaság 
esetére szóló ellátása tekintetében a törvény- 
hatóságok és a városok, az 1929. évi március 
hó 31-éig, kötelesek az 1929. évi január hó 
1-jétől kezdődő hatállyal, a jelen rendeletben 
foglaltaknak megfelelő szabályrendeletet al
kotni. E szabályrendeleteket a belügyminiszter 
a pénzügyminiszterrel és a népjóléti és munka
ügyi miniszterrel egyetértőleg hagyja jóvá.

(2) Azt, hogy a jelen rendeletben foglal
takat mennyiben kell alkalmazni a m. kir. hon
védség, a m. kir. csendőrség, a m. kir. vám
őrség, a m. kir. folyamőrség, a m. kir. palota- 
őrség, a m. kir. koronaőrség tagjaira, az illeté
kes miniszter a pénzügyminiszterrel és a nép
jóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértőleg 
állapítja meg.

(3) Az 1928 : XL. törvénycikk 101. §-ában 
említett biztosító intézetek tisztviselőire és 
egyéb alkalmazottaira a jelen rendeletben fog
lalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni 
kell.

15.
(1) A jelen rendelet hatálya nem terjed ki 

az 1 . pontban felsorolt olyan tisztviselőkre és 
egyéb alkalmazottakra, akik az 1928 : XL. tör
vénycikk 2 . §-ában megjelölt foglalkozási ágak
ban vannak alkalmazásban.

(2) A m. kir. államvasutak, a m. kir. állami 
vas-, acél- és gépgyárak és a m. kir. állami 
szénbányászat tisztviselőinek és egyéb alkal
mazottainak, illetőleg ezek hozzátartozóinak, 
valamint a nem állami tanintézetek alkalma
zottainak és ezek hozzátartozóinak öregség, 
rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló 
ellátása tekintetében külön kormányrendelet 
intézkedik.

16.
Ez a rendelet az 1929. évi január hó 1-jével 

lép hatályba.

Budapest, 1928. december 30-án.

Gróf Bethlen István s. k.,
miniszterelnök.

E kormányrendeletnek a m. kir. posta 
körében való végrehajtása céljából a követke
zőket rendelem:

1. Az 1928: XL. te. és az előbb közölt 
5.630/1928. M. E. számú kormányrendelet értel
mében a m. kir. posta személyzetéből a tör
vényben és a kormányrendeletben megállapí
tott előfeltételek fennforgása esetén öregségi 
és rokkantsági járadéknak megfelelő ellátásra 
tarthatnak igényt:

a) Az ideiglenes minőségben kinevezett 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak, ha az 1912.
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évi LXV. te. szerinti ellátásra (nyugdíjra vagy 
végkielégítésre) igényük még nincs.

b) Díjnokok és havibéresek (kisegítő szol
gák, a m. kir. postaállomásnál alkalmazott 
postakocsisok), akiknek a reájuk vonatkozó 
jogszabályok szerint beszámítható szolgálati 
idejük nem haladja meg a 9 évet és 6  hónapot.

c) Azok a munkások és napszámosok (ta
karítónők), akiknek a reájuk vonatkozó ellá
tási jogszabályok szerint beszámítható szolgá
lati idejük 1 0  évnél kevesebb.

d) A m . kir. postánál (X/9. üzemi osztály
nál, műszaki felügyelőségeknél, központi hiva
taloknál) alkalmazott órabéresek (távirdamun- 
kások, betanított munkások, szakiparosok, gép
kocsivezetők).

e) A postamesterek és postamesteri alkal
mazottak, ha egyáltalán nem vagy ellátásra 
még nem jogosult tagjai a M. Kir. Postameste
rek és Postamesteri Alkalmazottak Országos 
Nyugdíjegyesületének. Ennek az egyesületnek 
nyugdíjjogos tagjai ugyanis a törvény 1 0 . 
§-ának 7. pontja értelmében nem esnek bizto
sítási kötelezettség alá.

2. Az 1. a), b) és c) pontban felsorolt al
kalmazottak által fizetendő járulékot, mely 
azoknál az alkalmazottaknál, akik nyugdíjjá- 
rulékot nem fizetnek, 2 %-ot, ha pedig tisztvi- 
se'ői munkakörben vannak foglalkoztatva, 
2.5%-ot, viszont azoknál az alkalmazottaknál,, 
akik nyugdíjjárulékot is fizetnek, 1.5, illetve 
1%-ot (tehát a nyugdíjjárulékkal egvütt 2.5%-t) 
tesz ki, a m. kir. posta központi számvevősége 
a járandóságok számfejtése alkalmából hiva
talból fogja levonni. Ez a rendelkezés nem vo
natkozik a m. kir. postaállomásnál alkalmazott 
havibéres postakocsisokra, akik által fizetendő 
1.5%-os (a nyugdíjjárulékkal együtt tehát 
2.5%-os) járulék levonásáról és e1 számolásáról 
a m. kir. postaállomás saját hatáskörében gon
doskodik. (Az 1929. évi január havára eső já
rulék a februári járulékkal egyszerre kerül le
vonásra.) Itt hangsúlyozom, hogy a járulék- 
fizetési kötelezettség az alkalmazottak minden 
kategóriájánál csak a fizetést (bért) terheli. A 
mellékilletmények (lakáspénz, családi pótlék 
stb.) után tehát járulékot fizetni nem kell.

A d )  pontban felsorolt órabéres alkalma
zottak járulékát a kifizetést teljesítő szerv 
(üzemosztály, műszaki felügyelőség, köznonti 
hivatal, építési osztály stb.) az ad 15.308/X-

1926. számú rendelet 1. pontjában a betegségi 
biztosítási tagjárulékok levonására megállapí
tott módon fogja levonni és elszámolni. A to
vábbi elszámolás céljából szükséges adatokat 
a m. kir. posta központi számvevősége az el
látmány-számadásból, illetőleg az építési ve
zetői pénzszámadásból veszi.

3. A kinevezett, a díjnoki és a havibéres, 
valamint a takarítónői személyzet postai szol
gálata a vonatkozó személyi okmányokban és 
a számvevőség, illetve a m. kir. postaállomás 
számfejtő könyveiben .pontosan nyilván van 
tartva, e tekintetben tehát újabb nyilvántartá
sok rendszeresítésére szükség nincs. Az 1929. 
évi január hó 1 . után felvett és öregségi és 
rokkantsági járulék fizetésére kötelezett alkal
mazottak személyi okmányai azonban betét- 
íven kiegészítendek az alábbi 4. pontban az 
órabéresekre vonatkozó adatokkal.

4. Az órabéres személyzet alkalmazási 
időpontjainak nyilvántartására a már eddig is 
használatban lévő nyomtatványok (törzs
könyv, törzslap, személyi ív, nyilvántartó lap 
stb.) szolgálnak, amelyeknek a legpontosabb 
vezetésére, az ahhoz fűződő rendkívüli érde
kekre való tekintettel, a jövőben a legnagyobb 
gondot kell fordítani. Az órabéres alkalmazot
taknak a postaszolgálatból való kiválása esetén 
ugyanis eme okmány alapján nyer megállapí
tást az, hogy hány járulék-hét után, mekkora 
járulékösszeget kell átutalni az illetékes biz
tosító intézethez, esetileg új munkaadóhoz, 
azonkívül az eme okmányokba vezetett adatok 
alapján kell majd annakidején az órabéres al
kalmazottak öregségi vagy rokkantsági jára
dékát megállapítani. Felhívom ezért az érde
kelt szerveket, hogy az órabéres alkalmazottak 
nyilvántartási okmányait vizsgálják felül és 
egészítsék ki mindazon adatokkal, melyekre az 
öregségi vagy rokkantsági járadék megállapí
tása szempontjából szükség lehet (családi és 
utónév, asszonyoknál a születési név is, szüle
tési év és hely, az alkalmazott anyjának szüle
tési neve, munkába lépés napja, munkából való 
kilépés napja, előbbi munkaadó neve és üze
mének helye 1929. január 1-től kezdve).

Egyrészt ellenőrzés céljából, másrészt, 
hogy megfelelő ellenokmány is álljon rendel
kezésre, mely a járulékok átutalásához és a já
radékok kiszámításához támpontul szolgáljon, 
elrendelem, hogy minden órabéres alkalmazott
ról a kifizetést teljesítő szerv évenkint (tehát
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minden év január hó 1-én újonnan kiállítandó) 
külön „Előjegyzésit is vezessen, melyet egyide
jűleg nyomtatványként rendszeresítek. Az 
„Előjegyzés”-be a számadási hónapban kifize
tett összes órabéreket kell bevezeni (a műszaki 
felügyelőségeknél a pénzszámadásonkint ké
szülő összesítő fizetési kimutatás alapján).

Az „Előjegyzésieket a fizetési jegyzékek
hez kell csatolni, amelyet az üzemosztálynál, 
műszaki felügyelőségnél, központi hivatalok
nál stb. történő . felülvizsgálat alkalmával a 
számadást felülvizsgáló ellen jegyez. A szám
adások felülvizsgálata után a fizetési jegyzéke
ket összeállító, illetve a kifizetést végző osztály 
az „Előjegyzésieket visszakapja. A naptári év 
utolsó számadási hónapja (december) után az 
üzemosztály, műszaki felügyelőség, központi 
hivatal stb. az „Előjegyzésiek alapján megál
lapítja a foglalkoztatási napok, órák, a kifize
tett ’ órabérek összegét és ezt, úgyszintén az 
„Előjegyzés” folyószámát az órabéres alkal
mazottak nyilvántartási okmányába (törzs
könyv, törzslap, személyi ív, nyilvántartó lap 
stb.) bevezeti, az „Előjegyzésieket pedig záros 
szekrénybe helyezi.

Egyébként az órabéresek nyilvántartására 
vonatkozó rendelkezések — az órabéresek nyil
vántartásának közeljövőben külön rendelettel 
történő egységes szabályozásáig is — érvény
ben maradnak.

Megjegyzem, hogy a törzskönyvezett, de 
nem foglalkoztatott távirdamunkások után az 
öregségi és rokkantsági járulék nem esedékes, 
tehát az ad 15.308/X—1926. számú rendelet 2. 
pontjában foglaltak az öregségi és rokkantsági 
járulékok kirovásánál nem jönnek figyelembe.

A járulékok levonására vonatkozó rendel
kezések az alkalmilag ideiglenesen felfogadott 
alkalmazottakra is vonatkoznak (pl. az ideigle
nes távirdamunkásokra), mivel ezek is kötele
sek a 2 %-os öregségi és rokkantsági járulékot 
megfizetni. Ezeknek az ideiglenes munkások
nak kifizetett órabéreit is nyilván kell tartani, 
de ezekről elégséges az „Előjegyzésiek gyűj
tése. Névmutató könyv vezetése azonban — 
miként a többi órabéresekről — ezekről is szük
séges.

5. Az 1. e) pont alatt felsorolt postamesterek 
és postamesteri alkalmazottak közül azokat, 
akik a Magyar Királyi Postamesterek és Posta- 
mesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíjegye

sületének eddig tagjai nem voltak és akiknek a 
postai szolgálat a főfoglalkozásuk, az 1929. évi 
január hó 1-én kezdődő joghatállyal arra kö
telezem, hogy a nevezett egyesületbe — öreg
ségi és rokkantsági ellátásra jogosult tagként — 
belépjenek. Annak elbírálásánál, hogy mikor 
tekinthető a postai alkalmazás főfoglalkozás
nak, irányadóul az szolgál, hogy az esetleges 
egyébkénti kereset vagy jövedelem mellett meg
élhetési kereső-forrásnak tekinthető-e a postai 
alkalmazás? E tekintetben egyébként a P. R. T. 
1916. évi 99. számában közzétett 12.359. számú 
rendelet I. részének 2 —1 1 . bekezdésében foglalt 
részletes rendelkezéseket kell értelemszerűen 
figyelembe venni. Általában a tanító, jegyző és 
vasúti alkalmazott postamester, a postai ügy
nökök és ezek alkalmazottai, valamint a m. kir. 
postának és a postamestereknek szerződött 
szállítói s ezek alkalmazottai belépésre köte
lezve nincsenek, mert ezek saját főfoglalkozá
suk alapján vannak az 1928. évi XL. te. alap
ján a biztosítási kötelezettség alól mentesítve 
vagy az előbb hivatkozott törvénycikkel léte
sített intézmények egyikében bizosításra köte
lezve.

A Magyar Királyi Postamesterek és Posta- 
mesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíjegye
sületébe e rendelet alapján belépő új tagok, úgy
szintén az egyesület azon régebbi tagjai, akik az 
egyesületi ‘alapszabályok értelmében még nem 
szereztek nyugellátásra igényt, 1929. január hó 
1-től az öregségi és rokkantsági járulékkal azo
nos tagdíjat kötelesek fizetni (még pedig a pos
tamesterek személyes járandóságuknak 2 .5 %-át, 
a kiadók a szolgálatuk 7-ik évében levő napi
díjasok részére megállapított napidíj, jelenleg 
109 P 2.5°/0-át, a kiadójelöltek és hivatali ki
segítők az előbb említett napidíj felének, te
hát 54 P 50 f.-nek a 2°/0-át, a többi postames
teri alkalmazott a készpénzben és természetben 
élvezett illetményüknek 2%-át). A bejelentésre 
nézve a postamesteri postahivatalok a nyugdíj
egyesülettől kérdőíveket fognak kapni, amelyet 
a valóságnak megfelelően sürgősen kitölteni és 
visszaküldeni tartoznak. Valótlan adatok be
jelentését a fontos érdekekre való tekintettel 
fegyelmi vétségnek fogom minősíteni.

6 . Az 5.630/1928. M. E. számú kormányren
delet 1 0 . pontjához még a következőket fűzöm:

a) mindazon esetekben, amidőn olyan al
kalmazott, — ide nem értve a postamesteri hi
vatalokban alkalmazottakat — aki öregségi és
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rokkantsági járulékot fizetett és a postától 
végleg eltávozik, meg kell állapítani ama járu
lékok Összegét, amely járandóságaiból a szol
gálatból való kiválás napjáig levonatott. Ez 
iránt a postavezérigazgatóság üzemi osztályai, 
kerületi igazgatóságok, műszaki felügyelőségek 
és a központi hivatalok átmenetileg előterjesz
tést tesznek a m. kir. postavezérigazgatóság
nak, amelynek személyzeti ügyosztálya a már 
befizetett és a m. kir. posta, mint munkaadó 
által fizetendő járulékok átutalása iránt intéz
kedik. Az előterjesztéshez csatolni kell az il
lető alkalmazott személyi okmányait, órabére
seknél a fenti 4. *pont szerint vezetett „Előjegy
zésieket, a törzslapot, illetve a törzskönyv vo
natkozó lapjának másolatát, személyi ívet vagy 
nyilvántartó lapot.

A fenti 1. pont a), b) és c) alatt felsorolt 
alkalmazottak levont járulékát a központi 
számvevőség, illetve a m. kir. postaállomás a 
Vonatkozó számfejtőkönyv alapján állapítja 
meg, az 1 . pont d) alatt felsorolt órabéresek le
vont járulékait az „Előjegyzésiekből kell meg
állapítani.

Az így megállapított járulékok kétszeres 
Összegének és a kamatoknak átutalására 
(transfer) csak akkor kerül a sor, amikor az 
érdekelt biztosító intézet, Vagy valamely a biz
tosítási kötelezettség alól mentes szerv eziránt 
megkeresést intéz a m. kir. postához. Minden 
ilyen tárgyú megkeresést megfelelő jelentés kí
séretében átmenetileg a m. kir. postavezérigaz
gatósághoz kell felterjeszteni.

b) A  távir d a műnk á sok transfer kérdését, 
amely előreláthatólag minden ősszel és tavasz- 
szal, vagyis a vonalépítési munkálatok beszün
tetése és megindulása alkalmával fog tömege
sen felmerülni, szükség esetén a Társadalom- 
biztosító Intézettel létesítendő külön megálla
podással fogom rendezni.

c) Uj alkalmazottak felvételénél mindig 
tisztázni kell, hogy az illető állott-e már vala
hol alkalmazásban és igenlő esetben a volt 
munkaadóra illetékes biztosító intézettől, il
letve az illető biztosításmentes szervtől a já
radékok megállapítására szükséges adatokat és 
az utána (tehát az általa és munkaadója által) 
befizetett járulékokat a kamatokkal együtt 
kérni kell. Erre az illető alkalmazott szolgálatra 
való jelentkezése, -illetve félfogadása alkalmá
val a fenti a) bekezdésben elősorolt postai 
szervek illetékesek, de átmenetileg minden ese

tet felülvizsgálás végett a m. kir. postavezér- 
igazgatósagnak be kell jelenteni.

d) A kormányrendeletnek a transferre vo
natkozó rendelkezései a Magyar Királyi Posta
mesterek és Postamesteri Alkalmazottak Or
szágos Nyugdíjegyesületére is vonatkoznak, de 
az egyesület ezeket a rendelkezéseket a saját 
hatáskörében hajtja végre.

7. Végül közlöm, hogy az 1928. évi XL. te. 
értelmében annakidején esedékes járadékok 
megállapítására és utalványozására a postave
zérigazgatóság illetékes, az érdekelt postai 
szervek pedig kötelesek ez iránt megfelelően 
indokolt előterjesztést tenni.

Budapest, 1929. évi január hó 8 -án.

Változás a légiposta-forgalom menetrendjében.

53.789.

Hivatkozással a múlt évi P. R. T. 44. szá
mában közzétett 46.947. sz. rendeletemre, köz
löm, hogy a Nemzetközi Légiforgalmi Rt. re
pülőgépe Wien, Prága, Nürnberg, Strassburg, 
Páris és Varsó repülőállömásök felé ezentúl 11 
órakor, míg Belgrád, Bukarest, Szófia és Kon
stantinápoly felé továbbra is változatlanul 13 
óra 15 perckor indul a mátyásföldi repülőtérről

A budapesti postahivatalok, Valamint á 
vidéki kincstári postahivatalok a légi posta- 
forgalom igénybevételére vonatkozó hirdet
ményt megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi január hó 8 -án,

Kivándorlókat szállító gőzhajóstársaságok 
engedélyének meghosszabbítása.

1.859.

A P. R. Tára 1928. évi 8 . számában megje
lent 7.334. sz. rendelet kapcsán értesítem a 
postahivatalokat, hogy az e rendeletben felso
rolt gőzhajóstársaságöknak magyar kiván
dorlók szállítására vonatkozó engedélyeit a m. 
kir. belügyminiszter úr 1929. évi december hó 
31-ig meghosszabbította. A Hamburg Ameri-
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kanische Backetfahrt Aktien)-Gesellschaft 
(Hamburg Amerika Linie) hamburgi gőzhajós- 
cársaság magyarországi helyettese, a P. R. Tára 
1922. évi 28. számában megjelent 13.508. sz. 
rendeletben közölt P alotai Gyula helyett 
gróf Apponyi Antal budapesti lakos lett.

A hivatalok ezt a meghosszabbítást, il
letve személyváltozást nyilvántartásukban je
gyezzék elő.

Budapest, 1929. évi január hó 14-én.

A postahivatalokban kifüggesztett 
magánhirdetések eltávolítása.

1.425.

A m. kir. posta hirdetőhivatala további in
tézkedésig a postahivatalokban kifüggesztendő 
magánhirdetéseket nem küld.

Mivel az elhelyezés céljából a múltban a 
postahivataloknak megküldött magánhirdeté
sek kiíüggesztési ideje lejárt, a postahivatalok 
ezeket a hirdetéseket kivétel nélkül távo
lítsák el.

Budapest, 1929. évi január hó 9-én.

Szolgálati táviratok és szolgálati értesítések 
pénztári száma.

2.301.
A T. Ü. Sz. 33. §. 4. pontjában és a 34. §. 

2 . pontjában foglalt rendelkezés szerint a szol
gálati táviratokat és szolgálati értesítéseket 
pénztári szám nélkül kell szerkeszteni. Mint
hogy e táviratoknak pénztári szám nélkül való 
kezelése a gyakorlatban sok nehézséggel járt, a 
T. Ü. Sz. fenti rendelkezéseit hatályon kívül 
helyezem s elrendelem, hogy a hivatalok e táv
iratokat épúgy, mint a többi táviratokat is 
ezután pénztári és szószámmal lássák el, illető
leg kezeljék.

A hivatalok ezt a rendeletemet a T. Ü. Sz. 
fenti pontjainál jegyezzék elő. A T. Ü. Sz. 
megfelelő helyesbítése iránt pótlók útján in
tézkedem.

Budapest, 1929. évi január hó 19-én.

Állami és hírlapbeszélgetések a magyar-svájci 
távbeszélő forgalomban a népszövetség műkö

désével, illetve üléseivel kapcsolatban.

133.

I.
A magyar—svájci távbeszélőforgalomban 

svájci részről:
1. a népszövetség különféle üléseinek (tel

jes, tanács, bizottsági ülések, nemzetközi mun
kaügyi értekezlet stb.) tartama alatt:

a) a népszövetségi tanács'tagjai;*
b) a népszövetségi teljes ülés delegációi

nak tagjai és
c) a bizottsági ülésekre és értekezletekre 

meghívott különféle nemzetek delegációinak 
tagjai.

2. Az egész éven át:
a népszövetség titkársága és a nemzetközi 

munkaügyi hivatal
állami beszélgetéseket folytathatnak.
A népszövetség vezértitkárának állami be

szélgetések folytatására való jogát egyébként 
a Tb. U. Sz. 37. §. 2. B) pontjának első bekezdé
se is biztosítja.

II.

A népszövetség üléseinek (teljes, tanács, 
bizottsági ülések, nemzetközi munkaügyi érte
kezlet stb.) tartama alatt egyrészről a magyar 
távbeszélő központok, másrészről Genf között 
kivételesen hírlapbeszélgetéseket is lehet vál
tani a következő feltételek mellett:

a) a közönséges hírlapbeszélgetések az 
ugyanazon osztályú magánbeszélgetésekre meg
állapított beszélgetési díjak mellett a nap bár
mely órájában a közönséges magánbeszélgeté
seket megelőző sorrendben bonyolíttatnak le,

b) a sürgős hírlapbeszélgetések háromszo
ros díj ellenében a nap bármely órájában a 
sürgős magánbeszélgetéseket megelőző sor
rendben bonyolíttatnak le,

c) a II. a) és b) pontok alatt említett hír
lapbeszélgetések maximális tartama 6  perc he
lyett még akkor is 1 2  perc, ha más beszélgetés 
vár lebonyolításra.

A népszövetség üléseinek kezdetéről és 
befejezéséről a genfi hivatal a budapesti II. sz.
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távbeszélő központot távbeszélőn vagy távirati 
úton esetenként értesíti.

A hivatalok a fentieket a Tb. Ü. Sz. 37. §. 
2. B) pontjánál, a 44. §. 10. pontjánál, a 45. §. 3. 
és a 46. §. 2. pontjainál ideiglenesen jegyezzék 
elő. A Tb. Ü. Sz. megfelelő szabályainak pótlé
kok útján való helyesbítése iránt később fogok 
intézkedni.

Budapest, 1929. évi január hó 11-én.

A rádióállomások hívójelei.
2.934.

Az 1927. évi november hó 25-én kelt 
washingtoni nemzetközi rádiótávíró egyezmény 
és az ahhoz tartozó szolgálati szabályzatok 
életbelépésével a rádióállomások hívójeleire a 
következő szabályok érvényesek:

A hívó jelek
a) az állandó (fix), valamint a szárazföldi 

állomásoknál három betűből állanak,
b) a fedélzeti állomásoknál négy betűből,
c) a légijármű állomásoknál öt betűből,
d) a kísérleti célra szolgáló magánállomá

soknál pedig a nemzethez tartozást jelző betű
ből vagy betűkből s egy számjegyből, melyet 
legfeljebb három betűből álló csoport követ
het.

A légiforgalmi rádiószolgálatban, ha az 
összeköttetés az ötbetűs hívójel alkalmazásával 
már helyreállt, a légijármű állomás rövidített 
hívójelet is használhat és pedig:

a) a rádiótávírónál az ötbetűs teljes hívó
jel első és utolsó betűjét,

b) a rádiótávbeszélőnél a légijármű tulaj
donosának (társaság vagy magánszemély) tel
jes nevét vagy annak egyrészét, melyet a laj
stromozási jelzés két utolsó betűje követ.

Ezzel kapcsolatban 1929. évi január hó 
1-től kezdve Csepel eddigi HB hívójelű rádió- 
állomásának hívójele HAB lesz, Székesfehér
vár HAR és HAX, továbbá Mátyásföld-repülő
tér HAM hívójele továbbra is megmarad, a la
kihegyi rádióhírmondó állomás hívójelét pedig 
HAL összetételben állapítom meg.

Budapest, 1929. évi január hó 17-én.

A rádiónyugták alakjának megváltoztatása.

11.929.

A 774. számú „Nyugta rádió használati dí
jakról” című nyomtatvány alakja megváltozott 
olyképpen, hogy egy íven 2 0  nyugta helyett 
csak 8  drb lesz.

A régi rádiódíjnyugtákból a postahivata
loknál levő és fel nem használt készlet elfogy- 
táig forgalomban marad.

Budapest, 1929. évi január hó 18-án.

Sa j tóhibaig azítás.

1.624.

A P. R. T. múlt évi 46. számában közzé
tett II. 34.262. sz. közlemény első sorában 
Nagybátony Nagybábonyra, az I. 46.245. sz. 
közlemény 8 . p. alatt Csigermalom Csigere- 
malomra, 40. p. alatt Nemesnedves Nemesmed- 
vesre, 41. pont alatt Nyirtót Nyírtétre helyes
bítendő, a 64. pont második sorában: „u. p. 
ezentúl Kozármisleny” törlendő, a III. 49352. 
sz. közlemény 26. pontja pedig: „Görbedpuszta 
n  Medgyesbodzás (122. 1.) ezentúl u. t. Med- 
gyesbodzás“-ra helyesbítendő.

Budapest, 1929. évi január hó 9-én.

Mozgóposta közlekedésében beállt változás.

2.444.

A Budapest—Kiskunhalas—Nagykanizsa
44. sz. mozgóposta folyó évi január hó 18-tól 
kezdve Gyékényestől Nagykanizsáig a 963. 
számú vonat helyett a 913. számú vonatban 
közlekedik.

A hivatalok e változást a P. R. Tára múlt 
évi 22. számában közzétett 17.634. számú ren
deletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi január hó 15-én.
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Alkalmi postahivatal felállítása.
2.235.

A Budapesti Korcsolyázó Egylet rendezé
sében tartandó nemzetközi versenyek tartamá
ra, vagyis folyó évi január hó 26-tól február hó 
3-áig terjedő időre, a városligeti korcsolya- 
pavillonban, köznapokon reggel 8  órától 13 
óráig, délután 16—19 óráig, vasárnapokon reg
gel 8 -tól délután 19 óráig működő alkalmi 
posta-távbeszélőhivatal lép életbe.

Az alkalmi hivatal — külön hely- és 
kelti bélyegzővel a Budapest 72. számú hivatal 
kirendeltségeként működik.

Az alkalmi hivatal bárhova szóló levél
postai (közönséges és ajánlott) küldemények 
felvételével, távirat felvétellel, helyi és inter- 
urbán távbeszélgetések lebonyolításával, végül 
postai és pénzügyi bélyegek árusításával bíza
tott meg.

Budapest, 1929. évi január hó 19-én.

Személyzetiek.
1.992.

a) Kineveztettek postamesterekké a vezér- 
igazgatóság kerületében:

Balogh Sándor kiadó, Karancsságra, Gyulai 
Margit kiadónő, Zebegényre, Holhos Gyula 
kiadó, Kemencére, özv. Illyés Károlyné sz, 
Uzoni Amália tatrangi men. postamester Kesz- 
tölcre, Kenesei Lászlóné sz. Nagy Jolán kiadó
nő, a bpesti 111. sz. hivatalhoz, dr. vitéz Nagy 
MiMósné szül. Nagy Aroma kiadónő, Klotild- 
ligetre, Sipos Pálné szül. Miskolczy Ilona hiva
tali kisegítő, Szigetmonostorra, Szontagh Fej- 
rencné szül. Szabó Emilia, volt feldebrői pos
tamester, Törökbálintra, Tóthfalussy Béla, a 
bpesti 73. sz. hivatal volt postamestere, Rákos
palota 1 . sz. hivatalhoz, Trajanovits Ilona, színi 
postamester, Dunakisvarsányra.

A debreceni igazgatóság kerületében:
Bálint Ernő kiadó, Bagamérra (ideigl.), 

özv. Biró Albertné szül. Garaguly Teréz, Szent- 
péterszegre, Czmór Mihály, Zajtára (ideigl.), 
ifj. Hollós Ferencné kiadónő, Adácsra, Kóthv 
Lajosné kiadónő, Nyirturára, Kiss Zsigmond 
MÁV állomáselőljáró, Kótpusztára, Korsós 
Irén kiadónő, Sajókazincra, Körössy Jolán hiv.

kisegítő, Berzékre, Lakos Erzsébet kiadónő, 
Atkárra, Németh Erzsébet kiadónő, Forróra, 
Noll Viktória kiadónő, Kistályára, Putsch 
Gyula ny. százados, Sóstóhegyre (ideigl.), Rei
chel Anna kiadónő, Színre.

A pécsi ig. kerületében:
Bábud Julia kiadónő, Görgetegre, Barsy 

Jolán kiadónő, Ódalmandra, Bidovszky György 
kiadó, Mesztegnyőre, Daxner Géza Szabásra 
kinevezett' pm. Bedegre, Farkas Júlia posta
ügynök, Mucsira, Ferdinándy Gizella gyenes- 
diási pm. Értényre, Fuchs Béláné szül. Boros 
Vilma értényi pm. Csornára, Futó Lajos MÁV 
állomáselőljáró, Gálosfa pu.-ra, Gotthard Adél 
kiadónő, Buzsákra, Károly Lajos h. pm., Szen
nára, Kreznár János állomásfőnök, Légrád pu.- 
ra, Lahó Mária kiadónő, Ukkra, Lehr Marianna 
h. pm., Párira (végi.), Moser Gyula volt gala- 
gonyási pm., Aparra, Niederanger József 
kiadó, Türjére, Polesznyák Zoltánné sz. Szabó 
Róza kiadónő, Balatonmáriafürdőre, Purt Ka
rola kiadónő, Möcsényre, Salamon Emma hiv. 
kisegítő, Szabásra, Szeder Ilona pm., Nagype- 
terdre, Sziács Istvánná szül. Kovács Franciska 
hiv. kisegítő, Kővágószőllősre, Szombathy Mi
hály postaügynök, Szóládra, Tikos Józsefné 
szül. Szabó Elvira hiv. kisegítő Hercegszabar- 
ra, Tünkéi Ilona h. pm., Szentpéterurra (végi.), 
Wlasits Jenő volt pm., Kaposszekcsőre.

A soproni ig. kerületében:
Frühwirt Paula kiadónő Lébényre, özv. 

Kazal Józsefné, sz. Bernhardt Róza kiadónő 
Bőre, Pammer Ilona kiadónő Bakonybélre, 
Pető Teréz kiadónő Csöglére, Soós Margit ki
adónő Oroszvárra, Tóth Piroska kiadónő 
Ősire, Végh Lajos s. jegyző Kertára (ideig
lenes).

A szegedi ig. kerületében:
özv. Fülep Istvánná, sz. Buday Anna ál- 

mosdi volt pm. Medgyesbodzásra, Hajdú Má- 
;ria kiadónő Helvéciára, Kollacsek József h. 
pm. Tatárszentgyörgyre, Kutsera Vince pm. 
Tótkomlósra.

b) Áthelyeztettek a következő postamesterek, 
illetve postamesternők:

Dr. Antal Ferenc Zebegényről Kistarcsá- 
ra, Antal Lajosné sz. Nagy Gizella Oroszvár
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ról Bpest 79. sz. hiv.-hoz, Deák József Cinko- 
táról Pesthidegkútra, Durgó Péter Bpest 91-től 
Bpest 93. sz. hiv.-hoz, Fabinyi Károlyné sz. 
Zachár Margit Sashalomról Ludasra, Hodobay 
Ada Kistacsáról Bpest 91. sz. hiv.-hoz, Hor
váth András Sajókazincról Nagyiétára, Iglódi 
Etel Pesthidegkútról Cinkotára, Józan Ilona 
Váraljáról Kajdácsra, Kellner Gyula Magvar- 
bólyról Szobra, Koháry Teréz Kesztölcről 
Nemesnádudvarra, Kossuth Éva Szobról Tö
rökbálintra, illetve a Bpest 73. sz. hiv.-hoz, Ku- 
rucz Gyula Boldogról Zsámbokra, László Gé
záné sz. Végh Julia Balatonkilitiről Szentist- 
vánra, Muschong Rezső Szolnok 3. sz. hiv.-tói 
Sashalomra, Németh Anna Bakonybélről-Fa- 
rádra, Nusal Janka Gyulakesziről Gyenesdiás- 
ra, Oncsák Gyula Ludasról Hajdudorogra, özv. 
Palocsay Ferencné sz. Csoór Ilona Szentist- 
vánról Balatonkilitire, Pap Árpád Ódalmandról 
Rakamazra, Szalay István Mezőlakról Szent- 
goíthárdra, Szekér István Ukkról Magyarbóly- 
ra, Szondy Lajosné sz. Váczy Júlia Nagylétá- 
iól Mosonszentmiklósra, Török Károly* Tót
komlósról Mezőlakra, Zima Ilona Zsámbokról 
Boldogra.

c) Lemondottak:
Bálint József bagaméri, Betlehem Vendel 

alsóbagodi, Bolla Zoltán táplánfai, Csikesz Fe
rencné kővágószőllősi, Dienes Emma erdőhor
váti, Fodor Irma nemesnádudvari, Horváth Ist
ván gálosfa pu.-i, Jelenszky Kamilla nagyfii- 
gedi, Kollerits Antónia mosonszentmiklósi, 
Konkoly Gizella zalacsányi, Koós Lászlóné sz. 
Stanysay Erzsébet litkei, özv. Kuzmiák Sándor- 
né mesztegnyői, Molnár Gézáné homokmégyi, 
Nagy Mária bői, Sipos Pál szigetmonostori. 
Szabó Károlyné sz. Egyed Róza csöglei, Va- 
lenszky Rozália laki, özv. Varga Pálné sz. Kar
dos Mária taktaszadai postamesterek, illetve 
postamesternők.

d) Szerződése felmondatott:
Bodonyi Gizella Donácskáról menekült 

postamesternőnek és Radies Gyuláné sz. Ná- 
daskay Ilka rákospalotai 1 . sz. hiv. postames
ternőjének.

e) Elbocsáttatott:
Bányay Stefánia jászteleki és Sass Ferenc

né kehidai postamesternő.

f) Meghaltak:
Bercelly Józsefné sz. Batta Erzsébet Szol

nok 4, Czakó Jánosné jászdózsai, özv. Farkas 
Vilmosné ‘mezőkeresztesi, Kovács Etelka be- 
degi, Renner Béláné sz. Hamvas Teréz piszkei. 
Szauter Teréz rinyaszentkirályi, özv. Széky 
Gézáné sz. Csekey Krisztina gerjéni, Szent- 
iványi Istvánná vámospércsi, Zachariás Béla 
hegyeshalomi postamesterek, illetve postames
ternők.

Budapest, 1929. évi január hó 14-én.
-----s—

Balatonfüredi téli kedvezményes üdülés.
96 P.

Felhívom a személyzet figyelmét arra a kö
rülményre, hogy Balatonfüred-fürdő télen is 
nyitva van és a balatoni szövetség üdülőházá
ban, amely téli tartózkodásra, teljesen be van 
rendezve, a m. kir. postai jóléti alapítvány tu
lajdonát képező 3 szoba rendelkezésre áll a 
beutalást kérő postai alkalmazottaknak.

Üdülőházban ellátás is kapható, még pe
dig háromszori étkezéssel (reggeli, ebéd, va
csora) napi négy pengőért. Használati díj fejé
ben a szobák után személyenként és naponként 
1 pengőt kell fizetni az alapítvány pénztárába 
és az üzemköltségek (takarítás, mosás, világí
tás, lift, stb.) megtérítése fejében ugyancsak 
egy pengőt az üdülőház gondnokságának. Ezen 
felül még a tényleg elhasznált tüzelőanyag árát 
kell megtéríteni.

Beutalást kérheti úgy a tényleges, mint a 
nyugállományban lévő postai alkalmazott, az 
alapítvány kezelési bizottságához intézett kér
vényben, még pedig úgy a maga, mint hozzá
tartozói részére.

Fürdőjegykedvezménvt a betegségi bizto
sító intézet szakorvosának: dr. Szöllősv Lajos 
főorvosnak véleménye alapján a betegségbizto
sító intézet igazgatóságánál kell kérni.

Budapest, 1929. évi január hó 17-én.

Forgalomköri változások.
I.

51.559.
1. Alsócéce kk. (50. 1.) ezentúl u. t. Vizsoly.
2. Bodmér kk. (73. 1.) ezentúl u. t. Vértes

boglár.
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3. Bodrogkisfalud kk. (73. 1.) ezentúl u. t. 
Szegi.

4. Bot kk. (76. 1.) után írandó: Etyek nk-el 
egyesítve.

5. Csórva kk-nél (89. 1.) a „pd” jelzés, il
letve a „M. kir. postahivatalok és ügynöksé
gek névsora" című segédkönyvben a „gy.” jel
zés törlendő.

6 . Dánszentmiklós nk. (91. 1.) ezentúl 
is.

7. Daruszöllőhegy ú'» Hercegfalva (92. 13 
törlendő s helyébe írandó: 1. Előszállás.

8 . Deákvár Vác. (92. i.) ezentúl ®£3 is.
9. Előszállás Hercegfalva (101. 1.) szö

vegéből „ Hercegfalva” jelzés törlendő s he
lyébe írandó: „nk.” (a Hercegfalva nk-hez tar
tozott Daruszöllőhegy, Előszállás, Kiskará
csonyszállás, Ménesmajor, Nagykarácsonyszál
lás, Nagykarácsonyszöllő és Róbertvölgy nevű 
lakott helyekből alakult.)

10. Encs kk-nél (101. 1.) ) - (  jelzés után:
„Forró-Encs p. u.” megjelölés törlendő.

11. Etyek nk-nél (104. 1.) )—( jelzés után a 
lakott helyek közé felveendő: „Bot,”.

12. Farád nk. (105. 1.) ezentúl is.
13. Felsőcéce kk. (108. 1.) ezentúl u. t. 

Vizsoly.
14. Ferenctanya Tiszabüd (112, 1.) után 

felveendő: Ferenctanya O  Velence, Fejér vm, 
székesfehérvári j., u. p. és u. t. Kisvelence.

15. Forró kk-nél (114. 1.) jelzés után
„k. és Forró—Eines p. u.” megjelölés* valamint 
a J? L, és ( p s  L. jelzések törlendők s azok 
helyett beírandó: u. t. Encs.

16. Hercegfalva nk-nél (133. 1.) ) - (  jelzés 
utáni lakott helyek közül törlendők: Daruszöl
lőhegy, Előszállás, Kiskarácsonyszállás, Ménes
major, Nagykarácsonyszállás, Nagykarácsony
szöllő, és Róbertvölgy. A szöveg után beírandó: 
A törölt lakott helyek „Előszállás” néven nagy
községgé egyesíttettek.

17. Kajászószentpéter nk-nél (147. 1.) a „*pd”, 
illetve a „M. kir. postahivatalok és ügynöksé
gek névsora“ című segédkönyvben a „K“ jel
zés törlendő.

18. Királyhalom kk-nél (158. 1.) a „pd.”, il
letve a „M. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsora” című segédkönyvben a „gy” jelzés 
törlendő.

19. Kiskarácsonyszállás Hercegfalva
(162. 1.) törlendő s helyébe írandó: 1. Előszállás.

20. Kistótfalu kk. (167. 1.) u. p. és u. t. he
lyesen Vokány.

21. Kivadár kk. után (168. 1.) felveendő: 
Klaberszöllőtelep Bodrogkisfalud, Zemplén 
vm., tokaji j., u. p. Bodrogkeresztúr, u. t. Szegi.

22. Kleintanya ú'' Velence (168. 1.) törlendő 
s helyébe írandó: 1. Ferenctanya Cí Velence.

23. Korlát kk. (171. 1.) ezentúl u. t. Vizsoly.
24. Krauszmajor Farád (176. 1.) ezentúl 

u. t. Farád.
25. Majosháza nk. (188. 1.) ezentúl u. t. Szi-

getcsép.
26. Ménesmajor O Hercegfalva (194. 1.) 

törlendő s helyébe írandó: 1. Előszállás.
27- Meszesmajor Olasziliszka (195. 1.) 

ezentúl u. t. Szegi.
28. Meszlen kk. után (195. 1.) felveendő: •

Mészpesti szőlőtelep O Szegi, Zemplén vm.,
tokaji j., u. p. és u. t. Szegi. «

29. Nagykarácsonyszállás Hercegfalva
(205. 1.) törlendő s helyébe írandó: 1. Előszállás.

3 0. Nagykarácsonyszöllő ^  Hercegfalva
(205. 1.) törlendő s helyébe írandó: 1. Előszállás.

31. Nyergespuszta ^  Szécsényfelfalu, Nóg- 
rád és Hont k. e. e. vm., Sásd u, p. Vásáros- 
dombó, u. t. Dombóvár” törlendő.

32. Ostffymajor O Farád, (218. 1.) ezentúl 
u. t. Farád.

33. Prépostmajor O Farád, (232. 1.) ezentúl 
u. t. Farád.

34. Pusztamérges (234. 1.) kk-nél a „pd.” il
letve a „M. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsora” című segédkönyvben a „k” jelzés tör
lendő.

35 Remetekertváros Cs Pesthidegkút (240. 
1.) ezentúl is.

36. Róbertvölgy O Hercegfalva (241. 1.) 
törlendő s helyébe írandó: 1. Előszállás.

37. Rókahegyszőllőtelep O  Kótaj (232.1.) 
u. p- és u. t. ezentúl Sóstóhegy.

38. Sarlaymajor O Farád (247. 1.) ezentúl u. 
t. Farád.

39. Szászvár kk. (258. 1.) ezentúl <§>£3 is.
40. Szigetcsép nk. (265. 1.) ezentúl is.
41. Szigetszentmárton nk.^(265. 1.) ezentúl 

is.
42. Szigetújfalu nk. (265. 1.) ezentúl ( § £ 3  is.
43. Szöllőtelep O Szigetcsép (269. 1.) ezen

túl u. t. Szigetcsép.
44. Vértesboglár nk. (296. 1.) ezentúl (§>£3 is.
45. Vizsoly kk. (299. 1.) ezentúl < § £ 3  is.
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53.147.
A dormándi távbeszélővel egyesített posta

ügynökség IV. osztályú posta-távbeszélő hiva
tallá alakíttatott át. Az új hivatal utalványjel
zőszáma: 2388.

II. A változás a helységnévtárban, hivatalok 
névsorában és az irányítási füzetben átveze
tendő.

Budapest, 1929. évi január hó 4-én.

Pályázati hirdetmény.

1.422.

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:

<s> a>O * 
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A posta- 
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t t
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m ellett

f

cti -o -§ ■o — >> ®j

Szállít

o*
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j á r a t t a l

:° •- 0£, 0£

oCj N -M cn 
G >-> O c0<'C3«
G

§

a

J e g y z e t

"O'Cí

>>
orJG
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1^-CN

■Cho

-OSjw •Chw

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 február hó 7-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi január hó 14-én.
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Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.
I. Ú jonnan nyílt távíró és távbeszélő  h ivatalok s táv iratkézbesítésre fe lha ta lm azo tt vasúti táv író  h ivatalok .

T
ét

el
sz

ám

A hivatal 
neve

V á r 

m e g y e

■r*
-orsox ̂
«3
o *X,

A  vasút, 
illetve 
üzlet

vezetőség 
meg

nevezése

Állami iMti S"~
a  Hóm. 'O(->> _ '2 * c *«• >

£

j 
H

ív
ój

el

s
vt

■c ÖC
ü l
! -  
% « H

A
vezeték 
száma, 
melybe 
a hivatal 

kapcsolva 
van

Közvetítő

hivatalok

Meg

nyílt Megjegyzés
OS-i
>'03-M

O-«j
o
X
>

1 ?
--O
2? ah

ol 
al

la
m

i 
táv

író
 n

inc
s

szolgálati jellege
l 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 í i 12 13 14

i Abaliget Baranya Pé . • — — L 4093 B ükkösd VII. 2. —

2 A csteszér Veszp
rém So — — L — — — — 264 4601 Zirc IX. 16. —

3 Alpár
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun

Szc — — L — — — — — 2808
K iskun
félegy

háza
VIII. 16. —

4 Babót Sopron So — — L — — — — 917 4594 K apuvár VI. 25. —

5 Bakony-
szentkirály

Veszp
rém So — — L — — - — 332 4602

Veszp-
rém-

varsány
IX. 13. —

6 Bakony-
szentlászló

Veszp
rém So — — L — — — — 333 .4602

Veszp-
rém-

varsány
IX. 12. —

7 Balatonm ária-
fürdő Somogy Pé — — L 4022 Balaton-

boglár VII. 17. —

8 Bő Sopron So — — L — — — — 1173 4533 Csepreg X. 5. —

9 Cirák Sopron So — , — L — T- — — 916 4595 K apuvár VI. 29 —

10 Csillaghegy
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun

Ve
z é r
tg-

— — L — — — — — 3582 B uda
pest. k. IV. 14. —

11 C sörötnek Vas So — — L — — — 1615 4605
X örm .nd

Szent-
go tthárd

IX. 29. —

12 D arány Somogy Pé — — L — — — — — 4104 — IX. 22. Kiegészítés

13 D asztifalu Sopron So — — L — — — — 1174 4532 Csepreg X. 10. . ' — Ü Z

14 D eákvár (ü)
Pest Pilis 

Solt- 
Kiskun

Ve
z é r
>g.

— — L — — — — — 2824 \  ác VII. 15.

15 D ebrecen 10 Hajdú De — L — — — — k — 1940 — VIII. 4. Kiegészítés

16 D iósberény Tolna Pé — — L 2 — — — — — — G yönk VI. 20.
2.) G yönk távb. 
központhoz csati, 
nyilvános állomás

17 D isznóshorvát Borsod De —  _ — L — — - — 532 3533
Sajó-

szent-
péter

VIII. 16, —

18

19

Drávafok Somogy Pé — — L — - — — — — 4105 — IX. 16 —

Felsőszölnök Vas So — — L — — — — 1952 46Q6 Szent-
go tthárd IX. 15. —

20 Górce Vas So — — L — - — 913 4596 Sárvár 1. VI, 29. —

21 G utorfölde Zala Pé — — L 4082
Z ala

egerszeg
Lenti

VIII. 30 —
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M
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v
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ó
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ta
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szolgálati jellege
l 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 í i 12 13 14

22 G yöngyös-
mellék Somogy Pc — - L — — _ — 4104 — IX. 21 Kiegészítés

23 G yúró Fejér
Ve
z é r

i g -
—

___

L

L
—

—

3581. Vál IX. 4 —

24 Himód Sopron So — — — 916 4595 Kapuvár VI. 28 —

25 Hird Baranya Pé

So

' — — L — — — 4059 Pécs 1 VI. 20 —

26 Hosszu-
pereszteg Vas — — L — — — 911 4596 Sárvár 1 VII. I. —

27 Ikervár Vas So — — L — — — — — 4597 — VII. 22 Kiegészítés

28 Istvándi Somogy Pé — - L — —

___

— — 4104 Barcs 1, 
Szigetvár IX 24 —

29 Káld Vas So ■ — — L - — — 912 4596 Sárvár I VI. 30 —

30 Kaposszekcső Baranya Pé - L — — — — 4094
Sásd,
Dom 

bóvár
V ít. 11 —

31 Káptalanfa Zala Pé — — L3 — —
Csab-

rendek IX. 23
3.) A csabrendeki 
központ ny ilvá

nos állom ása

32 Kerca Vas So — — L — — — 1613 4604 Szent-
go tthárd XI. 19 —

33

34

Kerekegyháza — — — - L - — — — — 2825 — — Kiegészítés

Lakócsa Somogy Pé — — L
■ '

— — — — — 4105 — VIII. 22 Kiegészítés

35

36

Lillafüred Borsod De

Pé

— L L
812
3501
3525

— IX. 3 —

M agyarszék Baranya — — L — — — - — 4006 Pécs 1, 
Sásd X. 20 —

37 Majs Baranya Pé - — — L — — — — — 4100 Pécs 1, 
Mohács 1 VI. 26 —

38 Mány Fejér
Ve
z é r

i g -
— — L —- — - — — 2828 Bicske X. 4 —

39 Mátra-
szanatórium (ü) Heves De — — L — — — — — 3109 G yön

gyös VII. 12 —

40 M ihályfa Zala Pé — L — — - — — 460 7 Sümeg X. 13 —

41 N agylengyel Zala Pé — L — — — — — 4101 Z ala
egerszeg VII. 5 —

42 N ádasdladány Fejér
Ve
z é r

i g -
— L — — — — — 2739 —  e: — Kiegészítés

« -------- ---------------  f — — r — ------ , --------- --------■ — — -------------- , ...... . . _„ L , L _. . u , _
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Közvetítő

hivatalok

Meg
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<D-M szolgálati jellege H yan
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 íi 12 13 14

43 Öszró Baranya Pé -4 — L 1 v— Sellye IX. 1 !) A  sellyei közp. 
nyilv. állom ása

14 Pákozd Fejér
V e 
z é r
i g ,

— — L — — — — — 2740 Székesfe
hérvár 1 VI. 24 —

45 Pázm ánd Fejér
V e 
z é r
i g -

-t — L — — — — — 2827 Kápol-
násnyék IX. 19 —

46 Pécs 7. Baranya Pé — — IA — — — — — — Pécs 1. Vili. 1 —

47 Rábafüzes Vas So — — L - ; — — — 1780 4604 Szent-
gotthárd IX. 17 —

48 R áctö ttös Baranya p ó — • - L — — — — —
4015
4100

Pécs 1, 
M ohács 1 VI. 23 —

49 R átót Vas So — — L — — — — 1615 4605
Körmend

S z e n t -
g o t t h á r d

IX. 28 —

50 Rcpceszem ere Sopron So — — L — - — — 1040 4531 Csepreg. Vili. 3 m

51 Rom ánd
Veszp

rém So — L — — — — ,333 4600 Veszprém
varsány Vili. 22 —

52 Sur
Veszp

rém So — — L — — — — 264 4601 Zirc IX. 8 —

53 Szakmár
P e s t - P i l i s -

S o l t -
Kiskun

S z e — — L - — — — — 2795 Kalocsa Vili. 16 —

54 Szárföld Sopron So — — L — — — — 800 4594 Kapuvár VI. 22 —

55 Szegi Zemplén De — — L5 — — — — 1098 3113 Bodrog-
keresztu i X. 10 5) Bodrogker. közp. 

nyilv. állomása

56 Tés Veszp
rém So — — L — — — — 262 4598 Zirc Vili 7 —

57 T örtei
Pest-Pili

Solt-
Kiskun

S z e — - L . — — — — — 2826 Cegléd 1 — —

58 U jkér Sopron So — — L — — — — 1174 4532 Csepreg X. 8 —

59 Ukk. v
»•
Zala Pé — — L — - — — — 4005 Tapolca Vll. 3 —

60 V anyola Veszp
rém So - — L - — — — 495 4572 Pápa IX. 14 —

61 Vasszent-
mihály Vas So — — L — — — —1615 4605 Körm end XI. 21 —

62 V itnyéd Sopron So
•

— L — — — — 917 4593 Kapuvár VI. 27 —

63 Vízvár Somogy Pé — — L - — — — — 2344 Barcs 1 Vili. 17 —

64 Zám oly Fejér
V e
z é r
i g .

— — L — - — — — 2823 Székesfe
hérvár 1 Vll. 1 —
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II. Egyéb változások.
.-SO« B >103 lO fiítfÉ Se.’d i 8

1. 'Bekapcsoltattak levelezésre: a) táviró: Pásztó vasúti táviróhivatal á 8006. sz7 táviró-;’
vezetékbe; b) távbeszélő: Balsa a 3035., Bánhida a 2609. és 2775., Barcs 1. a 2344. és 4104., Be-
led a 4595., Bicske a 2775. és 2828., Bögöte a 4596., Budapest k. a 2775., 3582., 12001., 12002.,;
12005., 12006., 12008., 12039., 12040., 12050., 12051., 12052., 12053., 12054., 12055,, .12056., 12057.,
12058., 12059., 12060., 12061., 120704 12075., 12077., 12079., 12161., 12162., 12501., 12504!, Bodro'g- 
keresztúr a 3113., Cegléd 1. a 2826., Celldömölk a 2318., Csepreg a 4532. és 4603., Csetény a
4598., Dombóvár a 4094., Felsőgalla a 2608., Kápolnásnyék a 2827., Kapuvár a 4593., 4594. és. « ’ i
4595., Kastélyosdombó a 4105., Kecskemét a 2825., Komárom 4. a 2608. és 2610., Körmend a*
4605., Magyarszombatfa a 4604., Nagygeresd a 4533., Őriszentpéter a 4604., Pápa a 22072T;és:
2318., Rakamaz a 3030., Sajtoskál a 4533., Sárvár 1. a 4596. és 4597., Senyeháza a 4604., Söp-í 
ron 1. a 4603., Sümeg a 4607., Szentgotthárd a 4604., 4605. és 4606., Székesfehérvár 1., a 2823.,; 
Szigetvár a 4104., Szombathely 1. a 2214., 2216., Tata a 2608., 2610., Vác a 2824., Val a 3581.,! 
Veszprém 1. a 2288. és 4578., Veszprémvarsány a 4600. és 4602., Zalaegerszeg a 4101., Zirc a , 
4578. sz. áramkörbe.

2. Kikapcsolt alt ak: a) táviró: Szolnok 1., Szolnok 3. és Szolnok 4. az 1912. sz. vezetékből; 
b) távbeszélő: Babócsa a 2317., Bicske a 2579., Budapest k. a 2001., 2002., 2003., 2012., 2015.,
2121., 2579., Gáva a 3035., Győr 1. a 2128., Hegyeshalom a 2082., Komárom 4. a 25-79. és 2775., 
Magyaróvár a 2128., Nagygeresd a 4532., Oroszvár a 4760., Sajtoskál a 4532-, ;Se»yeházá a
4537., Tata és Tatabánya a 2579. sz. áramkörből. :. v- ; ; : . : V m-diíím

3. Átkapcsoltattak: Kenézlő, Sárospatak és Viss a 3030. sz. áramkörből a 3035: k 2. árarn-
korbe. . , , ,

4. Szolgálati jelleg-változás: Berettyóújfalu és Nagykanizsa 2. a távbeszélőnél ezentúl N, 
Nyirmada a távirónál és távbeszélőnél L helyett C, Zirc a távirónál és távbeszélőnél L helyett 
C/2., Diósviszló, Hosszúhetény, Somogy és Ukk vasúti táviróhivatalok K jellegűvKivata4ökká 
alakíttattak át. - öfösKitjfc Rónofi» .>«1

5. Egyéb változások: Abaliget, Bakonyszentlászló, Disznóshorvát, Gérce;, Gutorföldg,;
Hosszúpereszteg, Káld, Magyarszék, Pákozd, Szegi, Ukk és Vizvár vasúti táviró-hivatdoknáD 
az L jelzés a 8. hasábból törlendő és beírandó a 7. hasábba. Forróénes állami távíró- és fev: 
beszélőhivatal neve Encsre változott. Pestszentlőrinci-nyaraló vasúti táviróhivatal neve ézeft-?; 
túl Pestszentlőrinc. Rátót vasúti táviróhlvatalnál az összes adatok törlendők. Szolnok 3.
Szolnok 4. sz. hivataloknál az L jelzés az 5. hasábból törlendő.

'l
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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

A létszámból való 
törlés oka><L>C

1

állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb

re
ce

n

' :
Magyar Zsuzsanna kiadó

.
Karcag

1901. Debrecen 6 . Saját kérelmére

D
eb

re
ce

n

Károlyi Árpád kiadó Celldömölk
1908. Mándok Visszaélés

Betöltendő kiadói állás.
Üjkécske I. oszt. postahivatal mindhárom 

szakban és számadástételben jártas kiadót 
vagy kiadónőt keres február 15-re. Eddigi mű
ködésűket, megjelölve, hogy mily osztályt ke
zeltek, igazolják.

Kiadói állást keresnek.
Hosszú gyakorlattal bíró posta- és távirdai 

férfi kiadó, aki állandóan helyettesítést is vál
lal, szerény feltételek mellett állandó alkalma
zást vagy postamester helyettesítést keres. 
Címe: Nagy kiadó, Kiskomárom, Zala m.

Kiadó, aki bármely osztály kezelését vál
lalja, állást keres. Szíves megkereséseket Varga 
Ferenc pkiadó, Jászszentlászló, Pest m. címre 
kér.

Mindenben jártas kiadónő bármely kerü
letben állást keres. Címe: Rácz Erzsébet posta
kiadónő, Szeged, főposta-restante.

Gyakorlott kiadónő azonnali belépésre ál
lást keres, Helyettesítést is vállal. Cím: Stépán 
Sarolta postakiadó, Diósgyőr-Vasgyár posta
hivatal.

Szerény igényű kiadónő, lehetőleg Mis- 
kolchoz közel alkalmazást vállal. Szíves meg
keresést kér Kisgyörgy Etelka kiadónő, Máté
szalka.

Tizenegy évi gyakorlattal bíró perfekt 
kiadó alkalmazást vállal. Bárhová elmegy. Szi
ves megkereséseket Temer Erzsébet kiadó, 
Esztár, Bihar m. címre kér.

Több évi gyakorlattal bíró, önállóan kezelő 
kiadó alkalmazást vállal. Címe: Szabó Mária 
postakiadó, Gyula.

Mindhárom szakban jártas, önállóan dol
gozó férfi kiadó február 1-re vagy február 15-re 
állást, esetleg helyettesítést is vállal. Cím: Kat- 
tauer Ede postakiadó, Tapsony, Somogy m,

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: D uchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1939. FEBRUÁR 1. 3. szám.

T A R T A L O M
Óvatosság utalványok kifizetésénél.
Megbízás.
A  postai szállításból k itilto tt vagy bíróilag lefoglalt 

sajtóterm ékek jegyzékének új kiadása.
A  Budapestre szóló postatakarékpénztári és csei]j.k- 

fizetésd utalványok kellékei.
Több ívből álló napi aljegyzékek használata esetén 

követendő eljárás.
A z Olaszországon át szállítandó tengerentúlra szóló 

csomagok elégtelen csomagolása.
A  hivatalos levelezés átalányozására, jogosultak név

jegyzékének helyesbítése.
Irányok szerinti forgalmi felvétel -a táviró és táv 

beszélő áraink örökön.
V áltozás a Táviró-Díj szabásban.

V áltozás a svájci tőzsdékre szóló távbeszélgetések 
kezelése tárgyában.

Sajtóhibahelyesbítés a  vidéki távbeszélő betűrendes 
és szaknévsorban.

U j postahivatal megnyitása.
Ügynökség ideiglenes megszüntetése.
Kinevezés, átminősítés.
Kinevezés.
Személyzetiek.
A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi decem ber 

havi forgalma.
Forgalomköri változások.
P ályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
K im uiatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

Óvatosság utalványok kifizetésénél.
5.103.

Két postamesteri hivatalnál újabban ismét 
fordultak elő olyan esetek, hogy a hivatal sze
mélyzete előtt teljesen ismeretlen egyének ré
szére magas összegű (1 0 0 0 — 1 0 0 0  pengős) posta- 
utalványokat fizettek ki, mely utalványokról 
utólag kiderült, hogy azok hamisítványok vol
tak.

A személyzet, illetve a m. kir. posta károso
dását megelőzendő, nyomatékkai hívom fel a 
hivatalok figyelmét a P. K. U. 55. §-ának 2. 
pontjában foglalt ama utasítás pontos betartá
sára, amely a postahivatal székhelyén ismeret
len s a rendeltetési helyen rövid idő óta tartóz
kodó, állandóan ott nem lakó egyéneknek szóló, 
esetleg poste-restante címzésű postautalványok 
kifizetésénél követendő eljárást írják elő.

Az idézett szabály ugyanis kötelezően el
rendeli, hogy ha az ilyen utalványok egyen
kénti, avagy több utalvány esetén, azoknak 
együttes összege a mindenkori legnagyobb 
utalványösszeg egynegyed részét meghaladja,

azok valódisága iránt az utalvány beérkeztekor 
táviratilag, ahol pedig táviró nincs, sürgős át
irat útján a felvevőhivatalhoz kérdést kell in
tézni.

A hivatalok saját jól felfogott érdekükben 
e rendelkezéseknek kellő körültekintéssel te
gyenek eleget.

Budapest, 1929. január hó 30-án.

Megbízás.
50.422.

Ghiczy Kálmán postaszámvevőségi I. osz
tályú főtanácsos (2 ) megbizatott a m. kir. 
posta központi számvevőségének a vezetésével. 

Budapest, 1929. évi január hó 2-án.

A postai szállításból kitiltott vagy bíróilag le
foglalt sajtótermékek jegyzékének új kiadása.

42.734.
A postai szállításból kitiltott vagy bíróilag 

lefoglalt sajtótermékek jegyzékét újból ki
nyomattam s intézkedtem, hogy azt a posta- 
hivatalok (ügynökségek) s a mozgó- és kalauz«
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posták a szükséges példányszámban előttes 
igazgatóságuk útján megkapják.

Felhívom a postahivatalokat (ügynöksége
ket), hogy a jegyzék lezárása óta a P. R. T.-ban 
megjelent s a jövőben megjelenő rendeletek 
alapján a változásokat a jegyzékben pontosan 
vezessék keresztül, a kitiltott vagy lefoglalt 
sajtótermékeket gondosan figyeljék meg s 
azokat szabályszerűen kezeljék. A hivatalok 
működését e tekintetben állandóan ellenőriz
tetni fogom.

Budapest, 1929. évi január hó 20-án.

A Budapestre szóló postatakarékpénztári és 
csekkfizetési utalványok kellékei.

2.164.
A postatakarékpénztári csekkfizetési utal

ványok kellékei tárgyában az 1921. évi P. R 
T. 61. számában megjelent 19.281. számú ren
delet értelmében azokat a m. kir. postataka
rékpénztártól érkező postatakarékpénztári és 
csekkfizetési utalványokat, amelyeken a posta
takarékpénztári postahivatal (Budapest 54) 
keletbélyegzőjének lenyomata hiányzik, kifi
zetni nem szabad, hanem azokat jelentés kísé
retében a postatakarékpénztárhoz kell bekül
deni.

E rendelkezés alól — a hivatkozott ren
deletben említett eseteken kívül — még kivé
telt képeznek azok a Budapestre szóló fizetési 
utalványok is, amelyeket a postatakarékpénz
tár a Budapest 54. számú postahivatal elkerü
lésével közvetlenül külön küldönccel juttat el 
az illetékes budapesti kifizető, illetve kézbesítő 
postahivatalhoz.

Ezeken az utalványokon tehát a posta
takarékpénztári postahivatal keletbélyegző- 
lenyomata nem szerepel. Az ilyen csekkfizetési 
utalványokat kifizetésre, illetve kézbesítésre 
illetékes budapesti postahivatalok az előlapon, 
a bal felső szélen a hivatal keletbélyegzőlenyo
matával látják el.

A Budapestről utánküldött fizetési utalvá
nyokat tehát a postahivatalok csak az esetben 
rekintsék szabályelleneseknek, ha azokon a ki
fizetésre elsősorban illetékes budapesti posta- 
hivatal betüzőlenyomata nincs rajta.

Ezt a rendeletet a postahivatalok a fent- 
idézett rendeletnél megfelelően jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi január hó 22-én.

Több ívből álló napi aljegyzékek használata 
esetén követendő eljárás.

250.
A postatakarékpénztár napi számadásai

ban észlelt rendellenességek tárgyában az 1928. 
évi P. R. T. 46. számában megjelent 42.874. 
számú lendelet kapcsán a félreértések elkerü
lése céljából értesítem a postahivatalokat, hogy 
ezzel a rendelettel „a postatakarékpénztári 
közvetítő szolgálatban új nyomtatványok rend
szeresítése tárgyában” az 1924. évi P. R. T. 3. 
számában közölt 70. sz. rendelet 1. pont 4. be
kezdésében foglaltak, — nevezetesen, hogy 
abban az esetben, ha valamely hivatalnak egy 
napi kezeléshez több napi aljegyzőkre van szük
sége, az egyes aljegyzékek oldalösszegeit foly- 
tátólagosan kell összeadni, — hatályukat vesz
tették. A több ívből álló napi aljegyzék hasz
nálata esetén tehát a postahivatalok ismét az 
1923. évi P. R. T. 67. számában megjelent 
28.392. számú rendelet 2. pont 5., illetve 6 . be
kezdésében foglaltak értelmében járjanak el, 
vagyis a többi napi aljegyzék használata esetén 
is, minden jegyzékívet külön-külön kell össze
adni.

Budapest, 1929. évi január hó 23-án.

Az Olaszországon át szállítandó tengerentúlra
szóló csomagok elégtelen csomagolása.

2.579.
Az olasz postaigazgatás felszólalt, hogy a 

hozzá érkező, tengerentúlra szóló csomagok sem 
terjedelmüknek, súlyuknak, tartalmuk termé
szetének, sem pedig a szállítás időtartamának 
megfelelően kellőképpen csomagolva és lezárva 
nincsenek.

Sok csomag könnyű papírcsomagolásban 
érkezik az olasz kicserélő hivatalokhoz s a le
zárás is gyakran nem megfelelő.

Az olasz igazgatás jövőben az ily csoma
gokat visszautasítja.

Figyelmeztetem tehát a postahivatalokat, 
hogy a PÜSz. 27. §. 8 . pontjában, valamint a 
Csomagdíjszabás II. 5. §-ban a csomagolásra 
vonatkozó rendelkezéseket tartsák szem előtt.

Azok a postahivatalok, amelyeknél a ta
pasztalat szerint Olaszországon át szállítandó 
tengerentúlra szóló csomagok feladásra kerül
nek, a feladókat a fentiekre figyelmeztessék 
azzal, hogy elégtelen csomagolás miatt történt
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visszaküldésekor díj térítésre nem számíthat
nak.

Budapest, 1929. évi január hó 21-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 
névjegyzékének helyesbítése.

3.436.
A díjátalányozásban résztvevő szervek 

jegyzékébe felvett „Máv. tápintézet igazgató
ság Szeged.”, „Máv. fiúnevelő intézet Szeged.” 
címre változott meg.

Utasítom ennélfogva a hivatalokat, hogy 
az 1924. évi P. R. T. 51. számában közzétett 
17.516. számú rendeletben foglalt névsor 
XXIII. fejezetének 7. tétele alatt „Máv. tápin
tézet igazgatóság, Kaposvár, Szeged.” címből 
„Szeged”-et töröljék s e (tétel után 7/a. tétel
ként írják be „Máv. fiúnevelő intézet, 
Szeged.”-et.

Budapest, 1929. évi január hó 25-én.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíró és 
távbeszélő áramkörökön.

3.433.
Értesítem az összes igazgatóságokat, vala

mint a távírdával és távbeszélővel berendezett 
összes hivatalokat, hogy a Rendeletek Tára 
1928. évi február 24-én megjelent 7. számában 
közzétett 940. sz. és az ebben hivatkozott előző 
rendeleteimmel adott utasítások alapján az 
irányok szerinti forgalmi felvételeket a folyó 
évben ismét öt esetben kell megejteni.

Utasítom tehát a hivatalokat, hogy fennt- 
idézett rendeletem szigorú betartásával az irá
nyok szerinti forgalmi felvételeket az 1929. év
folyamán az alábbi napokon vegyék fel: 
március 7., 8 ., 9., május 13., 14., 15.,' augusztus
5., 6 ., 7., október 14., 15., 16. és december 4.,
5., 6 -án.

A három napi felvétel adatait nem napon
kint külön-külön, hanem rendeltetési helyenbAnt 
összevonva, egy-egy tételben kell kimutatni.

A szükséges nyomtatványokat a hivatalok 
a szokott módon igényeljék.

A kitöltött íveket a felvétel megejtése után 
14 napon belül a forgalom javítására vonat
kozó esetleges javaslataik kíséretében terjesz- 
szék fel előttes igazgatóságukhoz, illetve a ve
zérigazgatóság 8 -ik ügyosztályához, a Buda
pest területén levő hivatalok pedig a 9-ik ügy
osztályhoz.

Az igazgatóságok a jelen rendeletemet 
pontosan be nem tartó hivatalok ellen saját 
hatáskörükben szigorúan járjanak el.

Az igazgatóságok a hozzájuk beérkező 
íveket gyűjtsék össze, ellenőrizzék, hogy azok 
mind beérkeztek-e és hogy azokat a hivatalok 
rendeletem értelmében pontosan töltötték-e ki.

Az igazgatóságok az összegyűjtött és el
lenőrzött kimutatásokat április 15., június 15., 
szeptember 15., november 15. és december 31-ik 
napjáig küldjék he a postavezérigazgatóság 
6 -ik ügyosztályának.

Budapest, 1929. évi január hó 22-én.

Változás a Távíró-Díjszabásban.
45.626.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 24. oldalon Chili: 1. Magallanes.-nál a 
következő új útirány és díjtétel jegyzendő elő: 
„Via Empiradio — via Santiago Radio . . . 4.81.”

A 24. és 25. oldalon Columbia-nál 1. Ba- 
ranquilla stb. 2. Bogota. 3. Többi hivatal út
irány csoportokban Északatlanti kábelek—All 
America után ,,1)” megjelölés, a megjegyzések 
folytatásául pedig a következő jegyzet írandó: 
,/) Ezen az úton Magdaléna vidékére szóló 
táviratok késnek.”

A 29. oldalon Arábia: 2. Hedjaz utáni
’) megjelölés és a megjegyzésekből az *) jegy
zet törlendő.

Ugyanezen az oldalon „Christmas Island” 
és az összes erre vonatkozó kitételek törlendők.

Ugyanezen az oldalon Iraq-nál és a 31. ol
dalon Perzsa-öböl 1. Bahrein és Lingah, 2. 
Többi hivatal, valamint Sziam és Puket-sziget- 
nél. a Via London—Empiradio útirány megje
lölésből a „London” szó törlendő.

A 32. oldalon Ausztráliai államszövetség
nél „Via Empiradio—Vancouver... 4.84 út
irány és díjtétel törlendő; ugyanitt Via Empi
radio—Melbourne útirány megjelölésből a 
„Melbourne” szó törlendő.

A 32. oldalon Chatam Islands: Via Empi
radio—Vancouver útirány megjelölésből a 
„Vancouver” szó törlendő és díjtétele 5.18-ról 
4.18-ra helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Cook vagy Hervey- 
szigetek: 1 . Rarotonga-nál és 3. Niue-nél, Via 
Empiradio—Vancouver útirány megjelölésből 
a „Vancouver” szó törlendő és a díjtételek 
6.24-ről 5.24-re helyesbítendők; ugyanitt 2. Aitu- 
taki, Mangaia, Via Empiradio—Vancouver út
irány megjelölésből a „Vancouver” szó tör
lendő és díjtétele 6.64-ről 5.63-ra helyesbítendő.
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A 33. oldalon Fanning-szigetnél és Fél
szigetek: 1. Suva, 2. Levuka, stb.-nél a Via Em- 
piradio—Vancouver útirány megjelölésből a 
„Vancouver” szó törlendő, díjtételei pedig 
Fanning-szigetnél és Fiji-szigetek: 1. Suva-nál 
4.51-ről 3.50-re, 2. Levuka stb.-nél 4.73-ról 
3.73-ra helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Gilbert-szigetek 
helyett „Gilbert- és Ellice-szigetek” Írandó; 
ugyanitt 1. Ocean Island, Via Empiradio— 
Vancouver—Australie útirány megjelölésből a 
„Vancouver” szó törlendő, díjtétele pedig 
6.49-ről 4.80-ra helyesbítendő; ugyanitt a Via 
Empiradio—Vancouver—Suva radio útirány 
megjelölésből a „Vancouver” szó törlendő és 
díjtétele 5.57-ről 4.57-re helyesbítendő; ugyan
itt 2. Tarawa, Via Empiradio—Vancouver— 
Australie útirány megjelölésből a „Vancouver” 
szó törlendő és díjtétele 7.20-ról 5.51-re he
lyesbítendő; ugyanitt az útirányok folytatá
sául a következő új útirány és díjtétel Írandó: 
„Via Empiradio—Suva Radio ... 5.24”.

A 34. oldalon Kawau Island, Via Empi
radio—Vancouver—Aukland radio útirány 
megjelölésből a „Vancouver” szó törlendő és 
díjtétele 4.84-ről 3.79-re helyesbítendő.

Ugyanezen, illetőleg a 35. oldalon Mar- 
quises-szigetek, Atuona, Via Empiradio— 
Vancouver—Suva radio útirány megjelölésből 
a „Vancouver” szó törlendő és díjtétele 6.97- 
ről 5.97-re helyesbítendő; ugyanitt az útirányok 
folytatásául a következő útirány és díjtétel 
írandó: „Via Empiradio—Awanui—Apia Ra
d io ... 6.30”.

Ugyanezen az oldalon Marshall-szigetek- 
nél és Norfolk-szigetnél a Via Empiradio— 
Vancouver útirány megjelölésből a „Vancou
ver” szó törlendő és díjuk az előbbinél 5.91-ről 
5.24-re, az utóbbinál 4.51-ről 3.50-re helyesbí
tendő.

A 36. oldalon Papua terület: 1. Port-Mo- 
resby stb.-nél és 2. Oriomo-nál a „Via Empi
radio—Vancouver.. .  5.46” útirány és díjtétel 
törlendő; ugyanezeken a helyeken a Via Empi
radio—Melbourne útirány megjelölésből a 
„Melbourne” szó törlendő.

A 36. oldalon Pomotou-szigetek, Via Em
piradio—Vancouver—Suva radio útirány meg
jelölésből a „Vancouver” szó törlendő és díj
tétele 6.97-ről 5.97-re helyesbítendő; ugyanitt 
az útirányok folytatásául a következő útirány 
és díjtétel írandó: „Via Empiradio—Awanui— 
Apia Radio .,. 6.30”; ugyanitt a „Via Empi
radio—San Francisco. . .  6.69” útirány és díj

tétel törlendő.
A 37. oldalon Salamon-szigetéknél 1. Tu- 

lagi-sziget és 2. Vanikoro-nál Via Empiradio— 
Vancouver—Suva radio útirány megjelölésből 
a „Vancouver” szó törlendő és díjtétele mind
kettőnél 6.24-ről 5.24-re helyesbítendő; ugyan
itt 1. és 2. alatt Via Empiradio—Melbourne he
lyett „Via Empiradio—Australie Radio” írandó, 
szódíja 1. alatt marad 4.80, míg 2. alatt 5.27-ről 
4.80-ra helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Samoa-szigeteknél
1., 2., 3. alatt Via Empiradio—Vancouver út
irány megjelölésből a „Vancouver” szó tör
lendő és díjtételük 1. alatt 5.57-ről 4.57-re, 2. 
alatt 5.91-ről 4.90-re és 3. alatt 5.80-ről 4.79-re 
helyesbítendő. Ugyanitt 1„ 2. és 3. alatt a „Via 
Empiradio—San Francisco” útirány megjelölés 
és a vonatkozó díjtétel törlendő.

A 38. oldalon Társaság-szigeteknél Via 
Empiradio—Vancouver útirány megjelölésből a 
„Vancouver” szó törlendő és helyébe a „via Suva 
Radio” írandó; díjtétele 6.75-ről 5.74-re helyes
bítendő. Ugyanitt „Via Empiradio—San Fran
cisco . . .  6.46” útirány megjelölés és díjtétel 
törlendő.

A Tonga- vagy Barátság-szigeteknél Via 
Empiradio—Vancouver útirány megjelölésből 
„Vancouver” szó törlendő, díjtétele 5.57-ről 
4.57-re helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Uj-Caledonia-nál 
a Via Empiradio—Vancouver—Australie és Via 
Empiradio—San Francisco—Suva radio útirány 
megjelölésekből a „Vancouver”, illetőleg „San 
Francisco” szó törlendő és díjtételük az előbbi
nél 6.02-ről 4.28-ra és az utóbbinál 5.68-ról 
4.62-re helyesbítendő; ugyanitt „Via Empiradio 
—Melbourne ... 4.28” útirány és díjtétel tör
lendő.

Ugyanezen az oldalon Uj-Guinea terület:
1. Rábául, Kokopo-nál és 2. Aitape, Bulolo stb.- 
nél a „Via Empiradio—Vancouver... 5.46” út
irány és díjtétel törlendő; ugyanezeken a he
lyeken a Via Empiradio—Melbourne útirány 
megjelölésből a „Melbourne” szó törlendő.

A 39. oldalon Uj-Hebridák-nál Via Empi
radio—Vancouver—Australie és Via Empi
radio—Vancouver—Suva radio útirány megje
lölésből a „Vancouver” szó törlendő, a díjté
telek pedig az előbbinél 6.24-ről 4.57-re, az 
utóbbinál 5.57-ről 4.57-re helyesbítendő; ugyan
itt „Via Empiradio—Melbourne . . .  4.57” út
irány és díjtétel törlendő.

Ugyanezen az oldalon Uj-Zéland-nál Via 
Empiradio—Vancouver útirány megjelölésből
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a „Vancouver” szó törlendő és díjtétele 4,51-ről 
3.50-re helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Union-szigetek-nél 
Via Empiradio—Vancouver helyett „Via Em- 
piradio—Suva Radio” Írandó és díjtétele 5.80- 
ról 4.79-re helyesbítendő; ugyanitt Via Empi
radio—San Francisco helyett „Via Empiradio 
—Awanui—Apia Radio” írandó és díjtétele 
6.03-ról 5.13-ra helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon Willis Islets-nél Via 
Empiradio—Melbourne útirány megjelölésből 
a „Melbourne” szó törlendő.

Budapest, 1929. évi január hó 23-án.

Változás a svájci tőzsdékre szóló távbeszélge
tések kezelése tárgyában.

1.236.
A svájci táviróigazgatás közlése szerint a 

svájci tőzsdék távbeszélőfülkéi nem állanak az 
igazgatás kezelésében s így az azokhoz szóló 
távbeszélgetésekre a tőzsdei távbeszélőforgaj- l 
lomra a P. R. T. 1928. évi 49. számában hozzá
tett 52.255/1928. számú rendelet 4. pontjában 
megállapított szabályok nem érvényesek. A 
hivatalok erre való tekintettel e rendelet 4. 
pontjának szövegét a következő módon vál
toztassák meg:

A 15-ik bekezdés első sorában „Belgium
mal” szó után szúrják be az „és Svájccal”, a 
harmadik sorban pedig „a belga” szó után az 
„és svájci“ szavakat.

A 19. bekezdésben „Svájc:“ cím alatt felso
rolt négy svájci tőzsdére vonatkozó adatokat 
a „Svájc” címmel együtt töröljék.

Végül a folyó évi január hó 1-én megjelent 
„Távbeszélő-Díjszabás” 9-ik oldalán az „Álta
lános tudnivalók” 8 . pontjának harmadik sorá
ban „Nagybritanniával” szó után szúrják be a 
„Svájccal” szavat.

Budapest, 1929. évi január hó 18-án,

Sajtóhibahelyesbítés a vidéki távbeszélő betű
rendes- és szaknévsorban.

3.645.
Az‘ 1928. évi november havi kiadású vi

déki távbeszélő betűrendes és szaknévsor 439. 
oldalán a harmadik hasábban Nova és Nyir-

bakta között „Nyáregyháza” helyett „Nyír
egyháza” van nyomtatva.

Jóllehet abból a körülményből, hogy Nyir- 
bogdány után újból Nyíregyháza következik, 
a sajtóhibára következtetni lehet, mégis fel
hívom a postahivatalokat, közöljék ezt összes 
távbeszélő előfizetőikkel azzal, hogy a névsort 
megfelelően helyesbítsék. A jövőben belépő új 
távbeszélő előfizetőknek kiadandó névsorban 
pedig a sajtóhibát a hivatalok a kiadás előtt 
helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi január hó 25-én.

Uj postahivatal megnyitása.

2.259.

A Nógrád és Hont k. e. e. vármegyében 
működő távbeszélővel egyesített keszegi posta
ügynökséget (ellenőrző hivatala Penc) változat
lan forgalmi körrel — folyó évi február hó 1-től 
IV. osztályú postahivatallá alakítom át.

Az új hivatal a penci postahivatallal áll 
közvetlen rovatolási összeköttetésben.

Az új hivatal utalvány számjelző száma 
453, díjnégyszög száma — miként az ügynök
ségé volt — 78.

A helységnévtár, Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsora, valamint az Irányítási 
füzet adatai ennek megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1929. évi január hó 22-én.

Ügynökség ideiglenes megszüntetése.

1.380.

Nádasdladány-tőzegtelep postaügynökség 
(ellenőrző hivatala Székesfehérvár 2) működé
sét 1929. évi január hó 25-ével ideiglenesen 
megszüntetem.

Az ügynökség kézbesítő kerületét a jelzett 
időtől a nádasdladányi postahivatal forgalmi 
körébe osztom be, miért is Nádasdladány-tő
zegtelep u. p. és u. t. ezentúl Nádasdladány.

A Helységnévtár, a Postahivatalok és Pos
taügynökségek Névsora, valamint az Irányítási 
füzet ennek megfelelően javítandók.

Budapest, 1929. évi január hó 17-én.
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Kinevezés, átminősítés.
3.636.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte, 
illetőleg átminősítette dr. Csépi Lajos posta
főtisztet és dr. Nagy Károly (rárói) I. osztályú 
postatisztet végleges minőségű postafogalma
zókká.

Budapest, 1929. évi január hó 22-én.

Kinevezés.
2.662.

I. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
kinevezte: Klein Gizella postaellenőrnőt posta- 
főellenőrnővé.

II. A m. kir. posta vezérigazgatója kine
vezte:

1 . a forgalmi szakban:
a) I. osztályú postatisztekké: Bölcs Sándor, 

Zoványi Ernő, Zsiga Lajos, Boronkay Ákos, 
Bodó Zoltán, Nagy Sándor, Kerezsy Elemér, 
Tordy Géza és Nagy József II. osztályú posta
tiszteket;

b) ideiglenes minőségű II. osztályú posta
tisztekké: Schubert Sándor, Físchel József.
Heinrich Pál, Katona László, Kovács Kálmán, 
Kozma Béla, Lovag László, Nagy Géza, ifj. 
Páhr Károly, Peller Alajos, Polgár László, 
Schulz Béla, Szilárd László, Szirmay Elemér és 
Szlovik István díjnokokat;

2 . az üzemi nőtisztviselők szakában:
postasegédtisztnőkké: Miskolczy Valéria.

Mocsári Teréz, Benedek Józsefné, Szenkovszky 
Pálma, Takács Róza I. és Ernszt Aranka posta
kezelőnőket;

3. ideiglenes minőségű postakezelőnőkké: 
Tóth Irén, Dene Józsefné, Galó Jánosné, 
Weiszmann Malvin, Ádám Margit, Schofhauzer 
Mária, Krebesz Gizella, Bazuly Etel, Szecsődv 
Mária és Kovács Irén II. díjnokokat;

4. a postaaltisztek létszámában:
a) II. osztályú postaszakaltisztekké: Mar

ton János, Bata Gábor és Fabók Pál I. osztályú 
postaaltiszteket;

b) I. osztályú postaaltisztekké: Faczuna 
Károly, Seffer Miklós, Rimpek Gyula, Farkas 
Felső József. Csányi József gyömrői, Bokros 
Sándor. Végh József csehi, Vágó Zsigmond, 
Hangodi János, Földes Győző és Czuth Lajos 
II. osztályú altiszteket;

c) ideiglenes minőségű II. osztályú posta
altisztekké: Kádár András, Soós László, Vár
aljai József, Eperjesy Sándor, Benkő György, 
Major Menyhért, Repka Pál, Lukácsy Sándor, 
Szita József, Horváth Lajos martonvásári, Biró 
József csengődi, Labuda István, Merkl István, 
Szakáts András, Tóth Lajos kókai, Kovács 
János sárbogárdi, Simon István, Klein Gyula, 
Mészáros Imre péri és Pletser Mihály havibéres 
kisegítőszolgákat;

5. a posta műszaki segédszemélyzetének 
létszámában:

a) II. osztályú garagemesterekké: Kiss Ká
roly törökszentmiklósi és Bus Mihály gép
kocsivezetőket;

b) gépkocsivezetővé: Porkoláb Imre volt 
gépkocsivezetőt;

c) I. osztályú vonalfelvigyázókká: Kole- 
szár Mihály, Túri József, Ozsváth István és 
Dobó József II. osztályú vonalfelvigyázókat.

Budapest, 1929. évi január hó 18-án.

Személyzetiek.
4.242.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1928. 
évi december havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik).

Áthelyeztettek: Fördős János segédellenőr 
423 Budapestről—Sopronba, Joanovics Árpád 
segédellenőr 457 Békéscsabáról—Szegedre, Sze
keres Gyula segédellenőr 458 Békéscsabáról—- 
Budapestre, Varga Sándor segédtiszt 199 Nyír
egyházáról—Jászberénybe, Seemann Ferenc 
Jánosné segédtisztnő 154 Sopronból—Szolnok
ra, Lánszky Paula segédtisztnő 357 Egerből— 
Győrbe, Fekete Erzsébet kezelőnő 55 id. Bu
dapest—Gyulára, Kustor János II. o. altiszt 
1461 Hódmezővásárhelyről—Sopronba, Schey 
János II. o. altiszt 1737 Szekszárdről—Sopron
ba, Farkas János sárszentmiklósi II. o. altiszt 
2646 Szegedről—Budapestre, Apjok István II 
o. altiszt 2813 Makóról—Szegedre, Gere Mihály 
II. o. altiszt 2815 Kiskunfélegyházáról—Buda
pestre, Kukoda Pál II. o. altiszt 2854 Nagykani
zsáról—Budapestre, Farkas Gyula II. o. altiszt 
2857 Kecskemétről—Budapestre, Végh-Kálmán 
II. o. altiszt 2965 Szarvasról—Budapestre, Ko
vács József majsamiklósvári II. o. altiszt 2989 
Budapestről—Újpestre, Gödöllei Menyhért II.
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0. altiszt 3023 Szolnokról—Budapestre, Mathesz 
Márton II. o. altiszt 3157 Mezőtúrról—Makóra, 
Schirmer István II. o. altiszt 3239 Debrecenből
-  Budapestre.

Elbocsáttattak: Simonyi Zoltán felügyelő 
283, Mucsi Sándor kezelő 72, Bernhardt Frigyes
1. o. altiszt 848, Szabó Sándor csákányi II. o. 
altiszt 448.

Felmentettek: Borköles Sándor 96 id, Har- 
nos Tibor 252 id. és Klucsik Lajos 387 id. II. o. 
tisztek.

Lemondottak: Dr. Balló István II. o. tiszt 
124 id. és Oserna Károly II. o. altiszt 2875.

Végkielégíttetett: Vajai János műsz. se
gédtiszt 76.

Nyugdíjaztattak: Zelliger Ágoston hivatali 
igazgató 22, Szépróti Szilárd főfelügyelő 15, 
Csolnoki Károly felügyelő 19, Harczi János el
lenőr 44, Majoros Emil segédellenőr 3/a, Retzer 
Karolin ellenőrnő 49, Sztankovics Gyula mű
szaki főellenőr 27, Vincze Ilona kezelőnő 180, 
Ballai István II. o. szakaltiszt 64, Pospech La
jos I. o. altiszt 2, Tyukodi Antal II. o. altiszt 
1031, Ivanics József I. o. gépkezelő 286.

Meghaltak: Repetzky László tanácsos 80, 
Malán Mihály főfelügyelő 47, Kákonyi Dezső 
főtiszt 20, Fabró Ludmilla segédellenőmő 261, 
Folly Anna segédellenőmő 360, Cserna Anna 
288 és Simon Irén 291 kezelőnők, Faragó Imre 
II. o. altiszt 1028.

Névváltozások: Kovács József főtiszt 199
— Kovács József dr., Dobos Erzsébet segéd- 
ellenőrnő 520 =  Sasi Kálmánné, Schuster El
vira segédtisztnő 348 =  Tóth Ferenc Istvánná, 
Somogyi Margit segédtisztnő 544 — Liszka 
Kálmánné, Varga Anna kezelőnő 130 =  Gras- 
tyán Istvánné, Solti Mária kezelőnő 308 =  
Magyarosi Józsefné, Behring István II. o. cso
portvezető 270 =  Bering István.

Budapest, 1929. évi január hó 25-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1928. évi decem
ber havi forgalma.

57/eln.

A takaréküzletben a betétek összegét 
561.238 P 74 fillérrel haladta túl a visszafizeté
sek összege. A betétek állománya ezzel 1928. 
évi december hó végén 40,810.838 P 01 fillért 
tett ki. A különleges takarékbetétek álladéka a

fenti álladókban 5,722.447 P 31 fillérrel szerepel. 
A betevők száma e hóban 3.771-el gyarapodott 
s összes számuk e hó végén 1,342.246 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ösz- 
szegét 26,825.402 P 40 fillérrel múlta felül a visz- 
iszafizetések összege. A csekkbetétek állomá
nya ezzel 1928. évi december hó végén 
225,219.849 P 96 fillért tett ki. A csekkszámla
tulajdonosok száma e hóban 80-al növekedett s 
a fennálló csekkszámlák száma e hó végén 
42.936 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,263.749 tétel s 
1.517,642.455 P 38 f., összes betéteinek állomá
nya pedig e hó végén 266,030.687 P 97 f. volt.

Az értókpapírüzletágban 1928. évi decem
ber hó végéig kiállíttatott 271.564 drb. járadék
könyvecske, forgalomban volt e hó végén 91.813 
drb. Az intézet ért ékpapír állománya különféle 
értékpapírokban és záloglevelekben 1928. évi 
december hó végén 55,205.700' P 72 f. névérté
ket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hókan 145.281 drb. új zálogfelvétel 
volt 3,650.268 P kölcsönnel és 159.870 drb. zá- 
logkiváJtás 3,896.919 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladók 1928. évi december hó vé
gén 676.389 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álla
déka 17,970.222 P-t tett ki.

Az árverési osztály (csarnok) forgalmában 
önkéntes árverésre 2.894 drb., kényszerárve
résre pedig 4.568 drb. különféle zálogtárgy ke
rült.

Eladatott összesen 6.536 drb., a befolyt vé
telár 101.116 P 50 f. volt.

Budapest, 1929. évi január hó 21-én.

Forgalomköri változások.

I.

1.914.

A páhi-i postaügynökség távbeszélővel 
egyesített III. osztályú hivatallá alakíttatott át. 
Az új hivatal utalványjelző száma: 4.213.

A változás a helységnévtárban, a hivatalok 
névsorában, az irányítási füzetben átvezetendő 
s az előbbiekbe a „K”, illetve a „pd” jelzés is 
beirandó.

Budapest, 1929. évi január hó 17-én.
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II.
1.340.

1. Adorjánháza kk. (48. 1.) ezentúl u. t 
Csögle.

2. Alsóhegyi szöllők óó Füle (51. 1.) ezen
túl u. t. Füle.

3. Alsóörspuszta óó Mány (53. 1.) ezentúl 
u. t. Mány.

4. Átokháza óó Kiskundorozsma (58. 1.) 
északi részének (190. tanyaszámtól felfelé) u. p. 
ezentúl Zsombó.

5. Bábadűlő óó Kiskundorozsma (58. 1.) 
ezentúl u. p. Zsombó.

6. Cigánytelep óó Füle (81. 1.) ezentúl u. t.
Füle.

7. Csögle kk. (90. 1.) ezentúl (§>£3 is.
8. Drávacsepely (97. 1.) kk.-ben posta

ügynökség nyílt meg, ennélfogva u. p. Harkány 
helyett beírandó: E3 pu. Eh. Harkány, Har
kány Ea mm Barcs, postáig. P.

9. Egeralja kk. (99. 1.) ezentúl u. t. Csögle.
10. Esztermajor óó Mány (104. 1.) ezentúl 

u. t. Mány.
11. Fácánosmajor óó Füle (104. 1.) ezentúl 

u. t. Füle.
12. Fehérszarvascsárda óó Mány (106. 1.) 

ezentúl u. t. Zsámbék.
13. Folyás pu. postaügynökség (113. 1.) 'el

lenőrzőhivatala ezentúl Tiszacsege.
14. Forráskúti dűlő óó Kiskundorozsma 

(114. 1.) ezentúl u. p. Zsombó.
15. Füle nk. (115. 1.) ezentúl © £ 3  is.
16. Gyapjasdűlő óó Kiskundorozsma (123. 

1.) ezentúl u. p. Zsombó.
17. Herend kk. (133. 1.) ezentúl ®S* is.
18. Inaszóbánya óó Zagyvaróna (140. 1.) 

ezentúl u. p. Zagyvaróna.
19. Kerta kk. (156. 1.) ezentúl ©S3 is.
20. Kölestelekmajor óó Füle (173. 1.) ezen

túl u. t. Füle.
21. Körtvélyesmajor óó Mány (174. 1.) ezen

túl u. t. Mány.

22. Lápastó dűlő óó Kiskundorozsma (180. 
1.) ezentúl u. p. Zsombó.

23. Mány nk. (189. 1.) ezentúl < © 0  is.
24. Mártákdűlő óó Kiskundorozsma (191. 1.) 

ezentúl u. p. Zsombó.
25. Ménesjárásdűlő óó Kiskundorozsma 

(194. 1.) ezentúl u. p. Zsombó.
26. Monok (199. 1.) nk.-nél a „pd.” jelzés, 

a „M. kir. postahivatalok és ügynökségek név
sora” című segédkönyvben pedig a „K” jelzés 
törlendő.

27. Nándorpuszta óó Mány (210. 1.) ezentúl 
u. t. Mány.

28. Petritelepen óó Püspökladány (229. 1.) 
postaügynökség nyílt meg, ennélfogva u. p. 
Püspökladány helyett beírandó: ISI Eh. 
Püspökladány, Szolnok jöEUJBCPüspökladány, 
979, u. t. Püspökladány, postáig. D. „

29. Rónabánya óó Zagyvaróna (242. 1.)
ezentúl u. p. Zagyvaróna.

30. Sándorkapuszta O  Füle (245. 1.) ezen
túl u. t. Füle.

31. Szentjánoshegy óó Mány (262. 1.) ezen
túl u. t. Mány.

32. Téglaégető óó Csögle (274. 1.) ezentúl u. 
t. Csögle.

33. Várcsalit óA Kerta (292. 1.) ezentúl u. t. 
Kerta.

34. Vízválasztó óó Zagyvaróna (299. 1.) 
ezentúl u. p. Zagyvaróna.

35. Zsombódűlőn óó Kiskundorozsma (305.
1.) „Zsombó” elnevezéssel postaügynökség nyílt 
meg, ennélfogva az „u. p. és” jelzés helyett be
írandó: (Zsombó.) Eh. Kiskundorozsma, u. t. 
Kiskundorozsma, Budapest m — ~ga Szeged, 
Kiskundorozsma................  657., postáig. Sz.

A hivatalok a 8 ., 13., 26., 28. és 35. tétel 
alatti változást a „M. kir. postahivatalok és 
postaügynökségek névsora” című segédkönyv
ben is vezessék keresztül.

Budapest, 1928. évi január hó 25-én.
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Pályázati hirdetmény.
2803.

Postamesteri állásra, a m. kir. postameste- 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 pécsi m. kir. postavezér
igazgatósághoz 1929. évi február hó 15-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi január hó 19-én.

Pályázati hirdetmény.

2815.
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 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 február hó 15-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi január hó 19-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók 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

Po
st

av
ez

ér
-

ig
az

ga
tó

sd
g

Andrási Klára kiadó Tárcái
1890 Erdőhorváti

Litkei
postamesterré 
neveztetett ki

P
os

ta
ve

zé
r

ig
az

ga
tó

sá
g

Gyulay Margit tj Eger
1900 Eger 2.

Zebegényi 
postamesterré 
neveztetett ki

D
eb

re
ce

n

Káló Magdolna Kalocsa
1904 Nagykálló Fél éve nem vállalt 

alkalmazást

D
eb

re
ce

n 
!

öz v. Orosz Miklósné 
sz. Károsi Jolán >>

Cegléd
1893 Jásztelek Postamesterré 

neveztetett ki

Pé
cs

Szijjártó Franciska tf Vásárosmikse
1886

...

Zalabaksa
Zalabaksai 

postamesterré 
neveztetett ki

Kiadói állást keresnek:

Több évi gyakorlattal biró kiadónő állást 
vállal február 1-ére. Helyettesnek is elmegy. 
Cím: Horváth Teréz, Sárvár, Nádasdi-utca.

Mindhárom szakban jártas kiadó, február 
1-től alkalmazást vállal. Címe: Kiss Margit, 
Dunaalmás, Komárom megye.

Mindhárom ágban gyakorlott kiadó alkal
mazást vállal február 1-re vagy 15-re,„ helyette
sítést is vállal. Cím: Kattauer Ede, Tapsony.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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BUDAPEST 1939. FEBRUÁR 9. 4 . szám .

T A R T
Lefoglalandó sajtóterm ék.
A postapénzforgalom ba bekapcsolt pénzintéztek által a 

Magyar Nemzeti Bankhoz teljesitendő pénzátutalásoknak 
a postahivatalok útján való közvetítése.

Á rum intaküldem ények súlyhatárának felemelése a 
belföldi forgalomban.

Az 1200 P-t meghaladó nyugdíjcsekkfizetési utalvá
nyoknak belföldön való közvetlen utánküldése.

Postán  külföldre k iv itt árúk igazolása az általános fo r
galmi adó m egtérítése céljából. (Módosítás.)

Állati hullarészek és kóros szervek postai szállításának 
engedélyezése a kecskeméti mezőgazdasági kam ara bak- 
terclógiai és kórdiagnosztikai laboratórium a részére.

Meg nem felelő helyen lebetűzött válaszdíjszelvények.
A  hivatalos levelezés átalányozására jogosultak név

jegyzékének helyesbítése.

A L O M
Oj magyar-lengyel távbeszélő viszonylat megnyitása.
A nemzetközi távbeszélő forgalomban leggyakrabban 

előforduló idegennyelvű kifejezések jegyzékének kiegészí
tése.

V áltozások az 1929. évi január l.-jével m egjelent „Táv- 
beszélő-Díjszabás“-ban.

U tasítás a m. kir. posta központi anyagraktárátó l 
rendelendő, illetve rendelhető anyagok rendelésének m ód
ját és az anyag vételárának elszámolását illetőleg.

V áltozások az irányítási füzetben.
K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról.
Pályázati hirdetmények.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
5.383.

A budapesti kir. büntető törvényszék folyó 
évi január hó 29-én kelt 1.255/1929/2. számú vég
zésével Budapesten, Ladányi János nyomdájá
ban előállított és a Titán könyvkiadó vállalat 
kiadásában Chaldaus Simon szerzői megjelölés
sel 1928 november hó 5. és következő napjain 
megjelent „A zsidó világszövetség veszedelme 
az emberiségre“ című könyv lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó saj
tótermék netán postán szétküldött példányait 
ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. ügyészség sajtóosztályához (Budapest, 
V., Alkotmány-utca 14.) küldjék be.

Budapest, 1929. évi február hó 1-én.

A  postapénzforgalomba bekapcsolt pénzintéze
tek által a Magyar N em zeti Bankhoz teljesí
tendő pénzátutalásoknak a postahivatalok út

ján való közvetítése.
53.302.

Értesítem az érdekelt postahivatalokat, 
hogy a postapénzforgalomba bekapcsolt pénz-

intézetek közül azoknak a pénzintézeteknek, 
amelyeknek székhelyén a Magyar Nemzeti 
Banknak fiókintézete nincsen, megengedem, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank főintézeténél, 
vagy fiókintézeténél levő girószámlájuk javára, 
a székhelyükön levő postahivatalok útján effek
tiv pénz igénybevétele nélkül, pénzátutalásokat 
teljesíthessenek.

Átutalás csakis az illető pénzintézet részére 
kifizethető összegek erejéig történhet, vagyis az 
átutalható összeg az egyes pénzintézetek ré
szére naponként kifizethető hitel, illetve ha 
előző köznapon igénybevétel nem volt, a meg
szabott egy napi hitelösszeg kétszeres összegét 
nem haladhatja túl. A naponként kifizethető 
hitelösszeg keretén kívül csakis oly összeg utal
ható át egészben vagy részben, amely összeget, 
mind rendkívüli hitelt a Pénzintézeti Központ a 
postahivatal részére címzett halványzöld színű, 
zárt levelezőlap alakú „Kifizetési értesítvény“- 
en, vagy esetleg távbeszélőn a posta központi 
számvevősége útján az illető pénzintézet ré
szére esetről-esetre kiutal.

A „Kifizetési értesítvény“-t a Pénzinté
zeti Központ a Budapest 4. sz. postahivatalnál
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a postautalványok módjára adja fel. A postahi
vatal címére érkező, szóbanlevő kifizetési érte- 
sítvény alapján, az azon megnevezett pénzinté
zetek részére csak abban az esetben utalható 
át, vagy fizethető ki készpénzben az értesítvé- 
nyen feltüntetett összeg, ha a „Kifizetési érte- 
sítvény“-en a Pénzintézeti Központ cégszerű 
aláírása mellett a Budapest 4. sz. postahivatal 
hely és kelti bélyegzőjének lenyomata és a fel
vevő postaalkalmazott aláírása is rajta van.

Átutalás céljából a pénzintézetek a posta
hivataloknak készpénzt nem adhatnak át, il
letve a postahivatalok ilyet nem fogadhatnak 
el, viszont a postahivatalok az átutalás céljából 
átadott elismervénypár ellenében a pénzintéze
teknek készpénzt nem szolgáltathatnak ki.

Olyan esetekben, amikor valamely pénzin
tézet a Pénzintézeti Központ javára, az e célra 
rendszeresített fehérszínű postautalványon az 
átutalással egyidejűleg befizetést teljesít, az 
ekként befizetett összeg, az illető pénzintézet 
kívánságára az átutalható összeghez hozzászá
mítandó. Pl. Ha valamely pénzintézet részére 
valamely napon (az előző napi igénybevételre 
való figyelemmel) 10.000 P utalható át, az illető 
pénzintézet pedig ugyanaz napon a Pénzinté
zeti Központ javára fehérszínű postautalvá
nyon 5000 P-t fizetett be, a pénzintézet az áh 
utalás céljából az elismervénypárt 15.000 P-ről 
állíthatja ki. Erre a postahivatalok nagy figye
lemmel legyenek.

Ha a pénzintézet, a részére naponként kifi
zethető hitelösszegnek csak egy részét kívánja 
átutalni, a fenmaradó rész összege igénylés ese
tén, külön kiállított szabályszerű átvételi elis- 
mérvénypár ellenében készpénzben fizetendő 
ki.

Az átutalni kért, illetve a fentiek értelmé
ben átutalható összegekről a jogosult pénzinté
zeték, az 1928. évi P. R. T. 7. számában közölt 
858. sz. rendelettel rendszeresített, a készpén
zekről szóló átvételi elismervények aláírására 
jogosítottak cégszerű aláírásával és bélyegző le
nyomattal ellátott elismervénypárt állítanak ki, 
azt, még pedig úgy a fehér, mint a rózsaszínű 
elismervényt „Átutalandó a M. N. B. . . ,-i 
intézeténél levő girószámlánkra“ szövegű kéz
írással, vagy a bélyegző lenyomattal (kereszt
ben) látják el és az ekként kiállított elismer
vénypárt a kincstári postahivataloknál a fő- 
pénztárosnak, postamesteri hivataloknál a pos
tamesternek, vagy helyettesének a postahi

vatalban a hivatalos órák alatt átadják. A ke
resztezés szövegében a Magyar Nemzeti Bank 
intézetének székhelyét, ahova -az összeg átuta
landó, meg kell nevezni, mert e nélkül az átuta
lás nem foganatosítható. Erre a postahivatalok 
a pénzintézetek figyelmét hívják fel. Az átuta
lás céljából átadott elismervénypárt az átvevő 
tüzetesen megvizsgálni tartozik, vájjon az elis
mervénypár a bejelentett cégszerű aláírásokkal, 
bélyegzőlenyomattal van-e ellátva Jés az elisi- 
mervények adatai egymással megegyeznek-e. 
A minden tekintetben kifogástalannak talált el
ismervénypár átvételét az átvevő, a rózsaszínű 
elismervény szelvényén (tőlap) a postahivatal 
hely- és kelti bélyegző lenyomatának és aláírá
sának alkalmazása által elismeri, azután a szel
vényt az eiismervényről lefejti és azt a pénzin
tézetnek kiadja. Ezzel egyidőben az elismervé
nyek mindegyikének hátlapját a hely és kelti 
bélyegző lenyomattal és aláírással szintén el 
kell látni. Az elismervénypár átvételét más mó
don elismerni nem szabad. Ha a pénzintézet szel
vény nélkül adja át a rózsaszínű elismervényt, 
amikor is a postahivatal az elismervénypár át
vételét elismerni nem tudja, ez nem akadáláya 
annak, hogy a postahivatal az elismervénypárt 
az átutalás céljára átvegye.

Az átvett elismervénypárt' az elismervé
nyek nyilvántartására és az összeg bejegyzésére 
szolgáló kimutatásba a rovatoknak megfelelően 
be kell jegyezni, a kimutatás szélére az illető 
rovattal egy irányba pedig „Átutalás“ szót kell 
írni és azt, hogy az elismervénypár mely gyűj
tőpostahivatalhoz küldetett. Ezek megtörténte 
után az elismervénypárt, a Pénzintézeti Köz
pont által e célra közvetlenül megküldött borí
tékba kell helyezni. A borítékon az é célra 
megjelölt helyeken az elismervénypár adatait 
fel kell jegyezni. A borítékba zárt elismervé- 
nyeket hivatalos ajánlott levélként a legköze
lebbi indítással ahhoz a gyűjtőpostahivatalhoz 
kell továbbítani, amelynek székhelyén a Ma
gyar Nemzeti Banknak az az intézete működik, 
amelynél vezetett girószámlára az elismervény- 
páron szereplő összeg átutalandó. A rendelte
tési hely az elismervényeket keresztező szöveg
ből kiolvasható.

A gyűjtőpostahivatal a hozzá beérkezett 
szóbanlevő ajánlott leveleket a főpénztárosnak 
kézbesíti. Az átvevő a beérkezett elismervé
nyek hátlapját hely és kelti bélyegző lenyomat
tal és aláírásával látja el és a munkánaponként



4 .  sz á m . 55

11 óráig beérkezett, kellően kiállított és a szük
séges kellékekkel ellátott elismervények ada
tait, nevezetesen: az elismervényt kiállító és gi- 
rószámlával bíró pénzintézet teljes cégét, az el
ismervény összegét, a rendes beszolgáltatások
nál (a postatakarékpénztár girószámlájára) 
használatos világoskék színű „Befizetési lapon“ 
annak előírásszerű kitöltése mellett, az e célra 
szolgáló helyeken a rovatokba megfelelően be
vezeti. Egy befizetési lapon természetszerűleg 
több átutalás is eszközölhető és annak végösz- 
szegét a főpénztár a Magyar Nemzeti Bank 
helybeli intézetének munkanaponként ,M 2  

óráig készpénzben, de kizárólag nagy címletek
ben (1000 és 100 P.) átszolgáltatni köteles, hogy 
a Nemzeti Bank helybeli intézete a Befizetési 
lapon szereplő összegeket az ott megnevezett 
pénzintézetek girószámláján még az nap jóváír
hassa.

Ha a gyűjtőpostahivatalnak e célra ele
gendő pénzkészlete nem lenne, akkor a befize
tendő, illetve hiányzó összegről ellátmánycsek
ket állít ki és készpénz helyett azt szolgáltatja 
át a Magyar Nemzeti Bank helybeli intézeté
nek. Ezek a 'befizetések külön Befizetési lapon 
teljesítendők, mert ezek a befizetések, a rendes 
beszolgáltatást tartalmazó Befizetési lapon nem 
szerepelhetnek.

A gyüjtőpostahivatalok az átutalás fogana
tosítása után az átutalás, illetve az összeg befi
zetésének pontos idejét a vonatkozó elismervé- 
nyekre jegyezzék fel, amely célból az elismer- 
vényekre előnyomtatott „Felvétetett“ szót tö
röljék és ezt „Átutaltatott“ szó kiírásával he
lyettesítsék. Ugyanekkor az elismervények ada
tait az elismervények nyilvántartására szolgáló 
kimutatásba be kell jegyezni és a kimutatás 
szélére az illető rovattal egy irányba pedig „Át
utaltatott“ szót kell írni.

A munkanaponként 11 óra után átutalás 
céljából érkezett elismervények hátlapját az ér
kezés idejében helyi és kelti bélyegző lenyo
mattal és aláírással szintén el kell látni. Ezeket 
az elismervényeket a legközelebbi munkanapon 
leendő átutalásig a főpénztáros köteles őrizni. 
A hiányosan kiállított és az előírt kellékekkel 
fel nem szerelt beérkezett elismervénypárnak 
az átutalásra való alkalmasságát, a felvevő, il
letve átvevő postahivatallal távbeszélőn kell 
tisztázni, hogy az átutalás késedelmet ne szen
vedjen. ■

Az átutalt, illetve befizetett összegekről

szóló rózsaszínű átvételi elismervényeket, a 
helybeli pénzintézetektől származó rózsaszínű 
elismervényektől elkülönítve külön összesítő 
napi jelentésbe kell foglalni és ezzel együtt kell 
az előírt módon a legközelebbi indítással a m. 
kir. posta központi számvevőségéhez továbbí
tani.

A szóbanlevő átutalás céljára, esetleg ellát
mánycsekk alapján igényelt összegeket, az el
lenkönyvbe történt bejegyzés után, mint felvett 
ellátmányt bevételként kell elszámolni és ugyan
ezt az összeget a gyüj tőpostahivatal pénzkész
letéből befizetett összegekkel együtt a gyűjtő- 
postahivatalnál visszahagyandó vonatkozó fe
hérszínű átvételi elismervények alapján, azok
nak a havi számadáshoz való csatolása mellett, 
a pénztárszámadás kiadási tételek 11 folyó
számú vízszintes hasábjában a helybeli pénzin
tézetek részére kiadott összegekkel együtt ki
adásként kell elszámolni. A havi számadáshoz 
csatolandó a Magyar Nemzeti Bank helybeli in- 
főzetéhez, befizetési lapon készpénzben teljesí
tett befizetésről szóló elismervény is.

Felhívom az érdekelt postahivatalokat, 
hogy a készpénzforgalom csökkentése érdeké
ben engedélyezett szóbanlevő átutalások sírna 
lebonyolítására kiváló gondot fordítsanak.

Budapest, 1929. évi február hó 4-én.

Árúmintaküldemények súlyhatárának fel
emelése a belföldi forgalomban.

1.746.
A belföldi forgalomban feladott árúminta

küldemények súlyhatárát abban az esetben, ha 
ugyanaz a feladó egyszerre legalább 1 0 0  drb. ily 
küldeményt ad postára, 1 kg.-ra emelem fel.

Ilyen küldeményeket csakis kincstári posta- 
hivataloknál lehet feladni.

A felszerelésére és a postai kezelésre az 
árúmintaküldeményekre érvényes szabályok a 
mérvadók.

Az 500 gr.-ot meghaladó súlyú árúmintakül
demények díját 50 km. távolságig, azaz a bel
földi csomagokra megállapított I. és II. díjövben 
fekvő helyekre 30 f., az 50 km.-nél nagyobb tá
volságra, azaz a III.—VII. díjövben fekvő he
lyekre 50 f.-ben állapítom meg.

Budapest, 1929. évi február hó 1-én.
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Az 1200 P-t meghaladó nyugdíjcsekkfizetési 
utalványoknak belföldön való közvetlen 

utánküldése.

3.753.

A m. kir. postatakarékpénztárral történt 
megállapodás alapján jövőben az 1200 P-t meg
haladó nyugdíjcsekkfizetési utalványok belföl
dön közvetlenül is utánküldhetők. Utánküldés 
esetén azonban az utánküldött csekkfizetési 
utalvány számát az utalványozott összeget az 
utánküldés napját, továbbá az új rendeltetési hi
vatal nevét a m. kir. postatakarékpénztárral az 
utánküldő hivatal haladéktalanul közölni tarto
zik.

Budapest, 1929. évi január hó 30-án.

Postán külföldre kivitt árúk igazolása az általá
nos forgalmi adó megtérítése céljából.

(Módosítás.)

4.787.

A m. kir. pénzügyminiszter úr a Budapesti 
Közlöny f, évi 18. számában megjelent 146.000 
sz. rendeletével az általános forgalmi adó meg
térítését újra szabályozta. Ennek értelmében a 
feladó a jövőben nem „Árúbevallás“-t vagy „Be
jelentési ív“-et, hanem csak bejelentési ívet csa
tol a szállítólevélhez és pedig az eddigi 2  pél
dány helyett 3 példányban.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a P. R. T. 
1926. évi 37. számában közölt 31.875. sz. rende
letnél.

Budapest, 1929. évi január hó 31.

Állati hullarészek és kóros szervek postai szál
lításának engedélyezése a kecskeméti mezőgaz

dasági kamara bakterológiai és kórdiagnosz
tikai laboratóriuma részére.

36.891.

A P. U. Sz. 2. függelékének II./40. pontja 
szerint állati hullarészeket és kóros szerveket — 
mint hivatalos és tudományos vizsgálatra szánt 
tárgyakat — magánszemélyek csomagpostával 
csak a budapesti állatorvosi főiskola, a m. kir. 
bakterológiai intézet, a m. kir. állategészség

ügyi felügyelőség és a törvényhatósági hatósági 
ni. kir. állatorvosok címére adhatnak fel.

A földmívelésügyi m. kir. miniszter úr kí
vánságára megengedem, hogy állati hullarésze
ket és kóros szerveket magánszemélyek a felso
rolt intézményeken és szerveken kívül a kecske
méti mezőgazdasági kamara bakterológiai és 
kórdiagnosztikai laboratóriuma címére is felad
hassanak.

Budapest, 1929. évi január hó 29-én.

Meg nem felelő helyen lebetűzött válaszdíj- 
szelvények.

1.837.

Felhívom a hivatalokat, hogy a külföldi ki
bocsátó hivatalok által meg nem felelő helyen 
lebetűzött válaszdíj szelvényeket, ha azok hite
lességéhez egyébként kétség nem fér, bevál
tásra akadálytalanul fogadják el.

Budapest, 1929. évi január hó 30-án.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 
névjegyzékének helyesbítése.

2.524.

A m. kir. honvédelmi miniszter úr közlése 
szerint a „M. kir. szabályzat ismertető tanfo
lyam Győr“ megszűnt és a „M. kir. szabályzat- 
ismertető tanfolyam Budapest“ új elnevezése 
„M. kir. honvéd közigazgatási tanfolyam Buda
pest“ lett.

A hivatalok ennélfogva az 1924. évi P. R. T. 
51. számában közölt 17.516. számú rendelet X. 
pontjának 28. és 29. tételét töröljék és új 28. té
telként írják be „M. kir. honvéd közigazgatási 
tanfolyam Budapest.“

Budapest, 1929. évi január hó 29-én.

Üj magyar-lengyel távbeszélő viszonylat 
megnyitása.

5.543.

A távbeszélő forgalom Budapest és Kry- 
nica között megnyilt. A háromperces beszélge
tés díja . 6  P 15 f.
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A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi február hó 5-én.

A nemzetközi távbeszélő forgalomban legg'yak- 
rabban előforduló idegennyelvű kifejezések 

jegyzékének kiegészítése.

5.482.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1928. évi 49. szá
mában közzétett 52.255/1928. számú rendelettel 
közölt s a kezelésnél a nemzetközi távbeszélő 
forgalomban leggyakrabban előforduló idegen
nyelvű kifejezések jegyzékét a csatolt fedőlapon 
foglaltakkal oly módon egészítsék ki, hogy a 
fedőlapot az A. 10. és A. 27. számú kifejezések 
közé ragasszák be.

Budapest, 1929. évi február hó 4-én.

Változások az 1929. évi január l-jével megjelent 
„Távbeszélő Díjszabásban.

3.852.

A hivatalok a f. évi január hó 1-én életbelé
pett Távbeszélő Díjszabás-ban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

A 13. oldalon Csehszlovákországra vonat
kozólag a bevezetőrészben „A gyenge forgalmú 
órákban meghatározott időre kért, hosszútar
tamú beszélgetésénél: „nem váltható“ helyébe 
„váltható“ írandó.

A 16. oldalon Dániánál az I. díjövbe tartozó . 
hivatalokkal folytatott beszélgetés díja 12 P 50 
f.-ről 12 P 45 f.-re helyesbítendő;

a 17. oldalon Franciaországra vonatkozólag 
a bevezetőrészben a „Távbeszélő előfizető neve 
vagy állomásának száma utáni tudakozódásnál“ 
„nem kérhető“ helyébe „kérhető“ írandó és 
Végül;

a 22. oldalon Olaszországra vonatkozólag a 
bevezetőrészben a „Külön meghívás“-nál 
„nem kérhető“ helyébe „kérhető“ Írandó

Budapest, 1929. évi február hó 1-én.

Utasítás a m. kir. posta központi anyagraktá
rától rendelendő, illetve rendelhető anyagok 
rendelésének módját és az anyag vételárának 

elszámolását illetőleg.

50.145.

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 rendelniük:' 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 ***)-gai 
jelöltek pedig csak vezérigazgatósági engedély- 
lyel rendelhetők.

Nem kincstári hivatalok a kincstár költsé
gére — igazgatósági engedély nélkül.— csak 
bélyegzőfestéket és a 1 0 . 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 á 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
gatóságát értesíti, mely indokolatlan esetben 
a hivatalt, a posta-, illetve távirati költség meg
térítésében el fogja marasztalni.

6 . A megrendelés bizonylat és ellenbizony
lattal (1448. sz. nyomtatvány) történik, amelybe 
az anyagokat a rovancsszámok emelkedő sor
rendjében kell beírni.
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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- 
gáltatási” (aláírandó és lebetűzendő az ellenbi
zonylat), a helyettük rendelt új zsákok és zacs
kókról pedig megrendelési bizonylat küldendő.

Zsákok szaporítását az igazgatóságtól kell 
kérni.

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 2 0  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 lebetűzendő 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 javítási költ
ségeket s a betétszámok árát a központi szám
vevőség a postamester járandóságából levonja.
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18 1 doboz Bankjegy ragasztó: — 05
— 1 darab * Betétszám rézből 1—31-ig' ...............................- . — 90
— 1 „ „ éve t je lz ő ................................. — 90
— 1 . ” „ „ hónapot jelző jam.—dec. — 90

39a 1 készlet Betűminta (chabilon) rézből A -tól Z-ig nagy . . 10 —
b 1 ,, » „ „ kis . . 8 —
c 1 „ » .. .. ,, ’ nagy 8 —
d 1 ,, », ,, „ „ „ kis . . 7 20

alakú

Betűzök:

37 j 1 darab ®* Indítás után felirattal . . . .  . . . 1 35
1 1 ** K ifizettetett „ .................... 6 50

m 1 ** Express • „ ■  ■......................... 1 35
n 1 ** Portó „ négyszögletes . . 1 30
0 1 ** „ „ gömbölyű . . . 1 35
p 1 * * 'J' 2 —
q 1 ** Tojásdad alakú hely b e t ű z ő .................... 8 —
S 1 ** U ta lv á n y sz á m je lz ő ........................................ 4 80 *
t 1 ** U talványbetűző postaiigynökség részére 8 —

V 1 R ............................................. 1 10

Bélyegzők:

37c 1 „ *** K arékrendszerű hely- és keltbélyegző 64 —
h 1 ,, *** Kerékrendszerű hely- és keltbélyegző 64 —

ügynökségek r é s z é r e .........................

Bélyegzőalapok:

36a 1 * Bélyegzőalap ruggyantából 30/20/10 . . 9 50
b 1 * „ „ 20/15/10 . . 4 80
c 1 ,, „ nemezből 25/20/10 . . 1 —

33a 1 2 kg- * Bélyegzőfesték fekete .............................. 1 _
b V« >> * — 50
c V* ,, „ vörös » ........................... 2 —

35a 1 darab * Bélyegzőpárna, 13 cm.................................... 5 30
b 1 * „ 11 .............................. 5 —

c l >» * „ fedeles, négyszögletes alakú 5 40
d l „ „ to jásdad  alakú . . 5 40
e 1 „ ruggyanta bélyegzőhöz . . i 50

Borítékok:

2b l csomag Levélhoríték csomagolópapirosból nyomta-
100 drb. tás nélkül, enyvezett, 195/125 mm. . . . — 70

e 1 csomag Levélboríték cs om agaló p apirosb ól, nyomta-
50 drb. tás nélkül, enyvezett, 205/136 mm. (hat-

szór használható) ........................................ i 10
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2g 1 csomag Le véil boríték, csomiagolópapirosból, rádió-
50 drb. nyugtákhoz, nyom ta tás nélkül, enyvezett

210/136 m m ......................................... 1

o 1 csomag Levélboríték csomagolópapi rosból, nyom ta-
100 drb. tá s  nélkül, enyvezett 380/136 mm . . . . 2 50

2v 1 csomag Pónzesboríték (50 drb) 160/225 mm nyom-
ta to t t  címoldallal, enyvezett és recézett
s z á r n y a k k a l ........................................................ 2 80

4a 1 darab B orítéktábla, iratokhoz 43/28 cm............................... 2 90
b 1 >. „ levélhordó kézbesiítőkönyvhöz . . 3 — •
c 1 » * „ okmányfcartó ................................... 18 —

70 1 >> * B ő r l a p ............................................................................ 20 —
15a 1 gomb * C é r n a ............................................................................ — 40

b 1 kg- * » ............................................................................ 12 40

C ím táblák:
122a 1 darab ** C ím tábla festett, „M agyar kir. postahivatal”

felírással ............................................................. 23 50
e 1 ** C ím tábla „Levélpostai küldemények felvétele”

felirattal ............................................................. 4 40
g 1 ** Cím tábla, tégliaalakú, kicsi, „Távbeszélő” fel-

ira tta l ............................... 1 50
h 1 ** C ím tábla gyűjtőhely r é s z é r e .............................. 5 60
i 1 >. ** C ím tábla ügynökség r é s z é r e .............................. 9 50

20a 0-5 kg- D e x t r i n ......................... ............................................. • 1 60
26b 1 doboz D rótkapocs „Gém” .................................................. — 20
89a 1 darab E cse t z s á k f e s t ő ............................................................. 1 35

b 1 „ „ bélyegzőtisztító 1 20
c 1 „ csirizkenő ........................................................ — 60
d 1 ti „ „ k i s ........................................................ — 20

26a 1 doboz Érckapocs (100 daráb) ............................................. — 60
64 1 darab Ércsíp faiüzó levólhordók r é s z é r e .......................... 5 40

115c 1 t t Értékcikkláda 46/42/25 cm. . . . . . . . . . 48 —
86 1 1 40

175a 1 „ F atá l ércpénzhez, k isebb ........................................ 1 60
175b 1 „ „ nagyobb ........................................ 2 —

c 1 „ „ négy  rekesszel ......................... 2 30
51a 1 tt Fedőposztó 17 c m ......................... .............................. — 35

b 1 — 20

100a 1 doboz Fém tisztító  Sidol .............................................. 1 40

16 1 kg- 5 20

49 1 méter — 10
82b 0-1 kg- G o m b o stű .......................... ................................................. — 65
31 0*5 .. G yertya , asztali é s  'kocsigyertya ......................... 3 —
32a i darab G yertya tartó  rézbő l .................................................. 2 ' 40
44 i H eveder ........................................................................... — 75

írónők:
10a i darab Fekete gömbölyű írón . ......................................... 15

b i t t „ szögletes írón  . . . » ......................... _ 15
c i t i „ H ard tm uth  alakú . . . . . . . . 15
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10g 1 darab Kék vagy zöld írón cédrusfáb ian ......................... _ 25

h 1 V örös írón  c é d r u s iá ib a n ........................................ — 25

i 1 >» Kék v i ia s z i ró n ............................................................. — 10

j 1 JJ V örös „ ........................................ — 10

í 1 >> Tintairón puha, meggyszínű f á b a n .................... — 25
m 1 „ „ sárga fában, vagy kem ény zöld

f á b a n ............................................. — 25

92a 1 Kanna ( v í z n e k ) ............................................................. 15 —

92b 1 „ ( o l a j n a k ) ............................................................. i 60

90a 1 »» Kefék: r u h a k e f e ............................................................. 4 80
b 1 ,, fényesítő kefe ............................................. 1 80
c 1 „ sárkefe ............................................................. — 80
d 1 „ s ú r o l ó k e f e ......................... .............................. — 60

102 1 ” Kés ( p a p í r v á g ó ) ............................................................. 3 20

Kosarak:

110a 1 *** Csomagoló kosár hán to lt fűzvesszőből
70/43/43 cm. 12 50

b 1 *** Csomagoló kosár hán to lt fűzvesszőből
68/50/50 cm. 16 —

c 1 *** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
60/38/30 cm. 12 —

d 1 *** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
55/30/26 cm. 7 50

121a 1 ** Mozgópostái kosár ................................... ..... 175 —
b 1 ,, ** A ltiszti kosár .................................................. 210 —
c 1 „ Papírkosár ................................................................. 12 —
d 1 ,, Fáskosár 18 —
e 1 ,, Értékcikk k o s á r ....................................................... 4 80
f 1 » Kézi k o s á r ............................................................ ..... 12 —

97 1 kg. Kóc ...................................................................................... 1 40

95 1 darab Köpőedény .................................................. ..... 3 60

130 1 »> Kötél k e n d e r b ő l ............................................................ 2 10

27a 0.5 kg. K réta ( f e h é r ) .................................................  . . i 30

b i darab „ (fekete) ............................................................. — 15

Kulcsok:

56a i >> ** Kulcs W ertheim -lakathoz .............................. i 60

b i >> ** „ le v é lh o r d ó tá s k á h o z .............................. — 80

c i >> ** „ küldönc- vagy pénzestáskához . . . — 80

d i y> ** . „ lev éL sizek rén y h cz ................................... 2 —

g i »> ** „ zsákzárhoz .............................................. 1 —

Lakatok:
54a i >> - ** Lakat (W crtheim-féle) kisebb 5%/5% cm. . 8
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54b 1 darab ** L akat (W ertheim-féle) nagyobb 7/7 cm. 14 40

Láda:
99 a 1 P ostakö rt csomagolásiához 27/21/13 . . . . 2 40

b 1 Bélyegzőfesték c s o m a g o lá s á h o z ......................... 2 50
c 1 1 kg. tinta cső magolásához . . . . 3 80
d 1 2 „ „ 6
e 1 3 „ „ 9 60

Lám pák:
74a 1 J e l z ő l á m p a .............................. 15 60

b 1 -- K ézi l á m p a .......................... 12 60
g 1 ” Pet i oleum lámpa (Favorit) . . 6 80

•
h 1 ” tt „ üveg . . __ 40
i 1 » » „ bél . . . . — 20
j 1 ” „ „ ernyő . . . . . . — 10

75a 1 » Lám pacsö oldallámpához 15
b 1 >» „ íedéllámpához . . . _ 40
c 1

„ „ légszeszlámpához . . — 40

78a 1 méter Lám pabél fedélám pához 32 imlm............................ _ 70
b 1 a „ oldalám pához 26 mm. — —

74f 1 darab L á m p a b u r a .................... 5
166 1 >■ L ábtörlő  75/45 cm. . . , 7 60
46 1 -> ** Lepedő ......................... 6 40

117a 1 ** Levélgyüjtőszekrény nagy . . 72
b 1

i t „ k i c s i .................... 60 —
93 1 Locsoló .................... 5
59a 1 »> Lyukasztófogó . . . . 1 60

b 1 >> „ vas . . . . 1 10
c 1

i i gép ........................................................ 4 —

d 1 » „ sa jtó  ......................... 4 —

71i 1 M ásolósajtó T. sz..................... 40
j 1 „ III. sz......................................... 40 _

71a 1 »> M ásolósajtóhoz áztatószekrény 1. sz. . . 5 _
71b 1 ,, 3. sz.................... 6 20

c 1 ,, „ betétlem ez 1. sz. 29/25 cm. . . 1
d 1

J t » » 3. sz. 48/33 cm. . . 5 80
e 1 » ,, betétszekrény 1. sz. . . . 3 40
f 1

f i >7 „ 3. sz........................... 4 50
72 1 1, M ásolótábla 30/23 cm. . . . 1 40

Mérlegek:
I l la 1 ... ** L e v é lm é r le g ............................... 20 _

b 1 »> ** 30 kg-os tizedesmórleg . . . . 34 _
c 1 ” * * 5 0  kg-os t iz e d e s m é r le g .............................. 55 —
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I l i d i darab ** 100 kg-os t iz e d e s m é r le g ......................................... 68 —

c i „ ** Egyensúly m é r l e g ................................................... 54

21 i üveg Mézga (olvasztott) . .................................... 1 20

99b i darab faláda hozzá ................................................... 2 40

58 i '^Ó lom zárfogó .............................. ..... 56 —

120a i **Óra (kerek) ......................................................... 16 i 50
b i >• „ (inga) ............................................................... 76 —

Papírok:
la 01 konc Mini«téri papír .............................................. — 25
b 0 1 M erített fogalmazványi p a p í r .................... — 30
c 0 1 Közönséges fogalm azványi papír . . . . — 15
d 0 1 Irodai papír ................................................... — 15
e 01 V onalazott papír .............................................. — 20
f 01 K ockázott p a p í r .............................................. — 20
h o-i írógéppapír (sim ított) .............................. — 15
i 01 * Indigópapír (kék á tn y o m ó ) .......................... — 75
j 0 1 „ * Szürke csomagolópapír 90/63 cm. — ~ 60

m 01 Borítékpapír ........................................ : — 50
n o-i Á ztatópapír . .................... ..... — 40
o 10 Másoló s e ly e m p a p ír ............................... 9 40
p 1 darab L e m e z p a p í r ........................................................ — 40
t o-l konc Kék itatópapír ....................  . . . — 35
u 01 ,, V örös itatópapír . . ......................... — 70

*v O'l *» * V örös csomagolópapír 90/63 cm..................... — 50

102 1 darab Papírvágó kés . . ......................................... 3 20 *

103 ] ,, Papírvágó o l l ó .................................................. 5 60
38a 1 „ ** Pecsétnyom ó ............................................. 8 —
30a 0*5 kg. * Pecsétviasz ru dakban ................................... 3 50

b 0*5 ,, * Pecsétviasz alakú .................... ..... . . 2 40
Pénzjegyszalagok:

3r 100 darab -* Pénz jegy szalag 5 p en gősökhöz ..................... — 40
s 100 * „ 10 .. . . . . — 40

sz 100 * „ 20 „ ................ — 40
t 100 * „ 50 „ . . . . — 40

t y 100 >» • * „ 100 „ . . . . — 40

Pénztárak:

114a 1 *** P énztár OO sz. 580 mm. magas, 475 mm.
széles, 395 mm. mély, kincsesláda
nélkül, egy fő 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-
les, 461 mm. mély, kincsesláda
nélkül ............................................. 340 —

d 1 >> *** „ 0 sz. ugyanaz, kincsesládával . . 360 —
e 1 *** ,, 1. sz. 686 mm. magas, 580 mm. szé-

les, 527 mm. mély, kincsesláda

V r : - A

nélkül 400
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114f 1 darab *** P én ztár 1. sz. ugyanaz, kiincsesládával . . 420 —

0 1 *** „ 2. sz. 817 mm. magas, 606 mm.
széles, 580 mm. mély, kincsesláda
nélkül . . . . . . . . . . 480 —

h 1 „ *** „ 2. sz. ugyanaz, kincsesládava! . . 500 —
i 1 , í s  „ 3. sz. 1003 mm. magas, 659 mm.

széles, 633 mm. mély, kincsesláda
nélkül .............................................. 700 —

j 1 f f
*** „ 3. sz. ugyanaz, kinosesládával . . 810 —

k 1 *** „ 4. sz. 1109 mm. magas, 738 mm.
széles, 659 mm. mély, kincsesláda
nélkül .............................................. 940 —

1 1 *** „ 4. sz. ugyanaz., kincsesládával . . 1200 —

116b 1 Bádogpéniztár 6. oszt.......................................... 16 —

69a 1 „ ** Pénztárca nagy 22/14 cm .................................. 39 —

b 1 ** ,, közép 20/13 cm............................... 30 40

c 1 ** „ kiesi 16/11 cm.................................. 22 40

P okrócok:
53a 1 ,, *** Lópokróc ........................................................ 22 —

b 1 .. * * * Takarópokróc .............................................. 31 —

P onyvák:

41a 1 *** I. isz. ponyva (1/1 m é t e r ) .......................... 5 60

b 1 f f *** II. sz. ponyva (1/1.50 m é t e r ) ..................... 8 40

c 1 f f *** III. sz. ponyva (1.50/1.50 méter) . . . . 12 40

d 1 ,, *** IV. sz. ponyva (2/1.50 m é t e r ) ..................... 16 50

e 1 *** V. sz. ponyva (2/2 méter) ..................... 22 —

f 1 - *** VI. sz. ponyva (2/3 m é t e r ) ......................... 33 —

48a 1 f f P orkendő  .................................................................. 1 60

b 0-5 kg. Portörlőrongy ............................................................. 2 60

65a 1 darab P o stak ü rt 4 hajlású .................................................. 12 —
b 1 „ „ zsáwóir ................................................... 2 40
c 1 .. „ száj rósz ................................................... i 20

26c 1 doboz Sarokkapocs (Bendower) ........................................ — 30

Seprők: •

91a 1 darab Szöbaseprő ............................................................. 4 35

b 1 ,, Kéziseprő .................................................................. 1 70

c 1 f f Cirókseprő .............................. .............................. 1 40

”  d 1 f f Seprőnyél .................................................................. — 25

85 1 .. Sodronykutasz ........................................................ — 25

Súlyok:
a) Rézsúlyok:

66a 1 készlet ** Rézsúlykészlet levél- é.s tizedesm érleghez
fedeles fatokbian , . ............................... 7 60

b 1 darab 1 grammos rézsú ly  . . . . . . . . . . — 55
c 1 2 ,, „ ........................ . . . . — 55
d 1 >» 5 f f 55

Jegyzet
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66 e 1 darab 10 grammos rézsúly ......................................... _ 65
f 1 ff 20 „ „ . . . .  .................... — 65

g 1 ff 50 „ ........................................................ 1 —
h 1 100 „ ........................................................ 1 50

i 1 ff 200 „ „ ......................................... 2 10

b) Vassúlyok:
67a 1 ff 0.5 kg-os vassúly ............................................. — 90

b 1 ff 1 „ „ .............................................. i 70
c 1 ff 2 „ „ ............................................. 2 50
d 1 ff 5 ............................................................................ 5 20

73 1 ff Szakítólemez ............................................................. — 80
28 1 ff Szarvasbőr 75/45 ........................................................ 11 50
23a 1 ff Szappan, közönséges .............................................. , — 35

b 1 ff „ kókusz kézm osó .................................... — 30

40a 1 ff Számminta (chablon) 1—9 és 0 n a g y .................... 7 20

b 1 ff „ „ 1—9 és 0 k io sd .................... 7 20

c 1 ff „ „ M. kir. p o s t a .................... 6, 40

d 1 ff „ m agyar koronával és körtei 6 40

60 1 ff *** Számozógép ö t s z á m c so p o r tta l......................... 95 —

24 1 ff Szárítódeszka .................................................. 1 35

94 1 ff Szemétlapát ........................................................ 1 95

83a 1 Szivacstartó üvegből ........................................ — 70

83b 1 ff Szivacs .................................................................. 20

Táskák:
68a 1 darab ** Küldönctáiska, ziájrral és k é t kulccsal 48/45 cm. 96

b 1 „ ** I. sz. levélhordótáska, kulcsos, zárral 50/60 cm. 128 _
c 1 ,, ** II. sz. levéllhordótáska, kulcsos, 45/40 cm. . . 85 _
d 1 tt *•'111. sz. levélhordótáska, kulcsos, 34/28 cm. . . 55 _
e 1 „ ** I. sz. levélhordótáska, myomózámal, kulcs

nélküli .................... ............................................. 115 —

f 1 ff ** II. .sz. levélhordótáska, nyom ózárral, kulcs
nélkül .................................................................. 75 —

g 1 ** III. sz. Oievélhordótáska nyom ó/ám d, kulcs
nélkül .................................................................. 55 —

h 1 „ ** Pénzestáska zárral és két1 kulccsal . . . . 116 _
i 1 ff ** Csoim.agkézbesítő táska 28/28 cm. , . , . . 55 —

j 1 „ * * Rovatlaptáska . . - .................................... 35 —

k 1 „ ** Távirattáska . . . . . . . . . . . 21 —

1 1 ff ** Hínlapkihordó táska nők részére 43/60 cm. . 30 —

m 1 ff „ ugyanaz férfiak részére 37 —

V 1 „ ** Csomiagkézbesítő táska .................................... 48 —

w 1 ff ** Rovatlap táska ................................................... 32 —
q 1 "■ ** Küldönctáska ................................................... 48 —

T inták:
5a 0-5 kg- Fekete anthracén tin ta  ......................... « . » 2 10
b 0-5 ff M á s o ló t in t a .................................... ......................... 2 —
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5c 1 üveg Színes tin ta  (vörös, kék és z ö ld ) .................... — 35
d 1 V egytin ta  ............................................................. — 65

e 1 .. Lilla tin ta  ............................................................ — 40

80a 1 darab T in ta tartó  fatállal .................................................. 1 70
e 1 .. „ tölcséres .............................................. 1 —

6a 1 doboz Toll (acél) ................................................................. 2 70
b 1 „ vágott hegyű ................................................... 2 70

9a 1 darab Tol Ínyéi ................................................................. — 10

25a 1 Törlőgummi irónnaik .............................................. — 10
b 1 f f „ t i n t á n a k .................................................. — 10

47 1 „ Törülköző ................................................................. 2 45

7 1 »» Üvegtől! ................................................................. — 20

14 1 gombolyag V arrócérna nemzeti s z í n ű ........................................ — 25

82a 1 darab V arrótű .................................................. ..... — 02

Vasládák:

115a 1 ** V asláda nagyobb, betöiéselllenes zár és ellen-
zárral, 2—2 különböző kulccsal, 900
mm. hosszú, 500 mm. széles, 500 mm.
mély kincsetsládával és a kincsesládá-
hoz 2 különböző k u lc c sa l..................... 320

b 1 f f ** „ ugyanaz, kincsesláda nélkül . . . . 300 _
1 ** „ kisebb, betörósiellenes vasiáda 20/30/50

cm. terjedelm ű, 2 zárral padlóra erő-
síthető csavarral . .......................... 115 _

d 1 „ ugyanaz, padlóra nem erősíthető . . 115 —

29b 1 „ Vonalzó r é z b e t é t t t e l ................................................... 1 15
108 1 V ödör ónozott v a s b á d o g b ö l ................................... 2 70
109 1 „ zom áncozott v as fo á d o g b ó l.......................... 6 20

Zacskók:
43a 1 * Z acskó aranypénz szállításához 26/25 cm. . . _ 40

b 1 f f * Zacskó ezüstpénz egyszeri szállításához . . 45
c 1 *** Zacskó 1 pengős, középen 1 iszéles' fekete

esik .................................................................. — 45
d 1 *** Zacskó 50 filléres, középen 5 keskeny zöld

csík ................................................................. .-- 45
g 1 . f f *** Zacskó 20 filléres, középen 2 keskeny zöld

esik .................... ..... — 45
h 1 *** Zacskó 10 filléres, középen 1 keskeny zöld

esik .................... ............................................. — 45
i 1 f f *** Zacskó 2 filléres, középen 2 keskeny piros

csík .................................................................. — 45
j 1 *** Zacskó 1 filléres, középen 1 keskeny piros

■
csík ......................... , , ................................... _ 45

57a 1 zacskó * Záróólom  5 kg nagy a l a k ú ......................... .... 5 40
b 1 >> * „ 5 kg. kiesi alakú . . . . . . . 5 40

52a 1 darab ** Zászló nem zeti 3/1 m ............................................ 27 50
b 1 ff ** „ gyász 2/1 m. . ......................... ..... . , 22 50

1
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R

ov
an

cs
sz

ám
A

rendelhető
legkisebb

mennyiség
M e g n e v e z é s

Egységár
Jegyzet

P í

Zsákok:
42a 1 darab ** I. sz. pecsétes pénzeszsák 74/47 cm. . . 4 —

b 1 f i ** I. sz. pénzeszsák gyűrűkkel 74/47 cm. . . 4 10
c 1 ff ** II. sz. pecsétes pénzeszsák 97/55 cm. . . 6 —
d 1 a ** II. sz. pénzeszsák gyűrűkkel 97/56 cm. . . 7 20
e 1 a ** III. sz. levélzsák 60/40 cm................................ 2 10
f 1 a ** IV. sz. levélzsák 74/47 cm................................ 2 80
g 1 a ** V. sz. levélzsák 105/63 cm............................. 4 90
i 1 a ** VII. sz. gyüjtőzsák 130/77 cm........................... 9 60
j 1 a ** VIII. sz. csomagzsák 150/100 cm........................ 22 40
p 1 ** Hátizsák ............................................................. 30 —

3a 1 a Zsákfiiggvény 1 f i l lé r e s e k h e z ............................... — 02
b 1 a » 2 ,, ............................... — 02
c 1 a 10 „ ............................... — 02
d 1 a 20 „ ............................... — 02
e 1 a 50 „ ............................... — 02
f 1 a „ 1 p e n g ő s ö k h ö z ............................... . r— 02

55 1 a ** Zsákzár .................................................................. 14 40

56g 1 a ** Zsákzárkulcs ....................................................... 1 —

63 1 a Zsákbontókés ....................................................... 4 50

62 1 a Zsáktábla ............................................................. — 25

Zsinegek;
17a 1 kg- Vastag zsineg .............................................. 3 20

b 1 f f Középvastag zsineg ................................... 3 50
c 1 >i V ékony z s i n e g .............................................. 4 50
d 1 a Sodrony zsineg ..................... 4 40
e 1 a Sim ított vastag z s i n e g ............................... 4 10
f 1

!

a Sim ított vékony z s in e g ............................... 3 70

•
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M i n t a .

B iz o n y la t . Igazg. kerület: ........ P.e.br.e.S.e.n.

Bevételeztetett
Kiadatott az 192...... évi számú alapján.

Az anyagok
értéke a................. ................. geszti postahivatalt........... ...................... terheli
értékét................. ....................................... ....... ...készpénzben megtéríti.

Kiadásba helyeztetett az 192 . évi.............havi ...jelű raktárszámadás ... ....tétele alatt

Bevételbe helyeztetett az 192 ...évi..............havi___jelű raktárszámadás ...tétele alatt

A geszti 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

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 ________a n y a g o k a t  .............. átvette :

R
ov

an
cs

-
sz

ám

M
en

ny
i

sé
g Egység M e g n e v e z é s
Egységár összes ár

A le ltá i
naplór
té te l
számaP f P f

li 1 konc indigo (kék átnyomó p a p ír .................. 7 50 7 50
lo 10 másoló selyempapír............................... 9 40 9 40
2b 1 csomag levélboríték 195/125 mm. (100 darab) . — 70 — 70
2v 1 Í9 pénzesboríték 160/225 mm. (50 darab) . 2 80 2 80
5a 0'5 kg. anthracéntinta*)................................... 2 10 2 10
10c 5 darab fekete Hardtmuth í r ó n ...................... — 15 — 75
2 3b 1 közönséges szappan ............................... — 35 — 35

csomagolási költség . . . — 20
összesen . . . 23 80

1

* )  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  //2-án 18■ r á g s z ,  a l a t t  b e k i i l d t e m .

__ :_____ Geszt_____ ___ , 1929. évi_____ ianuúr-.........hó _...2...n.
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M i n t a .

EllenMzonylat. Igazg. kerület: ____ Deh_rec_en_

Bevételeztetett
Kiadatott az 192___ évi. számú........................................ ...alapján.

értéke a...... ...... ...................... postahivatalt............ ............ ................. terheli
Z anya^° értékét.....................................................................készpénzben megtéríti.

Kiadásba helyeztetett az 192 ... évi............. havi___jelű raktárszámadás___ tétele alatt

Bevételbe helyeztetett az 192 ...évi____.....havi......jelű raktárszámadás___ tétele alatt

magyar királyi posta közpon ti anyagraktára  

geszti magyar királyi postahivatalnak

a következő _______ anyagokat átvette

R
ov

an
cs

-
sz

ám

M
en

ny
i

sé
g Egység M e g n e v e z é s

Egységár Összes ár
A le ltá i 

naplór 
té te l
számaP f P f

1 i 1 konc indigo (kék átnyomó p a p ír .................. 7 50 7 50
lo 10 99 másoló selyem papír ............................... 9 40 9 40
2b 1 csomag levélboríték 195/125 mm. (100 darab) . — 70 — 70
2v 1 99 pénzesboríték 160/225 mm. (50 darab) . 2 80 2 80
5a 05 kg. anthracéntinta*) .................................... 2 10 2 10
10c 5 darab fekete Hardtmuth í r ó n ...................... — 15 — 75
23b 1 99 közönséges szappan ............................... — 35 — 35

csomagolási költség . . . — 20
összesen . . . • / 23 80

hó ...... n.Budapest , 1929. évi
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Változások az irányítási füzetben.
4.762.

A P. R. T. 1928. évi 29. számában megjelent 
24.214. számú rendeletemmel kapcsolatban az 
..Irányítási füzet“ című segédeszközben beállott 
változásokat az alábbi kimutatás tünteti fel.

Egyben közlöm, hogy a P. R. T. f. évi 1 . szá
mában megjelent ugyanilyen kimutatás utolsó 
tétele nem Zalaegerszegre, hanem Keszthelyre 
vonatkozik.

A hivatalok a változásokat vezessék keresz
tül és a helyes irányítás iránt a szükséghez ké
pest intézkedjenek.

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

Bácsalmási szöllők 7 — 162, 162 helyett: 1. 162 1. 162/2136 v.

Bagolasánc 4 — P.

Balatonkiliti 4 — P.

Balatonlelle 4 — P.

Balatonm agyaród 4 — P.

Balmazújváros 7 — 220 a 168 után írandó

Barabásszeg 7 86, Bak N ova

Barcs 1 I. K.

Belcsapuszta 7 Barcs 1/26, 25 26 után: 1. P. 2 6217 v. 25. 25. 26.

Boldogkővárai ja 7 1. M. 2 —

Böhönye 2
6

II.
Barcs

I.
S. szob u tán : B alatonszentgyörgy

Csávoly 7 — 162 u tán : ( IV /l- IX /3 0 /

Csikéria 7 — 230 u tán: 1. 162 1. 162/2136 v.

Decs 7 — 135 elé: 136

Diósviszló 6 Barcs helyette : Pécs

D rávaszabolcs pu. 6 H arkány helyette: D rávaszabolcs

D rávatam ási 6 Pécs Barcs

Dunaszekcső 7 — 162 u tán: (X /l—III/31) 
162 „ (IV/1—IX/30)



MH
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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

Felném et 7 — 144 elé: 144

Felsőoszkó 7 23 —

Felsőörs 6

7

Budapcst-Tapolca V eszprém -Balatonfüred gkj.

F elsőrajk 24 helyette : 23

Felszőszentiván 7 — Bácsbokod után: 162 (IV /1—1X/30)

Felsőzsid 6 K eszthely—Tűrje Budapest—Keszthely

Folyás 7 220, Polgár/220 —

Fonyód fürdőtelep 2 IV. 11.

Gönc 7 1. M. 2 —

G yenesdiás
1

2
•7

IV.
48

III.
helyette : 198

H ortobágyi halastó 7 — 220 a 168 elé írandó

Igái 2 II.
%

1.

K áhnáncsa 2

7

III, II.

Kalocsa 1. Bp. 72/186 az 1 sorban 186 és 185 he lye tt: 
186, 1. 17 186, 185; 

a 2 sorban 36 után: 185

K aposvár 7 — a 2 sor végén 1. 32 — után : 1. Ujd.

Karád 7 — 92 elé: 92

K isbárapáti 7 92 92

Kisdorog 7 Sárbogárd—Bátaszék B udapest—U jdom bóvár

Kiskőrös 7 — 186 és 185 helyett; 186, 185

Komló ' 7 — 6426 v. helyett: 6126 v.

K unbaja 7 — 162, 162 helyett: 1. 162 1. 162/2136 v.

‘

•
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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 átraballa 7 P éte rvására —

Mekónyes 7 — Legyei he ly e tt: Lengyel

Mohács 7 — 1. 32 he lye tt: 1. Pécs 2 —

M urakeresztúr 7 — 26 helyett: 26,224 v. helyett: 902 v.

N agyhortobágy 7 — 220 a 168 elé írandó

N agykanizsa 2. 7 1. so r: 1. Zalacg./303 v. 
5. sor: 1. 44

4. sor 1. P. 2 elé: 1. G yék 2 —

N agykónyi 7 — 226 elé: 226

N ém etujfalu-Szentm ihályfa pusz ta 6 Szentlőrinc
i - '

h e lyette : H arkány

N ova 7 86 helyette: 85.

O hatpusztakócs pu. 7 — 220 a 168 elé írandó

O korág—Kárász puszta 1 K átász helyette  K árász

O rosztony 4 — P.

Pálin 1 — helyette: Palin

Pórládony 7 53—Sárvár 2/gk. 8023 u tán : 103

R áctöttös 6 U jd o m b —V illány helyette: V illány—M ohács

Sajtoskál 7 53—Sárvár 2/gk. 8023 v. u tán i 103

Sámod
6
7

Szentlőrinc helyette: H arkány 
228 he ly e tt: 1. 228/6624 v.

Sávoly bérgazdaság 1
2
3
4
5
6 
7

M
i

m
i

Szakony után 
U
Somogy
P.
VI
Székesfehérvár—N agykanizsa 
8, 8

Somogytúr 2 IV III

Somogytarnóca 7 160, 159 —

Sümeg 7 1. 47/7529 v. —

Szabadhídvég 2 III II
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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

Székesfehérvár 4 P. V.

Szentlőrinc 7 1. 30/1916 v. —

Szentm argitta puszta 7 — 220 a 220 elé írandó

Szepetk 7 84 —

Tapsony 2 í v  „ III

Tengőd 2 IV III

Te vei 2 III II

T ihany 2 — 11

Tiszacsege 7 — 220 a 220 elé írandó

Tolnaném edi 2 III II •

V ác 7 — 46 elé: 1. Bp. 62-1. Bp. 72/150 v.

V áralja 2 IV Ili

V ásárosdom bó 2 IV  ' III

V asvár 7 — 23 u tán: 24

Zagyvaróna 1 — abc sorrendben
2 — U.
3 — N ógrád
4 — V.
5 — 1
6 — H atvan—Somoskőújfalu
7 — Salgótarján

Zákány 2 III II

Zalakoppány 7 az összes adatok Z alaszen tg ró t

Zalalövö 2 II I

Z alaszentiván 7 8/302 v. u tán : 23,
23 u tán: 24

Z alaszcn tg ró t 7 1. Zalaeg./224 223 u tán: 223, 224

Zalatárnok 2 IV III

Z am árdi 7. 1. 47/7529 v. —
Zsombó 1 — Abc. sorrendben

2 — Ü
3 — C songrád
4 — Sz.
5 — IV
6 — Cegléd—Szeged
7 — Kiskundorozsm a

Budapest, 1-929. évi január hó 29-én.
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Forgalomközi változás.
3.763.

Üjhuta ügynökség távbeszélővel egyesített 
IV. osztályú hivatallá alakíttatott át. Az.új hiva-,

tál utálványjelző száma: 2531.
A változás a helységnévtárban, hivatalok 

névsorában és irányítási füzetben átvezetendő.
Budapest, 1929. évi január hó 24-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett

3.767. — 3.762.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

Évi járandóság S z á I l i t

A.
postaügynökség
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Dunaszég p. Győr 276 172-80 A  gepkocsijárat 
megállóhelyre

..

gyalog

ké
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.
- - - ■ ' — ----- - -  - - - - -

’ ^
> 03

J4 >> OJD

D
eb

re
ce

n U jléta

' •• ‘

p. Bihar 336 192 Vámospécsre

■

8-57 gyalogj árat Q, ücd ,—,£ ü .
'Cd
03cd <v 

>■“

A sajátkezűiig 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 1929. 
évi február hó 23-ig nyújtandók be. Az általá
nos feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1929. évi január hó 29-én.
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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

Pé
cs Pigniczky Julia kiadó Valkány

1901. Nagyatád
Férjhezmenetele

folytán
önként lemondott

Pé
cs Balogh Margit kiadó 1902. Kajdacs

'
1929. január hó 18-án 

meghalt- y

Betöltendő kiadói állások.

A battonyai m. kir. postahivatal március el
sejére állandó alkalmazásra egy szépírású ki
adónőt keres.

Cibakháza II. o. hivatal állandó alkalmazásra 
és hosszabb helyettesítésre, nagy gyakorlattal 
bíró komoly férfi kiadók pályázatát kéri március 
1 -re.

Kiadói állást keresnek:
Kellő gyakorlattal bíró, szerény igényű pos

takiadó alkalmazást vállal azonnalra, lehetőleg 
nagy hivatalnál. Levélbeli vagy telefon értesí
tést kér Pálma Gyula postakiadó, Vámosmikola.

Szerény igényű kiadónő állandó alkalmazást 
vállal. Szíves megkersést a feltételekkel együtt 
kér Kisgyörgy Etelka, Diósgyőr-Vasgyár.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.





Fedőlap a P. R. T. 1929. 4. számához.

A 11,
r Je vous entends bien. 
] Ick verstehe Sie gut.
' I hear you well.

A 12
' ( Non, je nes vous entends pas. 
j Nein, ich verstehe Sie nicht. 

No, I don-t hear you well.

A 13
. Le circuit est bon.

Die Leitung ist in Ordnung. 
' The line is in order.

A 14
 ̂ Le circuit est en dér angement; nous allons le vérifier. 
j Die Leitung ist gestört; wir werden sie prüfen.
' The line is faulty. We will test it.

A 15
j Le circuit est trés bruyant.

Die Leitung hat starkes Geräusch. 
There is a loud noise on the line.

A 16
( Le circuit était interrompu.
{ Die Leitung war unterbrochen, 
j The line was interrupted.

A 17
Le répéteur siffle; je demande ... á . . .  de rentrer dans le circuit 
Der Verstärker pfeift; ich werde . . .  auffordern einzutreten.

' The repeater is howling; I will ask. . .  to come in circuit.

A 18
i Ily a un contact sur le circuit. 
J Die Leitung hat Berührung.
< The line is in contact.

A 19
i Nous procédons ä un essai du circuit. 
| Wir prüfen die Leitung.

We are testing the line.

A 20
j Voulez-vous rentrer dans le circuit. Est'ce vous . . .  ? 
| Kommen Sie bitte in Leitung . . .  Ist dort.. . ?
1 Please speak on . . .  Are you there . . .  ?

A 21
i Nous appelons depuis longtemps. 
j Wir rufen schon lange.
( We have been calling for some time.

A 22
\ Veuillez rester dans le-circuit, 
j Bleiben Sie bitte in der Leitung. 
( Please stay on the line.

A 23
1 Donnez-moi Gutenberg 1 2—34.
\ Bitte, Gutenberg 12—34.

Please give me Gutenberg 12—34.

A 24
j Avez-vous compris?
\ Haben Sie verstanden? 
( Did you understand?

A 25
j Quel No. désirez-vous?
\ Welche Nr. wünschen Sie?
( What number do you want?

A 26
j Voulez-vous répéter votre demande. 
\ Bitte wiederholen Sie.
1 Please repeat.





RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

BUDAPEST 193». FEBRUÁR 18. 5. szám.

T A R T A T Ó  M
A  k itilto tt és lefoglalt sajtó term ékek jegyzékének 

helyesbítése.
A z em beri testből szárm azó váladékok és anyagok, 

valamint em beri hullarészek postai szállítása.
A  G örögországba szóló csomagok útiránya.
V áltozás a  Csomagdíj szabásban.
A  Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió- 

Díjszabás új kiadása.
A  távbeszélő vonalfentartási díj alá eső díjköteles 

vonalhossz helyes megállapítása.

Sajtóhiba igazítás.

Elismerés.
Átm inősítés, kinevezés.

Szünetelő postaügynökség megnyitása. 

Forgalomkor! változások.

29. K im utatás elveszett igazolójegyekről 

K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról. 

Betöltendő kiadói állás.

A kitiltott és lefoglalt sajtótermékek 
jegyzékének helyesbítése.

4.172.
Értesítem a postahivatalokat (postaügynök* 

ségeket), hogy a postai szállításból kitiltott 
vagy bíróilag lefoglalt sajtótermékek legutóbb 
kiadott jegyzékének I. részében (kitiltott saj
tótermékek) említett „Reggel" című sajtóter
mék helyes címe a m. kir. belügyminiszter úr 
utólagos közlése szerint „A Reggel”, a „Tage
buch’4 című sajtótermék helyes címe pedig 
„Das Tagebuch”.

Felhívom a postahivatalokat (postaügynök
ségeket), hogy a jegyzéket ezeknek megfelelően 
helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi február hó 1-én.

Az emberi testből származó váladékok és 
anyagok, valamint emberi hullarészek postai 

szállítása.
43.728.

A Postaüzleti Szabályzat 2. függelék II. 39. 
pontjának azt a rendelkezését, hogy heveny- 
fertőző betegségben szenvedő egyéntől szár
mazó váladékot és anyagot postán küldeni nem 
szabad, hatályon kívül helyezem. Ezzel kap

csolatban az emberi testből származó váladé
kok és anyagok, illetve hullarészek postai szál
lítását a következőképpen szabályozom.

ad 1. Emberi testből származó váladékokat 
és anyagokat (folyadékokat, szövetrészeket, 
stb.) vizsgálat céljából a m. kir. Országos Köz
egészségügyi Intézetnek és vidéki állomásainak, 
továbbá az egyetemek orvostudományi inté
zeteinek, továbbá más vegyi és górcsövi vizs
gáló intézeteknek és laboratóriumoknak, to
vábbá orvosnak címezve, lehet postára adni. 
Az ilyen anyagokat parafa, vagy gummidugó- 
val jól zárható, vastagfalú üvegedényben kell 
elhelyezni. Az így lezárt üvegedényt bádogból 
készült szilárd tartályba, nedvszívó csomagoló 
anyaggal (vatta, fagyapot, kóc, fűrészpor) kö
rülvéve, úgy kell elhelyezni, hogy az üvegedény 
a bádogtartályban ne mozogjon. A fémtartályt 
fatokba, illetve fadobozba kell tenni s azt jó 
erős papírcsomagolással körülvéve és lera
gasztva, illetve lepecsételve kell postára adni. 
Ezek a küldemények súlyuknak megfelelően le
vélként, illetve csomagként kezelendők. A bur
kolatra (szállítólevélre) fel kell jegyezni: 
„Emberi testből származó váladék (anyag)”. 
Amennyiben az anyag fertőző betegségben 
szenvedő, illetve erre gyanús egyéntől szár
mazik, úgy az előbbi helyett: „Fertőző vizsga* 
lati anyag” Írandó reá
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2. A diphtheriára való vizsgálatoknál hasz
nált vattás pálcikák beküldésekor a bádog
tartály elhagyható. A vattás pálcikát parafa
dugóval elzárt, erős falu üvegcsőbe kell he
lyezni s azt egy olyan fúrt, fém- vagy fafedős 
fatartályba kell helyezni, amelynek fala ott, 
ahol a legvékonyabb, legalább 2  mm. vastag. 
Az üvegcsövet papírral, vagy valamely nedv
szívó anyaggal úgy kell körülvenni, hogy az 
üvegcső a fatokban ne mozoghasson. Egyéb
ként a csomagolás a fentebb említettek szerint 
történik.

3. Tuberculosisban Szenvedő, illetve ilyen 
betegségre gyanús egyének köpetét erős falu, 
széles szájú és parafa, vagy gummidugóval el
zárt üvegedénybe kell helyezni. Amennyiben 
másfajta elzárás használtatik, úgy ennek töké
letesen jól zárónak kell lenni. A bádogtok csak 
abban az esetben hagyható el, ha az üvegtartály 
olyan nagy fadobozba helyeztetik el, hogy 
abban az üveg körül annyi fűrészpor, vagy va
lamely más nedvszívó anyag fér el, amely az 
egész köpetmennyiség felszívására bőségesen 
elegendő. A küldemény csomagolása, lezárása, 
a fentebb említettek szerint történik.

4. Koleragyanús és pestisgyanús esetek la
boratóriumi megvizsgálása céljából hatósági 
orvos a beteg váladékát, vagy a hullának va
lamely szervrészét (lekötött bélrészét) csak a
m. kir. Országos Közegészségügyi Intézetnek, 
illetve vidéki állomásainak küldheti be. A 
gyanús váladék az 1 . pont alatt jelzett módon 
igen gondosan csomagolandó. A lekötött bél- 
rész vagy egyéb szervrész megfelelő nagyságú 
becsiszolt és pontosan záró, bekent üvegdugó
val ellátott üvegedénybe helyezendő. Az üveg
edény dugóját vízben áztatott pergament pa
pírral vagy hólyaggal kell lekötni. Az ekként 
légmentesen elzárt üveget fertőtlenítő folya
dékba (carbolsav, lysol, sublimat-oldat) ázta
tott és gyengén kicsavart több rétegű ruhával, 
vattával kell körültekerni, azután pedig pléh- 
f'dénvbe, vagy legalább erős falazatú és jól 
összeillesztett fadobozba kell helyezni annyi 
fűrészpor, gyapot, tőzegpor, vagy egyéb nedv
szívó anyag közé, amennyi az üvegben foglalt 
folyadék felszívására bőven elég. Kívül a do
bozt erős papírba kell burkolni és „Kolera 
(vagy Pestis) vizsgálati anyag törékeny“ jelzés
sel kell postára adni. Amennyiben a fadoboz 
(láda) igen nagy, úgy a papírburkolat elhagy
ható. A láda tetejének azonban erősen lesze- 
gezettnek, illetve lesrófoltnak kell lennie.

5. Az emberi hullarészeket csak min 
jeleket, vagy hivatalos vegyi vizsgálatra szánt 
tárgyakat a büntető, vagy közegészségi ügyek
ben eljáró hatóságok, hivatalok, intézmények 
és hivatalos személyek adhatnak postára. 
Hullarészeket tökéletesen tiszta, vastagfalú és 
beköszörült* teljesen záró üvegdugasszal, vagy 
jól záró parafa, vagy kautsukdugasszal ellátott 
szélesszájú üvegedénybe kell elhelyezni, még 
pedig akként, hogy a hullarészek és egyéb er
jedésre képes anyagok az üvegedény tartalmá
nak háromnegyedénél nagyobb részét be ne 
töltsék, mert különben az erjedés rothadás 
folytán felduzzadó hullarészek és képződő gá
zok az üvegedény dugaszát kinyomják. Az 
üvegedények dugaszait megnedvesített vastag 
marhahólyaggal, vagy pergamentpapírral szo
rosan le kell kötni. A hullarészeket tartalmazó 
üvegedényeket legalább 25 mm. vastag, oldal- 
és fenékszélein beékelt, új deszkából készült 
faládába, fagyapot, vatta, kóc, széna, szalma 
vagy egyéb hasonló anyag közé akként kell 
elhelyezni, hogy a védőréteg az üvegedényt 
minden oldalról legalább is 5 centiméter vas
tagságban környezze és annyira leszorítsa, hogy 
szállítás közben rázódás alkalmával egyáltalán 
ne mozoghasson. A láda tetejét kizárólag csa
varokkal kell a ládára szilárdan reá erősíteni. 
Az így lezárt faládát vastag (0.5 milliméteres) 
fehér bádogból készült második ládába akként 
kell elhelyezni, hogy a bádogláda falai a benne 
levő faládát annyira körülfogják, hogy ez rázó
dás alkalmával a bádogládában ide-oda ne mo
zogjon. Külső burkolatul szolgáló bádogláda 
tetejét ónnal kell légmentesen leforrasztani. A 
láda egy vagy két ráforrasztott bádogfogan
tyúval s ha 5 kg.-nál súlyosabb, a sérülés meg
akadályozása végett léchevederekkel is el le
gyen látva.

A láda felületét a feladás előtt szappan- 
oldattal gondosan le kell mosni.

Súlyuknál, vagy terjedemüknél fogva 
üvegbe nem helyezhető hullarészek és egyéb 
vizsgálati organikus anyagok először perga- 
mentpapírba csomagolva s azután 1 : 1 0 0 0  sub- 
limátos oldattal átitatott ruhába begöngyölve 
(vegyi vizsgálatra szánt hullarészeknél és 
egyéb anyagoknál a sublimatoldat helyett 2  

százalékos formalinoldatot kell használni) he- 
lvezendők el fagyapot, széna stb. közé, a fent 
leírt módon leforrasztandó bádogládával kö
rülvett faládában.

. A külső burkolatul szolgáló bádogláda
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címoldalára* azt egészen elfedő sárgaszínű pa
pírlapot kell ragasztani, melyre a feladó nevét 
és szék- (lak-) helyét, a pontos címet és rendel
tetési helyet és a tartalmat tartozik felírni. Vi
gyázni kell, hogy a papírlap tartósan, egész fe
lületével és nemcsak szélein ragasztassék a bá
dogládára. A láda címiratán és a szállítólevélen 
jelezni kell a tartalmat. Pl. „bűnügyben” („köz- 
egészségügyben”, „szakvizsgálatra”, „hulla
rész”).

Budapest, 1929. évi január hó 31-én.

A Görögországba szóló csomagok útiránya.

3.885.

Gyakori eset, hogy a Magyarországon fel
adott Görögországba szóló csomagokat a pos
tahivatalok nem a Csomagdíjszabásban első 
helyen említett és jóval olcsóbb útirányon 
(Szerb-Horvát-Szlovén királyságon) át, hanem 
a jóval drágább és hosszadalmasabb német- 
országi útirányon (Hamburgon) át történő 
szállításra veszik fel.

Felmerült panasz kapcsán figyelmeztetem 
a postahivatalokat, hogy a külföldre szóló cso
magokat a Csomagdíjszabás II. 15. §. 3. pont
jában foglaltak értelmében, hacsak a feladó ki
fejezetten más útirányt nem kötött ki, vagy 
egyéb okok nem teszik szükségessé, mindig a 
díjszabásban első helyen feltüntetett útirányon 
kell küldeni.

A Görögországba szóló csomagokat tehát 
Hamburgon át való szállításra csak akkor ve
gyenek fel a hivatalok, ha a feladók ezt kife
jezetten kérik, illetve ha az útirányjelzést ma
guk írják rá a szállítólevélre, vagy ha a csoma
gok súlya vagy értéknyilvánítása miatt más út 
nem áll rendelkezésre.

Budapesten, 1929. évi január hó 31-én.

Változás a Csomagdíjszabásban.
5.278.

A hivatalok a Csomagdíjszabást javítsák 
az alábbiak szerint:

54. oldal, Belga-Kongó, b) 1. útirányon az 
1, 3 és 5 kg súlyú csomag díja 5.90f, 10.25 és 
13.05 P.

59. oldal, Brit-Észak-Borneo: az 1. hasáb 
9. sorában „20 ct-mal" helyett írják: 25 fillérrel.

6 8 . oldal, Ecuador: töröljék az 1—6 . hasáb
ban a b) alatti adatokat és írják az 1 . hasáb
ban ,,c)” helyett b); töröljék a 7. hasáb 2—11. 
sorából „A csomagok”-tól „fizet.’Mg.

77. oldal, Észtország, 1. útirány: a 2. ha
sábban „Auszt.” után írják be: v. Cseh-Szl.,”; 
a 4. hasábban „2.60” után írjanak f  jelt.

85. oldal, Honduras, a): az 1, 5 és 10 kg 
súlyú csomag díja 2.95f, 4.75 és 8.55 P.

8 8 . oldal, Irak: a 7. hasábban az eddigi 
** jegyzet helyébe írják: ** Értéknyilvánítás 
csak a következő helyekre lehetséges: Amarah, 
Baghdad, Baghdad Cantonment, Basrah, Ker- 
bala, Kirkuk, Ma’Qil, Mosul.

99. oldal, Lettország: a 20 kg súlyú csomag 
díja az 1. útirányon 11.05; a 2. útirányon 
15.30 P.

100. oldal, Luxemburg: a 6 . hasábban „2 f” 
helyett írják: 3 f; a 7. hasábba írják: Utánv. 
1200 P.

102-—103. oldal, Marokkó: A) alatt jegyez
zék elő, hogy Nyugat-Marokkóba az a), b) és 
c) alatt felsorolt helyeken kívül a eolis-forga- 
lomban Midéit is résztvesz; C) a) 2. útiránynál 
töröljék a 3. hasábban az „1)’< jelt és a 7. ha
sábban az x) jegyzetet.

111. oldal, Németalföld: a 10, 15 és 20 kg 
súlyú csomag díja IV. a) alatt: 7.—, 10.55 és 
14.25 P; IV. b) alatt: 8.40, 12.90 és 18.35 P.

113. oldal, Norvégország-nál jegyezzék elő, 
hogy a 2 . útirányon a szállítás gyorsabb.

124. oldal, Portugál, I. alatt az 1. és 3. út
iránynál a 6 . hasábban „3 f’‘ helyett írják: 2 f.

130. oldal, Seychelles-szigetek, 2. útirány: 
a 3. hasábban ,,101’ helyett írják: 91); és írják a 
7. hasábba: „*) Arany és ezüst rudakban vagy 
érmékben és e fémekből készült ékszerek csak 
5 kg súlyig.”

133. oldal, Sziám, d): az 1, 5 és 10 kg súlyú 
csomag díja 4.90f, 7.35 és 12.60 P; ugyanitt az
1. hasábban levő adatok helyébe írják: ,,d) Va
lamennyi helyre, kivéve Nägor-Panom és 
Nongkhai.”

134. oldal, St. Thomé és Principe, 2. út
irány: a 6 . hasábban „5 f ‘ helyett írják: 4 f.

137. oldal, Tanganyika: a b) alattiakat tö
röljék az 1—6 . hasábban; javítsák az 1 . hasáb
ban levő adatokat — illetőleg írják be oda —•
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a) 1. útir.-nál a) 2.-nél

a) 1. Biharamulo, Bukóba, 
M aswa, Musoma, Mwanza, 

Shirati helyekre.

a) 2. Biharamulo, Bukóba, 
Kamachuma, M abuki, M as
wa, Musoma, M wanza, Shi

rati helyekre.

c) l.-nél c) 2.-nél

b) 1. Valam ennyi helyre, 
kivéve az a) 1. alattiakat.

b) 2. V alam ennyi helyre, 
kivéve az a) 2. a lattiaka t.

azután a 137. és 138. oldalon d), e), f)-et ja
vítsák c), d), e)-re.

139. oldal, Togo: a) 1. útiránynál az 5. ha
sábban „448*” helyett írják: 1120*.

139. oldal, Tonga-szigetek, 2. útirányon 
ezentúl 1 0  kg súlyú csomag is küldhető, mely
nek díja 19.25 P; ugyanitt a 7. hasáb 12. sora 
után 13. sorként írják be: 10 kg .. .  23.15 P.

142. oldal, Uj Zeeland, 2. útirányon 5 kg- 
nál súlyosabb csomag ezentúl nem küldhető, 
töröljék ennélfogva a 3. és 4. hasábból és a 7. 
hasáb 13. sorából a 10 kg súlyú csomagokra 
vonatkozó adatokat, valamint az alább követ
kező 0  jegyzetet.

152—161. oldalon a kínai postahivatalok 
névsorában „Chihli” és ;,Chihli (Peking)“ tar
tománynév helyébe írják mindenütt: Hopeh; és 
írják be ebbe a névsorba:

H ely : T arto m án y  :

a 154. oldalon: Hatan Riangsu
a 156. oldalon: Lingpao Honan

170—178. oldal helyébe a P. R. T. 1928. évi 
18. számával kiadott füzetben írják be betű- 
rendi helyükre az alábbi olasz postahivatalok 
nevét:

A hivatal neve : T artom ány

Abbasanta .................. Cagliari
Agrate B rianza ............. Milano
Anzio ....................... Roma
Arquata del Tronto Ascoli Piceno
Asso ............................ Como
Baveno ....................... Novara
Cadenabbia ............. Como
Castiglioncello ............. Livorno
Crocetta Trevigiana Treviso
Fagagna ....................... Friuli
Fiumefreddo di Sicilia ., Catania
Fucine di Ossana .. .. Trento

A hivatal neve : Tartom ány

Golasecca .................. Varese
Gozzano .................. Novara
Jatrinoli ....................... Reggio di Calabria
Lirnito ....................... Milano
Martignacco ............. Friuli
Montecarotto ............ Ancona
Montecarotto staz. Ancona
Monte S. Giusto .. .. Maeerata
Nole Canavese............. Torino
Pausola ....................... Maeerata
Pianella ....................... Pescara
Picinisco ....................... Frosinone
Pompei (Valle di Pompei) 
Pontelezza (Ponte-

Napoli

lambro) .................. Como
Quiesa ........................ Lucca
Radicena .................. Reggio di Calabria
Ronzone .................. Alessandria
Rovi-Porro (Rovellasca) Como
S. Marco in Lamis .. 
Santo Stefano di Vento-

Foggia

tene ....................... Napoli
Surbo ....................... Lecce
Venegono Superiore Varese
Villa del Nevoso (Bis-

terza) ....................... Carnaro
Villa Guardia (Maccio) Como
Villa S. Fiorano .. . . Milano ;

írják azután ugyanebben a füzetben:
Bisterza helyett: Bisterza (1. Villa del

Nevoso)
„ Borgo Val di Taro 
„ Laveno Mombello 
„ Lumezzanc 
„ Maccio (1. Villa 

Guardia)
„ Pontelambro (1.

Pontelezza)
„ Tione di Trento 
„ Valle di Pompei 

(1. Pompei).

A III. C) kimutatásban :
218. oldal, Egyesült-Államok (Amerikai) 

-nál a 3. hasábban „rendeltetési hivatal” he
lyett írják: „Bpest 78 útján: Postmaster Gene
ral, Washington”; a 222. oldalon Kína, a) kínai 
hivataloknál a 4. hasáb adata ezentúl: „Co-Di- 
rccteur Général des Postes ä Nanking.“

Angol gyarmatokba — illetőleg brit pos-

Borgo Taro 
Laveno
Lumezzanc S. Apoll. 
Maccio

Pontelambro

Tione in Giudicaria 
Valle in Pompei
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dvatalokhoz — szóló 5 kg -nál súlyosabb
fűm agok megváltozott díját javítsák a követ-
kezűk szerint:

Oldal:: G yarm at neve és útirány: Súly fokozat: Üj súlydíj:

49. Aden, 1. 9 kg 16.30 P
59. Brit-Észak-Borneo, 3. 1 0 »» 15.65 f f

60. Brit India, I. 2. 9 f f 16.30 f f

63. Brit Somaliland 1 0 f f 15.15 } f

64. Ceylon, 2. 1 0 f f 15.65 f f

6 6 . Cyprus, 2. 1 0 f f 16.05 f f

83. Gibraltar, 2. 1 0 f f 13.45 f f

85. Hong-Kong, 3. 1 0 f f 14.15 f f

8 8 . Irak, 3. 9 f f 21.30 f f

95. Kenya és Uganda 4. 1 0 f f 19.50 f f

1 0 1 . Maláji védáll., a) 3. 1 0 f f 15.65 f f

1 0 2 . b) 3. 1 0 f f 15.65 f f

103. Marokkó, C) a) 2 . 1 0 f f 15.50 • f

104. C) b) 2. 1 0 f f 14.45 f f

119. Palesztina, I. a) 3. 10 f f 15.50 f f

129. Sarawak, 2 . 1 0 f f 15.65 f f

130. Seychelles-szigetek, 2 . 9 f f 18.75 f f

134. Straits-Settlements, 3. 1 0 f f 15.65 f f

137. Tanganyika terület,
' ’ ’■ d) 2.] 1 0 f f 24.10 f

138. „ it e) 2 .] 1 0 f f 19.50 f f

Végül felhívom a hivatalokat, hogy 
Ausztria-, Cseh-Szlovákország-, Dánország-, 
Danzig szabad város-, - Luxemburg-, Németal
föld'-, Németország-, Olaszország-, Svájc-, 
Svédország- és Sz.-H.-Szl. királyság-nál a 7. ha
sábban az Utánv............. P. megjegyzés után
írják be: (átutalható).

Budapest, 1929. évi február hó 8 -án.

A Kivonatos Posta-, Táviró- Távbeszélő- és 
Rádió-Díjszabás új kiadása.

5.585.
A P. R. T. 1927. évi 32. számában megje

lent 16.541/1927. számú rendelet kapcsán köz
löm a hivatalokkal, hogy a Kivonatos Posta-, 
Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabást újra 
kiadtam. Az új kiadás az időközben előállott 
változásokon kívül új részeket is tartalmaz, 
ilyenek: a postabélyegek, a pénzügyi bélyegek, 
illetve a pénzügyi értékes nyomtatványok fel
sorolása; összefoglalás az elfogadható pénzne
mekről; tájékoztató áttekintés a vasárnapokon 
és munkaszünetes napokon, valamint a kisebb

ünnepnapokon elrendelt felvételi és kézbesítési 
szolgálatról, úgyszintén a kincstári és nagyobb 
forgalmú postamesteri hivatallal bíró helysé
gek díjöv kimutatása Budapesttől számítva. Az 
utalványforgalomban résztvevő országokról 
részletes táblázat készült.

2. A Kivonatos Díjszabás melléklete egy- 
egy darab különlenyomat, mely a távbeszélőre 
vonatkozó részében részletes díjtáblázatokat 
és azonkívül a postai különleges szolgálatokért 
járó díjakat is tartalmazza.

3. A P. R. T. ezen számához mellékelve 
kapják a hivatalok a külföldről érkező levél
postai küldemények díjszabásáról, valamint — 
most elsőízben — a légipostával érkező külde
mények légipostái pótdíjáról szóló kimutatáso
kat is, melyek közül könnyebb megjelölés cél
jára az előbbi A), az utóbbi B) jelzést visel. A 
légipostái pótdíjról szóló kimutatásban egyes 
országok hasábjai üresen maradtak, mert az 
illető országok a pótdíjakat eddig még nem 
közölték.

Ez alkalommal is felhívom a hivatalok fi- 
figyelmét arra, hogy a légipostával továbbított 
leveleken és levelezőlapokon kívül — ha leg
alább a légipostái pótdíj le van róva, — 
hiányos bérmentesítés ellenére egyéb levél
postai küldemények is szállíthatók. (Lásd a P. 
R. T. 1928. évi 14. számában megjelent 13.340. 
számú rendelet 4. pont 2. bekezdését.)

A P. R. T. 1926. évi 61. számában megje
lent 136.116. számú rendelet 8 . §. 2. pont 5. Be
kezdésének az a megállapítása, hogy az A) jelű 
kimutatás 8 . és 9. hasábjában, a rendes postai 
forgalomban bérmentesítési kényszer alá eső 
küldeményfajok díjai csak ellenőrzés céljából 
vannak felvéve, légipostái küldemények eseté
ben tehát ily megszorított értelemben nem áll 
fenn, mert légipostái küldeményeknél ezek az 
adatok a légipostái küldemények esetleg 
hiányzó díjának megállapítására is szolgálnak. 
Hiányos bérmentesítés esetén légipostái külde
ményeknél is a beszedendő portó kiszámítá
sánál az A) jelű kimutatás 7. hasábjában fog
lalt kulcs mérvadó.

Mellékelve van ehhez a számhoz továbbá 
a közönség részére fenntartott helyen, a mozgó
postákban, stb. való kifüggesztés céljaira a 
postai díjakat feltüntető fali tábla is.

4. A közönség köréből felmerült kívánságra 
kiadásra kerül a „Posta-, Táviró- és Távbeszé
lő-Díjszabás, zsebkiadás” című kisterjedelmű
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összefoglalás is, amely a legszükségesebb, illetve 
leggyakrabban előforduló díjakat foglalja ma
gában.

E zsebkiadássai a külföldi hírlaposztály 
fogja ellátni azokat a hivatalokat, -amelyeknél 
tapasztalata szerint Díjszabások elkelnek. Ha 
e hivatalokon kívül valahol az árusítás szüksé
gessége felmerülne, az illető hivatalok a zseb
kiadás ügyében forduljanak közvetlenül a kül
földi hírlaposztályhoz.

5. A Kivonatos Díjszabás ára változatlanul 
50 fillér, a fali díjtábláé 8  fillér, a zsebkiadásé 
pedig 4 fillér.

6 . Egyebekben a P. R. T. 1927. évi 32. szá
mában megjelent' 16.541. számú rendeletben fog
laltak továbbra is érvényben maradnak.

Budapest, 1929. évi február hó 7-én.

A távbeszélő vonalfentartási díj alá eső díj
köteles vonalhossz helyes megállapítása.

3.650.

Kérdés merült fel arra nézve, hogy a vi
déki távbeszélőhálózatokban a külterületi állo
másokhoz (főállomásokhoz, alközpontokhoz) 
csatlakozó mellékállomások áramkörének vo
nalhossza után akkor is esedékes-e a vonalfenn
tartási díj, ha a mellékállomás áramköre egészé
ben az állomás (főállomás, fővezeték) áramkö
rével közös támszerkezeteken halad?

Kételyek eloszlatása érdekében közlöm, 
hogy vidéki hálózatokban a díjszabásszerű vo
nalfenntartási díj az összes telkenkívüli mel
lékállomások, valamint a külterületi állomások
hoz (főállomásokhoz, alközpontokhoz) csatla
kozó postai fenntartásban lévő összes mellék- 
állomások áramkörének egész vonalhossza után 
az esetben is teljes összegben jár, ha a mellék- 
állomás áramköre részben, vagy akár egészé
ben is az állomás (főállomás, fővezeték) áram
körével közös támszerkezeteken (oszlopokon, 
tetőtartókon) esetleg közös kábelben halad.

A posta kér. műszaki felügyelőségek (X/9. 
ügyosztály) a külterületi állomások (főállomá
sok, fővezetékek), továbbá a telkenkívüli mel
lékállomások vonalfenntartási díj alá eső vo
nalhosszainak adatait a fentiek figyelembevé
telével sürgősen vizsgálják felül s ahol a díj
köteles vonalhosszban eltérést állapítanak meg, 
a tényleges helyzetnek megfelelő helyes adato

kat a díjszabásszerű vonalfenntartási díj elő
írása és beszedése végett az érdekelt igazgató
sággal (8 . ügyosztállyal) közöljék.

Budapest, 1929. évi február hó 8 -án.

Sajtóhiba igazítás.
A P. R. T. 1929. évi február hó 9-iki 4. szá

mában közzétett 5.482. sz. rendelethez tartozó 
Fedőlapon az A 12 kifejezés francia szövegé
ben a „nes‘‘ szó s betűje törlendő, az angol szö
vegben pedig don-t helyett dönt Írandó; az 
A 25 kifejezés francia szövegében No. helyébe 
numero, a német szövegben pedig Nr. helyébe 
Nummer szavak írandók.

Elismerés.
6.721.

„A m. kir. posta vezérigazgatója Sziklay 
Henrik, berceli postamesternek abból az alka
lomból, hogy postamesteri szolgálatának 50-ik 
évét töltötte be, félévszázadon keresztül telje
sített kifogástalan és érdemes munkásságáért 
elismerését és köszönetét fejezte ki.”

Budapest, 1929. évi február hó 11-én.

Átminősítés, kinevezés.
6.689.

A  m. kir. posta vezérigazgatója dr. Vidos 
József I. osztályú postatisztet, dr. Stróné Béla 
és dr. Mózer Miklós II. osztályú postatiszteket 
a X. fizetési osztályba postafogalmazóvá átmi
nősítette, illetőleg kinevezte.

Budapest, 1929. évi február hó 11-én.

Szünetelő postaügynökség megnyitása.
3.689.

Nógrád és Hont k. e. e. vármegye salgó
tarjáni járásához tartozó Zagyvaróna község
ben ideiglenesen szünetelt postaügynökség 
folyó évi január hó 2 1 -ével ismét megnyittatott 
és a forgalomnak átadatott.

Az ügynökség ellenőrzés tekintetében a 
salgótarjáni postahivatalhoz tartozik és össze
köttetését a salgótarjáni postahivatalhoz na-
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ént egyszer közlekedő gyalogküldönc járat 
útján nyeri.

Az ügynökség díjnégyszögszáma továbbra 
is 224.

A Helységnévtár, Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsora és az Irányítási füzet 
adatai megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1929. évi január hó 22-én.

Forgalomköri változások.

4.756.

1. Ácsa nk. (47. 1.) pályaudvarán működő 
vasúti távirda „K” jellegűvé átalakítva, ennél
fogva 3? L jelzés helyett KL jelzés Írandó.

2. Balatonkeresztúr (61. 1.) pályaudvari
postahivatal megszűnt, ennélfogva pu. jel
zés helyett „u. p. és u. t. Balatonmáriafürdő” 
írandó.

3. Balatonújlak-kk. (62. 1.) ezentúl u. p. és
u. t. Balatonmáriafürdő.

4. Barackos G Dombrádnál (64. 1.) felveen
dő: §̂ l jelzés.

5. Barackos G Hódmezővásárhelynél (64. 
1.) a ^  jelzés törlendő.

6 . Fónagyság G Varbó (113. 1.) ezentúl u. 
p. Parasznya,

7. Gecsei tanya G Magyar (118. 1.), ezentúl
u. t. Nagyar.

8 . Jutás O Veszprémnél (146. 1.) ^  jelzés 
után beírandó: (Veszprém külső p. u.).

9. Károlyitanya (151. 1.) Szamosszeg (151. 1.) 
ezentúl u. t. Szamosszeg.

10. Kisar kk. (158. 1.) ezentúl u. t. Nagyar.
11. Kismegyerpuszta O  Győrszentiván-nál 

(164. 1.) jelzés után beírandó még L jel
zés is, u. t. Győrszentiván pedig törlendő.

12. Kondó kk. (170. 1.) ezentúl u. p. Pa- 
rasznya.

13. Lázi vadászlak G Mucsi (181. 1.) ezentúl
u. p. és u. t. Mucsi.

14. Ludnapuszta G Kondó (185. 1.) ezentúl 
u. p. Parasznya.

15. Marcsatanya G  Szatmárcseke (190 1.) 
ezentúl u. t. Nagyar.

16. Mencsekuttanya O Kondó (194.1.) ezen
túl u. p, Parasznya.

17. Mucsi nk. (2 0 0 . 1.) ezentúl ©23 L. is.
18. Nagyar kk. (201. 1.) ezentúl (p£3  L. is.
19. Nyirgelse nk. (214. 1.) ezentúl ©S3 L. is.

20. Panyola kk. (224. 1.) ezentúl u. t. Sza
mosszeg.

21. Perényi tanya G Szamosszeg (227. 1.) 
ezentúl u. t. Szamosszeg.

22. Pusztavacs nk.-nél (235. 1.) a vasútvo
nalszakasz helyesen: Bpest ZösáZZS Lajosmizse

fcaa~««r~isa Kecskemét. Örkény.............
23. Radostyán kk. (238. 1.) ezentúl u. p. 

Parasznya.
24. Sajókondó kőszénbányatelep G Kondó 

(244. 1.) ezentúl u. p. Parasznya.
25. Sándormajor G  Mucsi (245. 1.) ezentúl 

u. p. és u. t. Mucsi.
26. Sándortanya O  Nagyar (246. 1.) ezen

túl u. t. Nagyar.
27. Szamoskér kk. (257. 1.) ezentúl u. t.

Szamosszeg.
28. Szamosszeg kk. (257. 1.) ezentúl © £ 3  

L. is.
29. Szapárfalun G Fegyvernek (257. 1.) pos

taügynökség lépett életbe, ennélfogva „u. p. és‘‘ 
jelzés helyett beírandó: ISI Eh. Fegyvernek 1., 
Szolnok jsssZZrssI Püspökladány, 455., Fegy ver
nek . . . . .  postáig. D.”

30. Sávolymajor O Sávoly (248. 1.) ezen
túl u. p. Sávolyi bérgazdaság ü.

31. Szigetmajor G  Balatonéjlak (265. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Balatonmáriafürdő.

32. Terehegy (275. 1.) pályaudvaron műkö
dő postaügynökség ellenőrzőhivatal ezentúl 
Pécs 2.

33. Váralja nk. (292. 1.) ezentúl © £ 3  L. is.
34. Varbó kk. (292. 1.) ezentúl u. p. Pa

rasznya.
35. Varbócska G  Varbó (292. 1.) ezentúl u. 

p. Parasznya.
36. Vasas kk.-nél (293. 1.) „(Somogy-Vasas) 

L.” jelzés után „K" írandó.
37. Vereb nk. (295. 1.) ezentúl © £ 3  L. is.
38. Zseberje puszta GSávoly (304. 1.) ezen

túl u. p. Sávolyi bérgazdaság ü.
Jelek és rövidítések magyarázatában (VI. 

oldalon.) „ £  =  vasúti távirda’1 jelzés alatt fel
veendő: „ r  K. =  korlátolt kézbesítőkörű, azaz 
csak a pályaudvar területén kézbesítő vasúti 
távirda.”

A hivatalok a 2., 22., 29. és 32. pont alatti 
változást a „M. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsora” című segédkönyvben is vezes
sék keresztül.

Budapest, 1929. évi február hó 8 -án.
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29. K im utatás e lveszett Igazolójegy ékről.
(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 441 1928. X. 27. El Cheikh Moustápha El Azab
554 1927. XII. 1. Mohamed Khaíri Soliman

Alessandria, Olaszorsz. 15,841 1927. V. 28. Manfredi Mario fu Pietro
Genova Vaglia, ' ,, 14,719 1926. Vlí. 5. Mosele Giovanni fu Giacomo

32,306 1927. IV. 9. Carlo Raffetto di Giov. Battista
Roma No. 13. „ 83,534 1928. IV. 2. Pantanella Vincenzo fu Francesco
Gandia, Spanyolország B 42,406 1928. V. 10. Vicente Richart Talens
Toledo „ B 42,209 1928. IV. 1 1 . Joaquin Sanchis Moya
Valencia, „ B 42.495 1928. IV. 14. Lino Alberto Roig

A P. R. T. f. é. 1. számában közölt 28. kimutatásban elveszettnek hirdetett 65.872. sz. 
igazolójegy kiállító hivatala — az olasz postaigazgatás helyesbítő közleménye szerint — nem 
Roma Vaglia, hanem Palermo Vaglia.

K im utatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók személyi adatairól.

1
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Béres Gyula f f
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Vizy Ilona f f

Brassó
1896 Kenderes
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Molnár Erzsébet f f

Győr
1899 Enying Meghalt

Betöltendő kiadói állások.
Férfi kiadójelölt, távirász, leadást is kezelt, 

szerény igényekkel állást keres azonnalra. Cím: 
„Kiadojelölt*’ Balatonmáriafürdő postahivatal.

Posta- és távirdakezelésben többévi gyakor
lattal bíró kisegítőnő, távírdával egyesített hi
vatalok szives ajánlatát kéri. Postahivatal Al- 
pár, Pest m.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.
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A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.
KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1039. FEBRUÁR 35. O. szám.

T A R T A T O M
Kinevezés.
Átminősítés.
Kinevezés.

A  csefekfizetési utalványok elszámolásánál címzett 
nevének elhagyása.

A  fekbérm entes határidő  módosítása.

Légipostaforgalom ideiglenes szünetelése.

Közönséges térítvényes levélpostai küldem ényekről 
nyilvántartás vezetése postam esteri hivataloknál.

A felvett távirat postautalványokon, illetve utalvány- 
táviratokon az utalványszámjelző-bélyegző lenyom atának 
elhagyása.

Uj nyom tatványok rendszeresítése.

Mozgó- (kalauz) postáik közlekedésében beállt vál
tozás. U j jegyzékelő m enet életbeléptetése.

V áltozások az irányítási füzetben.
Postaügynökség megnyitása.
Távbeszélő forgalom megnyitása Argentínával. 
Forgalomköri változások.
V áltozás a Távíró-Díjszabásban.
A m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi január havi 

forgalma.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ények posta,ügynöki állásra. 
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

Kinevezés.
8.140.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a posta fogalmazási szakába tar
tozó tisztviselők létszámában dr. Tóth Kálmán 
postafőigazgatói címmel és jelleggel felruházott 
postaigazgatót postafőigazgatóvá az V. fizetési 
osztályba, — a forgalmi szakba tartozó tisztvi
selők létszámában pedig Kappel Lajos postafő
felügyelőt postahivatali igazgatóvá a VI. fizetési 
osztályba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1929. évi február hó 16. 
napján. • Horthy s. k.

Herrmann Miksa s. k.

Átminősítés.
6.480.

Dr. Bally István postatanácsos (8 6 ) a 
számvevőségi szakba postaszámvevőségi II. 
osztályú főtanácsossá minősíttetett át.

Rangsorhelye 10/a rangsorszámmal Laicha 
Gyula és Fischer János postaszámvevőségi II. 
osztályú főtanácsosok közt állapíttatott meg.

Budapest, 1929. évi február hó 16-án.

Kinevezés.
6.480.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter dr, 
Biró Pál postatitkárt postaszámvevőségi II. 
osztályú főtanácsossá kinevezte.

Budapest, 1929. évi február hó 16-án.

A csekkfizetési utalványok elszámolásánál 
címzett nevének elhagyása.

7.306.
A csekkfizetési utalványok elszámolásának 

egyszerűsítése céljából jövőben a csekkfizetési 
utalványok elszámolásánál a csekküzleti al
jegyzőkbe a címzett nevét beírni nem kell.

A kifizető postahivatalok különös gonddal 
ügyeljenek arra, hogy a csekkfizetési utalvá
nyok számának az aljegyzőkbe történő beírása 
pontos és tisztán olvasható legyen.

Félreértések elkerülése céljából hangsúlyo
zom, hogy a postatakarékpénztári takarékfize
tési utalványok elszámolásánál az aljegyzéken 
a betevő nevét továbbra is fel kell tüntetni.

Budapest, 1929. évi február hó 16-án.
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A fekbérmentes határidő módosítása.
7.631.

A P. Ü. Sz 83. §. 2 . a) pontjában megállapí
tott fekbérmentes határidőt folyó évi március 
hó 1 -vel úgy módosítom, hogy a posta nem szá
mít fekbért arra a napra, amelyen a küldemény 
a rendeltetési postahivatalhoz érkezett és az 
azt követő hét napra.

A fekbérmentes napok megállapításánál a 
vasárnapok és az ünnepnapok ép úgy számíta
nak, mint a hétköznapok.

Egyben közlöm, hogy az idézett §. 2. b., c., 
d. és f. pontjában foglaltak továbbra is érvény
ben maradnak.

A hivatalok a hozzájuk folyó évi március 
hó 1-e előtt beérkezett, fekbér alá eső küldemé
nyeknél a fekbért az eddigi rendelkezések sze
rint számítsák.

Budapest, 1929. évi február hó 16-án.

Légipostaforgalom ideiglenes szünetelése.
8.267.

Hivatkozással a folyó évi P. R. 1. 2. számá
ban közzétett 53.789. sz. rendeletemben köz
löm, hogy a jelenlegi kedvezőtlen időjárás 
miatt, további intézkedésig a Nemzetközi Légi- 
forgalmi Rt. repülőgépei nem közlekednek.

Egyelőre tehát légipostái küldeményeket 
sehova sem lehet küldeni.

Budapest, 1929. február hó 2 1 -én.

Közönséges térítvényes levélpostai küldemé
nyekről nyilvántartás vezetése postamesteri 

hivataloknál.
5.031.

Abból a célból, hogy a postamesteri hiva
talok az oda beérkező tértivevényes közönsé
ges levélpostai küldemények tértivevényeinek 
további sorsát mindenkor megállapíthassák, el
rendelem, hogy jövőben a postamesteri hivata
lok a díjátalányozásban résztvevő hatóságok
tól, hivataloktól stb. érkezett tértivevényes kö
zönséges levélpostai küldeményekről az „Aján
lott levelek leadókönyve“ című 71. sz. nyomtat
ványon előjegyzést vezessenek. Ebben tüntes
sék fel az érkezés napját, a feladás helyét, a fel
adó hatóság és a címzett nevét és lakását, vala
mint a tértivevény visszaküldési adatait.

Budapest, 1929. évi február hó 16-án.

A felvett távirati postautalványokon, illetve 
utalványtáviratokon az utalványszámjelző- 

bélyegző lenyomatának elhagyása.
6.935.

A felvett távirati postautalványok gyors 
továbbításának, valamint az egyöntetű eljárás
nak biztosítása céljából elrendelem, hogy a 
felvevő tisztviselő által kiállított utalványtáv
iraton az utalvánvszámjelző-bélyegző lenyoma
tát alkalmazni nem kell, mert a szükséges helyi 
ellenőrzést az ellenjegyző aláírása teljes mérv
ben biztosítja.

A félreértések elkerülése céljából hangsú
lyozom, hogy a távirati utalványhoz tartozó 
fedezeti lapot azonban továbbítás előtt a felül
vizsgálás alkalmával az utalványszámjelző- 
bélyegzővel ezután is le kell betűzni.

Budapest, 1929. évi február hó 16-án.

Uj nyomtatványok rendszeresítése.
27.226.

Nyomtatványtakarékossági szempontból a 
helyi járatokhoz használt „Óralevél és átadó
jegyzék“ című nyomtatványt 369. nyomtat
ványszám alatt 114 ívrétben is előállíttattam. 
Ezt a nyomtatványt kell használni azoknál a 
helyijáratoknál, amelyek legfeljebb 6  hivatalt 
érintenek.

Abból a célból, hogy a jelenleg használt 
368. sz. „Óralevél és átadójegyzék“ című nyom
tatványban is az indított csomagok és levélzsá
kok bejegyzésére, illetve a darabszámok olvas
ható beírására elegendő hely álljon rendelke
zésre, ezt a nyomtatványt oly módosított alak
ban állíttattam elő, hogy abban a jelzett rova
tok szélesebb méretben készültek.

A csomagszállító járatok, valamint kizáró
lag csomagátadási viszonylatban való haszná
latra pedig „Csomagjegyzék“ című, 354. sz. 
nyomtatványt rendszeresítettem. Ezt a nyom
tatványt kell használni akkor is, ha a csoma
gokkal egyidejűleg csakis levélzárlatok kerül
nek átadásra.

Felhívom az érdekelt postahivatalokat, 
hogy az újonnan rendszeresített nyomtatvá
nyokból a szükséges készletet a szokásos mó
don haladéktalanul rendeljék meg és azokat a 
rendelt célra azonnal vegyék igénybe.

A módosított 368. sz. nyomtatványok csak 
a jelenlegi készlet elfogytával kerülnek forga
lomba.

A hivatalok a rendszeresített új nyomtat
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ványokat a P. R. T. 1912. évi 42. számban kö
zölt nyomtatványkimutatásba pótlólag vegyék 
fel.

Budapest, 1929. február hó 16-án.

Mozgó- (kalauz)posták közlekedésében beállt 
változás. Uj jegyzékeid menet életbeléptetése.

6.029.
Ez évi február hó 28-tól kezdődően a buda- 

pest—győr—hegyeshalomi vonalon közlekedő 
mozgó-(kalauz)posták közlekedési rendjében 
a következő változások lépnek életbe:

A Budapest—Bruckneudorf közt fenntar
tott 13. számú mozgóposták a 16/840. és 825/841 i 
19. számú vonatok helyett a 10/840. és 5.527/831/ 
19. számú vonatokban közlekednek.

Az eddig Budapest—Hegyeshalom közt a 
12/11. számú vonatokban fenntartott 14. számú 
mozgóposták „Budapest—Bruckneudorf 14“ és 
„Bruckneudorf—Budapest 14“ elnevezéssel a 
12/812. és 811/11. számú vonatokban Bruckneu- 
dorfig közlekednek.

Az eddig a 10. számú vonatban közlekedő 
Budapest—-Győr 51. számú mozgóposta kalauz
postává alakul át s a 16. számú vonatban közle
kedik.

Győr és Hegyeshalom közt a győri 2. számú 
postahivatal ellátása mellett a 830/841. számú 
vonatokban új jegyzékelő menet rendeztetik be.

A hivatalok e változást a P. R. T. múlt évi 
22. számában közzétett 17.634. számú rendelet
nél jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi február hó 14-én.

Változások az irányítási füzetben.
8.041.

A P. R. T. 1928. évi 29. számában megjelent 
24.214. számú rendeletemmel kapcsolatban az 
„Irányítási füzet“ című segédeszközben beállott 
változásokat az alábbi kimutatás tünteti fel.

A hivatalok a változásokat vezessék ke
resztül és a helyes irányítás iránt a szükséghez 
képest intézkedjenek.

H i v a t a l ,  ü g y n ö k s é g
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Baranyajenő 7 — Sásd elé: 1. Kaposvár/gk.

Bonyhád 7 — 43 u tán: Szekszárd/gk.

Bácsalmási szöllők 6

6

— Bácsalmás—Csikéria

Bácsbokod — K iskunhalas—U jdom bóvár

B átaapáti 6 — K iskunhalas—U jdom bóvár

D unaföldvár 7 — 242 u tán : Szekszárd'gk.

D unaszentgyörgy 7 — Paks u tán: Szekszárd/gk.

Földeák
4  _

D

6

III.
Szeged—Bcsaba

IV
H m vhely—Makó

G ödre 7 — K aposvár elé: 1

G ödreszentm árton 7 — Sásd elé: 1. Kaposvár/gk.

G yőrszentm árton 7 — 109 elé: 1. G yőr 2/7112 v.

H ajós 7 — Kalocsa u tán: 185

•
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Hivatal, ügynökség
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T ö r 1 e n^d ő B e í r a n d ó

H ajduadház 1 — H ajduhadház

Hőgyész 7 — 31 és 32 u tán  is: 
Szekszárd/gk.

Izsák 7 1. 18/7162 v. 36, 1. Bp. 72 7126 v. —

Jászdózsa 6 — V ám osgvörk—Szolnok

Jászfelsőszentgyörgy 6 — Szolnok—-Hatvan

Kéty 7 — Hőgyész elé: Szekszárd/gk.

Kiskozár 1
2—7 az összes adatok

1. Kozármisleny

Kiskundorozsm a 7 — 4 helyett: 1. 4 745 v.

Kisörszöllőhegy 1 — Kisörsszöllőhcgy

Kisnáná (id. sziin.) 7 Ludas Domoszló

Kónyi 1
2 - 7 az összes adatok 1. ö tvöskóny i

Kupái Kovácsmajor 6 Csermő helyette: Kupái Kovácsm ajor

Kútvölgy pu. 7 H urok helyette: H urok

Leányvár 7 — 128 helyett: 218

Litke 7 236, 236 —

M ecsekszabolcs 7 — Pécs 2 helyett: Pécs 1.

M öcsény 7 Bonyhád/44 —

N agyhantos 7 — Sárosd u tán: 32.

N agysáp 6 B pest—Esztergom
Tokod—Annavölgyibán'ya— 
Sárisáp

p

N agysitke 6 — Sárvár—Zalabér

N em eskolta 6 — Szombathely—Rum

N em esvám os 6 A lsóörs—Jutás Tapolca—Veszprém/gk.

L
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Nick 6 G yőr—Sztgotíhárd Sopron—Celldömölk

Olaszka 1
2
3
4
5
6 
7

!

i 
i 

i 
i 

i 
M

A bc sorrendben:
Ü.
Vas
Svu.
N kanizsa—Szombathely 
Felsőoszkó

ötvöskóny i 1
2
3
4
5 
ő 
7

•
A bc sorrendben:
IV . *
Somogy
P.
V.
U j dom bóvár—G yékényes 
44.

Padrag 6 Zalaegerszeg helyette : Székesfehérvár

Páli 6 Csorna h e ly e tte : Csorna.

Paks 7 — 242 u tán: S zek szá rd ik .

Pand 7 M onor ~ Tápióbieske

Parád-fürdő i — utána: időszaki

Parasznya 6 T ornanádaska helyette : Ózd

Percm arton gyártelep 6 Jutás helyette: Veszprém

Pét pu. 1 — Pétfiirdő pu.

Pinkam indszcnt 6 Rim am indszent he lyette : Pinkam indszent

Püspöffladány 7 — 299 u tán : 278-

Pusztavacs 7 152 —

Rém 7 Bácsbokod Felsőszlativán
•

Röszke pu. 1
7

pu.
1. 22. 1. 76 elét Sz. 2—

Szekszárd 7 1. 135—> 136 u tán : D unaföldvár—P ak s— 
Hogy ész—Tam ási/gk;
135 u tán : Hőgyész—Tam ási gk.
136 u tán : Bonyhád—Paks gk.
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Hivatal, ügynökség
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Szarvaskő 6 F üzesabony—Eger Eger—Putnok

Szemere 6 Ózd helyette: H idasném eti

Szentkirályszabadja 6 Jutás helyette: Veszprém

Szőee—Rim ánym ajor 6 — D ávidháza u tán: —K otorm ány

Tar 7
$

22, 22 helyett: 22, 22

Tiborszállás 6 T iborszállás helyette: A gerdőm ajor

T ornyosném eti 3 Zem plén Abauj

Tóalmás 7 az összes adatok Kóka

U jlőrincíalva ó K isújszállás—Kál D ebrecen—Füzesabony

Vállaj 6 T iborszállás helyette: A gerdőm ajor

V értesboglár 7 — 14 után: Csákvár

■Zomba 7 — Hőgyész elé: Szekszárd/gk.

Zsám bék 7 — T úra u tán: 22

A „Budapest 72 vonal” című rovat (6 ) ada
tai az alábbiak szerint helyesbítendők:

Balkány: II, Csepel: VIII, Csabrendek: VI, 
Csököly: V, Dány: I, Diósd: VI, Egerfarmos: II, 
Fürgéd pu.: VI, Füzérkomlós: II, Gichathalom 
pu.: VII, Gyüre: II, Barka: VII, Hejce: II, Jász- 
jákóhalma: III, Kaszaperpuszta: III, Kerkaszent- 
miklós: VI, Kerta: VII, Kispest: VIII, Kopháza: 
VII, Kővágószöllős: V, Középiszkáz: VII, Ku

pái Kovácsmajor pu.: IV, Lesencetomaj: VI, 
Magyarkeszi: V, Makó: IV, Mezőőrs: VII, 
Nagyláng: VI, Nagypirit: VI, Nagytétény: VI, 
Ócsa: IV, Rákosamra telep: VIII, Súr: VII, Szent- 
péterfa: VII, Szeremle: IV, Szil: VII, * Szöreg: 
IV, Tamási: V, Tápióbicske: III, Tataháza: IV, 
Tengőd: V, Tiborszállás: II, Tiszainoka: IV, 
Tiszakürt: IV, Zákány: V.

Budapest, 1929. évi február hó 19-én.
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Postaügynökség megnyitása.
5.039.

Sávoly vasúti állomáson „Sávolyi bérgaz
daság1 elnevezéssel ( O Sávoly, Somogy várme
gye, marcali járás) új postaügynökség lépett 
életbe. Az ügynökség ellenőrző hivatala Nagy
kanizsa 2 ., díjnégyszögszáma 680.

Az ügynökség egyéb adatai:
Budapest w w  B i Nagykanizsa .

................................... Sávoly kitérő, Postáig.
P., XIII/3.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora, a Helységnévtár adatai és az Irányí
tási Füzet megfelelően helyesbítendő.

Budapest, 1929. évi február hó 7-én.

Távbeszélő forgalom megnyitása Argentínával.
6.520.

Budapest és az argentínai Buenos-Aires 
közt a távbeszélő forgalom folyó évi február 
hó 25-én megnyílik. A forgalom Budapest és 
Berlin között kábelen, Berlin és Buenos-Aires 
között drótnélküli távbeszélő útján bonyoló
dik le.

Csak közönséges állami vagy magánbeszél
getések válthatók.

A háromperces beszélgetés dija 190 P., min
den további percért e díj harmadrésze, vagyis 
63.40 P. számítandó.

A beszélgetések csak 15 és 18 óra (közép
európai idő) közt válthatók s azokat a beszélge
tés napján lehetőleg már a reggeli órákban, 
vasár- és ünnepnapokon pedig legkésőbb dél
után 14 óráig kell bejelenteni. A bejelentések 
érvényessége megszűnik, ha a beszélgetés az az
napi forgalom végéig a drótnélküli összekötte
tésen nem bonyolítható le.

A forgalomban Argentina részéről csak a 
Transradió Társaság buenos-airesi nyilvános 
állomása vesz részt, ahová a feleket meg kell 
hívni. Ezért a beszélgetéseket a magyar-argen- 
tinai irányban — külön díj felszámítása nélkül 
— úgy kell kezelni, mint a meghívással bejelen
tett beszélgetéseket. A bejelentésben a kívánt 
személyt (esetleg azt, akivel a kívánt személy 
akadályoztatása esetén beszélni kívánnak) oly 
nontosan kell megjelölni, hogy azt a nyilvános 
állomáshoz odahívni lehessen. A fordított 
irányban váltott beszélgetéseknél a felhívó a

külön meghívással bejelentett beszélgetésekhez 
hasonlóan egy vagy két személyt jelölhet meg, 
akivel a beszélgetést folytatni kívánja, amiért 
azonban külön díj szintén nem jár.

Az argentínai magyar irányban bejelentett 
beszélgetéseknél az előzőleg értesített előfizetőt 
röviddel azelőtt mielőtt a beszélgetésre sor ke
rül, újból értesíteni kell. Ha az előfizetőnél, ki 
előzőleg kijelentette, hogy beszélni kész a kí
vánt személy ekkor nincs ott, a beszélgetést 
külön díj felszámítása nélkül mindaddig el kell 
halasztani, amíg a kívánt személlyel a beszélge
tés megtörténhetik. Ha ellenben a felhívott elő
fizető a beszélgetés megkezdése előtt történt 
felhívásnál kijelenti ugyan, hogy a kívánt sze
mély beszélni kész lesz, de az összeköttetés 
létesítésekor az még sem akar beszélni, a há
romperces beszélgetés díja felszámítandó akkor 
is, ha a beszélgetés nem történt meg.

Legfeljebb 12 percig tartó beszélgetést le
het előre bejelenteni. Ha azonban Berlin és 
Buenos-Aires közt más beszélgetés nem vár le
bonyolításra, a beszélgetés ennél hosszabb ideig 
is folytatható.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 
34-ik oldalán a 15. tétel után írják be „16. Argen
tina“ szavakat és a csatolt fedőlapot „Észak- 
amerika“ után folytatólag ragasszák be.

Budapest, 1929. évi február hó 18-án.

Forgalomköri változások.
6.045.

1. Alsóborsod n  Magyarpolány (50. 1.) 
ezentúl u. t. Magyarpolány.

2. Antalhegy O Kallósd (55. 1.) ezentúl u. t. 
Zalakoppány.

3. Avasszőllőhegy Zalakoppány (58. 1.) 
ezentúl u. t. Zalakoppány.

4. Barátsziget kk. (64. 1.) ezentúl u. t. Ke- 
hida.

5. Bezeréd kk. (71. 1.) ezentúl u. t. Zala
koppány.

6 . Bogáterdőslak O  Ötvöskónyi (74. 1.) 
ezentúl u. p. ötvöskónyi.

7. Bókaháza kk. (74. 1.) ezentúl u. t. Zala- 
csány.

8 . Cséhkut kk. (84. 1.) ezentúl u. t. Padrag.
9. Cserhátpuszta H Halimba (8 6 . 1.) ezen

túl u. t. Padrag.
10. Cseroklaldülő Bezeréd (8 6 . 1.) ezen

túl u. t. Zalakoppány.
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11. Cservárpuszta ^  Cséhkut (8 6 . 1.) ezen
túl u. t. Padrag.

12. Csillagmajor O Mihályfa (87. 1.) ezen
túl u. t. Mihályfa.

13. Döbröce kk. (96. 1.) ezentúl u. t. Mi
hályfa.

14. Erenyeipuszta Óhid (102. 1.) ezentúl 
u. t. Mihályfa.

15. Erenyeiszőllőhegy Óhid (102. 1.) ezen
túl u. t. Mihályfa.

16. Felsőborsod ^  Magyarpolány (108. 1.) 
ezentúl u. t. Magyarpolány.

17. Ferenckút ^  Murga (112. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Murga.

18. Gyepsimajor O  Nagygörbő (124. 1.) 
ezentúl u. t. Mihályfa.

19. Gyülevész kk. (127. 1.) ezentúl u. t. Za- 
laszentlászló.

20. Gyülevészi major O  Gyülevész (127. 1.) 
ezentúl u. t. Zalaszentlászló.

21. Halimba kk. (129. 1.) ezentúl u. t. Padrag.
22. Kallósd kk. (148. 1.) ezentúl u. t. Zala- 

koppány.
23. Kehida kk. (153. 1.) ezentúl S3® L. is.
24. Kehidai szőllőhegy Kehida (153. 1.) 

ezentúl u. t. Kehida.
25. Kerülőlak O Cséhkut (156. 1.) ezentúl 

u. t. Padrag.
26. Kisgörbő kk. (161. 1.) ezentúl u. t. Mi

hályfa.
27. Kistanya O Nyirtét (166. 1.) ezentúl u.

t. Nyirtét.
28. Kisvásárhely kk. (168. 1.) ezentúl u. t. 

Mihályfa.
29. Kónyi kk. (170. 1.) után írandó Ötvös 

kk.-el egyesítve 1. Ötvöskónyi.
30. Kónyipuszta O  ötvöskónyi (170. 1.) 

ezentúl u. p. ötvöskónyi.
31. Külsőmajor Bezeréd (178. 1.) ezentúl

u. t. Zalakoppány.
32. Magyarpolány kk. (187. 1.) ezentúl €3® 

L. is.
33. Masinatanya O  Nyirtét (192. 1.) ezentúl 

u. t. Nyirtét.
34. Mihályfa kk. (196. 1.) ezentúl €3® L. is.
35. Murga nk. (200. 1.) ezentúl G3® L. is
36. Nagygörbő kk. (204. 1.) ezentúl u. t. Mi

hályfa.
37. Nyirtét kk. (215 1.) ezentúl 6 3 ® L. is.
38. Óhid nk. (216. 1.) ezentúl u. t. Mihályfa.
39. Ónána O Felsőnána (217. 1.) ezentúl u*

t. Murga. ,
40. öcs kk. (219. 1.) ezentúl u. t. Padrag.

41. Öreghegy O Kallósd (220. 1.) ezentúl 
u. t. Zalakoppány.

42. ötvös kk. (221. 1.) után írandó: Kónyi 
kk-el egyesítve 1. ötvöskónyi.

4 3 . ötvös után (2 2 1 . 1.) felveendő: „ötvös
kónyi kk.“ (Ötvös és Kónyi kk-ek egyesítéséből) 
)-(  Bogáterdőslak, Kónyipuszta, Petenyepuszta, 
Szarkástópuszta, Szentkeresztpuszta, Somogy 
vm, nagyatádi j., *£& Ujdombóvár ZäSZZSa»C
Gyékényes, ötvöskónyi.............. 784., u. t. So-
/nogyszob. Egyéb adatokat 1. Kónyi és Ötvös 
alatt.

44. Padrag kk. (222. 1.) ezentúl €3® L. is.
45. Pálfymalom O Pári (222. 1.) ezentúl u.

t. Pári.
46. Pári nk. (225. 1.) ezentúl S3® L. is.
47. Petenyepuszta O Ötvöskónyi ezentúl u. 

p. ötvöskónyi.
48. Rátka O Zalakoppány (239. 1.) ezentúl 

u t. Zalakoppány.
49. Remecsepuszta ^  Halimba (240. 1.)

u. t. Padrag.
50. Sümegcsehi kk. (254. 1.) ezentúl u. t. Mi

hályfa.
51. Szalapa kk. (256. 1.) ezentúl u. t. Mi

hályfa.
52. Szarkástópuszta O  Ötvöskónyi (258. 1.) 

ezentúl u. p. ötvöskónyi.
53. Szentkeresztpuszta 0  Ötvöskónyi (263. 

1.) ezentúl u. p. ötvöskónyi.
54. Tárd nk.-nél (272. 1.) „u. t. Alsóábrány.” 

törlendő.
55. Téglaház O Pári (274. 1.) ezentúl u. t. 

Pári.
56. Tótvármajor O  Kisvásárhely (282. 1.) 

ezentúl u. t. Mihályfa.
57. Ujtanya Nyirtét (288. 1.) ezentúl u.

t. Nyirtét.
58. Varjuszöllőhegy Zalakoppány (292 

1.) ezentúl u. t. Zalakoppány.
59. Vergyálomdülő 6S Bezeréd (296. 1.) ezen

túl u. t. Zalakoppány.
60. Vergyálomi szőllőhegy Zalakoppány 

(296.1 .) ezentúl u. t. Zalakoppány.
61. Zalacsány kk. (301. 1.) ezentúl G3® L. is.
62. Zalakoppány kk. (301. 1.) ezentúl eg® 

L. is.
63. Zalaszentlászló kk. (302. 1.) ezentúl S3® 

L. is.
64. Zalaújfalu O Bókaháza (302. 1.) ezentúl

u. t. Zalacsány.
Budapest, 1929. évi február hó 15-én.
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Változás a Táviró-Díjszabásban.
53.285.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én élet- 
belépett Táviró-Díjszabás-ban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

A 7. oldalon Romániára vonatkozó *** 
jegyzet törlendő és helyette a következő jegy
zet írandó: „Szám- és betüjegyes nyelvű ma
gántávirat nem küldhető, kivéve a Rador iro
dát, melynek címére kivételesen tőzsdei árfo- [ 
lyamokat tartalmazó szám- és betűjegyes nyel
vű magántávirat is küldhető; összebeszélt 
nyelvű távirat csak a román rendeltetési hiva
taloknál letett kódexek alapján szerkesztve 
küldhető.1’

A 9. oldalon Litvánia és Memel terület hi- 
vatalai-nál a Szolgálati korlátozások hasábban 
,,°)” jel és lent a következő jegyzet írandó: ,,°) 
Szám- vagy betű jegyes távirat nem küldhető.“

A 15. oldalon Tunis-nál a Megjegyzés ha
sábba a következő jegyzet írandó: „=X P =  
díja =  1 P 12 f.“

A 20. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Panama: Almirante után az „és” szó tör
lendő; ugyanitt Bocas del Toro után a követ
kező hivatal neve írandó: „Puerto Armuelles.”

A 22. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Aruba és Bonaire előtt levő ,,3)” megjelö
lés, lent pedig a ,,3)” jelű jegyzet törlendő. 
Ugyanitt Aruba, Bonaire, valamint Curagao 
után a Rendeltetési ország hasábban a követ
kező útirány megjelölés Írandó: „(via San Juan 
Radio, vagy via New-York Radio)“; ugyanitt az 
Útirány I. hasábban Aruba és Bonaire szódíja 
6.69-ről 4.40-re, míg Curasao díja 6.02-ről 4.40-re 
helyesbítendő.

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban St. Martin elé ,,3) A  ” megjelölés, 
lent pedig a következő jegyzet írandó: ,,s)
— LC =  csak via északatlanti kábelek küldhe
tő.” Ugyancsak St. Martin-nél a Megjegyzés 
hasábba a következő jegyzet írandó: „LCD:
angol, holland.”; szódíja pedig az Útirány I. 
hasábban 5.46-ról 4.40-re helyesbítendő.

A 27. oldalon Guyana (francia)-nál az 1. 
csoportban Regina elé „Mana” hivatal neve 
írandó.

A 28. oldalon Venezuela-nál via Észak
atlanti kábelek-Haiti............. 5.46 helyett „via
Északatlanti kábelek—Barbados R a d io ...........
5.35” útirány és díjtétel Írandó.

A 32. oldalon Cook- vagy Hervey-szigetek- í

nél 2. Aitutaki után „Atiu” hivatal neve Írandó.
A 33. oldalon Gilbert- és Ellice-szigeteknél 

az útirány felsorolások után a következő új 
csoport jegyzendő elő:
„3. Butaritari Maianbar CGC.

Ocean Island Radio —
Via Északatlanti kábelek — Suva Radio 6.02” 
A 37. oldalon Samoa-szigetek-nél az eddigi 

útirány megjelölések után a következő új cso
portok írandók:
,,4/a Aleipata, Fagamalo, Salailua, Tuasivi.

Via Északatlanti kábelek—Nouvelle-Zélande
Radio ............................................ 6.13

Via E a s te r n ........................................ 5.13
-4/b Aleipata, Fagamalo, Tuasivi.

Via Északatlanti kábelek—Suva Radio 5.80” 
A 38. oldalon Uj-Caledonia-nál első jegy

zetként a következő írandó: „LCD: angol.”
A 39. oldalon Uj-Hebridák-nál az útirány

megjelölések után első jegyzetként a következő 
írandó: „LCD: angol”.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a Táv- 
iróhivatalok Névjegyzékéhez (Nomenclature) 
tartozó 9. sz. Annexe-ben és a további össze
foglaló (recapitulatif) pótfüzetekben a nem
zetközi iroda közzétette azoknak az amerikai 
hivataloknak neveit, melyeknek díjai New-York 
City díjával egyezők; az ott felsorolt helyek
nél a „Táviróhivatalok Névjegyzéke” (Nomen
clature) második hasábjában, — ha az elője
gyezve még nincs, — zárójelben jegyezzék elő 
a következő szavakat: „(Tarif de New-York 
City)”.

Budapest, 1929. évi február hó 20-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi január 
havi forgalma.

1.424./eln.

A takarék-üzletben a betétek összege 
1,571.136 P. 76 fillérrel haladta túl a visszafize
tések összegét. A betétek állománya ezzel 1929. 
évi január hó végén 42,381.974 P. 77 fillért tett 
ki. A különleges takarékbetétek álladéka a fenti 
álladókban 5,317.582 P. 50 fillérrel szerepel. A 
betevők száma e hóban 9.002-vel gyarapodott s 
összes számuk e hó végén 1,351.248 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ösz- 
szege 5,647.706 P. 32 fillérrel múlta felül a 
visszafizetések összegét. A csekkbetétek állo
mánya ezzel 1929. évi január hó végén
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230,867.556 P. 28 fillért tett ki. A csekkszámla
tulajdonosok száma e hóban 1 1 0 -zel növekedett 
s a fennálló csekkszámlák száma e hó végén 
43.046 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,204.711 tétel s 
1,420.834.021 P. 46 fillér, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 273,249.531 P. 05 fillér 
volt. .

Az értékpapírüzletágban 1929. évi január 
hó végéig kiállíttatott 271.564 darab járadék
könyvecske, forgalomban volt e hó végén 
91.799 darab. Az intézet ért ékpapírállománya 
különféle értékpapírokban és záloglevelekben 
1929. évi január hó végén 51,014.114 P. 80 fillér 
névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 162.372 darab új zálogfelvétel 
volt 3,916.722 P. kölcsönnel és 123.315 darab 
zálogkiváltás 3,186.703 P. kölcsön visszafize
téssel.

A zálogálladék 1929. évi január hó végén 
715.446 darab volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
18,700.241 P.-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.363 darab, kényszerárverésre pedig 
5.474 darab különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 7.545 darab, a befolyt 
vételár 117.885 P. 50 fillér volt.

Budapest, 1929. évi február hó 15-én.

Pályázati hirdetmény.

6.306.

Postamesteri állásra, a m. kir. postameste
rek 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 pécsi m. kir. postavezér
igazgatósághoz 1929. évi március hó 11-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi február hó 13-án.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett 

6.786. — 6.787.
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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 1929 
évi március hó 11-ig nyújtandók be. Az általá
nos feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1929. évi február hó 14-én.
f i i  mutatás
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Betöltendő kiadói állás. 
Alpár postahivatal kiadónőt keres.

Kiadói állást keresnek:
Postakiadó február 20., vagy március el

sejei belépéssel osztálykezelést vállal. Címe Te 
leky Ernő, Cibakháza (Szolnok m.).

Mindhárom szakban jártas, de főkép jó 
távirász, állandó alkalmazást keres. Szives meg
keresést: Exner Mária, Sárvár, Vas megye cím
re kérek.

Gyakorlott kiadónő mielőbbi alkalmazást 
keres, helyettesítést is vállal. Papp Nelly, 
Bicske, Fejér megye.

A posta mindhárom ágában jártas kiadó 
március 1-től alkalmazást vállal oly II. osztályú 
távírdával egyesített hivatalnál, hol kiadó tartás 
engedélyezve van. Szíves ajánlatokat Kiss Mar
git, Monostorpályi, Biharmegye címre kér.

Sok évi gyakorlattal bíró, mind a három 
szakban jártas pkiadónő III. osztályú postahi

vatalhoz helyettesnek vagy kiadónak ajánlko
zik, a számadásokban jártas, szerény igényű. 
Cím: Postakíadónő címre, Párád (Heves megye).

Postakezelés minden ágában perfekt férfi 
kiadó márc. 15-re alkalmazást vállal. Ajánlatok 
fizetés és munkakör megjelöléssel „Férfikiadó1: 
Biharnagybajom címre kér.

Hosszú gyakorlattá! bíró posta és táv. férfi
kiadó, aki állandóan helyettesítést is vállal, sze
rény feltételek mellett állandó alkalmazást vagy 
postamesteri helyettesítést keres március 1-re 
vagy 15-ikére. Címe: Nagy kiadó, Kiskomárom, 
Zala m.

Szerény igényű kiadónő alkalmazást vállal. 
Szíves megkeresést kér Kisgyörgy Etelka kiadó
nő, Diósgyőr-Vasgyár.

Mindenben perfect, 11 éves postakíadónő 
bármely kerületben alkalmazást vállal. Szíves 
megkereséseket „Postakiadónő“ Szeged, főpos- 
ta-restante címre kér.

Mindhárom szakban jártas kiadónő 10 évi 
gyakorlattal állást keres. Helyettesítést is vál
lal. Körösi Ilona, Valéria-tér 3., Szeged.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: Duchon J.



Fedőlap a P. R. T. 1929. évi 6. számához.

2 6 . Argentina.
Beszélgetések egyelőre csak Budapest és Buenos-Aires közt folytathatók.
A háromperces beszélgetés díja 190 P., minden további percért ennek egy- 

harmada, vagyis 63 P. 34 fillér számítandó.
Beszélgetések csak 15 és 18 óra (középeurópai idő) közt válthatók s azokat a 

beszélgetés napján lehetőleg már a reggeli órákban, vasár- és ünnepnapokon pedig 
legkésőbb 14 óráig kell bejelenteni.

A forgalomban Argentina részéről csak a Transradió Társaság buenos-airesi 
nyilvános állomása vesz részt, ahová a feleket meg kell hívni. Ezért a beszélgeté
seket a magyar-argentinai irányban — külön díj felszámítása nélkül — úgy kell 
kezelni, mint a meghívással bejelentett beszélgetéseket.' A bejelentésben a kívánt 
személyt (esetleg azt, akivel a kívánt személy akadályoztatása esetén beszélni 
kívánnak) oly pontosan kell megjelölni, hogy azt a nyilvános állomáshoz oda
hívni lehessen. A fordított irányban váltott beszélgetéseknél a felhívó a külön 
meghívással bejelentett beszélgetésekhez hasonlóan egy vagy két személyt jelöl
het meg, akivel a beszélgetést folytatni kívánja, amiért azonban külön díj szintén 
nem jár.

Az argentínai magyar irányban bejelentett beszélgetéseknél az előzőleg ér
tesített előfizetőt röviddel azelőtt, mielőtt a beszélgetésre sor kerül, újból értesí
teni kell. Ha az előfizetőnél, ki előzőleg kijelentette, hogy beszélni kész a kívánt 
személy ekkor nincs ott, a beszélgetést külön díj felszámítása nélkül mindaddig 
el kell halasztani, amíg a kívánt személlyel a beszélgetés megtörténhetik. Ha ellen
ben a felhívott előfizető a beszélgetés megkezdése előtt történt felhívásnál kije
lenti ugyan, hogy a kívánt személy beszélni kész lesz, de az összeköttetés létesí
tésekor az még sem akar beszélni, a háromperces beszélgetés díja felszámítandó 
akkor is, ha a beszélgetés nem történt meg.

Legfeljebb 12 percig tartó beszélgetést lehet előre bejelenteni. Ha azonban 
Berlin és Buenos-Aires közt más beszélgetés nem vár lebonyolításra, a beszélge
tés ennél hosszabb ideig is folytatható.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

BUDAPEST 1939. MÁRCIUS «. 7. szám.

Drégelypalánk postahivatal u talványszám jclző 
lyegzőjenek elveszése.

Távírda vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.
Szünetelő postaügynökség.
Helyesbítés.
Utalványtáviratoik =  LC =  táv iratokként is küld

hetők.
Távbeszélő üzenetközvetítés vidéki központok elő

fizetői között.
A távolsági távbeszélgetések bejelentésekor ké t táv 

beszélő állomás hívószámának egyszerre való előjegyzése.

A  Nem zetközi Rádiótávíró-Egyezmény és az ahhoz 
tartozó  Szolgálati Szabályzatok (W ashington 1927.) ki
adása és megrendelése.

Kinevezés.
Átminősítés.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra. 
K im utatás a  létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

T A R T A T O M
bé-

Drégelypalánk postahivatal utalványszámjelző 
bélyegzőjének elveszése.

* 10.050.
Drégelypalánk postahivatal 207. számú 

utalványszámjelző bélyegzője elveszett. A bé
lyegző pótlásáig a hivatal az utalványokon a 
jelzőszámot kézírással helyettesíti s a posta
mester névaláírását alkalmazza.

A postahivatalok az elveszett utalvány- 
számjelző bélyegző lenyomatával esetleg for
galomba kerülő postautalványokat ne fizessék 
ki, hanem előttes igazgatóságukhoz terjesszék 
fel.

Budapest, 1929. évi március hó 4-én.

Távirda vonatfelvigyázói bélyegző elveszése.
8.743.

Tóth Ferenc miskolci vonalfelvigyázó „M. 
kir. távirda vonalfelvigyázó 437” köriratú, to- 
jásdad alakú bélyegzőjét február 17-én Alsó- 
zsolca pályaudvaron elvesztette.

Felhívom a hivatalokat, hogy az említett 
bélyegzőlenyomattal ellátott s hozzájuk beér
kező beadványokat további eljárás végett ter
jesszék fel a debreceni posta műszaki felügye
lőséghez.

Budapest, 1929. évi február hó 28-án.

Szünetelő postaügynökség.
8.326.

A rákosannatelepi postaügynökség folyó 
évi február hó 19-étől kezdve ideiglenesen szü
netel.

Az ügynökség kézbesítő kerületébe tarto
zott Árpád- és Rákosannatelep a einkotai, gr. 
Apponyi- és Szelényi-telep a csömöri, Kisszent- 
mihály-, Margit- és Rokkanttelep pedig a rá- 
kosszentmihályi postahivatal kézbesítő kerüle
tébe osztatott be.

A hivatalok a Helységnévtárt, az Irányí
tási füzetet és a Postahivatalok és ügynöksé
gek névsora című segédkönyvet ennek megfe
lelően helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi február hó 21-én.

Helyesbítés.
ad 5.585.

A hivatalok a P. R. T. folyó évi 5. számá
val megjelent Kivonatos Posta-, Táviró-, Táv
beszélő- és Rádiódíjszabásban a következő he
lyesbítéseket végezzék; a 49. oldalon XXIII. 
1., 9. sorában „s” betűt „ü-re, a 60. oldalon 
Egyiptom b) útirányban küldött 20 kg súlyú
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csomag díját „23 P 75 f”-re, ugyanazon az ol
dalon Finnországba a 2. útirányban küldött 1 
kg. súlyú csomag díját „3 P 50 f ‘-re.

A fenti helyesbítéseket az elárusításra 
szánt példányokban is vezessék keresztül.

Budapest, 1929. évi március hó 5-én.

Utalványtáviratok =  L. C. =  táviratokként 
is küldhetők.

2.571.
Azokkal az országokkal való forgalomban, 

ahová díjkedvezményes tengerentúli (=  LC = ) 
távirat küldhető, utalványtáviratok •—- ha a 
feladó ezt kívánja — az ilyen táviratokra ér
vényes szabályok betartása mellett =  LC =  
táviratokként is feladhatók.

A Nemzetközi Szolgálati Szabályzat 70. 
cikk 5. §. értelmében a feladó által a pénztári 
táviratra Írandó nyilatkozat, mely szerint a 
távirat szövege teljes egészében közértelmü 
nyelven van szerkesztve s annak más értelem 
nem tulajdonítható, mint ami a szövegből ki
olvasható s mely ezenfelül a távirat szerkesz
tésére használt nyelvet is megjelöli, =  LC — 
táviratként küldött utalványtáviratnál termé
szetesen csak az utalványtávirathoz esetleg 
hozzáfűzött magánközleményre vonatkozik, 
magára a pénzátutalás hivatalos szövegére 
azonban nem.

A kir. hivatalok a fentieket aT. Ü.Sz. 53. §. 
3. és 57. §. 3. pontjainál, valamint a P. Ü. Sz. 54. 
§. 8 . pontjánál egyelőre jegyezzék elő. A segéd
könyvek megfelelő kiegészítése iránt pótlékok 
útján fogok intézkedni.

Budapest, 1929. évi február hó 25-én.

Távbeszélő üzenetközvetítés vidéki központok 
előfizetői között.

6.132.
Folyó évi március hó 1-től kezdődőleg táv

beszélő üzeneteket vidéki hálózatok helyi és 
egymás közti távolsági forgalmában is lehet 
közvetíteni.

A Távbeszélőüzleti Szabályzat 53. §. 1. 
pontjának azt a rendelkezését tehát, hogy csak 
a budapesti előfizetők közt a helyi forgalom
ban s a budapesti és vidéki előfizetők közti köl
csönös távolsági forgalomban lehet üzeneteket

közvetíteni, hatályon kívül helyezem s az üze
netközvetítési szolgálatot az ország egész terü
letére kiterjesztem.

Vidéki hálózatok helyi forgalmában az üze
netközvetítés díja üzenetenkint és 2 0  szavan- 
kint 24 fillér.

Egyebekben a Tb. Ü. Sz. 53. §-ának rendel
kezései a vidéki hálózatokban engedélyezett 
üzenetközvetítési szolgálatra is vonatkoznak.

A tömegesen bejelentett azonos szövegű 
helyi távbeszélő üzeneteknél, ha az üzenet 50 
vagy ennél több címre mondandó be és az üze
netközvetítési díjak a megbízás adásakor 
előzetesen fizettetnek, a távbeszélő előfizető
ket a hitelezési díjjal nem kell megterhelni. 
Ilyen esetekben tehát csak az üzenetközvetí
tési díjakat kell beszedni.

A Távbeszélő Díjszabás VI. 3. táblázatát 
a következőképpen helyesbítsék: „3. Üzenet-
közvetítés. (Tb. U. Sz. 53. §.) Az előfizetői ál
lomások között üzenetenként és 2 0  szavanként 
24 fillér. (A budapesti hálózatban ezenfelül a 
számlálógép az üzenetközvetítővel kért össze
köttetést is számolja.)”

A változásoknak a Tb. Ü. Sz.-ben való ke- 
resztülvezetése iránt Pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1929. évi március hó l-én.v

A távolsági távbeszélgetések bejelentésekor két 
távbeszélő állomás hívószámának egyszerre 

való előjegyzése.
46.368.

Kísérletképpen megengedem, hogy a bel
földi távolsági forgalomban kért távbeszélgeté
sek bejelentése alkalmával — ha a hívott elő
fizetőnek egynél több távbeszélő állomása van 
—- a hívó kívánságára két állomás is előjegyez
tessék.

Ilyenkor azonban a kívánt kapcsolási szá
mokon kívül, annak a nevét is elő kell jegyezni, 
akivel a hívó beszélni óhajt.

E kívánságok teljesítéséért külön pótdíj 
jár, melynek összegét a Tbdsz. VI. táblázatá
ban közzétett törlési díj összegében állapítom 
meg-.

Az előjegyzés továbbításakor mindkét ál
lomás hívószámát s a hívott nevét is továbbí
tani kell.

Amikor pedig az ilyen beszélgetés lebo
nyolítására kerül a sor, a rendeltetési központ
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felcsengeti a kijelölt 2  állomást s megtuda
kolja, hogy az a fél, akivel beszólni óhajtanak, 
melyik állomáson tartózkodik. Ennek megtör
ténte után azt az állomást kapcsolja, ahol a 
hívott jelen van.

Ha a kijelölt állomások közül az egyik nem 
jelentkezik, a másikon azonban a hívott fél 
jelen van, a szabályszerű beszélgetési és a ket
tős előjegyzésért járó pótdíj esedékes, de a 
Tb. Ü. Sz. 51. §. 8 . h) pontjában megállapított 
törlési díj nem jár. Ha azonban egyik állomás 
sem jelentkezik, a most megállapított pótdíjon 
felül az egyszeres törlési díj is esedékes.

Ha pedig mindkét állomás jelentkezik 
ugyan, de a hívott egyén egyiken sem tartóz
kodik s a hívó mással nem óhajt beszélni, ak
kor a szabályszerű beszélgetési díjat és a pót
díjat teljes egészében el kell számolni.

A kétszeres előjegyzésért most megállapí
tott pótdíjat csak abban az esetben lehet visz- 
szatéríteni, ha a Tb. U. Sz. 51. §. 1. pontja alap
ján a beszélgetési díjakat teljes egészében 
vissza kell fizetni.

A vasárnapi pótdíj kizárólag a beszélgetés 
után esedékes, a most megállapított pótdíj után 
tehát azt nem kell külön felszámítani.

A két kapcsolási számmal előjegyzett be
szélgetések befejezése után, az indító hivatal
nak be kell mondani, hogy a beszélgetés melyik 
állomással történt s a távbeszélő okmányokon 
ezt a hívószámot alá kell húzni.

A hivatalok és ügynökségek ezt a rende
ltem et a Tb. U. Sz. 43., 49., 51. §-ainál jegyez
zék elő.

A vezérigazgatóság üzemi ügyosztályai és 
az igazgatóságok az újítás körül szerzett ta
pasztalataikról hat hónap elteltével tegyenek 
jelentést.

Budapest, 1929. évi február hó 22-én.

A Nemzetközi Rádiótávíró-Egyezmény és az 
ahhoz tartozó Szolgálati Szabályzatok 

(Washington 1927.) kiadása és megrendelése.
52.716.

A Washingtonban 1927. évi november hó 
25-én kelt és 1929. évi január hó 1-én életbe
lépett Nemzetközi Rádiótávíró Egyezményt a 
törvényhozás az 1929. évi VI. t.-c.-ként iktatta 
törvénybe, míg az egyezményhez tartozó Szol
gálati Szabályzatok közzétételével a törvény

3. §-a értelmében a kereskedelemügyi minisz
tert bízta meg.

Az Egyezmény és az ahhoz tartozó Szol
gálati Szabályzatok eredeti francia szövegét 
és azoknak magyar fordítását könyvalakban 
adom ki.

A szolgálati szabályzatoknak az egyez
mény 13. cikke szerint ugyanaz a hatálya, mint 
magának az egyezménynek.

Minden kérdést, mely a rádiószolgálattal 
kapcsolatban felmerül, e Nemzetközi Rádió
távíró-Egyezmény és az ehhez tartozó Szolgá
lati Szabályzatok értelmében kell elbírálni.

E segédkönyv szétosztása iránt külön in
tézkedem.

Postaalkalmazottak és magánosok a segéd
könyvet a m. kir. posta központi anyagraktá
rától rendelhetik meg. A könyv ára 6  pengő, 
mely összegbe a 2 0 % kezelési költség, 2 % for
galmi adó, valamint az esetleges, csomagolási 
költség már bele van számítva.

A könyv árát portóköteles postautalvá
nyon kell megküldeni a m. kir. posta központi 
anyagraktárának.

Megjegyzem, hogy a rádiótáviratok feladá
sára vonatkozó új szabályok a P. R. T. 1929. 
évi 1., illetőleg a Budapesti Közlöny 1929. évi 
15. számában, az 53.661 /X.—5. számú rendelet
tel külön is közzététettek.

Budapest, 1929. évi február hó 26-án.
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Kinevezés.
6.922.

I. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ki
nevezte: Canic István ellenőrt postafőellenőrré; 
Fuchs Zoltán és Gergely Tibor segédellenőrö
ket postaellenőrökké.

II. A m. kir. posta vezérigazgatója kine
vezte:

1. I. osztályú postatisztekké: Rózsa Gyula, 
dr. Cseh Ferenc, Grabant József és Fluck Ist
ván II. osztályú postatiszteket,

2. ideiglenes minőségű II .osztályú posta
tisztekké: Bacsa József, Balás Károly, ifj. Makk 
József, Németh László, Róza Rezső és Win- 
disch György díjnokokat,

3. postasegédtisztekké: Németh István ke
zelőt, Perger Béla volt postasegédellenőr- és 
Kádas Ferenc volt postasegédtisztdíjnokokat.

4. postasegédtisztnőkké: Verner Katalin és 
Csíki Julianna kezelőnőket,
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5. ideiglenes minőségű postakezelőnőkké. 
Tolnai Gizella, Kovács Elemérné, Magdics Ág
nes, Winter Piroska és Ovardics Julia díjno- 
kokat.

6 . II. osztályú postaszakaltisztté : Bálint 
István jánosi I. osztályú altisztet.

7. I. osztályú postaaltisztekké: Lovász Jó
zsef, Forró Mihály, Molnár Lajos boti, Bor
bély István dukai, Zsédely György csőri, Al
földi Mihály és Akács Imre II. osztályú altisz
teket,

8 . ideiglenes minőségű II. osztályú posta- 
altisztekké: Sárkány Mihály, Szente Pál, Szu- 
lágyi János, Tilinger István, Tunyogi József, 
Újvári Ferenc és Zéman Pál havibéres kisegí
tőszolgákat,

9. I. osztályú vonalfelvigyázóvá: Brutyó
Ferenc II. osztályú vonalfelvigyázót.

Budapest, 1929. évi február hó 14-én.

Átminősítés.
8.987.

Dr. Szendrey Kálmán (50) és dr. Menczer 
Miklós (131) I. osztályú postatisztek a X. fi
zetési osztályban és jelenlegi illetményeik él- 
élvezetében való meghagyásuk mellett posta- 
fogalmazókká minősíttettek át.

Dr. Szendrey Kálmán rangsorszáma a fo
galmazók közt (32), dr. Menczer Miklósé (33).

Budapest; 1929. évi február hó 26-án.

Személyzetiek.
8.228.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1929. 
évi január havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik).

Áthelyeztettek: Visinszky József fogalma
zó 25 Budapestről—Sopronba, Kostyák Lajos 
(főfelügyelő 91 Nagykanizsáról—Budapestre, 
Boros Antal II. oszt. tiszt 37 Kaposvárról— 
Pécsre, Rózsa István II. oszt. tiszt 49 Budapest
ről—Debrecenbe, Gárdonyi Imre II. oszt. tiszt 
247 id. Budapestről-—Újpestre, Lindner Gusz
táv II. oszt. tiszt 285 id. Kecskemétről—Buda
pestre, Choma József 23, Kiss Dezső 167 és 
Major István 493 segédellenőrök Budapestről—

Székesfehérvárrá, Pál Lajos segédtiszt 262 Deb
recenből-- Budapestre. Nagy Károly segédtiszt 
354 Budapestről—Székesfehérvárra, Hebe Julia 
segédtisztnő 185 Nyíregyházáról—Debrecenbe, 
Vagyóczky Mihály I. oszt. altiszt 804 Székes- 
fehérvárról—Budapestre, Süldi János II. oszt. 
altiszt 1645 Békéscsabáról—Gyulára, Szabó Já
nos jászberényi II. oszt. altiszt 2249 Budapest
ről—Jászberénybe, Menyhárt Pál II. oszt. al
tiszt 2280 Békéscsabáról—Budapestre, Antal 
Sándor II. oszt. altiszt 2848 Bajáról—Budapest
re, Nieferkál Antal II. oszt. altiszt 3131 Pécs
ről—Budapestre, Kányicska Flórián II. oszt: 
vonalfelvigyázó 56 Nyírbátorról—Püspök
ladányba.

Felmentettek: Dr. Újvári István segédtit
kár 1 (más állami ágazathoz kineveztetett), 
Kardos Géza II. oszt. tiszt 266, Antal Cs. Sáli- 
dor II. oszt. altiszt 3370.

Nyugdíjaztatfak: Rákóczy Mihály főigaz
gató 3, Kiss Lajos postaszámvevőségi főigaz
gató, Soós Jenő hivatali igazgató 2, Molnár 
Ferenc főfelügyelő 20, Frigyes Ferenc főtiszt 
289, Kuppis Károly ellenőr 27, vitéz Tóth Já
nos segédtiszt 213, Lenk Vilma főellenőrnő 11, 
Harsády József né 569 és Füzessy Sándorné 621 
segédellenőmők, Graffics Istvánné segédtisztnő 
378, Körmendy Imre II. oszt. szakaltiszt 8 , 
Makovi György 25, Dunay Gyula 244, Hájjá 
János 256, Simon János, baki 795 és Keresztes 
Sándor, hódmezővásárhelyi 1340 I. oszt. al
tisztek, Kalmár János gépkocsivezető 26, 
Staffl Ferenc I. oszt. csoportvezető 137.

Meghaltak: Rábolt Antal segédtiszt 238 és 
Varga József hetyei I. oszt. altiszt 139.

Névváltozások: Andredes István felügyelő 
405 =  Andredes István dr., Vidos József I. o. 
tiszt 226 =  Vidos József dr., Kovácsy Pál II. 
oszt. tiszt 44 =  Kovácsy Pál dr., Lagler Jenő 
ellenőr 311 =  Lagler János, Lenkey István se
gédellenőr 447 =  Lenkey István dr., Nyilas 
Matild segédellenőrnő 148 ,==, Varga Lajosné, 
Rád Margit segédellenőrnő 458 =  Gyurikovics 
Jánosné, Kovács Julia segédellenőrnő 506 — 
Lantossy Ágostonné, Hadzsits Stefánia segéd
tisztnő 420 =  Hadzsits Julianna, Lancsik Je- 
nőné segédtisztnő 423 — Lancsek Jenőné, 
Salamon Anna segédtisztnő 628 — Tóth 
Kálmánná, Nvegru János II. oszt. altiszt 2771 
— Fekete János, Veresek József kocsikezelő 
277 =  Fercseg József.

Budapest, 1929. évi február hó 21-én.



7. szám . lÖl

Pályázati hirdetmény.
Jj/ífU 7.498,

Postamesteri állásra, a m. kij:. 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. 
T. 1926. évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi március hó 20-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi február hó 21-én.

Kimutatás
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Betöltendő kiadói állás.
Apar, Tolna megye IV. oszt. hivatal fél

évre szerény igényű, kezdő kiadónőt vagy táv- 
irdából levizsgázott kiadó jelöltet keres, aki a 
géptant kiválóan érti.

Kiadói állást keresnek.
Mindenben perfekt, jó munkás, 11 éves 

kiadó állást keres. Bármely kerületben elmegy 
helyettesnek is. Szives megkereséseket „Posta
kiadónő” Szeged 1. poste restante kér.

önálló, számadásra képes kiadónő, ki már 
többször, mint pm. helyettes is működött, ál
lást keres. Szives megkereséseket Németh 
Margit, Kisunyom postahivatal címre kér.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-u. 18. — Felelős v.: D uchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
—  ,  -----------  " ' ■ ■ ■ ■ -------------------------'

BUDAPEST 1939. MÁRCIUS IO.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

S. szám.

Lefoglalandó sajtótermék.
A légipostaforgailom felvétele a. Nemzetközi Légi- 

forgalmi Rt. útján.
A budapesti országos mezőgazdasági kiállításra 

szánt csomagok súlyhatárának felemelése.
Az új nemzetközi fuvarlevelek ára és ezeknek, va

lamint egyes pénzügyi érték cikk eknek becserélés! díja.
Kalauzposták közlekedésében beállott változás.
Táviratok feladása távbeszélőn.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Posta-Távbeszélő kirendeltség felállítása.

Lefoglalandó sajtótermék.

10.970.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája folyó évi március hó 8-án kelt 
B. 2.761/1929/2. számú végzésével, Budapesten a 
Világirodalom kiadásában, a Vernay rt. wieni. 
cég nyomdájában előállított „Kamasz szere
lem’4 című könyv lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1929. évi március hó 12-én.

A légipostaforgalom felvétele a Nemzetközi 
Légiforgalmi Rt. útján.

11.485.
Közlöm, hogy a téli idény alatt ideiglene

sen szünetelt légipostaforgalom a Nemzetközi 
Légiforgalmi Rt. útján a következő helyekkel 
;ismét megnyílt: Bécs, Prága, Nürnberg, Strass
burg, Páris, Belgrád, Bukarest, Konstantiná
poly, Varsó.

Kinevezéseik.
Átminősítés.
Pályaudvari hivatal behelyezése.
Szünetelő ügynökség megnyitása*. 
Névváltozás.
Forgaiomköri változtatások.
Pályázati hirdetmény.

Kiadói állást keresnek.
K imutatás a létszámból tö rö lt postakiadókról. 

Meghívó.

A légipostái forgalomra megállapított álta
lános feltételek és szabályok szerint tehát ilyen 
küldemények ismét felvehetők.

A repülőgépek naponta (vasárnap kivételé
vel) közlekednek.

A Bécsbe, Prágába, Nürnbergbe, Strass- 
burgba, Párisba és Varsóba indított zárlatok a 
11 órakor induló géppel nyernek továbbítást. A 
Belgrádba, Bukarestbe és Konstantinápolyba 
szóló légipostái zárlatokat pedig a 13 óra 15 
perckor induló repülőgépek szállítják.

Légipostaesomagok egyelőre csak Ausztriá
ba, Bulgáriába, a Szerb-Horvát-Szlovén Király
ság területére és Törökországba küldhetők.

Budapest, 1929. évi március hó 13-án.

A budapesti országos mezőgazdasági kiállí
tásra szánt csomagok súlyhatárának felemelése.

10.605.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü

let folyó évi március hó 21-től 25-ig terjedő idő 
alatt Budapesten országos mezőgazdasági kiál
lítást rendez.

T A R T A L O M
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A kiállítók vagy gyárosok részéről folyó 
évi március hó 18-tól 21-ig bezárólag „Országos 
mezőgazdasági kiállítás Budapest” címre bár
mely postahivatalnál, úgyszintén az érdekelt 
kiállítás rendezősége részéről folyó évi március 
hó 26-tól 29-ig bezárólag kiállítók, vagy gyáro
sok 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.-tól 50 kg.-ig terjedő hivatalos csomagokra 
megállapított díjak járnak.

Egyebekben a debreceni hasonló kiállítás 
tárgyában a P. R. T. 1923. évi 78. számában köz
zétett 32.476. sz. rendeletemben foglaltak, va
lamint a PÜSz. 49. §-ának a terjedelmes csoma
gokra vonatkozó szabályai ezekre a csomagok
ra is érvényesek.

Ez alkalommal figyelmeztetem a hivatalo
kat arra, hogy a P. R. T. 1928. évi 1. számában 
közzétett 40.393. sz. rendelet szerint élő juhok, 
sertések és kecskék postán nem szállíthatók.

Budapest, 1929. évi március hó 14-én.

104

Az új nemzetközi fuvarlevelek ára és ezeknek, 
valamint egyes pénzügyi értékcikkeknek be

cserélés! díja.
5.905.

Az új nemzetközi vasúti fuvarlevél űrlapok 
rendszeresítésére vonatkozó és az 1928. évi R 
R. T. 36. számában közölt 39.539. sz. rendelet 
kapcsán a következőket rendelem el:

1. Az 1928. évi P. R. T. 7. számában közölt 
48.444. sz. rendelet II. részének „Fuvarlevél” c. 
hasábját a hivatalok töröljék és helyébe ra
gasszák a P. R. T. jelen számához csatolt fedő
lapot.

2. Az 1925. évi P. R. T. 9. számában közölt 
1.561. sz. rendelet 16. pontja 2. bekezdésének 3. 
sorában közölt pénzügyi értékcikk becserélési 
díjak pengő értékben kifejezve a következők:

A váltóűrlapoknál darabonkint 4 f, marha- 
levélűrlapoknál darabonkint 8 f, nemzetközi 
gyors- és teheráru űrlapoknál a másodpél
dánnyal együtt 25 f, másodpéldány nélkül 13 f, 
a belföldi forgalomban használható gyors- és 
teheráru űrlapokra darabonkint 12 f a ráfizetés. 

-A becserélési díjat általában az értékcikk el
adási ára és a benyomott bélyeg értékjelzések 
kö^t mutatkozó különbözet adja.

Budapest, 1929. évi március hó 5-én.

Kalauzposták közlekedésében beállott változás*

9.556.
Az Orosháza—Kiskunfélegyháza 174. sz. 

kalauzposta folyó évi március hó 1-től kezdve 
a 7461.. sz. vonat helyett a 7.461., 7562., 7561., 
7461. sz. vonatokban közlekedik.

A hivatalok e változást a P. R. T. múlt évi 
22. számában közzétett 17.634. számú rendelet 
nél jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi március hó 4-én.

Táviratok feladása távbeszélőn.
6.534.

Megengedem, hogy a közhasználatú távbe
szélő állomások előfizetői folyó évi március hó 
15-től kezdve a Táviró Üzletszabályzatban meg
állapított feltételek mellett távbeszélő útján 
előzetes engedély nélkül adhassák fel táviratai
kat Budapesten a központi táviró hivatalnál, vi
déken pedig annál a postahivatalnál (ügynök
ségnél), ahová távbeszélő állomásuk be van 
kapcsolva.

A Táviró Üzletiszabályzat 11. §-ának 6. és 7. 
pontjaiban foglalt kivételek, illetve korlátozá
sok továbbra is érvényben maradnak.

Ha a távbeszélő előfizetők a részükre ér
kezett táviratokat távbeszélőn kívánják kézbe- 
síttetni, ezt bélyegmentes beadványban to
vábbra is attól a postahivataltól (ügynökség
től) kell kérniök, amelyik részükre a távirato
kat kézbesíti.

Minthogy a távbeszélő előfizetők az álta
luk aláírt kötelező nyilatkozatban a távirási 
díjak megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, 
biztosíték letételét — kivéve a Távbeszélő Üz
letszabályzat 50. §-ának 3. pontjában említett 
eseteket — az állomások előfizetőitől — bele
értve a nyilvános táblás állomásokat is -— kö
vetelni nem kell.

A hitelezett távirási díjak meg nem fize
tése esetén az 1928. évi P. R. T. 14. számában 
közzétett 6.606. sz. rendeletem értelmében kell 
eljárni.

A hivatalok a fenti rendeletemet a T. Ü. 
Sz. 11., 27. és 64. §-ainál a Tb. Ü. Sz. 50. és 56. 
§-ainál jegyezzék elő addig is, amíg e §-ok he
lyesbítése iránt pótlék útján intézkedem.

Budapest 1929. évi március hó 9-én.
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Változások a Távíró-Díjszabásban.
3.674.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbe lépett Táviró-Díjszabásban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 9. oldalon Oroszországnál a Szolgálati 
korlátozások hasábba „=  Exprés—‘ szó Írandó.

A 10. oldalon a Törökországra vonatkozó 
h) jegyzet szövegének első fele: „Szám- és betű
jegyes nyelvű távirat nem küldhető, összebe
szélt nyelvű magántávirat csak a rendeltetési 
hivatalnál letett kódexek alapján szerkesztve 
küldhető,” szavak törlendők, az utolsó monda
tot pedig a következőképpen kell kiegészíteni: 
„ de az ilyen táviratok cenzúra tárgyai.”

A 15. oldalon Tchadtó-területnél a via 
France-T. S. F. útirány díjtételénél „*)” jel, lent 
pedig a következő jegyzet írandó: „*) Távirat 
via France-T. S. F. csak Abéché, Ati, Fada, 
Fort-Lamy és Francia Equatorialis Afrika III. 
zónájába tartozó Mao hivatalokhoz küldhető/’ 

A 20. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Panamánál, Bocas del Toro után folyta
tásként írt „Puerto Armuelles” törlendő; Al- 
mirante, Bocas del Toro után új bekezdésként 
írandó: „Puerto Armuelles 6) (via Colon)”; szó
díja az Útirány I. hasábban „4 P 28 f.”

Ugyanezen az oldalon lent a következő 
jegyzet veendő fel: ,,6) Táviratok csak a feladó 
veszélyére fogadhatók el.”

A 25. oldalon a Columbia via Északatlanti 
kábelek—All America útirányokra vonatkozó 
x) jegyzet szövegét a következőképpen kell he
lyesbíteni: ,,x) Ezen az úton a Magdalena tar
tományba (Santa Marta, Cienaga) szóló táv
iratok késnek.”

A 27. oldalon Guyana francia-nál a Szol
gálati korlátozások jegyzetben az RPx-re vo
natkozó jegyzet törlendő, helyette a következő 
szöveget kell írni: „=  RPx =  jelzésű távirat 
nem küldhető.”

A 30. oldalon Kina-nál 2. Hongkong, Sang- 
hai és 3. Többi hivatalnál a via Radio—France 
útirány után ,,4)” jel és a megjegyzések folyta
tásául a következő jegyzet Írandó: ,,4) =  RPx =  
via Radio—France nem küldhető.” Ugyanitt a 
Dél-Kínára vonatkozó jegyzet végén „Hong
kong, Macao és Canton hivatalokhoz távirat 
„via Radio—France” egyelőre nem küldhető” — 
szavak törlendők.

A 31. oldalon Syria és Libanon köztársaság 
után *) jel, lent pedig a következő jegyzet

írandó: „*) Arab nyelven szerkesztett távirat 
nem küldhető.” Ugyanitt LCD: angol után az 
„arab” szó törlendő. Ugyanezen az oldalon 
Sziam szódíja via Transradio 3.98-ról 2.69-re 
helyesbítendő.

A 33. oldalon Gilbert- és Ellice-szigetek 
szódíja 1. Ocean Island via Eastern-Australie 
5.15-ről 4.80-ra, via Északatlanti kábelek—Van- 
kouver—Australie 6.49-ről 6.15-re, via Eastern— 
Suva radio 5.12-ről 4.77-re, via Északatlanti ká
belek—Vancouver—Suva Radio 5.57-ről 5.23-ra, 
2. Tarawa via Eastern—Australie 5.86-ról 5.50- 
re, via Északatlanti kábelek—Vancouver— 
Australie 7.20-ról 6.86-ra, via Eastern—Suva 
radio 5.83-ról 5.48-ra helyesbítendő; ugyancsak 
2. Tarawa-nál a Suva-radio csoporthoz a kö
vetkező új útirány és díjtétel írandó: „via 
Északatlanti kábelek—Vancouver—Suva radio 
.............5.91.”

Ugyanitt 3. Butaritari stb. szódíja via 
Északatlanti kábelek—Suva Radio 6.02-ről 5.68- 
ra helyesbítendő s folytatásul a következő új 
útirány írandó: „Eastern—Suva—Rádió,” szó
díja 5.24.

A 37. oldalon Samoa-szigetek 1. Apia vá
rosnál és 2. Tutuila-nál a via Északatlanti kábe
lek—Vancouver útirányt a következőképpen 
kell kiegészíteni: „via Északatlanti kábdek^-
Vancouver—Suva Radio”; a díjtételek válto
zatlanok maradnak.

A 38. oldalon Timor-sziget után ,,1)” jel, a 
jegyzetek folytatásául pedig a következő jegy
zet írandó: ,,x) Távirat csak a feladó veszé
lyére fogadható el.”

A 49. oldalon a ZLT táviratokra vonatkozó 
második Útirány hasábban via Italcable utáni 
*) jel és a Megjegyzés hasábban a *) jegyzet 
szövege törlendő.

Budapest, 1929. évi március hó 4-én.

Posta-Távbeszélő kirendeltség felállítása.
2.124. :

A budapesti Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület rendezésében tartandó tenyészállat- 
kiállítás tartamára, vagyis folyó évi március hó 
18-tól március hó 28-áig terjedő időre, a X. kér., 
Pongrácz-út mentén fekvő állami tenyész- és 
haszonállatvásártelepen, reggel 8 órától este 19 
óráig működő posta távb. kirendeltség lép 
életbe. A kirendeltség a budapesti 72. számú 
hivatal kirendeltségeként működik.
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A kirendeltség bárhova szóló levélpostai 
(közönséges és ajánlott) küldemények felvéte
lével és leadásával, távirat felvétellel, helyi és 
távolsági távbeszélgetések lebonyolításával, vé
gül postai és pénzügyi bélyegek árusításával bí
zatott meg.

Budapest, 1929. évi március hó 5-én.

Kinevezések.
I.

7.341.
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter Mátis 

Jenő számvizsgálót postaszámvevőségi taná
csossá kinevezte.

Budapest, 1929. évi március hó 6-án.

II.
10.441.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:
1. a m. kir. posta forgalmi tisztviselőinek 

szakában:
a) I. osztályú postatisztekké: Kary Károly, 

Pálúr László, Zombori József, Boros Antal, 
Árki István, Kotsis Zoltán és Fonyó József II. 
osztályú postatiszteket,

b) ideiglenes minőségű II. osztályú posta
tisztekké: Barabás Ödön, Dibáczy Antal, Du- 
dar Mihály, Egri Károly, Eschenbach Károly, 
Földi András, Grommer Ferenc és Horváth 
Lajos díjnokokat,

2. az üzemi férfi tisztviselők szakában pos
tasegédtisztekké: Németh Lajos, Kiss László, 
Kun Elemér postakezelőket,

3. az üzemi nőtisztviselők szakában posta- 
segédtisztnőkké: Kanozsay Ilona, Peller Etelka, 
Böttger Anna, özv. Vargha Ferencné, Vörös 
Mária és Kulcsár Ilona kezelőnőket,

4. a műszaki üzemi tisztviselők szakában 
postaműszaki segédellenőrré: Skopkó Ferenc 
műszaki segédtisztet,

5. ideiglenes minőségű postakezelőnőkké: 
Kisfaludi Gyuláné, Szalay Lászlóné, Szekér 
Mária, Zakariás Margit, Czeczey Julia, Ger- 
stenbrein Margit, Glatz Mária, Kapcza Lajosné, 
Lőrinczi Józsefné, Meszlényi Ilona és Mostol- 
ler Julianna díjnokokat,

6. az altiszti létszámban:
a) II. osztályú postaszakaltisztekké: Ko

vács Antal, Szabó Pál szijjártóházi és Nemes 
Ádám I. osztályú altiszteket,

b) I. osztályú postaaltisztekké: Ács János 
kálózi, Zelenák Imre, id. Szabó Pál nagyper- 
kátai, Boti Sándor, Németh István pápai, Kiss 
Pál gombai, Rátkai Dániel, Balogh János csekei, 
Novotni Lajos, Keresztes Sándor baracskai, 
Mátyus József, Márki József mosdósi és Ka- 
liczka János II. osztályú altiszteket,

c) ideiglenes minőségű II. osztályú posta- 
altisztekké: Andrási József, Bállá János jász
apáti, Kormos János, Petrus László, Szabó La
jos makiári, Szántó Gyula György, Tóth János 
dunavecsei, Vrzala Ferenc, Egri Lajos, Tabányi 
Pál, Zemancsek Ferenc, Bencze János, Ber- 
náth László és Béres József kisegítőszolgákat.

Budapest, 1929. évi március hó 7-én.

Átminősítés.
7.341.

Szecskás Lajos II. osztályú postatiszt (154) 
átminősíttetett ideiglenes minőségű postaszám- 
tisztté.

Budapest, 1929. évi március hó 6-án.

Pályaudvari hivatal behelyezése.
7.689.

Vonyarcvashegy pályaudvari postahivatal 
Vonyarcvashegy községbe helyeztetett be, en
nélfogva a hivatal neve mellől a „pu” jelzés tör
lendő.

A Helységnévtár, Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsora, valamint az Irányítási 
Füzet című segédkönyvek adatai helyesbíten
dők.

Budapest, 1929. évi március hó 8-án.

Szünetelő ügynökség megnyitása.

10.594.
Az ideiglenesen szünetelő rákosannatelepi 

postaügynökség ismét működik.
Az ügynökség ellenőrzés szempontjából a 

csömöri postahivatalhoz osztatott be.
A Helységnévtár, Postahivatalok és Posta

ügynökségek Névsora című segédkönyvek 
megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1929. évi március hó 7-én.
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Névváltoztatás. .
46.427.

Mikebuda pu. ügynökség (Eh. Cegléd 2.) 
neve Ereklyés-re változott.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora, a Helységnévtár és az Irányítási Fü
zet című segédkönyvek megfelelően helyesbí
tendők.

Budapest, 1929. évi március hó 11-én.

Forgalomkqri változások.

16. Bodorfái falumalom O Bodorfa (73. 1.) 
ezentúl u. t. Káptalanfa. ‘

17. Cifracsárda n  Mekényes (80. 1.) ezentúl
u. p. és u. t. Mekényes.

18. Csebény kk. (84. 1.) ezentúl u: t. Ibafa.
19. Cserimalom G> Szentimrefálva (86. 1.) 

ezentúl u. t. Káptalanfa.
20 Csitáripuszta O Bérnecebaráti (88. 1.)

ezentúl u. p. Bernecebaráti.
21. Darány kk. (91. 1.) ezentúl (§D£3 L. is.
22. Dulánszkypuszta Gl Bernecebaráti (97.

1.) ezentúl u. p. és u. t. Bernecebaráti.
23. ELeknuszta O Almáskeresztúr' (100. 1.)

Melléklet a P. R. T. 1929. évi 8. számában közölt 5.905 sz. rendelethez.

Fedőlap az 1928. évi P. R. T. 7. sz.-ban közölt 
48.444. sz. rendelethez.

belföldi gyors darabáruhoz 2 14
„ „ kocsirakonuányhoz 8 20
„ „ áruhoz, bélyegtelein — 12 Csak azok a posta-
„ teher darabáruhoz 2 14 hivatalok,amelyek-
„ „ kocsirakományhoz 8 20 nek engedélyük
„ „ áruhoz, bélyegitelen — 12 van. Rendelhető

nemzetközi gyors darabáruhoz* 2 27 legkisebb mennyi-
t „ „ kocsdrako- ség 1 csomag, en-
M mányhoz* 8 33 nél több pedig csak
ä nemzetközi teher darabáruhoz* 2 27 csomagonkint.
>3 „ „ kocsdrako-

tu mányhoz* 8 33 * A nemzetközi
nemzetközi gyors- vagy teher fuvarlevélürlap

másodpéldány nélkül 2 15 árában a hozzátar-
a hozzátartozó bélyegtelen fu- tozó bélyegtelen

varlevél másodpéldány — ■12 fuvarlevél másod-
nemzetközi gyors, teher kocsi- példány ára benn-
rakományhoz másodpéldány foglaltatik.
nélkül 8 21

a hozzátartozó bélyegtelen fu- •
v a rl évé 1 más o d pél d ány 12

Gl Nagydobsza (108.

iszla (108. 1.) ezentúl u.

. 1.) ezentúl (§jö L. is. 
omogytarnóca (111. 1.)

:. (113. 1.) után Írandó: 
elnevezéssel Agyagos

k. (113. 1.) után fel  ̂
íyagos kk. (Fertőszer- 
egyesítéséből), Sopron 
u. t. Vitnyéd.- 
n  Mozsgó (117. 1.)

önk (119. 1.) ezentúl u.

Gutorfölde (122. 1.)

ködő postaügynökség nevét Bernecebarátira 
változtatom. J

10. Belsőmajor O- Miszla (69. 1.) ezentúl n. 
t. Miszla.

11. Bernece kk. (71. 1.) után Írandó: Ber- 
nevebaráti elnevezéssel Baráti kk.-el egyesült.

12. Bernece kk. (71. 1.) után felveendő: Ber-
necebaráti kk. (Bernece és Baráti kk.-ek egye
sítéséből) Nógrád és Hont k. e. e. vm., vámos- 
mikolai j., E>3 Eh. Kemence, L., Bpest
h é  w Szob.............162., postavig! Bp. V/l.

'13. Bettelmannpuszta O Mekényes (71. 1.) 
ezentúl u. p. Bikái, u. t: Mekényes.

14. Bibortelep GY Miszla (72. 1.) ezentúl u. 
t. Miszla.

15. Bodorfa kk. (73. 1.) ezentúl lí. t. Kápta
lanfa.

Magyarkeszi (122. l.j
C / j  V U  l  U i  U .  u .  i .

34. Gutorfölde GY kk. (123. í.) ezentúl (fjö 
L. is.

35. Gyepükaján kk. (124. 1.) ezentúl u, t. 
Káptalanfa.

36. Gyöngyösmellék kk. (125. 1.) ezentúl 
<§Ő3 L. is.

37. Gyürüfü kk. (127. 1.) ezentúl u. t. Ibafa. 
38: Hámor kk. (129. 1.) ezentúl u. p. és u. t.

Lillafüred.
39. Háromkerülőmalom O Káptalanfa (130.

1.) ezentúl u. t. Káptalanfa. >
40. Horváthertelend kk. (137.1.) ezentúl u. t. 

Ibafa.
41. Hosszúrétpuszta G* Szárazd (137. 1.) 

ezentúl u. t. Szárazd.
42. Ibafa kk. (138. 1.) ezentúl <§£3 L. is.
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, ,43. Istvándi kk. (141. 1.) ezentúl ^ 3  L, is.
44. Istvánmajor O Nagydobsza (141. 1.) 

u. t. Istvándi.
45. Jávorkút ^  Hámor (145. 1.) u. p. és u. t. 

Lillafüred.
46. Jedinkaiszőllő n  Mozsgó (145. 1.) ezen

túl u. t. Mozsgó.
47. Jenőtelek O Káptalanfa (145. 1.) ezen

túl u. t. Káptalanfa.
48. Jeszenszkymajor O Ibafa (145. 1.) ezen

túl u. t. Ibafa.
49. Jeszenszkytanya O Ibafa (145. 1.) ezen

túl u. t. Ibafa.
50. Káptalanfa nk. (150. 1.) ezentúl (§te L. is.
51. Keszi O Majsamiklósvár (156. 1.), ezen

túl u. t. Fürgéd.
52. Kisdobsza kk. (160. 1.) ezentúl u. t. 

Istvándi.
53. Kishegy O Felsőörs (161. 1.) ezentúl u. 

t. Felsőörs.
54. Kisibafa C> Ibafa (162. 1.) ezentúl u. t. 

Ibafa.
55. Kismányok kk. (164. 1.) ezentúl u. t. 

Nagymányok.
56. Kocsistanya O Szabolcsveresmart (169. 

1.) ezentúl u. p. Szabolcsveresmart.
57. Koplalócsárda C* Bodorfa (170. 1.) ezen

túl u. t. Káptalanfa.
58. Korpád kk. (171. 1.) ezentúl u.t. Ibafa.
59. Kőmalom O Szentimrefalva (173. 1.) 

ezentúl u. t. Káptalanfa.
60. Köveskutpuszta C> Felsőörs (175. 1.) 

ezentúl u. t. Felsőörs.
61. Lakihegy (179. 1.) után felveendő: Laki

hegyi rádióállomás ^  Szigetszentmiklós, Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vm., ráckevei j., u. p. és u. t. 
Csepel.

62. Liget kk. (183. 1.) ezentúl u.t. Magyar
szék.

63. Ligetpuszta ^  Liget (183. 1.) ezentúl u. 
t. Magyarszék.

64. Lillafüred Hámor (183. 1.) ezentúl
postahivatal, ennélfogva u. p. és u. t. Diósgyőr 
helyett beírandó: Aä^ 3-3L,J? Hatvan jbSZZöí* 
M iskolc.............. 534., postáig. D.

65. Lovaspuszta O Somlóvásárhely (184. 1.) 
ezentúl u. t. Káptalanfa.

66. Ludmillamajor O Miszla (185. 1.) ezen
túl u. t. Miszla.

67. Magyarkeszi nk. (187. 1.) ezentúl 0Ő3 
L. is.

68. Magyarszék kk. (187. 1.) ezentúl ©Ő3 
L. is.

69. Majosháza nk. (188. 1.) u p. helyesen 
Szigetcsép.

70. Majsamiklósvár nk. (188. 1.) u. p. helye
sen Tamási.

71. Matyókmalom ^  Ibafa (192. 1.) ezentúl 
u. t. Ibafa.

72. Mecsekpölöske kk. (193. 1.) ezentúl u. t. 
Magyarszék.

73. Mekényes nk. (194. 1.) ezentúl <§£3 L. is.
74. Mesterhegy ^  Liget (195. 1.) ezentúl u.

t. Magyarszék.
75. Miszla nk. (197. 1.) ezentúl © ö  L. is.
76. Mohartelek O Majsamiklósvár (198 1.) 

ezentúl u. t. Magyarkeszi.
77. Mozsgó kk. (200. 1!) ezentúl 0 P  ̂ L. is.
78. Nagydobsza kk. (203. 1.) ezentúl u. t. 

Istvándi.
79. Nagymányok kk. (206. 1.) ezentúl 65#  

L. is.
80. Nagymányoki bányatelep C* Nagymá

nyok (207. 1.) ezentúl u. t. Nagymányok.
81. Nemeshany kk. (210. 1.) ezentúl u. t. 

Káptalanfa.
82. Németszék kk. (212. 1.) ezentúl u. t. 

Magyarszék.
83. Ómassa Hámor (217. 1.) ezentúl u. p. 

és u. t. Lillafüred.
84. ödönvölgypuszta ^  Mozsgó (219. 1.) 

ezentúl u. t. Mozsgó.
85. öreghegy O Felsőörs (220. 1.) ezentúl

u. t. Felsőörs.
86. Pétermonostora O Pálmonostora (228. 

1.) után írandó: egyesítve Pálmonostora kk.-el.
87. Pusztabánréve O Mezőtúr (233. 1.) után 
K” jelzés beírandó.
88. Rádiházapuszta r* Gutorfölde (237. 1.) 

ezentúl u. t. Gutorfölde.
89. Rozsálvpuszta O Szabolcsveresmart 

(242. 1.) ezentúl u. p. Szabolcsveresmart.
90. Sárosfőmajor^Káptalanfa (247. 1.) ezen

túl u. t. Káptalanfa.
91. Szabástelep O Csébény (255. L) ezentúl 

u. t. Ibafa.
92. Szabolcsveresmart (255. 1.) kk.-ben pos

taügynökség nyílt meg, ehhez képest u. p. 
és jelzés helyett beírandó: ESD Eh. Dögé,
Nyíregyháza »  Záhony, Kisvárda..........
1862., postáig. D. III/3.

93. Szarvaskorcsma Bernecebaráti (258. 
1.) ezentúl u. p. és u. t. Bernecebaráti.

94. Szárazd nk. (257. 1.) ezentúl* §£3 L. is.
95. Szentgálitanya Mozsgó (262. 1.) ezen

túl u. t. Mozsgó.
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96. Szentimrefalva kk. (262. 1.) ezentúl u. t. 
Káptalanfa.

97. Szentlászló kk. (263.-1.) ezentúl L. is.
98. Szentlélekpuszta Gyürüfü (263. 1.)

ezentúl u. t. Ibafa. .
99. Szentmiklóspuszta O Mozsgó (264. 1.) 

ezentúl u. t. Mozsgó.
100. Szőllőhegy n  Ibafa (268. 1.) ezentúl 

u. t. Ibafa.
101. Szőllőhegyek Miszla (269. 1.) ezentúl 

u. t. Miszla.
102. Szőllőmájtanya O Erdőhorváti (269. 1.) 

u. t. helyesen Tolcsva.
103. Szülök kk. (270. 1.) ezentúl L. is.
104. Tőgyesszög (Vightanya) O Szabolcs^ 

veresmart (282. 1.) ezentúl u. p. Szabolcsveres- 
mart.

105. Ujlakipuszta Vizslás (286. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Zagyvapálfalva.

106. Ujmassá Hámor (287. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Lillafüred.

107. Újtelep O  Magyarkeszi (288. 1.) ezen
túl u. t. Magyarkeszi.

108. Vadvízpuszta O Nagymányok (290. 1.) 
ezentúl u. t. Nagymányok.

109. Vásárosbéc kk. (293. !.) ezentúl u. t. 
Szentlászló.

1KV. Vitorág O Magyarlukafa (299. 1.) ezen
túl u. t. Szentlászló.

111. Zsupposimalom n  Nemeshany (305. 1.) 
ezentúl u. t. Káptalanfa.

A 6., 9., 64. és 92. tétel alatti változást a 
hivatalok vezessék keresztül a „M. kir. Posta- 
hivatalok és Postaügynökségek Névsora" című 
segédkönyvben is.

Budapest, 1929. évi március hó 9-én.

II.. ■ ■ * * 
5.182.

Bénye kk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm, mo-. 
nori j., JS1 Eh. ezentúl Gomba.

Budapest, 1929. évi február hó 20-án.

Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és posta
ügynökségek névsora“ című segédkönyvben.

8.280.
Fegyvernek 1. sz. (28. 1.) postahivatal neve 

mellé a „K” jelzés beírandó.
Levelek után (49. 1.) felveendő: 2457., 534., 

4. Lillafüred, Borsod vm., Debrecen, Hatvan 
amm ama Miskolc.

Résznek (71. 1.) postahivatal neve mellől a 
„gy” jelzés törlendő.

Tornyosnémeti (86. 1.) postahivatalnál
Zemplén vm. helyett Abaúj vm. Írandó.

Budapest, 1929. évi március hó 11-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett 

10.302.
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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 1929- 
évi március hó 20-ig nyújtandók be. Az általá
nos feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1929. évi március hó 7-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók személyi adatairól.
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Kiadói állást keresnek.

Mindhárom szakban jártas kiadónő állást 
keres. Helyettesítést is vállal. Körösi I., Szeged. 
Valéria-tér 3.

Hivatalvezetésben teljesen jártas kiadó, he
lyettesítést vagy állandó alkalmazást vállalna 
azonnal. Cím: „Férfi kiadó” Egyek (Hajdú m.).

Kiadónő, lehetőleg Borsodban vagy kör
nyékén alkalmazást vállal április 15-re. Címe: 
„Kiadónő” Szabadszállás.

Több évi gyakorlattal bíró kiadónő április 
1-től alkalamzást vállal. Szíves megkeresést kér: 
Verebély Rózsa, Ujkécske, Vásár-utca 17.

Minden szakban jártas, tízévi gyakorlattal 
bíró kiadónő állandó alkalmazást vállal április 
1-ére vagy 15-ére, vagy azonnalra is. Cím: 
Frantich Valéria, Tamási, Tolna megye.

Mindhárom szakban képesített, többévi 
gyakorlattal bíró posta-távirda férfi kiadó, aki 
többízben postamestereket helyettesített, he
lyettesítést, esetleg állandó alkalmazást keres 
március 15-re vagy április 1-re. Címe: „Posta
kiadó” Letenye, Zala megye.

Meghívó.
A Postaalkalmazottak Országos Méhész- 

egyesülete 1929. évi április hó 14-én* (vasárnap) 
délelőtt 11 órakor a „Postatisztviselők Országos 
Kaszinója” és az „Üzemi Tisztviselők Országos 
Egyesülete” közös helyiségeiben (VIII. kér., 
Szentkirályi-utca 40., II. emelet) évi rendes köz
gyűlést tart, melyre az egyesület tagjait és az 
összes érdeklődő postás kartársakat tisztelet
tel meghívja az Elnökség.

Tárgysorozat.
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az 1928. évi működésről.
3. Az 1928. évi zárószám,adás bemutatása.
4. Pénztárvizsgálóbizottság jelentése.
5. Az 1929. évi költségvetés bemutatása és 

letárgyalása.
6 . Az alapszabály 19. §-a alapján a választ

mány egyharmad részének kisorsolása és meg
választása.

7. Indítványok.**
8 . Szakelőadás.

* Ha ,a közgyűlésen, április hó 14-én a tagok hatá
rozatképes szám ban nem jelennének meg, az ú jabb  köz
gyűlés ugyanott április hó 21-én (vasárnap) délelő tt 11. 
órakor a  m egjelent tagok szám ára való tek in te t nélkül 
fog m egtartatni.

** A  közgyűlésre szóló indítványok 8 nappal előbb 
írásban bejelentendők, m ert különben nem tárgy,álhatók.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

BUDAPEST 1039. MÁRCIUS 33.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.
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T A R T
A ném et „G ráf Zeppelin“ léghajó utasai által a M a

gyarország területén való átrepülés tartam a alatt ledobott 
postaküldemények.

Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Fémpénz beszolgáltatásokat tartalm azó zacskók gon

dos lezárása és a mulasztó hivatalok elleni eljárás szabá
lyozása.

U tánvételes csomagforgalom berendezése Egyiptom 
mal.

Az Am erikai Egyesült-Államokba szóló csomagok 
súlyhatárának felemelése.

Uj postahivatal megnyitása.
Szünetelő postaügynökség.
Helyesbítés.
Figyelm eztetés a táviratok kézbesítésénél „Értesítő“ 

hátrahagyására.
Betűkkel ír t sorszámok korlátlan használata az L C  |

A L O M
táviratok szövegében.

A  távbeszélőn feladott m agántáviratok nyelve.
A  m agyar—danzigi és m agyar—dán távbeszélő forga

lom díjváltozása.
Távbeszélő előfizető neve vagy állomásának száma 

utáni tudakozódás rendszeresítése a Belgiummal való táv
beszélő forgalomban.

Forgalomköri változások.
V áltozás a Táviró-Díjszabás-ban.
Visszaminősítés, illetőleg átminősítés.
20. K im utatás elveszett igazolójegyekről.
Pályázati hirdetm ény hivatalvezetői állásra.

Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ény hatályon kívül helyezése. 

Helyesbítés.
K im utatás a  létszámból tö rö lt postakiadókról.

Kiadói állást keresnek.

A német „Graf Zeppelin“ léghajó utasai által 
a Magyarország területén való átrepülés tar

tama alatt ledobott postaküldemények.
12.378. -

A német postaigazgatás értesítése szerint 
a „Gráf Zeppelin“ nevű léghajó e hó 25. körül 
több napig tartó középtengeri útra indul, 
amelyről visszatérve Belgrád vagy Orsóvá fe
lől, Magyarország területe felett fog átrepülni.

Az utasoknak a léghajón feladott küldemé
nyeit zsákba fogják tenni, amelyen francia és 
— a magyar terület felett — magyar nyelven 
az a kérelem lesz, hogy a zsák postaanyagot 
tartalmaz és a megtaláló szíveskedjék azt a leg
közelebbi postahivatalban átadni.

Felhívom ennélfogva a postahivatalokat, 
hogy amennyiben ilyen zsákot a hivatalnak 
átadnak, azt bontsák fel és a küldeményeket, 
amelyek már lebetűzött német bélyeggel van
nak ellátva, újból betűzzék le, — a levelezőla
pokat az előoldalon, a leveleket a hátlapon — 
s azután a küldeményeket rendes postai úton 
továbbítsák.

Budapest, 1929. évi március hó 2 2 -én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
12.181.

A budapesti kir. uüin.etőtörvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi március hó 14-én kelt B.
3.098/2.—1929. számú végzésével, Komor Zoltán 
fordításában, Budapesten, az Athenaeum rész
vénytársaság nyomdájában előállított és kiadá
sában megjelent Guido da Verona: „Élők
Pokla“ című könyv lefoglalását 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, 1929. évi március hó 17-én.

II.
12.444.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi március hó 19-én kelt B.
3.240/1929. számú végzésével a „Népszava“ 
című napilap 1929. évi március hó 19-én megje
lent 64. számának lefoglalását rendelte el.
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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, 1929. évi március hó 19-én.

Fémpénz beszolgáltatásokat tartalmazó zacs
kók gondos lezárása és a mulasztó hivatalok 

elleni eljárás szabályozása.
5.277.

Azt tapasztalom, hogy a postahivatalok a 
fémpénz beszolgáltatásokat tartalmazó zacs
kók lezárásánál nem járnak el a P. R. T. 1926. 
évi 63. számában közzétett 136.795. sz. rendelet
1 0 . pontjában foglaltak határozmányai szerint. 
Nevezetesen öreg, elhasznált és összevarrott 
zsákokat használnak.

A zacskó címfüggvényén alkalmazott vi- 
aszpecsétlenyomatból pedig a felvevő hivatalt 
sokszor teljes lehetetlenség megállapítani.

Minthogy ilyen esetek nemcsak visszaélé
sekre adhatnak alkalmat, hanem az átrovatoló, 
valamint a mozgó- és kalauzpostáknál a jegyző- 
könyvi eljárás és átcsomagolás miatt felesleges 
munkát okoznak, nyomatékosan figyelmezte
tem a hivatalokat, hogy a beszolgáltatások ké
szítésénél a fent idézett rendeletemhez alkal
mazkodjanak.

A gyűjtő postahivatalok a beszolgáltatá
sok és zsákok lezárásánál észlelt rendellenes
ségeket a beszolgáltató hivatalnak jelentsék 
vissza, ismétlődés esetén pedig előttes hatósá
guknak jelentsék.

Az igazgatóságok pedig az ilyen postahiva
talokat büntessék meg.

Budapest, 1929. évi március hó 20.

' Utánvételes csomagforgalom berendezése 
Egyptommal.

10.237.
Egyptommal az utánvételes csomagforga

lom a folyó évi március hó 1 -vel megnyílt.
Ebben a forgalomban minden magyar pos

tahivatal résztvehet, ellenben Egyptomba csak 
azokhoz a postahivatalokhoz lehet utánvételes [

I csomagokat felvenni, amelyek a közönséges 
utalványforgalomban is részt vesznek. E hiva
talok névsorát a P. R. T. 1928. évi 41. számában 
közzétett 40.701. számú rendelet végén közölt 
kimutatás sorolja fel.

Az utánvétel legnagyobb összege mindkét 
irányban 40 angol font.

Az angol fontban kifejezett összeget a 
szállítólevélen és utalványon francia nyelven 
kell feltüntetni s pengőben befizetni.

Az Egyptomból Magyarországba érkező 
utánvétek utalványok átszámítását pengőre az 
utalványkicserélőhivatal végzi. E végből az 
egyptomi postaigazgatás* az utánvétek utalvá
nyokat éppen úgy, mint a közönséges utalvá
nyokat, eme hivatalhoz irányítja, mely az utal
ványozott összeget a P. R. T.-ban közölt fent- 
idézett rendeletben előírt módon átszámítja 
pengőre.

Ha valamely Egyptomból Magyarországba 
küldött utánvétek utalvány az utalványkicse
rélő hivatal kikerülésével közvetlenül érkezne 
a rendeltetési postahivatalhoz, úgy e hivatal az 
utánvétek utalványt haladéktalanul küldje el 
az átszámítás eszközlése végett zárt boríték
ban a m. kir. posta utalványkicserélő hivata
lához.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet 
a P. R. T.-ben közölt fentidézett rendeletnél, 
valamint a Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbe
szélő- és Rádi^díjszabás 40. oldalán „Utánvé
tek forgalom a következő országokkal van“ 
című táblázatban Egyptomnál a jelenlegi be
jegyzés mellé.

Budapest, 1929. évi március hó 13-án.

Az Amerikai Egyesült-Államokba szóló csoma
gok súlyhatárának felemelése.

9.334.
Az Amerikai Egyesült-Államokba az ame

rikai állami posta útján ezentúl csomagok 2 0  

kg. súlyig küldhetők.
A hivatalok azért a Csomagdíjszabás 6 8 . 

oldalán a I. a. útiránynál a 3. és 4. hasábba ír
ják be:

15 ícg-ig 13 P 90 f.
20 kg-ig 18 P 55 f.

Ugyancsak a Csomagdíjszabás 69. oldalán



Melléklet a P. R. T. 1929. évi 8. számában közölt 5.905 sz. rendelethez.

Fedőlap az 1928. évi P. R. T. 7. sz.-ban közölt
48.444. sz. rendelethez.

belföldi gyors darabáruhoz 2 14
„ „ kocsirakományhoz 8 20
„ „ áruhoz, bélyegtelein — 12
„ teher darabáruhoz 2 14
„ „ kocsirakományhoz 8 20
„ „ áruhoz, bélyegtelen — 12

Fu
va

rl
ev

él

nemzetközi gyors darabáruhoz* * 2 27
„ „ kocsirako-

8mányhoz* 33
nemzetközi teher darabáruhoz* 2 27

„ „ kocsirako-
8 33mányhoz*

nem zetközi gyors- vagy teher
15m ásodpéldány nélkül 

a hozzátartozó bélyegtelen fu-
2

12varlevél m ásodpéldány 
nemzetközi gyors, teher kocsi
rakom ányhoz m ásodpéldány 
nélkül

a hozzátartozó bélyegtelen fu-
8 21

12várlevél m ásodpéldány

Csak azok a posta- 
hivatalok,am elyek
nek engedélyük 
van. R endelhető 

legkisebb m ennyi
ség 1 csomag, en
nél több pedig csak 

csomagonkint.

* A  nem zetközi 
fuvarlevélürlap 

árában a hozzátar
tozó bélyegtelen 
fuvarlevél másod- 
példány ára benn- 
foglaltatik.
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a I. b. útiránynál (a Fülöp-szigetekre stb.) a 3.,
4. hasábba pedig írják be:

11 kg-ig 29 P 05 f.
12 kg-ig 30 P 70 f.
13 kg-ig 32 P 40 f.
14 kg-ig 34 P 10 f.
15 kg-ig 35 P 75 f.
16 kg-ig 40 P 95 f
17 kg-ig 42 P 65 f.
18 kg-ig 44 P 30 f.
19 kg-ig 46 P — f.
20 kg-ig 47 P 70 f.

Budapest, 1929. évi március hó 13-án.

Uj postahivatal megnyitása.
10.941.

Budapest székesfőváros IX. kerületében 
lévő Mária Valéria-telepen folyó évi április hó 
1-én Budapest 99. elnevezéssel egyelőre nem 
egyesített IV. osztályú postahivatal nyílik meg. 

Az új hivatal utalványjelző száma 178. 
Budapest, 1929. évi március hó 12,-én.

Szünetelő postaügynökség.
9.714.

A sóshartyáni postaügynökség folyó évi 
február hó 28-tól kezdve ideiglenesen szünetel. 
Ennek folytán Sóshartyán kisközség a zagyva- 
pálfalvai postahivatal kézbesítő kerületébe 
osztatott be.

A hivatalok a Helységnévtárt, az Irányítási 
füzetet és a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsora című segédkönyvet ennek megfelelően 
helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi március hó 8 -án.

Helyesbítés.
ad 5.031.

„Közönséges tértivevényes levélpostai kül
deményekről nyilvántartás vezetése postames
teri hivataloknál“ címen a folyó évi P. R. T. 6 . 
számában megjelent 5.031 számú rendelet 6 . so
rában „díjátalányozásban résztvevő“ szavakat 
törölni kell és helyébe be kell írni: „a P. U. Sz. 
44. §. 6 . pontjában említett“ szavakat.

Budapest, 1928. évi március hó 13-án.

Figyelmeztetés a táviratok kézbesítésénél „Ér
tesítő“ hátrahagyására.

8.770.

Ismételten panasz merült fel, hogy a táv
iratkézbesítők a T. Ü. Sz. 62. §-ának 3/b. és 3lc. 
pontjában, illetőleg a táviratkézbesítők részére 
kiadott „Utasítás“ 20., 2 1 . és 22. §-ában felsorolt 
esetekben „Értesítő“-t nem hagynak hátra. E 

~ mulasztás miatt a címzett vagy egyáltalán nem, 
vagy csak késedelmesen szerezhet tudomást 
arról, hogy részére távirat érkezett.

Az említett szabályok szerint nemcsak ak
kor kell „Értesítő“-t hátra hagyni, ha a címzett 
lakásán senki sincs otthon vagy nincsen olyan 
egyén, aki a címzett távollétében a távirat átvé
telére jogosult és ezért a táviratot a levélszek
rényben kell elhelyezni, hanem akkor is, ha a 
kézbesítő a táviratot a házmesternek adta át.

Ugyancsak ,,Értesítő“-t kell hátrahagyni ak
kor is, ha a címzett lakásán nincsen senki, aki 
a táviratot átvehetné, a címzettnek levélszekré
nye sincs, amelyben a távirat elhelyezhető 
volna és nincs a házban házmester sem, tehát 
a kézbesítőnek a táviratot vissza kell vinni a hi
vatalba.

Végül „Értesítőit kell hagyni akkor is, ha 
a távirat a címzett saját kezéhez kézbesítendő, 
de a címzett nincsen odahaza, vagy pedig, ha a 
kézbesítő a távirat címében megjelölt helyen 
arról értesül, hogy a címzett még nem érkezett 
meg. Ez az utóbbi szabály nem vonatkozik az 
olvan szállodákba címzett táviratokra, amelyek 
kézbesítő könyvvel el vannak látva.

Utalással a Sz. Gy. IV. rész, 36. és 39. f. sz. 
alatt foglaltakra, felhívom a hivatalvezetőket 
(postamestereket), hogy a táviratkézbesítőket 
teendőikre megfelelően oktassák ki, gondos- 
kod ianak arról, hogy a kézbesítők, ha kézbesí
tő-kőrútra kiindulank, Értesítő-nyomtatvánnyal 
el legyenek látva és a hivatalvezető vagy az ez
zel megbízott tisztviselő időnkint ellenőrizze, 
hogy a kézbesítők szükség esetén hagynak-e 

í hátra „Értesítőit és ezt megfelelően (tartósan) 
függesztik-e ki a címzett lakásának ajtajára.

Ha a kézbesítő „Értesítőit nem hagy hátra, 
ez részéről súlyos kötelességmulasztás, amely
ért felelősségre kell vonni, ha pedig figyelmez
tetés után ismét ilyen mulasztást követ el, meg 
kell büntetni.

A postaigazgatóságoknak (a postavezér
igazgatóság 8 . és 9. ügyosztályának) hivatal-
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vizsgálattal megbízott tisztviselői a helyszínen [ 
minden alkalommal győződjenek meg arról, 
hogy a táviratkézbesítők a kézbesítés szabá
lyait tudják-e és kézbesítő-kőrútjukra való ki
indulásuk alkalmával van-e náluk Értesítő
nyomtatvány és kézbesítési utasítás.

Budapest, 1929. évi március hó 16-án.

Betűkkel írt sorszámok korlátlan használata az 
LC. táviratok szövegében.

10.219.
Értesítem a hivatalokat, hogy a betűkkel 

írt sorszámok az LC. táviratok szövegében 
mint , első“, „második“, „premier“ first erste 
deuxiéme „second“, „zweite“ stb. korlátlanul 
alkalmazhatók s azokat az egyharmad szó
számig engedélyezett betűkkel kiírt vagy szám
jegyekkel írt számok, kereskedelmi jelzések és 
rövidített kifejezések közé számítani nem kell.

A kir. hivatalok a fentieket a Táviró Díj
szabás 43. oldalán a 3. Díjkedvezményes tenge
rentúli (LC.) táviratok 1. pont 3. bekezdésének 
7. sorában „meg nem haladhatja“ szavak után, 
valamint a T. U. Sz. 57. §. 2. pont első bekezdé
sének végén folytatólag jegyezzék elő. A T. Ü. 
Sz. megfelelő kiegészítése iránt pótlék útján 
fogok intézkedni.

Budapest, 1929. évi március hó 19-én.

A távbeszélőn feladott magántáviratok nyelve.
8.752.

A távbeszélőn feladott magántáviratok 
nyelve és szószáma tekintetében eddig fenál- 
lott korlátozást folyó évi április 1 -vel megszün
tetem és megengedem, hogy az ily táviratokat 
a szavak számára való tekintet nélkül titkos 
(összebeszélt, szám és betűjegyes) nyelven is 
fel lehessen adni.

A hivatalok ennélfogva a „Távíró-Díjsza
bás“ 2. oldalán és a „Kivonatos Posta-Táviró- 
Távbeszélő és Rádió-Díjszabás“ 90. oldalán 
a „Táviratok feladása távbeszélő útján“ 
felírású részben „A távbeszélő útján feladandó, 
belföldre szóló táviratok csak magyar szöve- 
gűek lehetnek. Külföldre szóló ily táviratok a 
megengedett közértelmű nyelveken is szer
keszthetők, de ebben az esetben legfeljebb 
50 szóból állhatnak“ szövegű két mondatot, a 
T. U. Sz. 1 1 . §-ának 7. pontját pedig teljes egé
szében töröljék.

Félreértések elkerülése végett figyelmezte
tem a hivatalokat, hogy a titkosnyelvű távira
tok, még ha távbeszélőn adatnak is fel, csak 
azokba az országokba küldhetők, amelyek a tit
kosnyelvű táviratozást megengedik.

Budapest, 1929. évi március hó 16-án.

A magyar-danzigi és magyar-dán távbeszélő
forgalom díjváltozása.

9.329.
A magyar danzigi és magyar-dán távbe

szélőforgalomban az egyes díjtételek a folyó 
évi április hó 1-től való érvénnyel 1 P 35 fillér
rel olcsóbbodnak.

A hivatalok erre való tekintettel az 1929. 
évi január hó 1-én megjelent Távbeszélő-Díj
szabásban a következő változásakot vezessék 
keresztül.

A 15. oldalon Danzignél a díjtételt 10 P 65 
fillérről 9 P 30 fillérre; az oldal alján levő táb
lázatban pedig a 10 P 65 f. díjtételt 9  P 30 fil
lérre, a 3 P 55 fillért 3 P 10 fillérre, a 6  P 40 fil
lért 5 P 60 fillérre, a 2 P 15 fillért 1 P 90 fillérre 
javítsák.

A 16. oldalon Dániánál az I. díjöv díjtéte
lét 12 P 45 fillérről 11 P 10 fillérre, a II. díjöv 
díjtételét 13 P 15 fillérről 11 P 80 fillérre; az ol
dal alján levő táblázatban pedig a 12 P 45 f. díj
tételt 11 P 10 fillérre, 4 P 15 fillért 3 P 70 fillérre, 
7 P 50 fülért 6  P 70 fillérre, 2 P 50 fillért 2 P 25 
fillérre, 13 P 15 fillért 11 P 80 fillérre, 4 P 40 fil
lért 3 P 95 fillérre, 7 P 90 fillért 7 P 10 füérre, 2 
P 65 fillért 2 P 40 fillérre javítsák.

Ugyanezt a díjváltozást a hivatalok a „Ki
vonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió- 
Díjszabás“ 103. és 104. oldalán is jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi március hó 14-én.

Távbeszélő előfizető neve vagy állomásának 
száma utáni tudakozódás rendszeresítése a Bel

giummal való távbeszélő forgalomban.
11.588.

A f. évi április hó 1-től kezdve a Belgium
mal való távbeszélő forgalomban távbeszélő 
előfizető neve vagy állomásának száma utáni 
tudakozódás (demande de renseignements) kér
hető.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő-Díjszabás“
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12-ik oldalán, valamint a „Kivonatos Posta-, 
Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás“ 1 0 2 . 
oldalán Belgiumnál az említett külön szolgálat
nál a „nem kérhető“ megjegyzést „kérhető“-re 
javítsák;

Budapest, 1929. évi március hó 22-én.

Forgalomköri változások.
10.922.

1. Ágg kk. (48. 1.) ezentúl u. t. Kisvaszar.
2. Almáspuszta Cl Ág (50. 1.) ezentúl u. t. 

Ki svaszar.
3. Alsófakos Cl Hahót (51. 1.) ezentúl u. t. 

Hahót.
4. Alsóöreghegy O Hahót (52. 1.) ezentúl u.

t. Hahót.
5. Alsópapi Cl Fáj (53. 1.) ezentúl u. p. Sze

mere, u. t. Bakta.
6 . Babarc kk. (58. 1.) ezentúl L. is.
7. Babarci puszta O Babarc (58. 1.) ezentúl

u. t. Babarc.
8 . Bacsótanya O  Bakta (59. 1.) ezentúl u. t. 

Bakta.
9. Bakonya kk. (60. 1.) ezentúl u. t. Kővágó

szőllős. s
10. Bakta kk. (61. 1.) ezentúl L. is.
11. Belmajor Cl Lovasberény (6 8 . 1.) ezen

túl u. t. Vereb.
12. Békapuszta Cl Csikóstöttös (67. 1.) ezen

túl u. t. Kaposszekcső.
13. Beret kk. (70. 1.) ezentúl u. t. Bakta.
14. Cigánytelep Cl Kisvaszar (81 1.) ezentúl

u. t. Kisvaszar.
15. Csárda Cl Cserkút (83. 1.) ezentúl u. t. 

Kővágószőllős.
16. Cserkút kk. (8 6 . 1.) ezentúl u. t. Kővágó

szőllős.
17. Csikóstöttös kk. (87. 1.) ezentúl u. t. 

Kaposszekcső.
18. Csuszitanya Cl Vereb (90. 1.) ezentúl u.

t. Vereb.
19. DaruszőllőhegyCi Előszállás (92. 1.) u. p. 

és u. t. helyesen Előszállás.
20. Detek kk. (94. 1.) ezentúl u. t. Bakta.
21. Erdőkürt kk-nél (102. 1.) „T L “ jelzés 

után „K“ írandó, ehhezképest ezentúl u. t. 
Kálló.

22. Ereklyéstül Nagykőrös (102. 1.) „u. p. és
u. t. Nagykőrös helyett“ beírandó: Sä Eh.

Cegléd 2., Cegléd zaHZZBKupái Kovács-major, 
57. u. t. Cegléd, postáig. Sz.

23. Fancsal kk. (105. 1.) ezentúl u. t. Bakta.
24. Fancsali tanya Cl Fancsal (105, 1.) ezen

túl u. t. Bakta.
25. Felsőfakos Cl Hahót (108. 1.) ezentúl u. 

t. Hahót.
26. Felsőmajor O Vereb (110. 1.) ezentúl u.

t. Vereb.
27. Felsőöreghegy O Hahót (110. 1.) ezentúl

u. t. Hahót.
28. Gálfimalom O Kővágószőllős (117. 1.) 

ezentúl u. t. Kővágószőllős.
29. Gyengetanya Cl Penyige (124. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Kömörő.
30. Hahót nk. (127. 1.) ezentúl L. is.
31. Ilkaháza Cl Bakta (139. 1.) ezentúl u. t. 

Bakta.
32. Ipolytarnóc kk-nél (140. 1.) „EE3 Eh.

Litke“ helyett jelzés Írandó.
33. Jágónak kk. (142. 1.) ezentúl u. t. Kapos

szekcső.
34. Kávás kk. (152. I.) u. t. helyesen Salom-

vár.
35. Kikéndimajor Ó Kávás (157. 1.) u. t. he

lyesen Salomvár.
36. Kiskarácsonyszállás Cl Előszállás (162. 

1.) u. p. és u. t. helyesen Herceghalom.
37. Kisnyárád kk. (164. 1.) ezentúl u. t. Ba

barc.
38. Kisvaszar kk. (168. 1.) ezentúl cg® L. is.
39. Korpád Cl Babarc (171. 1.) ezentúl u. t. 

Babarc.
40. Kökénymindszent O Babosdöbréte 

(172. 1.) ti. p. és u. t. helyesen Nagylengyel.
41. Kömörő kk. (173. 1.) ezentúl ggsL. is.
42. Kővágószőllős kk. (174. 1.) ezentúl @ 3  

L. is.
43. Kővágótöttös kk. (174. 1.) ezentúl u. t. 

Kővágószőllős.
44. Lajosmajor Cl Hahót (179. 1.)) ezentúl 

u. t. Hahót.
45. Lászlómajor Cl Hahót (180. 1.) ezentúl 

u. t. Hahót.
46. Lesetanya Cl Bakta (182. 1.) ezentúl u. t. 

Bakta.
47. Liptód kk. (183. 1.) ezentúl u. t. Babarc.
48. Liptódpuszta Cl Liptód (183. 1.) ezentúl 

j u. t. Babarc.
49. Malmok Cl Kővágószőllős (189. 1.) ezen- 

j túl u. t. Kővágószőllős.

1 1 7



118 9 . szám .

50. Margitmajor 63 Jágónak (190. 1.) ezen
túl u. t. Vásárosdombó.

51. Mártonfitanya 63 Kömörő (191. 1.) ezen
túl u. t. Kömörő.

52. Ménesmajor 63 Előszállás (194. 1.) u. p. 
helyesen Hercegfalva.

53. Mikebuda Cs Nagykőrös (197. 1.) ezen
túl u. p. Ereklyés, u. t. Cegléd.

54. Miskeihegy 63 Hahót (197. 1.) ezentúl u.
t. Hahót.

55. Nagykarácsonyszállás 63 Előszállás 
(205. 1.) helyesen u. p. Hercegfalva, u. t. Ménes
major.

56. Nagykarácsonyszőllő 63 Előszállás (205. 
1.) helyesen u. p. Hercegfalva, u. t. Ménesmajor.

57. Páncsikhegy 63 Hahót (223. 1.) ezentúl
u. t. Hahót.

58. Paphegy 63 Hahót (224. 1.) ezentúl u. t. 
Hahót.

59. Parasza 63 Kustánszeg (225. 1.) u. t. he
lyesen Salomvár.

60. Petőc O Kővágótöttös (229. 1.) ezentúl 
u. t. Kővágószőllős.

61. Pincesor 63 Babarc (230. 1) ezentúl u. p. 
Babarc.

62. Ráctanya O Turistvándi (237.1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Kömörő.

63. Rám 63 Babosdöbréte (238. 1.) u. p. és 
u. t. helyesen Nagylengyel.

64. Róbertvölgy 63 Előszállás (241. 1.) u. p. 
és u. t. helyesen Előszállás.

65 Sárkánysziget 63 Hahót (247. 1.) ezentúl 
u. t. Hahót.

6 6 . Szárazkék kk. (258. 1.) ezentúl u. t. 
Bakta.

67. Szelestanya O  Kömörő (260. 1.) ezentúl 
u. t. Kömörő.

6 8 . Szentjakabhegy 63 Patacs (262. 1.) ezen
túl u. t. Kővágószőllős.

69. Tékes kk. (274. 1.) ezentúl u. t. Kis- 
vaszar.

70. Tengeritanya 63 Detek (275. 1.) ezentúl 
u. t. Bakta.

71. Tóbiástanya Cs Bakta (279. 1.) ezentúl 
u. t. Bakta.

72. Tortyogóvízművek 63 Kővágótöttös 
(281. 1.) ezentúl u. t. Kővágószőllős.

73. Trischlerpuszta 63 Versend (283. 1.) 
ezetnul u. t. Babarc.

74. Ujmajor 63 Vereb (287. 1.) ezentúl u. t. 
Vereb.

75. Versend kk. (296. 1.) ezentúl u. t. Ba
barc.

76. Versendi puszta 63 Versend (296. 1.) 
ezentúl u. t. Babarc.

77. Vízvármajor 63 Hahót (299. 1.) ezentúl 
u. t. Hahót.

78. Zélpuszta 63 Zalaszentgyörgy (303. 1.) 
ezentúl u. t. Salomvár.

Budapest, 1929. évi március hó 21-én.

Változás a Távíró-Díjszabásban.
6.337.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én élet- 
belépett Táviró-Díjszabásban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

A 10. oldalon Abessynia-nál Addis-Abeba 
stb. díja a via France T. S. F. hasábban 2.10 he
lyett 3.87.

A 12. oldalon Délafrikai Unió (Jóremény- 
fok stb.) és Délnyugat-Afrika szódíja a via Lis
sabon Madére hasábban 3.11 helyett 2.66.

Ugyanezen az oldalon Francia-Nyugat- 
Afrikánál, Francia-Equatorialis Afrika, II. zóna 
hivatalai szódíja a via France T. S. F. hasábban 
3.72 helyett 3.76.

Ugyanezen az oldalon a * jegyzet szövegé
ben Transradio után a következő szavak szú- 
randók be: „továbbá via Radio-Austria et Mar
coni“ átjelzéssel.

A 13. oldalon Madeira új díjtételét a via 
Eastern hasábban a következőképpen kell elő
jegyezni: via Triest Eastern 2.32.

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban Marokko: francia hivataloknál
Cap Spartel után „Casablanca“ szúrandó be,

A 14. oldalon a via Eastern hasábban Por- 
tugal-Nyugat-Afrika: b) Guinea: Bubaque szó
díja 5.53 helyett 5.48 és Többi hivatal szódíja 
4.46 helyett 4.42. Ugyanitt c) Principe-sziget 
stb. szódíja a via Eastern hasábban 5'04 helyett 
5.00.

A 15. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Senegal-nál, Felső-Volta után ,,8)“ jelet és 
lent a következő jegyzetet kell írni: ,,6)“ —D =  
távirat nem küldhető“ .

Ugyanezen az oldalon Tchadtó terület szó
díja a via France T. S. F. hasábban 2.76 helyett 
2.75.

Ugyanezen az oldalon Zanzibar-nál a Szol
gálati korlátozások hasábban levő megjelolé-
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sek (Auvert, MP, D) csak Zanzibar-ra vonat
koznak; Pemba-ra vonatkozólag ugyancsak a 
Szolgálati korlátozások hasábban „Ouvert“ szót 
kell írni.

A 16. oldalon Bahama-szigetek: Inagua szó
díja az Útirány I. hasábban 4.16 helyett 4.17.

A 19. oldalon Massachusetts szódíja az Út
irány II. hasábban 1.55 helyett 1.54.

A 20. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban St. Andrews Island-nél („via radio Puerto 
Colombia“) szavak és ennek díjtétele ..5.29“ az 
Útirány I. hasábban törlendők.

A 21. oldalon Haiti köztársaság: 1. Cap
Haitién stb. új díjtétele az Útirány I. hasábban 
„4.73“ és 2 . Többi hivatal új díjtétele ugyan
csak az Útirány I. hasábban „5.01“. Ugyanitt 3. 
összes hivatalok után „via Guantanamo radio“ 
szavak és ennek „4.15“ díjtélele az Útirány II. 
hasábban törlendők.

Ugyanezen az oldalon a Rendeltetési or
szág hasábban Swan Islands-nál ..(via Guanta
namo radio)“ szavak törlendők és helyükbe a 
következőket kell írni: „(via Orleans Radio)“,

Ugyanitt az Útirány II. hasábban lévő és 
Swan Islands-re vonatkozó „3.42“ díjtételt egy 
sorral feljebb kell írni.

A 22. oldalon Martinique-nél a megjegyzés 
hasábban a következő Írandó: „XP díja: — P 
6 8  f.“

A 23. oldalon Bolívia: 1. Bollivian stb. szó
díja 5.54 helyett 5.99 a következő útirányokon: 
Via Italo Radio, Radio France, London Mar
coni, Empiradio, Italcable, Lissabon-Madére, 
Emden-Madére, Északatlanti kábelek-All-Ame- 
rica, Brest-Dakar-Noronha. Ugyanezeken az 
útirányokon a 2. Többi hivatalokénál a szódíj 
4.14 helyett 4.59.

A 24. oldalon Chili: 1. Magallanes után a 
következők Írandók: „Rio Aysen, Rio Cisnes, 
Huafo, Raper, Bories”, Puerto-Natales, Punta 
Delgada, Magallánes, Punta Dungeness, Puer- 
toporvenir. Ugyanitt az útirányokat át
fogó „Santiago rádió v. Conception radio 
jelzés az egész 1 . csoportban törlendő és he
lyette a következőt kell írni: „Frutillar Radio“.

A 26. oldalon Guyana (angol)-nál „3. Pic
kersgill“ valamint az összes errevonatkozó út
irányok és díjtételek törlendők. Ugyanitt 4. 
Többi hivatal számozása 4 helyett „3“.

A 27. oldalon Guyana (francia)-nál 1. 
Mana, Regina stb. szódíja via Trieste-Eastern

8.17 helyett 8.25 és 2. Többi hivatal szódíját via 
Trieste Eastern 7.72-ről 7.80-ra kell helysbíteni.

A 28. oldalon Surinam szódíja Via Trieste- 
Eastern 5.52 helyett 4.51.

Ugyanezen az oldalon Venezuela: 2. Többi 
hivatal szódíja via Északatlanti kábelek-Haiti- 
Trinidad radio 5.35 helyett 6.02.

A 29. oldalon Arábia: 2. Hedjaz után ,,1)“ 
jelet a jegyzeteknél pedig a következő jegyze
tet kell írni: ,,x) Szám- és betüjegyes nyelvű ma
gántávirat nem küldhető“.

Ugyanitt a 3) jegyzet folytatásául a követ-' 
kezőket kell írni: ..Kamaran-szigetre =D =,
LC= távirat nem küldhető“,

A 30. oldalon Japánhoz tartozó jegyzetek
nél az Ö jegyzet szövegében = D =  után 
,,—RPx—, =PC—, = T C = , =FS, = M P = , táv
irati utalvány“ szavak szúrandók be.

Ugyanezen az oldalon Kína: 2. Hongkong, 
Sangai és 3. Többi hivatal szódíja via Radio- 
France 3.55 helyett 3.56.

Ugyanezen az oldalon Malacca-félsziget 
2/a Kelantan (via Kedah)-nál a „via Transradio- 
Bandoeng“ útirány és „4.73“ díjtétele törlendő; 
ugyanitt 2/b. Kelantan (via Moulmein)-nél új 
útirányul a következőket kell írni: „via Eestem- 
Moulmein“, szódíja: 4.14. Ugyancsak Malacca- 
félszigetnél új csoportként a következőket kell 
írni: „2/c Kelantan:

Via Transradio.........  4.14“.
Ugyanezen az oldalon Palestina-nál via 

Radio-Austria helyett „via Radio-Austria et 
Syrie“ útjelzés a helyes.

A 31. oldalon Syria és Libanon köztársa
ságnál via Radio-Austria helyett ugyancsak 
„via Radio-Austria et Syrie“ útjelzés a helyes.

Ugyanezen az oldalon Sziam és Púkét-szi- 
get-nél új útirányként a következőket kell írni: 
„via Eastern-Moulmein“, szódíja: 3.98.

A 32. oldalon Ausztráliai államszövetség 
szódíja Transradio-Vancouver 4.53 helyett 4.48.

Ugyanezen az oldalon Brunei szódíja via 
Eastern 5.07 helyett 4.60.

Ugyanezen az oldalon Cook vagy Hervey- 
szigetek 2 . Aitutaki stb, szódíja via Transradio- 
Vancouver 6.24 helyett 6.64. A 33. oldalon 3. 
Niue szódíja via Eastern 5.61 helyett 5.60.

A 34. illetőjeg a 35. oldalon Marquises-szi- 
getek szódíja via Transradio-Vancouver-Suva 
radio 6 .6 6  helyeit 6.97.

A 35. oldalon Marshall-szigetek: Nauru
szódíja via Északatlanti kábelek-Vancouver-
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Suva radio és via Transradio-Vancouver-Suva 
radio 5.59 helyett 6.24.

A 36. oldalon Papua terület: 1. Port Mo
resby jstb. szódíja via Transradio-Vancouver 
5.15 helyett 5.46 és 2. Oriomo szódíja via Trans- 
radio-Vancouver 5.24 helyett 5.55.

A 37. oldalon Salamon-szigetek-nél úgy 1. 
Tulagi-sziget-nél mint 2. Vanikoro-nál „via Eas
tern- Australie“, illetőleg „via Eastern-Indo- 
Australie“ útirányok és díjtételeik „5.15“ tör
lendők; helyettük mindkét helyen a következő
ket kell írni: „Via Eastern-Suva Radio . . . .  5.12“.

Ugyanezen az oldalon Samoa-szigetek: 1.
Apia városnál, 2. Tutuila-nál és 4/a. Aleipata 
stb.-nél Via Eastern-Australie útirány helyett 
„Via Eastern-Nouvelle Zélande írandó. 
Ugyanitt 3. Ofu, Tau-nál „Via Eastern-Austra
lie .......  5.46“ útirány és díjtétel helyett „Via
Eastern-Suva.... 5.36“ Írandó. Ugyanitt 4/b 
Aleipata stb-nél a következő új útirányt és díj
tételt kell írni: „via Eastern-Suva...  5.36“.

Ugyanitt Samoa-szigetek után jel, lent 
pedig a következő jegyzet írandó: „1)=FS =  
csak Tutuila-ba küldhető“. Ugyanitt a f  jegy
zet szövegéből az „FS“ törlendő.

A 38. oldalon Társaság-szigetek szódíja via 
Honolulu-radio csoportban: via Italcáble-San 
Francisco, via Északatlanti kábelek-San Fran
cisco és via Transradio-San Francisco 6.46 he
lyett 6.47.

A 39. oldalon Union-szigetek szódíja via 
Transradio-San Francisco 6.03 helyett 6.02.

A 49. oldalon a =Z L T = táviratoknál Boli
via szódíja az Útirány második hasábban (via 
Commercial stb.) 1.38 helyett 1.55 és Többi hi
vataloknál 1.53 helyett 1.70.

Budapest, 1929. évi március hó 20-án.

Visszaminősítés, illetőleg átminősítés.
10.743.

Weixelgärtner Erik postafőtiszt (307) sa
ját kérelmére visszaminősíttetett az üzemi férfi
tisztviselők szakába postaellenőrré. Rangsor
száma postaellenőrök közt 8 /a.

Nyiredy János postaellenőr átminősíttetett 
postafőtiszté. Rangsorszáma a postafőtisztek 
közt 369.

Budapest, 1929. évi március hó 14-én.

30. K im ntatás elveszett igazolójegyekről.
(L. a. P. R. T. 1924. évi 75. számában a 31.040 sz. rendeletet).

Kiállító hivatal és ország
Az igazolójegy i

Az igazolójegy tulajdonosa
száma kelte

Alexandria, Egyiptom 1256 1927. VII. 25. El Sayed Yakout Mohamed
1284 1927. VIII.27. Mahmoud Ernám Hafez

Caire, 298 1928. VII. 21. Aziz Boulos
11 11 . 482 1926. XII. 28. Hassan Mohamed Sélim El Manadili

Genova Vaglia, Olaszország 52,894 1927. X. 13. Licheri Rezia in Mangiante
Milano Vaglia,
Roma Ministero Poste

18,884 1926. XII. 7. Porcelli Emilio fu Angelo

e T.-Piazza Dante, Oiaszo. 43,890 1927. VII. 11. Cella Rosmunda fu Carlo
Roma Risparmi, Oiaszo. 105,281 1928. XI. 5. Sambucini Idadi Oreste

ii ii n 106,415 1929. I. 7. Fabrizi Olga fu Panfilo
ii 11 11 106,785 1929. I. 29. Antona Attilio fu Giovanni

Vaö lift11  v Ciliid, „ 23,202 1926. XII. 2. Egone Abél
Alcoy, Spanyolország B.44,626 1928. VII. 3. Enrique Coderch Boronát
Correo Central, Spanyol. B.52,717 1928. XI. 14. Emilio Práxedes Pérez
Fuentes de Andalucía, Sp. B.46,412 1928. VII. 13. Luis Aguilar Fuentes
Jaére, Spanyolország B.51,0.51 1928. IX. 5. Angel Pastor Rubio
Pasajes, B 2.5,433 1928. VIII. 28. Arturo López Vidal
Santander, „ > l B.25,621 1926. XII. 7. Pedro Martinez Casado

-i9VUl>oil.K V- J.VL ii n. rí hsiíntó Uv . ’■ v   ̂ ' ■ ■■ ” ' i  i'' j; • Y M t

/
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Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
12.984.

Az orosházai postahivatalnál a hivatalve
zetői állás f. é. május hó végével megüresedik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való igényjogosultsággal 
szolgálati úton jelentkezhetnek bárhol szolgá
latot teljesítő postahivatali igazgatók, főfel
ügyelők és felügyelők.

Jelentkezni lehet e közlemény megjelené
sétől számítandó két héten belül a javaslatté

telre hivatott szegedi postaigazgatósághoz cím- 
zendő folyamodványban.

A társigazgatóságok, a műszaki felügyelő
ségek és központi hivatalok, valamint a vezér- 
igazgatóságnak közvetlenül alárendelt többi hi
vatalok az írásbeli jelentkezéseket az érdekel
tek szolgálati táblázatának és utolsó alkalmaz- 
tatási kimutatásának a másolatával közvetle
nül a szegedi postaigazgatósághoz küldjék.

A hivatalvezetői állással nem jár termé
szetbeni lakás.

Budapest, 1929. évi március hó 22-én.

Pályázati hirdetmény.
5.050.

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.

Évi járandóság Szállít: U
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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 április hó 8-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi március hó 18-án.

Pályázati hirdetmény hatályon kívül helyezése.
12.263.

A P. R. T. f. évi 8. számában megjelent s a 
bocföldei postaügynöki állás betöltésére vonat
kozó 10.302. számú pályázati hirdetményt — te
kintve, hogy a bocföldei postaügynök állásáról 
való lemondását időközben visszavonta, — ha
tályon kívül helyezem.

Budapest, 1929. évi március hó 20-án.

Helyesbítés.
A Postaalkalmazottak Országos Méhész

egyesülete a Rendeletek Tára f. évi március hó 
16-iki 8-ik számában meghirdetett közgyűlését 
közbejött akadályok miatt nem április hó 
14-én, hanem április hó 21-én ugyanott és 
ugyanabban az időben tartja meg.

Budapest, 1929. évi március hó 19-én.
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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

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Pé
cs

Kiss Károlyné 
szül. Boda Jolán

kiadó
végk.ellenőrnő

1881.
Szekszárd Budapest 508

Kineveztetett rinya- 
szentkirályi posta

mesterré

Pé
cs Péntek Jolán kiadó 1895.

Akaii Sümeg
Gyulakeszi posta
mesterré nevezte

tett ki.

Kiadói állást keresnek.

Postakezelés mindhárom ágában gyakorolt 
kiadónő alkalmazást vállal. Szíves megkeresése
ket „Kiadónő Szigetvár, Rózsarét 15. címre 
kér“.

Szerényigényű kiadónő alkalmazást keres, 
helyettesítést is vállal, távbeszélővel egybekö
tött postahivatalnál. Szíves megkereséseket 
Magyargencs, postahivatal címre kérem.

Hivatalvezetésben önálló kiadó helyettesí
tést vagy állandó alkalmazást vállal azonnal. 
Szíves megkereséseket: Férfi -kiadó, Egyek
(Hajdú m.) címre kér.

Postakiadó, tizenegyévi gyakorlattal ál
landó jellegű állásra kér ajánlatot. Címe: Te- 
leky Ernő, Balatonfüred.

Jó munkás, mindenben perfekt kiadónő ál
lást keres bármely kerületben, helyettesítést is 
elfogad. Szíves megkeresést: Ratz Erzsiké, ptk. 
Szeged.

Urileány, aki egy évig nagyobb postaügy
nökséget önállóan vezetett, két kereskedelmi
vel elmenne első oszt. postára gyakornoknak 
fizetés nélkül, ahol családtagnak tekintenék. 
Megkereséseket „Szorgalmas“ Eger, főposta, 
post-restante kérek.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: D uchon J.



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g É jtt POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI  «§11^  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER. 

BUDAPEST 1930. MÁRCIIS 30. lO. szám.

T A K T
A  légiipoisteforgiaiioTn felvétele a Miagyar Légiforgalmi 

Részvénytársaság útján.
Budapest és Szombathely között, valamint ellenirány

ban légi posta ideiglenes berendezése.
A ján lo tt küldeményeik feladásának módosítása.
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Több postai értékcikk megrendelhető darabsza-ná- 
nak leszáillítása.

A  miagyair-norvég általános távheszélőforgalom (meg
nyitása.

Á talános távbeszélőforgalom megnyitása M agyaror
szág és  Rom ánia közt.

Személyzetiek.
A  m. kir. postataikarókpémztár 1929. évi február havi 

forgalma.
K im utatás a létszámból tö rö lt posbakiadókról.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

A légiposta forgalom felvétele a Magyar Légifor
galmi részvénytársaság útján.

11.193.
Hivatkozással a folyó évi P. R. T. 8 . szá

mában közzétett 11.485. számú rendeletemre 
közlöm, hogy a légipostaforgalom folyó évi 
április hó 1-től kezdődően a Magyar Légifor
galmi Rt. útján is megindul.

A jelzett naptól kezdve tehát Európa min
den országába, valamint a Kivonatos Posta-, 
Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabásban 
meg jelölt tengerentúli országokba légiposta le
vélküldemények ismét küldhetők. A jelenleg 
bizonyos vonalakon még korlátozott forgalom 
folytán a küldeményeket azonban csak addig 
szállítják repülőgéppel, amíg a kedvező csat
lakozás lehetősége megvan, onnan pedig a leg
közelebbi vasúti menettel továbbítják a külde
ményeket rendeltetési helyükre.

A repülőgépek menetrendje a következő:
Indulás 7 órakor Wlenbe csatlakozással 

Prága, Drezda, Berlin, Hamburg, München, 
Oroszország és az egyéb északi és a távol ke
leti államok felé, továbbá Zürichbe, valamint 
délre Velence és Róma felé és innen Brit-India,

Iraq és Mezopotánia felé. Velence és Róma felé 
a repülőgépek Bécsből ezidőszerint még csak 
kedden, csütörtökön és szombaton közleked
nek.

Az ellenirányból a repülőgépek 18 óra 05 
perckor érkeznek Mátyásföldre.

Felhívom a budapesti postahivatalokat, 
valamint a vidéki kincstári postahivatalokat, 
hogy a légipostaforgalom igénybevételére vo
natkozó hirdetményen a 7 órai repülőjáratot a 
megfelelő csatlakozással jegyezzék be.

A légipostacsomagforgalomnak a P. R. T. 
folyó évi 8 . számában közzétett 11.485. számú 
rendeletemben foglalt korlátozása további in
tézkedésig megmarad.

Budapest, 1929. évi március hó 27-én.

Budapest és Szombathely között, valamint ellen
irányban légi posta ideiglenes berendezése.

9.782.
Folyó évi április hó 2-ától kezdődően kí

sérletképpen Budapest és Szombathely között, 
valamint ellenirányban naponta (vasárnap ki
vételével) ideiglenesen közlekedő repülőjárat
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indul meg, mely egyelőre minden külön légi 
pótdíj mellőzésévé] közönséges és ajánlott le
vélpostai küldeményeket, továbbá postautal
ványokat fog szállítani.

A repülőjárat ezidőszerinti menetrendje a 
következő:

Indulás: Mátyásföld repülőtérről 9 ó. 45 p.
Érkezés: Szombathelyre 1 2  óra 15 perc.
Indulás: Szombathelyről 16 óra.
Érkezés: Mátyásföld repülőtérre 18 óra.
A repülőgépekkel ajánlást is tartalmazó 

levélzárlatokat a Budapest 72. és Szombathely
1. számú postahivatal rendszeresen, a Mátyás
föld repülőtéri postahivatal pedig a szükségnek 
megfelelően indít.

A Budapestről, illetve Mátyásföldi repülő
térről induló repülőjáratokkal az összes Szom
bathelyre és azon át irányítandó, Szombat
helyről pedig a Budapestre szóló és azon át 
irányítandó levélpostai küldemények, valamint 
postautalványok 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 postajárattal megfelelő 
irányban továbbítja. Ha a levélzsák vagy levél
csomag sérült volna, erről a postahivatal vagy 
postaügynökség az átadó közben jöttével a 1 0 1 . 
sz. nyomtatványon két példányban kiállítandó 
tényállási jegyzőkönyvet vesz fel, annak első 
példányát a megfelelően átcsomagolt zárlattal 
rendes postai úton továbbítja. A tényállási 
jegyzőkönyv második példánya a repülőnél 
marad.

Budapest, 1929. évi március hó 27-én.

Ajánlott küldemények feladásának módosítása.
53.503.

Az ajánlott küldemények felvételi szolgá
latának egyszerűsítése, valamint eme külde
mények feladásánál, különösen iá forgalmasabb 
időben mutatkozó munkatorlódás megszünte
tése céljából kísérletképpen és visszavonásig 
megengedem, hogy a feladók a kincstári és a 
kincstári postahivatalok székhelyén működő 
postamesteri hivataloknál feladni kívánt aján
lott küldeményeikre vonatkozó feladóvevényt 
saját maguk előre kiállíthassák s ajánlott kül
deményeiket így felszerelve adhassák postára.

Általában a feladó tetszésére van bízva az,
hogy ezt a feladási.módot választja-e, avagy a 
feladóvevény kiállítását az eddigi eljárás sze
rint a postára bízza-e?

Azok a tömeges feladók azonban, akik 
minden egyes ajánlott küldeményről külön 
feladóvevényt kívánnak, kötelesek az egyes 
ajánlott küldeményekhez a postai feladó
vevényt kiállítani és a küldeményeket így fel
szerelve postára adni.

Az újonnan rendszeresített feladási mód 
céljaira a feladók használatára „Postai feladó
vevény ajánlott küldeményről feladók haszná
latára” című 7. számú nyomtatványt rendszere
sítettem.

Ezt a feladóvevényt — a feladandó aján
lott küldemény adatai alapján — a rovatoknak 
megfelelően, minden törlés és helyesbítés nél
kül, tintával a feladó tartozik kiállítani. A 
feladóvevényben az abba tévesen írt adatokat 
törléssel vagy áthúzással javítani nem szabad, 
mert ily feladóvevényt a posta nem fogad el.

A feladóvevény rovatai a következők: 
feladó neve (ezt a rovatot csak a térti vevényes, 
az utánvételes express és a váltóóvást tartal
mazó ajánlott küldeményeknél kell kitölteni, 
de a többi jaánlott küldeményeknél is ajánla
tos), címzett neve, rendeltetési hely, a rágj egy 
száma, utánvétel, bérmentesítési díj. A rag
számrovatot a feladó csak akkor tölti ki, ha 
küldeményét ragszámmal felszerelve adja pos
tára. Nem utánvételes ajánlott küldemény fel
adása esetén az utánvétel rovatot kereszt- 
vonással kell áthúzni.

Ez a rendelet 1929. évi május hó 1-én lép 
életbe és a végrehajtást illetően a következő
ket rendelem el:

Felvétel.
1. Az előre kiállított feladóvevénnyel fel

adásra kerülő ajánlott küldemények felvételé
nél a felvevő tisztviselő tartozik elsősorban 
meggyőződni arról, vájjon a küldemény a
P. Ü. Sz. feltételeinek megfelel-e és a díjszabás 
szerinti díj lerovatott-e. Ha a küldeményt rend
ben találja, annak adatait összehasonlítja a 
feladóvevény adataival és ha a feladóvevény 
kiállítása szabályszerű, a küldeményre a leg
közelebbi sorszámú ajánlási ragjegyet rá
ragasztja, a díj és az utánvétel rovata alatt levő 
„különleges kikötések” című vízszintes rovatba 
pedig az esetleges mellékműveletek és különle
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ges kikötések rövid jelzését (P. K. U. 13. §. 6 .
g) pont) feltünteti. Ezután a feladóvevényt a 
kijelölt helyen a keletbélyegző lenyomatával és 
aláírásával ellátva a félnek kiadja.

2 . Feadóvevénnyel feladott és felvett aján
lott küldeményeket a felvevő tisztviselő többé 
nem írja be az ajánlott küldemények felvevő 
könyvébe (8 . sz. nyomtatvány), hanem azokat 
a felvétel sorrendjében az ajánlott küldemé
nyek felvevő jegyzékébe vezeti be. E célra a 
hivatalok a kísérleti idő tartama alatt még
felelő felirattal a „Felvevő jegyzék sommás 
csomagról” című 311. sz. nyomtatványt hasz
nálják. A felvevő jegyzékbe be kell írni a folyó
számot, az ajánlottlevél ragjegyszámát, a jegy
zet rovatba pedig utánvételes ajánlott külde
ményeknél az utánvételi összeget is.

3. A felvevő jegyzéket a szolgálat kezde
tekor a keletbélyegző lenyomatával és a napi 
felvevőszolgálat befejezése alkalmával a fel
vevőtisztviselő aláírásával kell ellátni. A fel
vevő jegyzékíveket nagyobb kincstári posta- 
hivatalok naponta és munkahelyenként, a többi 
kincstári és postamesteri hivatalok pedig ha
vonta 1-el kezdődő sorszámmal kötelesek el
látni. A feladójegyzékek megőrzése a felvevő 
könyvek módjára történik.

Annak ellenőrzése, vájjon a feladóvevény
nyel feladott összes ajánlott küldemények a 
felvevőjegyzékbe tényleg beírattak, olykép tör
ténik, hogy a felvevő tisztviselő az ellátmány 
ként kapott ajánlási ragjegyekből a szolgálat 
végeztével leszámolni tartozik.

4. A nagyobb forgalmú kincstári postahi
vatalok a feladóvevénnyel feladott ajánlott 
küldemények felvételére lehetőleg külön mun
kahelyet jelöljenek ki.

Ez esetben a felvevő tisztviselő a felvett 
ajánlott küldeményekről felvevő jegyzék he
lyett csak felvevő egyenleget vezet, melynek 
megterhelési oldalát az ellátmányként kapott 
ajánlási ragjegyek darabszáma és számai, fel
mentési oldalát pedig a rovataló által átvett 
küldemények darabszáma és a maradványként 
maradt ajánlási ragjegyek darabszáma és 
számai képezik. Felvevő egyenlegül az érdekelt 
postahivatalok egyelőre megfelelő felirattal el
látva a csomagegyenleg című 352. sz. nyom
tatványt használják.

Az egyenleget napi ívekben, szükség esetén 
munkahelyek szerint külön íveken kell vezetni.

Az egyenleget a szolgálat kezdetekor a ke

letbélyegző lenyomatával kell ellátni, továbbá 
azt a napi szolgálat befejeztével, illetve szolgá
latátadáskor le kell zárni.

Helyes kezelés mellett a megterhelési és 
felmentési oldalnak egyeznie kell. Eltérés ese
tén annak okát kutatni és az eltérést rendezni 
kell.

5. A feladóvevénnyel való feladás népsze
rűsítése céljából, valamint azért, hogy azok a 
feladók, kik a feladóvevényt maguk állítják ki, 
ennek előnyét is élvezhessék és a feladásnál a 
felesleges várakozástól mentesüljenek, a feladó
vevénnyel feladásra kerülő ajánlott küldemé
nyeket lehetőleg soronkívül kell felvenni.

Indítás.
6 . A rovatoló a felvevő jegyzékbe írt aján

lott küldemények átvételét a felvevő jegyzé
ken ismeri el. A felvevőjegyzék indítási zára
dékában a rovatoló tartozik az indítás idejét 
és számát, az átvett küldemények sorszámát 
(számtól-számig) és a küldemények darabszá
mát és pedig a B-ként kezelendőket betűvel, a 
sommásan kezelendőket pedig számmal feltün
tetni és ott aláírását alkalmazni. (Pl. 14 óra 
10 I. ind. 1—40-ig kettő B és 38 drb. sommás 
ajánlott küldeményt átvettem. Nagy János 
postakiadó.)

7. Felvevő jegyzék helyett felvevő egyenleg 
vezetése esetén a rovatoló a felvett ajánlott 
küldemények átvételét indításonként a felvevő 
egyenleg felmentési oldalán az „Átvétel” c. ha
sábon ismeri el. Az átvétel az ajánlási rag jegy- 
számok folytatólagos sorrendjében történik. 
Az átvételi záradék alkalmazásánál a rovatoló 
a P. K. U. 22. §. 2. pontjában foglaltak értel
mében jár el azzal az eltéréssel, hogy az át
vételi záradékban az átvett ajánlott küldemé
nyek tételszámai helyett azok ragjegyszámait 
tünteti fel.

Vegyes intézkedések.
8 . A felvételre kijelölt postahivatalok a 

rendszeresített új nyomtatványból a szükség
letet a m. kir. posta központi anyagraktáránál 
a szokásos módon haladéktalanul rendeljék 
meg.

9. A „Postai feladóvevény ajánlott külde
ményről” című nyomtatványokat a postahiva
talok díjmentesen bocsátják a feladók rendel
kezésére. E nyomtatványokból a forgalomnak 
megfelelő készletet nem ívekben, hanem dara-
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bokra szétvágott állapotban keli a közönség 
részére fenntartott helyen nyitott tartályban 
elhelyezni, úgyhogy ahhoz a közönség könnyen 
hozzáférhessen. v

Ezen a helyen a közönség tájékoztatására 
a következő szövegű hirdetményt kell kifüg- 
geszteni: „Mentesül az esetleges várakozástól, 
ha ajánlott küldeményéhez a feladóvevényt 
előre kiállítja. Ily nyomtatványt az itt kifüg
gesztett tartályban talál. A feladóvevényt a ro
vatoknak megfelelően kell kitölteni és azt ki
töltés után a küldeménnyel együtt a felvételre 
illetékes postai alkalmazottnak átadni.”

A postahivatalok a jelzett nyomtatványok 
rendeltetésszerű felhasználását kellőleg ellen
őrizzék. A rendszeresen feladókat 2 heti szük
ségletnek megfelelő nyomtatványkészlettel a 
hivatal elláthatja. Azoknak a tömeges feladók
nak, akik minden egyes ajánlott küldeményről 
külön feladóvevényt kívánnak, e nyomtatvá
nyok ívekben is kiadhatók.

10. Minthogy a felvevő jegyzékben, illetve 
a felvevő egyenlegben a feladóvevénnyel fel
adott ajánlott küldemények címadatai nem 
szerepelnek, elveszett feladóvevény pótlása 
vagy adatszolgáltatás esetében a közölt adatok 
alapján a pontos felvételi és címadatokat a ren
deltetési postahivatal útján az ott őrzött kéz
besítő okmányokból kell megállapítani.

A posta a feladóvevény elveszése esetén 
-arról másolatot, a küldeményre vonatkozó 
adatszolgáltatást csak akkor ad, illetve a kül
deményért 1 éven belül csak akkor szavatol, ha 
annak sorsa a posta kezelési okmányokból 
megállapítható.

11. A feladóvevény nélkül, vagy pedig fel
adókönyvvel, illetve feladójegyzékkel feladásra 
kerülő ajánlott küldemények felvétele továbbra 
is az eddigi módon történik.

Felhívom az érdekelt postahivatalokat, 
hogy e kezelési újítás körül szerzett tapaszta
lataikat folyó évi november 30-án előttes postai 
hatóságuknak jelentsék, utóbbiak pedig a be
érkezett jelentéseket saját tapasztalataik után 
kiegészítve hozzám terjesszék fel.

Budapest, 1929. évi március hó 26-án.

A posta' pénzforgalma bekapcsolt pénzintéze
tek számlatulajdonosai címére érkező utal
ványok jóváírása fejében a postautalvány- 

fiókbérleti díj szedése.
3.839.

A P. Ü. Sz. 8 . §. 3. pontja szerint posta- 
utalványoknak átírás útján történő kiegyenlíté
se esetén sem utalványkifizetési, sem utalvány- 
kézbesítési díj nem szedhető. Az utalványok 
jóváírása fejében azonban a címzettek a posta- 
utalványfiókbérleti díjat tartoznak havonta 
megfizetni.

Félreértések elkerülése végett figyelmez
tetem a hivatalokat, hogy a P. Ü. Sz. idézett 
pontjában foglaltak nemcsak a postatakarék
pénztári csekkszámlatulajdonosok címére ér
kező postautalványok jóváírására vonatkoznak, 
hanem a posta pénzforgalomba bekapcsolt vi
déki pénzintézetek számlatulajdonosai címére 
érkező és kívánságukra a pénzintézetnél nyitott 
számlájukon jóváírt posta és csekkfizetési utal
ványokra is.

Jelen rendeletemet a hivatalok az 1928. évi 
30. számú P. R. T.-ban megjelent 29.323. számú 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi március hó 28-án.

Csomagdíjváltozás a Lengyelországgal való 
forgalomban.

10.701.
A Lengyelországgal való kölcsönös forga

lomban a csomagok díja folyó évi április hó 
1-től megváltozik. A hivatalok ezért a csomag- 
díjszabásban a 28. oldalon: „I. Végdíjak” és a 
3 7 . oldalon levő táblázatokban az eddigi súly
tételek helyébe írják:

5 kgí-ig 60 arany centime 
1 0  kg.-ig 1 0 0  arany centime 
15 kg.-ig 150 arany centime 
2 0  kg.-ig 2 0 0  arany centime

a 99. oldalon Lengyelország: az 5, 10, 15 és 20 
kg. súlyú csomagok díja: 1.70, 2.95, 4.40 és 
5.85 P. i I'. : :

Az 1 kg. súlyú csomagok díja nem változik.
Budapest, 1929. évi március hó 28-án.
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Változás a királyi váras rajzú postabélyegek 
előállítási módjában.

12.838.
Az 1928. évi P. R. T. 12. számában közzé

tett 11.400/1928. sz. rendelettel értesítettem már 
a postahivatalokat arról, hogy a királyi váras 
rajzó postabélyegek jövőben az eddigiektől né
mileg eltérő rajzzal fognak készülni.

E rendelet kiegészítéséül közlöm, hogy a 
32 és 40 filléres ily rajzú postabélyegek jövő
ben egyszínű nyomással készülnek s e szín 
egyezik a régi kétszínű bélyeg képkeretének 
színével.

Budapest, 1929, évi március hó 28-án.

Több postai értékcikk megrendelhető darab
számának leszállítása.

7.473.
Az 1928. évi P. R. T. 7. számában közölt

48.444. sz, rendeletnek azt a rendelkezését, 
amely szerint az utánvétek lap, fedezeti lap, ér
téklevél boríték, vámárunyilatkozat, vámjelző 
cédula, díjjegyzék, elszámolási jegyzék, postai 
megbízási jegyzék, postai megbízási lap és 
biankó csekklap megrendelhető legkisebb 
mennyisége egy csomag ( 1 0 0  drb.), hatályon 
kívül helyezem. A felsorolt értékcikkekből 
megrendelhető legkisebb mennyiséget ezután 
1 0 , vagy 1 0 -zel osztható darabszámban állapí
tom meg.

A hivatalok ennélfogva az 1928. évi P. R. 
T. 7. számában a 48. oldalon „Az értékes nyom
tatványt a postahivatalok milyen mennyiség
ben rendelhetik?” című rovaton olvasható 
„Rendelhető legkisebb mennyiség” szavak után 
levő „1 csomag, annál több pedig csomagon
ként” szövegrész helyébe írják „10 drb., na
gyobb rendelés esetén 10-zel osztható darab
számban”.

A „Postai megbízási jegyzékből 1 csomag
ban 25 drb. van” szöveget törölni kell.

A táviratűrlapokra vonatkozóan pedig 
ugyancsak ebbe a hasábba be kell jegyezni: 
„Rendelhető csomagonként, legkisebb mennyi
ség 1 csomag”.

Budapest, 1929. évi március hó' 23-án.

Általános távbeszélőforgaiom megnyitása 
Magyarország és Románia közt.

'  13.495.
A folyó évi április hó 1-én Magyarország 

és Románia közt a távbeszélőforgalom meg
nyílik. A forgalomban az összes magyar és az 
összes román távbeszélő központok résztvesz- 
nek.

A beszélgetések díjait, melyek a magyar 
és román végdíjak összetételéből alakulnak, a 
hivatalok maguk állapítják meg.

Magyarország területe két díjövre, Ro
mániáé pedig három díjövre oszlik. A díjöv
beosztás és a végdíjak a következők:

Magyar végdíjak:
Díjöv A  me2ye neve> m elyben a magyar „  f 

1 távbeszélő központ fekszik r  r

I. Arad, Bereg, Békés, Bihar, Csa- 
nád, Csongrád, Hajdú, Jász- 
Nagykun-Szolnok, Szabolcs, Szat- 
már, Torontál, Ugocsa, Ung,
Z em plén................................. 1 60

II. Abaúj-Torna, Bács-Bodrog, Ba
ranya, Borsod, Esztergom, Fejér,
Gömör, Győr, Heves, Hont, Ko
márom, Moson, Nógrád, Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, Pozsony, So
mogy, Sopron, Tolna, Vas, Vesz
prém, Zala ................................. 2 05

Román végdíjak:
Diiöv A román kerület (d isctrict) neve melyben p  f

1 a román távbeszélő központ fekszik “ 1

I. Timis-Torontal, Arad, Bihor, Sa
la j, Satu-Maré, Maramures, Na- 
saud, Somes, Cluj, Mures, Turda, 
Tarnava-Mica, Alba, Hunedoara,
Sibiu, Severin, Mehedinti, Gorj 2 05

II. Dolj, Valcea, Fogaras, Tarnava- 
Mare, Odorhei, Ciuc, Neamt, 
Campulung, Radauti, Storojinet, 
Cernauti, Hotin, Dorohoi, Boto
sam, Suceava, Falticeni, Roman,
Jasi, Vaslui Tutova, Tecuci, Ba- 
cau, Putna, Trei-Scaune, R. Sarat,

'Buzau, Brasov, Prahova, Ilfov, 
Dambovita, Vlasca, Teleormau, 
Romanati, Arges, Olt, Muscel .. 2 70

III. Durostor, Caliacra, Constanta,
Jalomita, Braila, Tulcea, Covurl- 
ni, Ismail, Cetatea-Alba, Cahul,
Tighina, Falciu, Lapusna, Orhei,
Balti, S o ro ca ............................4 05



1 2 8 ÍO. szám.

A magyar*román távbeszélőforgalomban a köv
etkező díjak fordulhatnak elő:

M agyar díjöv Román díjöv
Beszélgetési díj 

P f

I. I. 3 65
I. II. 4 30
I. III. 5 65
II. I. 4 10
II. II. 4 75
II. III. 6  IC

Arra nézve, hogy az egyes román távbe-
szélőközpontok mely kerületben (district) fe-

l.
Ha a díjegység a rendes forgalmú 

időben percenként 
szám ítandó

P f P f

3 65 1 25
4 10

•ti 40
4 3C 1 45
4 75 1 60
5 65 1 90
6 1 0 2 05

A különleges szolgálatok tekintetében a kö
vetkezők érvényesek:

Sürgős (urgent) beszélgetés: váltható.
Igen sürgős (éclair) beszélgetés: váltható.
Meghatározott időre kért beszélgetés (com

munication fortuite a heure fixe) nem váltható.
Bérelt beszélgetés: úgy az erős-, mint a 

gyengeforgalmú órákban folytatható.
A gyengeforgalmú órákban folytatott meg

határozott időre kért, hosszútartamú beszélge
tés (communication fortuite a heure fixe de 
longue durée échangée pendant la période de 
faible trafic): nem kérhető.

Meghívás (avis d’appel): kérhető.
Külön meghívás (préavis): kérhető.
Meghívásnak a rendeltetési helyen az in

gyenes táviratkézbesítés körzetén kívül való 
kézbesítése: nem kérhető.

Távbeszélő előfizető neve vagy állomásá
nak száma utáni tudakozódás (demande de 
renseignements): nem kérhető.

Gyengeforgalmú órák: 19—8 óra közt.
Román távbeszélő névsorok megrendelhe

tők: Bureau de Poste Bucarest III.
A tőzsdei nyilvános állomással kért beszél

getések különleges kezelése és díjazása tekin-

küsznek a Táviróhivatalok hivatalos névjegy
zéke (Nomenclature) nyújt felvilágosítást.

A határszéli központok közti forgalomban 
később meghatározandó időponttól kezdve 
kedvezményes díjszabás lép életbe. Addig is e 
központok közt az I—I. zónákba tartozó köz
pontokra megállapított díjak alkalmazandók.

A három percnél hosszabb ideig tartó be
szélgetéseknél percenként és a gyengeforgalmú 
órákban folytatott beszélgetések után az alábbi 
I—III. hasábok szerint a következő díjak szá
mítandók:

l
i. III.

a gyenge forgalmú 
dobén az első három 
p ercé rt szám ítandó

a gyenge forgalmú 
időben percenként 

szám ítandó
P f P f

2 20 — 75
2 50 — 85
2 60 — 90
2 85 — 95
3 40 1 15
3 70 1 25

tétében a P. R. T. 1928. évi 49. számában köz
zétett 52.255. számú rendelettel életbeléptetett 
szabályok a magyar-román távbeszélőforga
lomban egyelőre nem alkalmazandók; egyebek
ben a nemzetközi távbeszélőforgalomra meg
állapított általános szabályok az irányadók.

A forgalom lebonyolítására ezidőszerint a 
következő áramkörök állanak rendelkezésre: 
1. Budapest-Timisoara (Temesvár)-Craiova-Bu- 
karest áramkör, kicserélőhivatalai Budapest és 
Timisoara; 2. Budapest-Békéscsaba-Timisoara 
áramkör, kicserélőhivatalai Budapest-Békés
csaba-Timisoara; 3. Budapest-Oradea Maré 
(Nagyvárad)-Cluj (Kolozsvár), kicserélőhiva
talai Budapest, Oradea Mare és Cluj.

Az egyes román kicserélőhivatalok a be
szélgetéseket a következő városokkal (illetve 
az azokon túlmenő forgalomban) közvetítik:

1. Timisoara (Temesvár): Arad, Lugoj (Lú
gos), Déva, Craiova és Bucaresttel.

2. Oradea Mare (Nagyvárad): Satu Maré 
(Szatmár), Careii Mari (Nagykároly), Sighetul 
Marmatiei (Mármarossziget), Baia Maré (Nagy
bánya), Zalau (Zilah)-val.

3. Cluj (Kolozsvár) a Dej (Dés), Targu Mu
res (Marosvásárhely), Odorhei (Székelyudvar-
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hely), Sighisoara (Segesvár), Brasov (Brassó), 
Fogaras, Sibin (Nagyszeben), Alba Júlia (Gyu
lafehérváréval.

A Távbeszélő-Díjszabásba beragasztandó 
fedőlapot a határszéli viszonylatok díjszabásá
nak életbelépése után kapják meg a. kir. hiva
talok.

Budapest, 1929. évi március hó 28-án.

A magyar-norvég általános távbeszélőforgalom 
megnyitása.

13.203.
Magyarország és Norvégia közt az általá

nos távbeszélőforgalom a folyó évi április hó 
1-én megnyílik. A forgalomban az összes ma
gyar és az összes norvég távbeszélőközpontok 
résztvesznek.

Norvégia területe négy díjövre oszlik. 
Ezért a beszedendő díjak aszerint, hogy a be
szélgetés melyik norvég díjövbe tartozó híva- 
tallal történik, Magyarország bármely központ
jától kiindulólag a következők:
az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 17 P 70 1
a II. díjövbe tartozó hivatalokkal 19 P 05 f
a III. díjövbe tartozó hivatalokkal 19 P 05 f
a IV. díjövbe tartozó hivatalokkal 20 P 40 f

Azt, hogy a norvég távbeszélőközpontok 
melyik díjövbe tartoznak, az alábbi összeállítás 
tünteti fel:

A norvég távbeszélő (központ neve D íjöv

A l ta .......................................................4
Andenes .............................   4
A re n d a l............................................  1

Asker ............................................... 1

A u r d a l ............................................  1

B a ls ta d ................................................ 4
Bergen .................................................3
Berlevag .............................   4
Björkasen .......................................  4
Bodö ............................................   4
Boröy ............................................... 1

Brettesnes ......................................... 4
Brevik ............................................... 1

Brönnöysund .................................. 4
Bö Vesteralen .................................. 4
Dalsöyra .. .............................. 3
D om bas................................................ 2
Drammen ..........................................1

D rö b a k ................  ........................ 1

A  norvég távbeszélő központ neve Díjöv

Egersund ................ • • . . . .  3
E lverum ......................
Fagernes Valdres .............. '.*! 45
F a rsu n d ....................... .. • .3*
Fauske ................ 1.
Fillan .......................
F lekkefjo rd ................ .. .. .. 3
F é rő ............................. .. .... .. 3
Fredrikshald (Halden) •• •• 1
F re d rik s tad ................ .........  q . r-jl\
Fredriksvern...............
Förde Sunnfjord .. .. ................. 3
Geilo ....................... .. .. . . . - ,k
Gibostad ................
G jö v ik .......................
Grimstad ................ ................  1
G ursköy......................
Halden (Fredrikshald) ................  l
Hamar .......................
Hamaröy ................ .. .. .. 4
H am m erfest................ .. .. . .  4
Hamnvik ................ .............. .Mi 4.
H a rs ta d ....................... 4
Haugesund ................
H av ö y su n d ................
Hemnesberget • • .........  i
Henningsvaer ................ 4
H eröysundet............... ................ 3
Hokksund Eiker .. ..
Holmestrand................
Honningsvag................
Horten ....................... . . . .  .. 1

Höyanger ................ •.............. 3
Jessheim ................ ................  1
Kabelvag ................ ................  4
Kirkenes ................ ....................4
K istrand ......................
Kongsberg ................
Kongsvinger................ * 1 1 >
Kopervik ................ .. . . . .  3
Kragerö .......................
Kristiansand S. 3a .
Kristiansund N .....................................{fa
Langenes ..............................  .... 4r
Langesund .......................  t . ..
Larvik .............................  i 1
Levanger.................................................2
Liland Ofoten ..............................
Lillehammer..................................  ; 2
Lillesand................................................E
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A norvég távbeszélő köz,pont neve Díjöv

Lilleström .........................................1
Lyngseidet ............... ’ .................. 4
Lyngör ..............................................  1
Laerdal .............................................. 3
Lödingen .........................................4
Lökken Verk........................................ 2
M andal................................................3
Mehamm .........................................4
Melbo ................................................ 4
Mo Rana .........................................4
Moen Maiselv...................................  4
Molde .. . ! .................................. 3
M osjöen............................................... 4
Moss ................................................ 1
Mysen ................................................ 1
Malöy ................................................ 3
N am sos..................................  2
N a r v ik .....................................  .. 4
Nordfjordeid .................................. 3
Norheimsund ..................................3
Notodden .......................................  1
Odda ................................................ 3
Ophaug................................................2
Oslo....................................  1
Otta.. .. .. . ................................ 2
Porsgrund .....................................* 1
Rena ................................................2
Risör ..............................................  1
R ju k a n ..............................................  1
Rognan .............................................. 4
Rörvik ................................................2
R öyk en ..............................................  ]
Sand Ryfylke........................................ 3
Sandefjord .......................................  1
Sandnes ..............................................  3
Sandnessjöen .................................. 4
Sandtorg................................................4
Sandvika..............................................  1
Sarpsborg ......................................... 1
Sauda ................................................3
Seljord .............................................. 1
S jöh o lt................................................3
Sjöveien................................................4
S k i .....................................................  1
Skien..................................................... 1
Skjervöyt*............................................. 4
Skudeneshavn .. ..   3
Skanevik.............................................  3
S o n ....................................................... ]
Sortland............................................... 4
Stabekk............................ , .. .. ]

A  norvég távbeszélő központ neve Díjöv

Stamsund ......................................... 4
Stavanger ......................................... 3
Steinkjer ......................................... 2
S tjö rd a l................................................ 2
Stokmarknes........................................ 4
Stoksund ......................................... 2
Stord .. •......................................... 3
Stryn ................................................ 3
Sulit jelma ......................................... 4
Sundalsöra ......................................... 2
S v e lv ik ................................................ 1
Svolvaer .. .. ' .................................. 4
Sörvagen .............................................  4
Tana ................................................ 4
Tingvoll................................................ 2
T o n n e s ................................................ 4
T ro m sö ................................................ 4
T ro n d h je m ......................................... 2
Tvedestrand.......................................  1
Tynset ................................................ 2
Tönsberg ......................................... 1
Ütne ................................................ 3
Vadsö ................................................ 4
Vardö ................................................ 4
Volda .. . ....................................... 3
V oss.......................................................3
ö le n ....................................................... 3
A lesund ................................................ 3
Andalsnes ......................................... 3

A magyar-norvég távbeszélőforgalomra ál
talában a nemzetközi távbeszélőforgalomra 
megállapított szabályok érvényesek, igen sür
gős (éclair) beszélgetések azonban nem váltha
tók. Beszélgetési meghívásoknak (avis d’appel) 
Norvégiában a rendeltetési hely díjmentes 
táviratkézbesítési körzetén kívül való kézbesí
téséért 2 P 24 fillér szedendő be.

Tőzsdebeszélgetésekre külön rendelkezé
sek nincsenek, miért is a P. R. T. 1928. évi 49. 
számában közzétett 52.255. sz. rendelet 4. pont
jában foglaltak a magyar-norvég távbeszélő- 
forgalomban egyelőre alkalmazást nem nyer
nek. |

Az összes vidéki magyar távbeszélő köz
pontok norvég beszélgetéseiket kizárólag Bu
dapest közvetítésével bonyolíthatják le.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 21. ol
dalán Németország után a csatolt fedőlapot ra
gasszák be.

Budapest, 1929. évi március hó 28-án.
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Személyzetiek.
12.960

A m. kir. postaszemélyzet körében 1929. évi 
február havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Dr. Mózer Miklós fogal
mazó 31 Budapestről Sopronba, Frits Ferenc 
főtiszt 165 Egerből Budapestre, Szakmány 
László II. oszt. tiszt 52 Budafokról Budapestre, 
Molnár Zoltán II. oszt. tiszt 62 Budapestről 
Pápára, Kövér Tódor Béla II. oszt. tiszt 148 id. 
Barcsról Budapestre, Gárdonyi Imre II. oszt. 
tiszt 247 id. Budapestről Újpestre, Török Sán
dor műszaki segédtiszt 42 Budapestről Sopron
ba, Hanzel József II. oszt. szakaltiszt 126 Ú j
pestről Budapestre, Busch Ferenc II. o. altiszt 
392 Budapestről Szegedre, Sándor Lajos II. o. 
altiszt 470 Budapestről Budafokra, Bodnár Ist- 
vn II. o. altiszt 2488 Miskolcról Sátoraljaúj
helyre, Baksa József II. o. altiszt 2579 Pécsről 
Szekszárdra, Horváth András újvidéki II. o. 
altiszt 2598 Szegedről Budapestre, Balázs Gá
bor II. o. altiszt 2907 Budapestről Gyöngyösre, 
P. Tóth Lajos I. o. szakmester 22 Székesfehér
várról Budapestre, Marton István gépkocsive
zető 152 Budapestről Keszthelyre, Vukics István 
II. o. vonalfelvigyázó 8 8  Lepsényből Komárom
ba, Balogh Imre kalocsai 164 és Molnár István 
281 kocsikezelők Budapestről Keszthelyre.

Más állami ágazathoz lépett át: Dr. Ja- 
kabffy Kálmán titkár 37.

Elbocsáttatott: Kéri Géza I. oszt. altiszt 730.
Nyugdíj azt attak: Deésy Ágost számvevő

ségi I. oszt. főtanácsos 1, Csia Albert hivatali 
igazgató 26, Szűcs Albert felügyelő 80, Szénás 
Antal főellenőr 139, Gyöpös Imre segédtiszt 
168, Nacsa Illésné segédellenőrnő 305, Vojcsik 
Lipótné 217 és Jochs Ilona 33 id. kezelőnők, 
Salamon István II. o. szakaltiszt 121, Molnár 
Imre hódmezővásárhelyi 47, Dobos József 212, 
Gácsi Mátyás 281 és Hegedűs László 389 I. o. 
altisztek, Kopasz Imre I. oszt. vonalfelvigyázó 
171.

Végkielégíttetett: Csonka Ferenc II. oszt. 
tiszt 149.

Meghaltak: Páhr Károly igazgató 8 , dr. Fitt 
József titkár 40, Ardó Izsó főfelügyelő 69, Me
rényi István segédtiszt 231, Kollár János se
gédtiszt 402, özv. Újhelyi Istvánná 73, Bodor 
Mária 322 és Privigyei Mária 350 segédellen-

őrnők, Blitz Sámuelné segédtisztnő 144, özv. 
Piazza Imréné kezelőnő 251, Sumits György I. 
oszt. altiszt 624, Matus Imre II. oszt. altiszt 
1334, Juhász József I. o. vonalfelvigyázó 317, 
Margittal Károly I. oszt. szakmester 42.

Névváltozások: Tomaschek László szám- 
tiszt 14 =  Barsi László, dr. Muttyánszky Vla- 
dimirné segódtisztnő 541 =  Bucsegh Ilona,
Cser Mária kezelőnő 119 =  Maiina Jánosné, 
Szálasy Rozália kezelőnő 311 =  Zeller Elekné.

Budapest, 1929. évi március hó 22-én.

Á m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi 
február havi forgalma.

2.558.
A takaréküzletben a betétek összege 938.750 

P 59 fillérrel haladta túl a visszafizetések össze
gét. A betétek állománya ezzel 1929. évi feb
ruár hó végén 43,320.725 P 36 fillért tett ki. A 
különleges takarékbetétek álladéka a fenti ál
ladókban 4,822.193 P 21 fillérrel szerepel. A 
betevők száma e hóban 4.336-tal gyarapodott s 
összes számuk e hó végén 1,355.584 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ösz- 
szegét 2,985.245 P 12 fillérrel múlta felül a visz- 
szafizetések összege. A csekkbetétek állománya 
ezzel 1929. évi február hó végén 227,882.311 P 
16 fillért tett ki. A csekkszámla tulajdonosok 
száma e hóban 1 1 1 -el növekedett s a fennálló 
csekkszámlák száma e hó végén 43.157 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 1,925.800 tétel s 
1.263,903.864 P 35 f, összes betéteinek állománya 
pedig a hó végén 271.203.036 P 52 f volt.

Az értékpapír üzletágban 1929. évi február 
hó végéig kiállíttatott 271.564 darab járadék- 
könyvecske, forgalomban volt e hó végén 
91.791 darab. Az intézet értékpapírállománya 
különféle értékpapírokban és záloglevelekben 
1929. évi február hó végén 51,330.901 P 01 f 
névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 144.460 darab új zálogfelvé
tel volt 3,614.496 P kölcsönnel és 119.365 darab 
zálogkiváltás 3,016.900 P kölcsön visszafizetés
sel.

A zálogálladék 1929. évi február hó végén 
740.541 darab volt, a záíogkölcsöntőke álladéka 
19,297.837 P-t tett ki.
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Az árverési csarnok forgalmában önkéntes i  Eladatott összesen 5.949 darab, a befolyt 
’árverésre 2.912 darab, kényszerárverésre pedig vételár 126.107 P 34 f volt.
4.252 darab különféle zálogtárgy került. Budapest, 1929. évi március hó 20-án.

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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Konc Janka kiadó Budapest
1892. Bpest 700.
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Székes-
fehérvár

1895.
Mór

Zalacsányi posta
mesterré nevez

tetett ki

Betöltendő kiadói állás.
A kezelés minden ágában jártas kiadónó 

állandó alkalmazást nyerhet. Ajánlkozást kér: 
Postamester, Lovasberény.

Kiadói állást keresnek.
>■ -I: >[>.. ; í . ■ - 1 ' ' : . '

Mindhárom szakban jártas kiadónő, kiadó
nak ajánlkozik bárhová. Szíves megkeresést 
Nagy Jusztina ptk., Jásztelek (Szolnok megye) 
címre kér.

Postakezelés minden ágában gyakorolt 
kiadónő, alkalmazást vállal. Szíves megkere
sést „Kiadónő” Kápolnásnyék, Fejér megye 
címre kér.

Mindhárom szakban jártas, főkép jó táv- 
irász, állandó alkalmazást keres. Szíves megke
resést Exner Mária, Sárvár címre kér.

Kiadónő alkalmazást vállal, lehetőleg ál
landó helyre. Szíves megkeresést kér „Kiadónő" 
Sajókazinc.

Mindhárom szakban jártas, számadástétel
re képes kiadó, alkalmazást vállal április 1-től. 
Cím: Rostaházy Iván ptk., Nagybajom, So
mogy megye.

Postamesteri vagy kiadói helyettesítéseket, 
vállal május hó 15-től, összes kezelésben teljes 
gyakorlattal; kiadói igazolvánnyal rendelkező 
nyugdíjas, 40 éves. Megkeresések: Ignáth
Géza, Budapest 500 postahivatal címre kéret
nek.

Postakezelés minden ágában jártas férfi 
kiadó, állandó alkalmazást vagy helyettesítést 
keres április 1-re, lehetőleg nagyobb hivatalnál. 
Szíves megkeresést: „Férfi kiadó” címre kér
Berekböszörmény, Bihar megye.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: D uchon J.



a

Norvégia területe négy díjövre oszlik. Ezért a beszélgetési díjak. — aszerint, hogy a be
szélgetés melyik norvég díjövbe tartozó hivatallal történik, — Magyarország bármely hivata
lától kiindulólag a következők:
az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 17 P 70 1 a II. díjövbe tartozó hivatalokkal 19 P 05 f 
a III. díjövbe tartozó hivatalokkal 19 P 05 f a IV. díjövbe tartozó hivatalokkal 20 P 40 f

A norvég távbeszélőközpontok díjövbeosztása a következő:

Távbeszélő
[központ D

íjö
v|

Távbeszélő
központ D

íjö
vj

j

T ávbeszélő
központ D

íjö
v

K ragerő i Notodden i Staibekk 1
Kristiansand S. 3 Oil,a 3 Stamsund 4
Krástiansund N. 3 Ophaug 2 Stavanger 3
Langenes 4 Oslo 1 Steinkjer 2
Langesund 1 Otta. 2 Stjördal 2
Lárvák 1 Poirsgrund 1 Stokmarknes 4
Levianger 2 Rónia 2 Stokisund 2
Liland O toten 4 Risö 1 Stord 3
Liillethammer 2 Rjukan 1 Stryn 3
Lillesiand 1 Rognan 4 Suliitjelmia 4
Lilleström 1 Rö rvik 2 Sunndailsöra 2
Lyngseidet 4 Röyken 1 Svelvák i
Lyngör 1 Sand Ryfylke 3 Svolvaer 4
Lacrdal 3 Sandefjord 1 Sörvágen 4
Lödingen 4 Sandnes 3 Tana 4
Lökken V erk 2 Sandnassjöen 4 TingvoM 2
Man dal 3 Sandtorg 4 Tonnes 4
Me.hamn 4 Sandváikia 1 Tromsö 4
Melibo 4 Sárpsiborg 1 Trondfajenn 2
Mo R an a 4 Sauda V 3 Tvedesitrand 1
Moen Málselv 4 Seiljord 1 Tynset 2
Molde 3 Sjöholt 3 Tönsberg 1
M osjöen 4 Sjöveien 4 Ütne 3
Moos 1 Ski 1 Viadsiö 4
Mysen 1 Skien 1 Vardö 4
Málöy 3 Skjervöy 4 Volda 3
Nam sos 2 Skudeneshavn 3 3
Niarvik 4 Skánovik 3 3
N ordfjordeid 3 Son 1 Alesund 3
Norheimsimd 3 S ort land 4 Ándailsmes 3

Távbeszélő
központ |0

Távbeszélő
központ

A ita
Andenes
Aren dal
Asker
Aurdal
Bailstad
Bergen
Borlevág
Bjönkásen
Bodö
Boröy
Brettesnes
Brevik
Brönnöysund 
Bö Ve&teralen 
Dailsöyra 
Domibás 
Dram men 
Dröhak 
Egersund 
Elverum
Fa,gerne» V aldres 
Farsund 
Faosfce 
F illan
Flekket jord 
Florö
Fredriikshald

(Halden)
F.redirikstad
Fredriksvem

Förde Sunnfjord
Geilo
Gdbostad
Gjövik
Grins, bad
Gursiköy
Halden

(Frcderikshald) 
Hamar 
Hamaröy 
H äm m ertest 
Haimnválk 
Hairstiad 
Haugesumd 
Havöysund 
Hemnnesberget 
Henninigisvaer 
Heröysundet 
Hoikiksiund Eiker 
Holmesitrand 
Honmmgsvág 
Horten 
Hönefoss 
Höyiamger 
Jesisihieim 
K abelvág 
Kirkenes 
Kistrand 
Kongsberg 
Kongsvinger 
Koparvik

A három percnél hosszabb ideig tartó beszélgetéseknél percenként és a gyengeforgalmú 
órákban folytatott beszélgetések után az alábbi I—III. hasábok szerint a következő díjak 
számítandók:

I. II. III.

H a  a d í j e g y s é g az erős forgalm ú 
órákban percenként 

szám ítandó

a gyenge forgalmú 
órákban az első három 

percért szám ítandó

a gyenge forgalmú 
órákban percenként 

szám ítandó
P f P f P f P f

17 70 5 90 10 65 3 55

19 05 6 35 11 45 3 85

20 40 6 80 12 25 4 10
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g É b  POSTA RÉSZÉRE.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  KERESKEDELEMÜGYI M INISZTER

B U D A P E S T  1 9 3 9 . Á P R IL IS  19. 11. szám .

Légi postacsomagok díjának változása.
Express levélpostai küldem ények Romániába.
16 filléres postai levelezőlap forgalom ba bocsátása.
Változás a Csom agdíjszabásban.
A  csekkbefizetési lapokon alkalm azott közlések 

u tán  esedékes díjak.
A  budapesti hálózatban előfizetői állomások á ten 

gedése esetén szedhető beszélgetési díjak.
Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok m eg

nyitása.
A  távbeszélő kiküldetési díj felszámításánál fel

m erült kételyek eloszlatása.

A  távbeszélő címváltozási díjaknak egyes esetek 
ben való elengedése.

V áltozás a Távíró-Díjszabásban.

D íjfizetési kötelezettség az átruházott rádióvevő- 
berendezések után.

Átminősítés.

Pályázati hirdetm ények postam esteri állásra. 

Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra. 

K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról.

K iadói állást keresnek.

L égipostacsom agok díjának változása.

14.049.

A Nemzetközi Légiforgalmi r. t. a csoma
gok légiszállítási díját egyes viszonylatokban 
megváltoztatta, felhívom ezért a hivatalokat, 
hogy a Bulgáriába, az S. H. S. királyság terüle
tére, valamint Törökországba szóló légiposta
csomagok díját a Kivonatős Posta-, Távíró-, 
Távbeszélő- és Rádió Díjszabásban az alábbiak 
szerint megfelelően helyesbítsék:

Bulgária.
Közönséges

nem  terjedelm es terjedelm es
1 kg. súlyú 3.05 3.85
2 , ,  „ 5.15 6.30
3 „ 6.60 7.75
4̂

 77 77 8.05 9.20
3 , ,  , , 9.50 10.65
6 „ „ 12.30 14.10
7  , ,  , , 13.75 15.55
8 „  „ 15.20 17.—
9 „  „ 16.65 18.45

10 „  „ 18.10 19.90
11 „  „ 21.70 24.55

Közönséges
nem  terjedelm es terjedelm es

12 k g . s ú ly ú 23 .15 26.—
13 77 77 24 .6 0 27.45
14 77 77 26 .0 5 28.90
15 77 77 27 .5 0 30 .35
16 77 77 31 .25 35.25
17 77 Í7 32 .7 0 36 .70
18 77 77 34 .15 38.15
19 77 77 35 .6 0 39 .60
20 77 77 37 .05 41.05

Szerb-Horvát-Szlovén királyság.
Közönséges Sürgős

nem
terjedelm es terjedelm es nem

terjed. terjed.

1 kg. súlyú 1.85 2.35 3.75 5 .2 0
2 77 77 3.25 4.— 6.25 8 .5 5
3 77 77 4.10 4 .85 7.10 9 .4 0
4 77 77 4.95 5 .7 0 7.95 10.25
5 77 77 5.80 6.55 8.80 11.10
6 77 77 8.05 9 .50 — - —

7 77 77 8.90 10.35 — —

8 77 77 9.75 11.20 — ■—
9 77 77 10.60 12.05 — —-

10 77 77 11.45 12.90 —
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Törökország.

a) Európai Törökország.
Közönséges.

nem  terjedelm es terjedelm es
1 kg. súlyú 4.55 5.40
2 ii ii 8.35 9.65
3 ii ii 11.25 12.55
4 11 11 14.15 15.45
5 11 11 17.05 18.35
6 11 11 21.75 23.90
7 11 11 24.65 26.80
8 11 11 27.55 29,70
9 11 11 30.45 32.60

10 11 11 33.35 35.50

b) Ázsiai Törökország.
Közönséges

nem  terjedelm es terjedelm es
1 kg. súlyú 5.10 6.25
2 11 11 8.90 10.45
3 11 11 11.80 13.35
4 11 11 14.70 16.25
5 11 11 17.60 19.15

A most felsorolt új díjak folyó évi április 
hó 15-től érvényesek.

Az Ausztriába szóló csomagok díja további 
intézkedésig változatlan.

Budapest, 1929. évi április hó 5-én.

Express levélpostai küldemények Romániába.
14.684.

Romániába ezentúl express levélpostai kül
demények is küldhetők. A román posta express 
kézbesítést azonban csak a postahivatalok 
székhelyén végez.

A Romániában Magyarországba feladott 
küldemények express díja 30 lei.

A hivatalok a Kivonatos Díjszabás 19. ol
dal 2. pont 2. sorában töröljék „Romániát”, a 
P. R. T. folyó évi 5. számával kiadott A) jelű 
kimutatásban pedig a 127. tétel alatt a 11. ha
sábba írják be „30”.

Budapest, 1929. évi április hó 6-án.

16 filléres postai levelezőlap forgalomba 
bocsátása.

10.888.

Ausztriával, Csehszlovákországgal, Len
gyelországgal, Németországgal, Olaszországgal 
és gyarmataival s végül Romániával való for
galomban leendő használatra, sötétkékszínű 
bélyegbenyomattal ellátott postai levelezőlapok 
kerülnek forgalomba.

E levelezőlap ára 17 fillér.
A bélyegrajza teljesen azonos a 4 és 8 fil

léres helyi, illetve belföldi levelezőlapéval.
Az első szükséglettel az értékcikkraktár 

hivatalból fogja ellátni a postahivatalokat, a 
további szükségletet viszont a szokott módon 
kell megrendelni.

Budapest, 1929. évi április hó 3-án.

Változás a Csomagdíjszabásban.
14.097.

A hivatalok javítsák a Csomagdíjszabást 
az alábbiak szerint:

49. oldal, Abessinia; a 2. útirányon ezentúl 
10 kg. súlyú csomag is küldhető, melynek díja 
10.65 P.

53. oldal, Azori szigetek: a 6. hasábban ír
ják a 3. útiránynál „6 f.” helyett: 4 f; a 4. út
iránynál „4 f.” helyett: 3 f.

68. oldal, Ecuador-nál a P. R. T. 1927—42. 
számával kiadott fedőlapon a szöveg végén a 
pont helyébe írják: „és a feladás helyén 
ecuadori konzulátus van”.

69. oldal, Egyesült-Államok, II. a) alatt az 
1. hasábban „New-York City” után tegyenek 
*) jelt és ragasszák be idevonatkozó jegyzet
ként a csatolt 1. sz. fedőlapot.

70—71. oldal, Egyesült-Államok (Amerikai), 
„M. A. S.” útján: a súlydíjtáblázat 1. hasábjá
ban „New-Jersey (állam)”- és „New-York (ál- 
lam)”-nál az a) alatti felsorolás végén tegyenek 
,,3)” jelt és írják idetartozó jegyzetként: 
,.3) New-York városrészei és elővárosai név
jegyzékét 1. a 69. oldalnál beragasztott fedő
lapon”.

85. oldal, Honduras, a) alatt az 1. hasábban 
törüljék: „kivéve a b) alatti helyeket”; a 6. ha
sábban „3 f.” helyett írják: 2 f; b) 1. útirányon 
az 1, 5 és 10 kg súlyú csomag díja 2.95 f, 4.75
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és 8.55 P; a 7. hasábban törüljék a 3. és 4. sort 
és „A csomagokhoz számlamásolatot kell csa
tolni.” mondatot.

91. oldal, Kanada, I. 2. útirányon ezentúl 
8 kg. súlyú csomag is küldhető, melynek díja 
10.10 P.

94. oldal, Kap-Verde-szigetek, 3. útirány: az 
1 és 5 kg súlyú csomag díja 3.65 és 5.80 P; az 5. 
hasábban „1120*” helyébeírják:—.(Ezen az út
irányon küldött csomagokon értéket nem lehet 
nyilvánítani.)

101. oldal, Madeira: a 6. hasábban írják a 
2. útiránynál „5 f.” helyett: 4 f; a 3.-nál „4 f.” 
helyett: 3 f.

104. oldal, Mar shall-szigetek, b) 1. útirány
nál a 3. hasábban „3” helyett írják: 5.

105. oldal, Mozambique: az 1. útirány ada
tait töröljék a 2—6. hasábból.

112. oldal, Németalföldi India: a 1. alatti 
útirányokon ezentúl 10 kg. súlyú csomag is 
küldhető, melynek díja az 1. útirányon 11.40—, 
a 2.-on 12.40—; a 3.-on 10.60 P.

118. oldal, Olasz Somaliland: a 3. hasábban 
„10” mellől az j,1)” jelt és a 7. hasábban az 
]) jegyzetet töröljék.

119. oldal, Palesztina: I. alatt töröljenek 
minden adatot s ragasszák be helyébe a 2. sz. 
fedőlapot.

121—123. oldal, Perzsia: töröljék az összes 
adatot (kivéve a 122. és 123. oldal fejlécét) s 
ragasszák be a 3. és 4. sz. fedőlapot.

125. oldal, Portugál Guinea, 2,: a 2. hasáb
ban „Francia” után írják: Spanyol,; az 1 és 5 kg 
súlyú csomag díja 3.65 és 5.80 P.

132. oldal, Sziám, a): az 1, 3, 5 és 10 kg 
súlyú csomag díja 6.25 f, 9.90, 10.55 és 17.45 P; 
ugyanitt c) alatt az 1. hasábban töröljék: 
„Oubőne,”.

136. oldal, Szerb, Horvát és Szlovén ki
rályság: a 7. hasábba írják be: „Utánv. (csak 
átutalás esetén —, 1. P. R. T. 1928—32.)”

138. oldal, Tibet, 2. útiránynál az 5. hasáb
ban „—” helyébe írják: 1120*; a 7. hasábba ír
ják be: „*Értéknyilvánítással csak Bombay-ig.“

143. oldal, Venezuela: az 1 kg súlyú cso
mag díja a b) 1. útirányon 4.50—; a b) 2. út
irányon 5.30 P.

Budapest, 1929. évi április 6-án.

A csekkbefizetési lapokon alkalmazott közlé
sek után esedékes díjak.

12.636.
A csekkbefizetési lapok értesítőlapjának 

hátoldalára vezetett szöveg után esedékes dí
jak kirovásánál a jövőben az a szempont érvé
nyesül, hogy az illető közlemény önmagában 
külön postai küldeményként postára adva 
nyomtatványdíj mellett szállítható volna-e vagy 
sem.

Igenlő esetben a közlemény bérmentesítési 
díja 2 f„ egyéb esetekben pedig iá levelezőlap 
díjának megfelelő 4, illetve 8 fillér.

így pl. ha a csekkbefizetési lap értesítőlap
jának hátoldalán előnyomott könyvmegrende- 
lésre vonatkozó szöveg van és abba a feladó 
nem ír, illetve abban a szöveg aláhúzásával 
nem jelez mást, mint a megrendelt mű, könyv, 
folyóirat stb. nevét, darabszámát és árát 
(PÜSz. 36. §. 2. c) és p), a szöveg az általános 
belföldi nyomtatványdíjszabásnak megfelelően 
2 fillérrel bérmentesítendő. Ha a csekkbefizetési 
lap hátlapján előnyomott szövegbe írt bejegy
zés, illetve aláhúzás a nyomtatványküldemé
nyeknél megengedett méreteket túlhaladja 
(PÜSz. 36. §.), vagy ha a szöveg egyébként 
bármi okból nem tekinthető nyomtatványnak, 
ebben az esetben a közlemény a levelezőlap 
díjazása alá esik.

Ha feladó az előnyomott szöveget közlés 
céljaira nem használja fel, bérmentesítésnek 
nincs helye. Ilyen esetben kívánatos, hogy a 
feladó a fel nem használt szövegrészt áthúzza.

Félreértések elkerülése végett megjegyzem, 
hogy az értesítőlap előoldalán 7 betű vagy 7 
számjegy, avagy vegyesen betűkből és számok
ból álló ugyanilyen terjedelmű csoport továbbra 
is díjmentes. Az előlapon levő ezen túlmenő 
feljegyzések a mindenkori levelezőlap-díjsza
básnak megfelelően bérmentesítendők.

Ez a rendelkezés nem érinti a P. R. T. 1924. 
évfolyam 49. számában közzétett 17.154. sz. 
rendelet 4. pontjában foglalt azt a szabályt, 
hogy az állami hatóságok (hivatalok, intézetek) 
részére történő befizetések alkalmával a felek
nek a hatóságok, hivatalok által kiadott befi
zetési lap első oldalán az összeg rendeltetésére, 
a tételre és az ügyszámra vonatkozó közle
ménye díjmentes.

Budapest, 1929. évi április hó 2-án.
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A budapesti hálózatban előfizetői állomások 
átengedése esetén szedhető beszélgetési díjak.

8.608.
A budapesti távbeszélőhálózat előfizetője, 

a hálózat egységes díjterületéről bekapcsolt ál- 
lomásának átengedése esetén eddig, ha az elő
fizetői állomás pénzbedobásra működő auto
matakészülékkel volt felszerelve, 20 fillért, 
egyébként pedig csak 12 fillért szedhetett.

Ezeket a díjakat egységesítem s megenge
dem, hogy az előfizetők állomásuk átengedése 
esetén ezentúl minden esetben 20 fillért szed
hessenek.

Továbbra is érvényben marad a Táv
beszélőüzleti Szabályzat 7. §. 7. pontjának az a 
rendelkezése, hogy a rendes előfizetői állomá
sokat az előfizetők idegeneknek csak kivétele
sen engedhetik át. Az ilyen állomások állandó 
vagy rendszeres átengedése tilos.

A változásoknak a Tb. Ü. Sz.-ban való ke- 
resztülvezetése iránt Pótlók útján intézkedem.

Budapest, 1929. évi április hó 2-án.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

13.640.
A forgalom egyrészt Tiszafüred, másrészt 

Subotica (Szabadka) és' Senta (Zenta) távbe
szélő viszonylatokban megnyílik. Beszélgetési 
díj 2 P 90 fillér.

A kir. hivataloka „Távbeszélő-Díjszabást“ 
az új viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi április hó 2-án.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

14.073.
Folyó évi április hó 10-én a forgalom a kö

vetkező új magyar-jugoszláv távbeszélő vi
szonylatokban nyílik meg:
A magyar Beszélge
távbeszélő A külföldi távbeszélő központ tési díj
központ neve

P fneve

Barcs Bjelovar 1 70
Dombóvár Donja-Dubrava (Alsó

Domború 2 40
11 Dravograd 2 90

A  m agyar Beszétge-
távbeszélő A külföldi távbeszélő központ tésd díj
központ neve

neve P f
Dombóvár Meza 2 90

11 Prevalje 2 90
ii Maribor 2 90

Kaposvár Donja-Dubrava (Alsó'
Domború 2 40

11 Meza 2 90
11 Dravograd 2 90

11 Sarajevo 3 55
11 Zagreb 2 40

Mernye Belgrade 2 90

11 Ljubljana 2 90

11 Karlovac 2 90

11 Koprivnica (Kapronca) 2 40

ii Maribor 2 90

11 Novisad (Újvidék) 2 90

ii Osijek (Eszék) 2 40

ii Sarajevo 3 55
11 Sombor (Zombor) 2 40

ii Subotica (Szabadka) 2 40

11 Vei. Beckerek (N-becskerek) 2 90

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

Budapest, 1929. évi április hó 3-án.

A távbeszélő kiküldetési díj felszámításánál 
felmerült kételyek eloszlatása.

6.802.
Kérdés merült fel arra nézve, hogy a „Táv

beszélő-Díjszabás” V. táblázatának A/4. tétele 
alatt megállapított kiküldetési díjat a táv
beszélő állomásokon okozott kisebb rongálások 
(törött hallgató kagyló, törött tölcsér stb. ki
cserélése) eseteiben az előfizető (társelőfziető, 
kárt okozó fél) terhére a Tb. U. Sz. 13. §-ának 
14. és 16. pontjai alapján fel kell-e számítani, 
avagy a kiküldetési díj megfizetését csak akkor 
kell-e igényelni, ha a rongálás folytán felhasz
nált anyagok költségén felül a m. kir. postának 
kiküldetési költség címén külön kiadása is 
merült fel?

Minthogy a Távbeszélő-Díjszabás V. táb
lázatának A/4. tételénél lévő rendelkezés sze
rint a díjszabásban egyenként fel nem sorolt 
„minden egyéb munkáért a felhasznált anyagok 
költségén felül minden kiküldött egyén után’’ 
esedékes a díjszabásszerű kiküldetési díj, ön
ként értetődik, hogy a Tb. U. Sz. 13. §. 14. és
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16. pontjaiban felsorolt rongálások eseteiben a 
Tbdsz. hivatkozott rendelkezésének megfelez 
lően — a felhasznált anyagok költségén felül —- 
díjszabásszerű kiküldetési díj is esedékes.

Ehhez képest a felhasznált anyagok költ
ségén felül a kiküldetési díjat a kisebb rongá
lások eseteiben is fel kell számítani, tekintet 
nélkül arra, hogy a kiküldetésnél a posta tér-* 
hére tényleg merült-e fel kiküldetési költség, 
vagy sem, illetőleg, hogy a kiküldött alkalma* 
zott (vonalfelvigyázó, műszerész stb.) lakó
helyén, avagy azon kívül és a rendes bejárás 
során vagy pedig külön történt kiküldetéskor 
végezte-e a szükséges munkákat.

A kiküldetési díjat ugyanazon alkalommal 
különböző távbeszélő előfizetőknél végzett 
munkákért, előfizetőnként a díjszabásszerű tel
jes összegben kell felszámítani, viszont ugyan
annak az előfizetőnek távbeszélő berendezései
nél ugyanazon alkalommal végzett munkákért 
a kiküldetési díj annyiszor számítandó fel, 
ahány különböző házban (telken) levő távbe
szélő berendezésénél fordult elő rongálás, 
gondatlan kezelés stb. által okozott munka.

Jelen rendeletemet a Tb. Ü. Sz. 13. §. 21. 
pontjánál, valamint a Tbdsz. V. táblázat A/4. 
tételénél kell előjegyezni, a Tb. U. Sz.-nek fedő
lap útján való kiegészítése iránt később fogok 
intézkedni.

Budapest, 1929. évi április hó 5-én.

A távbeszélő címváltozási díjaknak egyes 
esetekben való elengedése.

9.692.
A tényleges szolgálatban álló vagy nyug

díjazott állami, államvasúti és törvényhatósági 
tisztviselőket, katonatiszteket és katonai tiszt
viselőket, továbbá a törvényhatóságok által 
fenntartott tanintézetek főiskolai képesítésű 
tanárait és tanárnőit a Tb. Ü. Sz. 32. §. B) 18. 
pontjában felsorolt esetekben, a Tbdsz. V. B. 
2. táblázatában a címváltozás és névváltozás 
keresztülvezetéséért megállapított díjak fize
tése alól, tekintettel arra, hogy a felsorolt táv
beszélő előfizetőket érintő változások túlnyo
mórészben szolgálati okokból válnak szüksé
gessé, felmentem.

A hivatalok és ügynökségek (Budapesten a 
postavezérigazgatóság 9-ik üzemi osztálya) a 
felsorolt előfizetői állomások adatait hivatalból

vizsgálják felül s a névsorkéziratok helyesbí
tése iránt sürgősen intézkedjenek.

Ezt a rendeletemet a Tb. Üi Sz. 32. §. 18. 
és'21. pontjánál'és a Tbdsz. V. B. 2. táblázatá
nál jegyezzék elő.

A változásoknak a Tb. Ü. Sz.-ben való ke
resztül vezetése iránt pótlék útján intézkedem. 

Budapest, 1929. évi április hó 4-ón.

137

Változás a Táviró-Díjszabásban.
10.332.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 12. oldalon francia Nyugat-Afrika: fran
cia Equatorialis-Afriká-nál III. zóna hivatalai 
3.98 díjtétele a via France T. S. F. hasábban 
*** jellel jelölendő, lent pedig a következő jegy
zetet kell írni: „*** Abéché, Ati, Fada, Fort- 
Lamy és Mao hivatal szódíja via France T. S. F.: 
2.75.”

A 13. oldalon Kamerun szódíja a via France 
T. S. F. hasábban 3.99 helyett 3.59.

Ugyanezen az oldalon Madeira-nál a Meg
jegyzés hasábban LCD: portugál után „angol” 
szót kell írni.

A 14. oldalon portugál Kelet-Afrika-nál b) 
Mozambique társaság hivatalai (Beira stb.)-nél 
a Megjegyzés hasábba a következőket kell írni: 
„XP díja: 8.40”; ugyanitt c) Nyasszatársaság 
hivatalai Mozambique kerületben, a Megjegy
zés hasábba „XP díja: 8.96” szavakat kell írni.

A 15. oldalon Tchadtó terület 2.75 díjtéte
lét a via France T. S. F. hasábban törölni kell, 
a * jel marad; lent a * jegyzet szövegét törölni 
kell és helyette a következő Írandó: „* Lásd
francia Equatoriális-Afrika III. zóna hivatalai.” 

A 20. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Mexico után ,,7)” jel, lent pedig a követ
kező jegyzet Írandó: 7) Mexicóba szóló távirat 
késik és cenzúra tárgya.”

A 21. oldalon Haiti köztársaságnál a Meg
jegyzés hasábba a következőket kell írni: 
„LCD: német, angol, spanyol, eszperantó, hol
land, olasz, latin, portugál.

A 22. oldalon Aruba díjtételéhez ** jelet, 
lent pedig a következő jegyzetet kell írni: 
„** Aruba szódíja via Transradio: 6.02.”

A 23. oldalon Brazília: 1. Pernambuco
(Recife) szódíja 3.87 helyett 2.88 a következő
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útirányokon: Via Transradio, via Radio France, 
via London-Marconi, via Északatlanti kábelek— 
All America.

A 25. oldalon Columbia-ra vonatkozó 
*) jegyzet szövegében „Santa-Marta” szavak 
törlendők. Ugyanitt a Szolgálati korlátozások 
folytatásául Írandó: XP =  nem küldhető.'’

A 26. oldalon Guyana (angol)-nál a Szol
gálati korlátozásoknál =  FS =  és Georgetown 
szavak közé „= X P = :” szúrandó; a jegyzetek 
folytatásául a következők írandók: „XP díja 
— P 34 f.”

A 27. oldalon Guyana (francia) szódíja via 
Transradio 1. Mana, Regina stb.-nél 8.17 helyett 
3.25, 2. Többi hivatalinál 7.72 helyett 7.80. 
Ugyanitt folytatásul a következő új csoportot 
kell írni: „3. összes hivatal: Via Transradio— 
Barbados Radio vagy via New York Radio 
6.13.”

A 28. oldalon Surinam szódíja via Észak
atlanti kábelek—Barbados Radio 4.51 helyett 
4.40.

Ugyanezen az oldalon Venezuela-nál a via 
Transradio „via Transradio-—Barbados Radio”- 
ra egészítendő ki, díjtétele 5.46 helyett 5.35. 
Ugyanitt 2. Többi hivatalnál Via Transradio— 
Trinidad radio útirány és 5.68 díjtétele törlen
dő; ugyanitt az útirányok folytatásául a követ
kező új útirány írandó: „Via Transradio— 
New York—Haiti 6.02.”

A 33. oldalon Gilbert és Ellice-szigetekre 
vonatkozó megjegyzések folytatásául a követ
kezők írandók: „Tarawa és Butaritari = X P  =  
nem küldhető.”

A 35. oldalon Marshall-szigetek szódíja via 
Északatlanti kábelek—Vancouver—Suva Radio 
és Transradio—Vancouver—Suva Radio 6.24 
helyett 5.91.

A 37. oldalon Salamon-szigetek szódíja via 
Északatlanti kábelek—Vancouver—Suva Radio 
és Transradio—Vancouver—Suva Radio 6.24 
helyett 5.57.

Budapest, 1929. évi április hó 3.

Díjfizetési kötelezettség az átruházott 
rádióvevő-berendezések.

11.632.

Értesítem a hivatalokat, hogy rádióvevő- 
berendezés átruházása esetén az átvevő elő
fizető díjkötelezettsége attól a naptól kezdődik, 
amely naptól a hivatal az 1927. évi P. R. T. 20. 
számában közzétett 14.246. sz. rendeletem 9. 
pontja értelmében az új engedélyokiratot kiállí
totta. A régi előfizető díjkötelezettsége az új 
engedélyokirat kiállításával megszűnik, még 
abban az esetben is, ha a rádió-rendelet 11. §- 
ában megállapított díjkötelezettség ideje (6 hó
nap) reá nézve még nem járt volna le.

Az átruházott vevőberendezés után az ese
dékes előfizetési díjakat folytatólagosan kell be
szedni. Tehát pl. ha a régi előfizető (átruházó) 
az átruházás hónapjára a díjakat már meg
fizette, az új előfizetőtől (átvevőtől) csak a kö
vetkező havi díjat kell beszedni.

A kir. hivatalok ezt a rendeletemet a fent- 
idézett 14.246. sz. rendeletem 9. pontjánál je
gyezzék elő.

Budapest, 1929. évi március hó 29-én.

Átminősítés.
13.850.

Hajdú Kálmán postafőtiszt 1̂3) saját ké
relmére jelenlegi illetményeinek érintetlenül 
való meghagyása mellett postaellenőrré minő
síttetett át.

Rangsorhelye 2/a rangsorszámmal Szabó 
Géza és Farkas József postaellenőrök közt ál
lapíttatott meg.

Budapest, 1929. évi április hó 3-án.
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Pályázati hirdetmény.

13.215.
Postamesteri állásra a m. kir. postameste

rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíj egyesületébe nyugdíjjogos tag
ként 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 debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi április hó 24-ig 
nyújtsák be.

Pályázati hirdetmény.
13.800.

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 belépésének kötelezettsége mellett.

Az egyéb foglalkozásűakra 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 április hó 24-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1929. évi március hó?29-én.
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Pályázati hirdetmény.
10.810.

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.
T. 1926. évi 2. számában tétettek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929- évi április hó 24-ig nyújt
sák be-

Budapest, 1929. évi március hó 23-án-

Pályázati hirdetmény

postaügynöki állásra, szerződés mellett
13.523.
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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 1927. 
évi április hó 24-ig nyújtandók be. Az általá
nos feltételeket), a P. R. T. 1924. évi 1. számában, 

Budapest, 1929. évi április hó 4-én.
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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

So
pr

on

Baky Bencze kiadó Tass
1900. Tatabánya Bizalomvesztés

Sz
eg

ed

Kádas Ferenc kiadó
(végk. s -tiszt)

Kétegyháza
1898. Szarvas Postasegédtisztté

kineveztetett

Pé
cs

Kovács Ferencné 
sz. Linter Gizella kiadó Zalaapáti

1896. Zalaapáti
Férjhezmenetele 

miatt alkalmazást 
nem vállal

Pé
cs Dlusztus Antal kiadó Németbóly

1907. Németbóly további alkalmazást 
nem vállal

Kiadói állást keresnek.
Mindhárom szakban jártas számadástétei- 

re képes kiadó, bármilyen kiadói állást vállal, 
bármikori belépéssel. Cím: Rostaházy Iván, 
Nagybajom, Somogy megye.

Mindhárom szakban képesített férfi kiadó, 
április 15-től vagy május 1-re állandó alkalma
zást vagy hosszabb időre postamesteri helyette
sítést keres, szerény feltételekkel. Címe: „Posta
kiadó” Miháld, Somogy megye.

Férfi kiadó, 22 éves, állandó jellegű állásra 
ajánlatot kér. Derczó István, postahivatal Riese.

Kisegítőnek ajánlkozik mindhárom szak
ban jártas szerény, házias, volt postasegédellen- 
őrnő. Leveleket „Postakisegítő” Budapest, Ullői- 
út 91/a„ III. em. 23. ajtó címre kér.

Hivatalvezetésben teljesen jártas kiadó, 
helyettesnek vagy osztálykezelőnek menne 
azonnal. Cím: „Férfi kiadó” Egyek, Hajdú m.

Minden szakban jártas kiadó helyettesítést 
vagy állandó alkalmazást vállal azonnalra. Cím: 
„Kiadó” Torony, Vas m.

Szerény igényű, kezdő postakiadónő, bár
hol alkalmazást vállal. La Borda Ibolya Buda
pest, Pacsirtamező-utca 35., III. em. 7.

Szakképzett, mindenben perfekt, 12 éves 
postakiadónő bármely kerületben állást keres. 
Helyettesítést is elfogad. Szépen, lelkiismerete
sen dolgozik. Szíves megkeresést kér Rátz Er
zsiké postakiadónő, Szeged címre.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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Fedőlapok a P. R. T. 1929—11. számában megjelent 14.097. sz.
rendelethez.

1. sz. fedőlap (a Csomagdíjszabás 69. oldalához).

* New-York (és a hozzátartozó New-York City, Brooklyn, Queens 
County, Hoboken, Jersey-City) városrészei és elővárosai.

A storia  (Queens County) N. Y. 
Bayonne N. J.
Bronx N. Y.
Brooklyn N. Y.
Camiairsie (Brooklyn)
College Point (Queens County)
C oney Island (Brooklyn)
Communipaw (Jersey  City)
C orona (Queens County) N. Y.
E ast New York (Brooklyn)
Edgew ater N. J.
E lm hurst (Queens County) N. Y. 
Englewood N. J.
Fair view N. J.
Far Rockaway (Queens County) N. Y. 
Flushing (Queens County) N. Y. 
Fordham  (Bronx) N . Y.
G lendale (Queens County)
G reenville N. J.
G uttenberg  N. J.
H oboken N. J.
Jam aica (Queens County) N. Y.
Jersey  City N. J.
Leonia N. J.

Long Island City N. Y.
M orrisania (Bronx) N. Y.
M ott Haven (Bronx) N. Y.
N ew  York City N. Y.
N o rth  Bergen N. J.
Palisades Park N. J.
Pelham  (Bronx)
Richmond Hills (Queens County) N. Y 
Ridgefield N. J.
Rockaway Beach (Queens County) N. Y 
Seoausus N. J.
Sheepshead Bay (Brooklyn)
Spuyten Duyvil N. Y. Bronx 
U nion N. J.
W eehawken N. J.
W estchester (Bronx) N. Y.
W est Farm s (Bronx) N. Y.
W est Hoboken N. J.
W est New York N. J.
W hitestone (Queens County) N. Y. 
W illiamsburg (Brooklyn)
W oodcliff N. J.
W oodhaven (Queens County) N. Y. 
W oodlaw n (Bronx) N. Y.



2. sz. fedőlap (a Csomagdíjszabás 119. oldalához).
1 2 3 4 5 6 7

P a le s z t in a 1 száll. 3 cs.

I. Posta ú tján 1. A uszt., 1 4 10 1 105 cm; 55 dm3 (hosszúság és 
kerület együtt legfeljebb 180Olasz, 5 35 '•1120 3 f

a) bárm ely helyre Egyiptom >)
10

í cm)
(déli zóna) kivé • 
ve a b) alatt le

10 1

Exp. (kivéve b) alattiakat).
vöket. 2. Sz. H .Szl. 

kiir., 
Görög, 
Egyiptom

1 3 90
^1120 3 f 1) Arany- és ezüst rudakban és

5 5 10 1 érmékben vagy e fémekből 
készült ékszerek csak 5 kg 
súlyig.

3. A uszt., 1 3 55 1 A csomagokat erős faládába,
(közvetlen) 5 4 80 }ll 20

í

3 f bádogdobozba, erős vászon
ba vagy viaszkos vászonba

10 9

45y

kell csomagolni. Papírcsom a
golás elégtelen.

4. Auszt. v. 1 5
Cseh-Szl.,
N ém et,
Belgium,
N brit.,
Egyiptom

3 7 15 1
1-3360

I
3 f

Ké^besíthetetlenség esetére 
feladó csak kétfélekép ren-

5
0

10

8

15

15

50
delkezhet (1. P. R. T. 1928— 
14.).

b) Transjordániá- 
ban, A jloun, Bel

1. Auszt., 
O lasz

1 4 65

90
!
v 3 f

Fegyver, lőszer, só és salétrom 
a szállításból kizárva.

ka és Kerak ke- Egyiptom ')
10

í

rü letek  követke
ző helyeire: 
Agaba-el 
A jloun

i i i

A l-Ghor 2. Sz. H. Szí. 1 4 45 i
> -
I

3 fAl-Hussn
Al-Iraq

kár.,
Görög, 5 5 70

A l-Katraneh
Al-M adour
Amman

Egyiptom

Amman (Alm aher) 
Am m an Station 3. Auszit., i 4 10 \

A r Ram tha 
Ash-Shubiak

O lasz
(közvetlen) 5 5 35

I
i
r  - 3 f

As-Za,rka 
A ttfeiieh 
D eir A bou Said 
El Ababia

0
10 10 1

El Kanak 4. A uszt. v. 1 6 25f \
Es Salt Ciseh-Szl.
Irbid N ém et, 3 8 05

3 fJarash
Maan

Belgium,
N brit., 5 9 15 ( -  

I
M adaba 
Swedleh 
Um  Keis 
W adi Assir 
W adi Musa

Egyiptom *)
10 16 95 t







3. sz. fedőlap (a Csomagdíjszabás 122. oldalához).
2 3 4 5 6

Auszt., 1 3 85 ) *)
2 fOlasz, 

Brit-In dia 5 6 40
1120

-- 1 5 40 )1120 2 f
5 8 20 ’
1 4 30

1120 2 f
5 7 10 \

Auszt. v. 1 3 05+ 1
Cseh-Szl.,
Német,
(Bréma) 5 4 95

1
11120 3 f

közvetlen 
(8 heten- 10 8 95 1

ként)

Auszt. v. 1 4 15+ 1 ,
Cseh-Szl.,

10
U120 3 f

Német, 5 6 t1
Iraq (8 he
tenként) 10 ii 60 )

7

Perzsia ) (St)
a) Az alábbi ki
mutatás szerint 
„poste restante 
Donzdap” cím- 
zendő csomagok.

b) „Poste restan
te Kasr Chirin” 
címzendő csoma
gok.

c) Valamennyi 
helyre, kivéve az 
a) és b) alattiakat.

d) Abadan, 
Ahwaz, 
Bender-Abbas, 
Bouchir, 
Mohammerah 
helyek valamelyi
kére poste restan
te cimzendő 
csomagok.

e) „Poste restante 
Kasr-Chirin” cím- 
zendö csomagok.

a)—e)-hez:
1 száll. 3 cs.
125 cm.; 55 dm3.

*) A csomagokat valamely a 
rendeltetési helyhez legköze
lebb fekvő és az alábbi táb
lázat szerint kijelölt postahi
vatalhoz kell — poste res
tante — címzéssel irányí
tani. A címzés tehát a követ
kező legyen:

„A Monsieur X. Y. á Hamadan 
— poste restante — Kasr 
Chirin (Perse)”

A perzsa posta értesítést ad 
a címzettnek, aki — esetleg 
meghatalmazott útján — a 
csomagot átveheti vagy (a 
perzsa belföldi díjak lefize
tése ellenében) elhozatja.

') Meshed-be szóló és az aláb
bi kimutatás szerint „poste 
restante Kasr Chirin,” cím
zendő csomagok értéknyilvá
nítás esetén a kimutatástól 
eltérően „poste restante Bou
chir” címzendők és az ilyen 
csomagokért a c) vagy d) 
alatti súlydíjak esedékesek.

Rendeltetési hely 
vagy tartomány:

Abadan ..........

A hw az..............

Bender-Abbas, 
Bouchir (Bushire) 
Bouroudjerd 

(Broudjerd) . .
Damghan..........
D ja s k ...............
Dozdap (Dousdap) 
Hamadan . . . .
Hingam.............
Ispahan ..........
Kashan .............
Kasr Chirin . . .
Kazvin .............
Kermanshah. . . .
Kirman................
K oum ................

Azerbaidjan . . .
Gilan ...............
Khora§an . . . .

Kimutatás az a)—e) útirányokhoz.
Mely hivatalhoz 

irányítandó „poste 
restante”:

Rendeltetési hely 
vagy tartomány:

H i v a t a l o k :
Abadan Lingah ..............

(olasz útirányon: Lar ...................
J Mohammerah;
\német útirányon: 
1 Ahwaz

Majdan-i-Naphtun
(Masjid-i-Suled-

Bender Abbas man)
Bouchir Malayer ...........

M eshed..............
Kasr Chirin Mohammerah . .
Kasr Chirin R e c h t................
Djask Schiras .............
Dousdap Semnan ..........
Kasr Chirin Senneh (Sanan-
Hingam dadje) ..........
Bouchir Sharud .............
Bouchir Sultanabad . . . .
Kasr Chirin Täbriz (Tauris) .
Kasr Chirin Tchabahar . . . .
Kasr Chirin T eheran ..........
Render-Abbas Yezd ................
Bouchir Zendjan ..........

T a r t o m á n y o k :
Kasr Chirin Khouzistan . . .
Kasr Chirin Mazanderan . . .
Dousdap Sistan . . . . . . .

Mely hivatalhoz 
irányítandó „poste 

restante”:

Lingah
Lingah

! olasz útirányon: 
Mohammerah; 

német útirányon: 
Ahwaz 

Kasr Chirin 
Dousdap 
Mohammerah 
Kasr Chirin 
Bouchir 
Kasr Chirin

Kasr Chirin 
Kasr Chirin 
Kasr Chirin 
Kasr Chirin 
T chabahar 
Kasr Chirin 
Bender-Abbas 
Kasr Chirin

Mohammerah 
Kasr Chirin 
Dousdap



4. sz. fedőlap (a Csomagdíjszabás 123. oldalához).
2 3 4 5 6

Auszt.,
Olasz,

1 5 75

55

45

|
Syria

(Beirut-tól
3
S

10

13 f - 3 f
Bagdadig

automobilon 10 26 45 i

szállítva; 
gyors, de

drága
útirány).

ff 1 6 —

3 10 85 !
5 13 75 h

3 f

10 28 75 )

Perzsia*) (St) 
(folyt.)

f) Abadan 
Ahwaz 
Kasr Chirin 
Mohammerah 
helyek valamelyi
kére poste res
tan te címzandő 
csomagok.2)

g) Bender-Abbas 
Bushire 
Djask 
Hingam
Ling ah 
Tchabahar 
helyek valamelyi 
kére poste rés 
tante címzendő 
csomagok.2)

f) és g)-hez:

*) Címzésre vonatkozólag 1. a 
122. oldalon levő *) jegyzetet.

2) A z alábbi k im utatás szerint 
„poste restan te” címzendő 
csomagokra, valam int azok 
szállítólevelére „P ár service 
spéoial autom obilé Beyrouth 
—Bagdad” m egjegyzést kell 
írni.

Kimutatás az f) és g) útirányhoz.

Rendeltetési hely 
vagy tartom ány:

Mely hivatalhoz 
irányítandó „poste 

restan te” :
R endeltetési hely 
vagy tartom ány:

Mely hivatalhoz 
irányítandó „poste 

restan te” :

A badan . . . .
Ahwaz ............
Bender-Abbas .
B o u c h i r ............
D j a s k ..............
Hama dán . . . 
Hingam . . . .
Ispahan ............
Kasban . . . . 
Kasr Chirin . . .
Kazvin ............
Kermanshah . . 
Koum .............

A rabist an 
(Khouzistan) . .

A ragh ................
A stara ...............
A strabad . . . . 
A zerbeidjan . . .
B rujord ............
Damghan . . . .
Fars ...................
G ilan ..................
Khorastsan . . .  .

H i v a t a l o k :

A badan
Ahwaz
Bender-Abbas
Bouchir
D jask
Kasr Chirin 
Hingam 
Kasr Chirin

Lingah ...............
Lar ......................
M oham m erah . .
R echt ..................
Schiras ...............
Sultanabad . . . . 
T abriz (Tauris) . 
T chabahar . . . .
T eheran ............
Yezd ..................

Lingah
ft

Mohammerah 
K asr Chirin 
Bouchir 
K asr Chirin

Tchabahar 
K asr Chirin 
Bouchir

ft

T a r t o m á n y o k :
K irm an ............ Bender-Abba*

Mohammerah K urdistan . . . . K asr Chirin
Kasr Chirin M alay e r  ............ í> »>

Mazandenan . . . ) t  »

Seistan ............... Bender-Abbas
Semnan ............ Kasr Chirin
Senendez . . . . >t »»
Sharud ................ »> f f

Bouchir T enjam  .............. f f  f f

Kasr Chirin
f f  »>

Yezd .................. Bouchir
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR K1R. gÉjjte POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER

B U D A P E ST  1 9 3 9 . Á P R IL IS  13. 13. szám .

T A R T A L O  JV1
Elismerés.
A  .postamesteri (hivatalok é s  posta ügynökségei: biz

tosítása esetleges betöréses lopásból származó károso
dás ellen.

Naigyforgalmú postam esteri hivataloknál a  csomag- 
pontó elszámolásának módosítása.

Sokszorosító eljárással készült nyomtatványaik ellen
őrzése.

Sürgős levelek felvétele a  B udapest 77. sz. posta- 
hivatalnál.

Változás a légipostaforgalom m enetrendjében.
A  30 filléres postabélyeg ú jbó l rendelhető.
Bostakirendeltség felállítása.
Táviró és távbeszélő statisztikai adatgyűjtés.
A z összes m agyar távbeszélő központok bevonása

a Fűimével, Triestevcl é s  A bbáziával való távbeszélő fo r
galomba és a magyar-olasz távbeszélő forgalom d íj
változása.

U j magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok m eg
nyitása.

K iküldetés fürdő- és nyaralóhelyeiken működő posta- 
hivatalokhoz.

Laikáspénzmegállapítás.
Kinevezés.
Forgalom köri változások.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról.
K iadói állást keres.
Meghívó.

Elismerés.
14.877.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Stein
metz Róza nagymarosi postamesternek és Meh- 
reider Károly nagymarosi postakiadónak a 
folyó évi március hó 21-iki és 22-iki dunai víz- 
áradás alkalmával tanúsított kötelességtudó 
magatartásáért és nehéz viszonyok között tel
jesített odaadó szolgálatáért elismerését és kö
szönetét fejezte ki.

Budapest, 1929. évi április hó 6-án.

A postamesteri hivatalok és postaügynökségek 
biztosítása esetleges betöréses lopásból szár

mazó károsodás ellen.
12.384.

A postamesterek kezelésére bízott postahi
vatalok, valamint postaügynökségek betöréses 
lopásból eredő kár ellen való biztosítása tárgyá
ban az Első Magyar Általános Biztosító Társa
sággal kötött szerződést felmondottam és an
nak érvénye folyó évi június hó végével meg
szűnik.

Oly célból tehát, hogy a kir. postamesterek 
és postaügynökök a kezelésükre bízott posta- 
hivataloknál (postaügynökségeknél) elkövetett 
esetleges betöréses-lopásból, — úgy a felelőssé
gük alatt álló kincstári pénzekben, értékcikkek
ben és küldeményekben, mint magánvagyonuk- 
ban, a hivatali felszerelési tárgyakban származ
ható károsodások ellen magukat a jövőben is 
mentesíthessék, eziránt több biztosító társaság
gal tárgyaltam.

A tárgyalások folyományaként ezúttal is az 
Első Magyar Általános Biztosító Társasággal 
sikerült 10 évi időtartamra kedvező megállapo
dásra jutnom.

Nevezett biztosító társaság ugyanis a posta- 
mesteri hivatalok és postaügynökségeknek be
töréses lopásból eredő károk elleni biztosítását 
az 1926. évi P. R. T. 52. számában közzétett 
34.893. számú rendelethez csatolt biztosítási fel
tételek 6. §-ára, vagyis a díjtételekre vonatkozó 
módosítással vállalja.

A módosított biztosítási díjak a követ
kezők:

1. Készpénz, értékpapírok, postai értékcik
kek, pénzeslevelek, ékszer, arany, ezüst és 
egyéb nemes fém, vagy más itt fel nem sorolt
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nagy értékű küldemények; legalább 100 kg. ön
súlyú tűzmentes vasszekrénybe zárva 1 100 (egy 
ezrelék), vagyis minden 1000 pengő után 1 
pengő az eddigi 1.50 pengő helyett. (Biztosít
ható értékhatár korlátlan.)

2. a) Padlóhoz rögzített, Wertheim-záras 
vasládába zárva 3°/0o (három ezrelék), vagyis 
minden 1000 pengő után 3 pengő az eddigi díjjal 
azonos. (Maximális biztosítási összeg 50.000 
pengő vasládánkint.)

b) A vasúti állomásokon lévő padlóhoz 
rögzített Wertheim-záras vasládákban lévő ér
tékek után ugyancsak 3 /00.

Faláda esetén a 4. alatti díj fizetendő.
3. Padlóhoz nem erősített Wertheim-záras 

vasládába zárva 5°/oo (öt ezrelék), vagyis min
den 1000 pengő után 5 pengő. (Maximális bizto
sítási összeg tartályonkint 5000 pengő.)
„ 4. Fafiókokba vagy más fatartályba zárva

együttesen legfeljebb 5000 pengő biztosítható. 
Díj 10°/oo (tíz ezrelék), vagyis minden 1000 pengő 
után 10 pengő.

5. Irodaberendezés, kézi csomagok és egyéb 
postai küldemények (az 1. pont alatt felsorolt 
értékek kivételével) szobazár alatt 1°/Oo (egy 
ezrelék), vagyis minden 1000 pengő után 1 
pengő, az eddigi 1.50 pengőtől 10 pengőig ter
jedő díj helyett.

6. Hivatalos helyiségben előfordulható rab
lás ellen, azaz oly károsodás ellen, amiből az 
eltulajdonítás a postaalkalmazott ellen használt 
erőszakkal vagy életveszélyes fenyegetéssel kö- 
vettetik el. Az ily címen biztosítani kívánt tet
szés szerinti összeg után l°/0o (egy ezrelék), 
vagyis minden 1000 pengő után 1 pengő. (Uj 
tétel.)

7. Küldöncök biztosítása kirablás ellen, 
azaz oly károsodás ellen, amidőn a pénz vagy 
egyéb értékküldemény továbbításával (kézbesí
tésével) megbízott alkalmazottat szolgálati út
ján erőszakos módon kirabolják. Az ily címen 
biztosítani kívánt szükségszerinti összeg után 
3°/oo (három ezrelék) egy küldöncért, minden to
vábbi küldöncért l°/0o (egy ezrelék). Annyi kül
dönc biztosítandó, ahány egy és ugyanazon idő
ben értékkel szolgálati úton lehet.

a) Amennyiben a küldönc szolgálati útja 
azon község határán túl terjed, melyben a 
postahivatal van, fenti díjhoz 50 °/0 díj pótlék 
számíttatik.

b) Ha az értékek továbbításával megbízott 
küldöncöt szolgálati útján értékek vitelével meg

nem bízott alkalmazott állandóan kíséri, 40°/0 
díjengedmény kerül levonásba.

8. a) b) A postamesterek magántulajdonát 
képező háztartási berendezésért, valamint ék
szer, arany- és ezüstneműekért l°/0o (egy ezre
lék), vagyis minden 1000 pengő után 1 pengő az 
eddigi 1.25 pengő helyett.

c) A postamesterek magántulajdonát ké
pező fenti 1. pont alatt felsorolt értékállomá
nyért, tartály szerint az 1., 2. a), 3. és 4. pont 
szerinti díjak.

Amíg tehát a régi feltételekben csak há
romféle díjtétel szerepelt, a mostaniak közé a 
biztosító társaság azért vett fel több biztosítási 
lehetőséget és mindjárt meg is adta azok díját, 
mert a múltban több hivatal érdeklődött ilyen 
különleges biztosítások iráht. A mostani felté
telek tehát különleges esetekre is kiterjeszked
nek.

A fenti kulcs szerint meghatározott bizto
sítási díjakhoz járul még mellékilletményként 
a fenti tiszta díjak után 25u/0.

A biztosító társaság a fentjelzett kulcs 
szerint esedékes biztosítási díjakból a 10 évi 
időtartam alapján 20"/o kedvezményt nyújt.

Emellett a biztosító társaság a biztosított 
postahivataltól és ügynökségtől évenkint be
folyó tiszta, vagyis a 20°/o engedmény és mellék
illetmény leütése után mutatkozó biztosítási dí
jak 15°/0-át a m. kir. postamesterek és posta- 
mesteri alkalmazottak országos nyugdíj egyesü
lete részére, 2°/o-ot pedig általános jóléti célokra 
ajánlott fel, s azt az egyesület, illetve a jóléti 
csoport pénztárába a díjak lefizetése alkalmá
val szolgáltatja be.

A biztosítás és kártérítés módozataira és 
egyéb körülményeire nézve az 1926. évi P. R. T. 
52.. számában közzétett 34.893. számú rendelet
hez csatolt biztosítási feltételek nyújtanak rész
letes felvilágosítást.

A biztosítási összeg maximuma és mini
muma korlátozva nincsen, ennélfogva az telje
sen a biztosítottnak tetszésére van bízva. Mind
azonáltal felhivom a kir. postamesterek és ügy
nökségek figyelmét arra, hogy takarékossági 
szempontból és az ügy komolyságánál fogva se 
túl alacsony összeget, sem pedig túlzott óvatos
ságból túlmagas összeget ne állapítsanak meg, 
hogy anyagi erejüket meghaladó terheket ne 
vállaljanak.

E tekintetben kizárólag a szokásos normá
lis forgalmat és az esetleg adott különleges vi
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szonyokat tartsák szem előtt. A biztosítandó 
összeg nagyságának megállapítása előtt különö
sen a biztosítási feltételek 10. §-át is vegyék 
figyelembe. A biztosítási összegeket ugyanis 
a normális napi forgalmat meghaladó összeg
ben célszerű meghatározni, mert a biztosított 
összegnél nagyobb kártérítést a biztosító tár
saság egy esetben sem adhatna s így a biztosí
tási összeget esetleg meghaladó kárösszeg fel
tétlenül fedezet nélkül maradna.

A biztosítási szerződés tartama 1929. évi 
július hó 1-től számítva tíz (10) évre terjed.

Ha azonban valamely postamester, vagy 
ügynök a biztosítási kötvény érvényességének 
tartama alatt a szolgálatból bármi okból meg
válik, avagy meghal, a biztosítás és díjfizetés 
az illető biztosított postahivatalra, illetve ügy
nökségre nézve az illető év végével megszűnik, 
ha az illető postamester (ügynök) utódja a biz
tosítást a biztosítási kötvény érvényességének 
tartamára fenn nem tartja.

Az ily esetekről a postavezérigazgatóság 8. 
(postaüzemi) ügyosztálya, illetve az illetékes 
postaigazgatóság az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaságot a biztosítás fenntartása, 
vagy az érvénytelenné vált tételnek a biztosítási 
kötvényből való törlése végett, esetenkint érte
síteni tartozik.

A biztosítási díjak egy évre megállapított 
összegben vannak kivetve, de naptári negyed- 
évenkint fizetendők.

Az érdekelt postahivatalok és ügynökségek 
által fizetendő biztosítási díjakat, a 10 évi idő
tartam alatt, a m. kir. posta központi számve
vősége a postamesterek és ügynökök január, 
április, július és október havi fenntartási költ
ségdíjából levonja és az Első Magyar Általá
nos Biztosító Társaságnak megküldi.

A biztosítottak érdekét szolgálja az is, hogy 
a biztosító társasággal való iratváltások elkerü
lése, tehát az adminisztrációs teendők egyszerű
sítése céljából a biztosító társaság a biztosított 
postahivatalokról és ügynökségekről a posta
vezérigazgatóság kerülete és az egyes posta
igazgatósági kerületek szerint csoportosítva 
egy-egy, összesen tehát öt biztosítási kötvényt 
állít ki és így a biztosítottak jogos érdekét a 
felsőbbség garantálja.

A biztosítás ténye a dolog természeténél 
fogva nem menti fel a postamestereket és ügy
nököket ama fennálló kötelezettség alól, hogy a 
biztonsági óvóintézkedések tekintetében mind

azt megtegyék, amit az általános és különös 
rendeletek, avagy a különleges viszonyok által 
követelt óvatosság kötelességükként tesznek. 
Mert, ha a vizsgálat azt állapítaná meg, hogy va
lamely postamester, illetve postaügynök, ha 
nem is oly nagy mulasztást vagy vétkes gon
datlanságot követett el, amely a biztosítási fel
tételek 4. §-a szerint a biztosító társaságok sza
vatolását kizárná, de oly óvóintézkedéseket 
mégis elmulasztott, amilyeneket a jó házigazdá
tól tulajdonának biztosítása érdekében meg le
het követelni, s ha ebben az esetben a betöréses 
lopásból felmerült kár a biztosító társaság ré
széről fedezetet nem nyer, akkor a különböze
iért a kincstárral szemben az illető postamester, 
illetve postaügynök lesz felelős, éppen úgy, mint 
felelős biztosítás nélkül a bebizonyult mulasz
tások esetében.

A fentiek szerint a kir. postamesterek és 
ügynökök amellett, hogy rendkívül mérsékelt 
díjak fizetésével és a különben szokásos álta- 

. lános biztosítási feltételekkel szemben sokkal 
előnyösebb módozatok mellett a betöréses lo
pásból származható károk ellen magukat biz
tosíthatják, ezúton még országos egyesületük 
tőkéjét is tekintélyes gyarapításban részesítik 
és a m. kir. posta összszemélyzetének egyete
mes érdekeit szolgáló jóléti intézmények terv
szerű kiépítését is elősegítik. Ezen hármas üd
vös cél elérése végett, minden kényszer kizárá
sával a kir. postamesterek és ügynökök jól fel
fogott érdeke, hogy a biztosítás útján nyújtott 
előnyöket minél szélesebb körben igénybe ve
gyék és a biztosításban általánosságban részt 
vegyenek.

Ezek előrebocsátása után felhívom a kir. 
postamestereket és ügynököket, hogy jelen 
rendeletemet, valamint az 1926. évi P. R. T. 52, 
számában közzétett 34.893. számú rendelethez 
csatolt biztosítási feltételeket, úgyszintén jelen 
rendeletemet és különösen a díjtételeket tüzete
sen és gondosan tanulmányozzák át, s ha a 
biztosításban résztvenni kívánnak, a mellékelt 
biztosítási bevallási lapot a csatolt mintának 
megfelelően kitöltve, aláírva és lebetűzve az 
előttes postavezérigazgatóság 8. (postaüzemi) 
ügyosztályához, illetve előttes postaigazgatósá
gukhoz legkésőbb folyó évi május hó 1-ig ter
jesszék fel.

Figyelmeztetem még arra is az érdekelteket, 
hogy a bevallási lapon azoknál a tételeknél, me
lyekre nézve magukat biztosíttatni nem kíván-
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ják, az összeg rovatokat erős tollvonással húz
zák keresztül.

Azok a postamesterek, illetve postaügynö
kök pedig, akik a biztosításban résztvenni nem 
óhajtanak, a bevallási lapot ugyancsak a jelzett 
időpontig aláírva és hely és kelti bélyegzővel el
látva üresen küldjék be.

A postavezérigazgatóság 8. (postaüzemi) 
ügyosztálya, illetve a postaigazgatóságok a ki
töltött bevallási lapokat célszerűség és helyesség 
szempontjából felülvizsgálják, szükség esetén 
az érdekelteket a bevallási lap helyesbítésére fel
hívják. A helyesen kitöltött bevallási lapok be
érkezése után pedig a hivatalokat és ügynöksé
geket a biztosítandó kárösszegnek részletezése 
mellett, alfabetikus sorrendben kimutatásba 
foglalják s ezen kimutatást a bevallási lapokkal 
együtt folyó évi május hó 15-ig közvetlenül az 
Első Magyar Általános Biztosító Társaságnak 
megküldik.

A kimutatás és a bevallási lapok alapján, 
a biztosító társaság a biztosítási kötvényt a 
postavezérigazgatóság 8. (postaüzemi) ügyosz
tályának és a kerületi igazgatóságoknak folyó 
évi június hó 5-ig megőrzés végett megküldi. 
Egyúttal pedig két egyező kimutatásba foglalva 
közli az egyes hivatalok és ügynökségek által 
fizetendő biztosítási díjak összegét.

A postavezérigazgatóság 8. (postaüzemi) 
ügyosztálya és a kerületi igazgatóságok ezen ki
mutatás egyik példányát mielőbb átadják, il
letve megküldik a m. kir. posta központi szám
vevőségének, hogy ennek alapján a folyó évi 
július hó 1-én esedékes negyedévi részlet a 
postamesterek és postaügynökök folyó évi jú
lius havi fenntartási költségéből levonhatók 
legyenek.

A központi számvevőség a biztosítási ösz- 
szegnek az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság részére leendő megküldése előtt min
den negyedévben mindjárt levonja a postames
terek és postamesteri alkalmazottak országos 
egyesülete javára felajánlott 15°/0-ot és az álta
lános jóléti célokra felajánlott 2°/0-ot s ezen 
összegeket rendeltetési helyükre juttatja.

Végül figyelmeztetem a kir. postamestere
ket és ügynököket, hogy a biztosítási ügyekből 
felmerülő minden kérdésben úgy a kincstár, 
mint a kir. postamesterek (ügynökök) érdekeit 
a postavezérigazgatóság 8. (postaüzemi) ügy
osztálya, illetve a postaigazgatóságok képvise
lik, s a biztosító társasággal ezek érintkeznek.

A kir. postahivatalok és ügynökségek tehát 
ezen biztosítási ügyben felmerülő minden eset
ben további megfelelő intézkedés végett az előt- 
tes postavezérigazgatósághoz, illetve igazgató
ságukhoz forduljanak s általában saját érde
kükben is a biztosítási feltételek határozmá- 
nyaihoz s főleg esetleges kár felmerülésével a 
káreset bejelentése tekintetében a biztosítási 
feltételek 9. §-ához pontosan alkalmazkodjanak.

Budapest, 1929. évi április hó 6-án.

Nagyforgalmú postamesteri hivataloknál a 
csomagportó elszámolásának módosítása.

8.664.
Abból a célból, hogy a nagyforgalmú posta- 

mesteri hivataloknál a raktárkönyv összesítése 
és hóvégei lezárása megkönnyíttessék és ezzel 
kapcsolatosan a pénztárszámadásnak kellő 
időre való összeállítása biztosíttassék, a követ
kezőket rendélem el:

1. Azok a postamesteri hivatalok, amelyek
nél a raktárkönyvi tételszám havi átlaga az 
500-at meghaladja, a P. K. U. 56. §. 6. pontjában 
foglaltaktól eltérően a vissza- és utánküldött, 
valamint a tértiként felterjesztett, továbbá a 
hó végén a kézbesíthetlenül fekvő küldeménye
ket a raktárkönyvből színes írónnal nem húz
zák ki, hanem a raktárkönyv „portó és egyéb 
díjak“ című hasábján az abba írt összes tételek 
figyelembevételével összegezik.

A raktárkönyv összesítésével tehát ezek
nek a postamesteri hivataloknak a hó végéig 
várniok nem kell, hanem a raktárkönyvben az 
egyes betelt oldalakat naponként összegezik.

2. Ezek a postamesteri hivatalok a vissza- 
és utánküldött értékküldeményekről és csoma
gokról a P. K. U. 63. §. 4. pontjában a kincstári 
postahivatalokra nézve előírt nyilvántartást 
szintén vezetni kötelesek.

3. Annak megállapítása és ellenőrzése cél
jából, hogy a kézbesített küldemények után ese
dékes portót a pénztárszámadásbairJhelyes ösz- 
szeggel számolták-e el, ezek a postamesteri hi
vatalok úgy a 15-iki önrovancsnál, mint a hó 
végei rovancs alkalmával a raktárkönyvben a 
következő portómérleget készítik:

A mérleg megterhelési oldala 1. az előző 
havi maradvány portótételek s a tárgyhónapban 
beérkezett és a raktárkönyvbe írt küldeménye
ket terhelő portók összege; a felmentési oldala
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pedig 1. a pénztár számadásban a bevételi 19. 
rovaton (beszedett portó és kézbesítési díjak) 
elszámolt összeg; 2. a tárgyhónapban vissza- és 
utánküldött értékküldeményeket és csomagokat 
terhelő portók összege (a vissza- és utánküldött 
küldeményekről vezetett nyilvántartás alapján);
3. a tárgyhónapban tértiként felterjesztett ér
tékküldeményeket és csomagokat terhelő por
tók összege (a térti jegyzék alapján) és végül
4. a kézbesíthetlenül fekvő, köztük a visszaje
lentés alatt álló értékküldeményeket és csoma
gokat terhelő portók összege.

A maradványportó megállapítása a hó köz
ben raktárkönyvnyomtatványon készítendő le- 
letfelvétől alapján történik, amelyben a raktár
könyvi adatokkal fel kell venni a kézbesíthet
lenül a raktárban fekvő értékküldeményeket és 
csomagokat és a felvett leletben a portótétele
ket összegezni. Ezt a leletet a hivatal „rovancs 
és mérlegösszesítés“ mellett megőrzi.

A hó végén a maradványt külön leletbe fog
lalni nem kell, hanem a P. K. U. 52. §. 6. pont 
utolsó bekezdésében foglaltak értelmében kell 
eljárni és a maradványportót e tételek össze
adása útján megállapítani.

Helyes kezelés és elszámolás mellett a rak
tárkönyvi mérleg felmentési és megterhelési 
oldalának egyeznie kell. Eltérés esetén annak 
eredetét kutatni, tisztázni és rendezni, illetve a 
raktárkönyvi mérleget feltétlenül egyeztetni 
kell. Amennyiben az eltérés eredete nem tisz
tázható, annak rendezése, illetve a raktár
könyvi mérleg egyeztetése céljából a megálla
pított és végleg fennálló többletnek vagy hiány
nak megfelelő összeggel úgy a raktárkönyvi 
mérleg felmentési oldalán, mint pedig a pénz
társzámadásban a beszedett portó címén kész
pénzben elszámolt összeget fel kell emelni, 
illetve le kell szállítani.

A raktárkönyvben a mérleg alatt megállapí
tott eltérést „ + “, illetve „—“ jellel fel kell tün
tetni, valamint a beszedett portó címén helye
sen elszámolandó összeget betűvel is ki kell írni.

Ez a rendelet 1929. évi május hó 1-én lép 
életbe.

Budapest, 1929. évi március hó 11-én.

Sokszorosító eljárással készült nyomtatványok 
ellenőrzése.

12.483.

A P. Ü. Sz. 35. §. 1. pont 3. bekezdésében 
(104. sz. fedőlap) foglaltak szerint, ha kétség 
merül fel arra nézve, hogy a nyomtatványként 
feladásra kerülő sokszorosítások tényleg sok
szorosító gép útján készültek-e, a feladó az elő
állítási módot a feladás alkalmával igazolni tar
tozik.

Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban figyel
meztetem a kir. hivatalokat, hogy az előírt iga
zolásnak mindig a felvétel alkalmával kell meg
történni s így postai szállításra már felvett 
nyomtatványküldeményeket az előállítási módra 
nézve felmerülő kétely miatt szállítás közben 
feltartóztatni, vagy azokat utólagos igazoltatás 
végett a felvevő hivatalhoz visszaküldeni nem 
szabad.

A felvevő hivatalok a sokszorosító eljárás
sal készített nyomtatványoknál az ellenőrzést 
és a szükséges igazoltatást különös gonddal vé
gezzék.

A hivatalok e rendeletet az 1927. évi P. R. 
T. 31. számában megjelent 24.351. számú ren
deletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi április hó 8-án.

Sürgős levelek felvétele a Budapest 77. számú 
postahivatalnál.

11.695.

A Budapest 77. sz. postahivatalt (VII., Ke
leti p. u. épület, indulási oldal) felhatalmazom 
a budapesti helyi forgalomban „sürgős“ levél
postai küldemények felvételére. A hivatalok je
gyezzék ezt elő a „Kivonatos Díjszabás“ 17. 
oldalán.

Budapest, 1929. évi április hó 6-án.
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Változás a légipostaforgalom menetrendjében.

16.067.

Hivatkozásai a P. R. T. folyó évi 8. számá
ban közzétett 11.485. sz. rendeletre, közlöm, 
hogy folyó évi április hó 15-től kezdődően a 
Nemzetközi Légiforgalmi Rt. postát is szállító 
repülőgépei az eddigi 11 óra és 13 óra 15 perces 
indulás helyett az alábbi menetrend szerint köz
lekednek:

1. A párisi útirányon:

Indulás Budapestről (Mátyásföld repülőtér
ről) 16 óra 40 perc, Prága, Fürth, Nürnberg és 
Strassburg repülőállomások érintésével érkezés 
Párisba másnap 18 óra 10 perckor.

2. A konstantinápolyi útirányon:
% i *

Indulás Budapestről (Mátyásföld repülőtér^ 
ről) 8 óra 15 perckor, Beígrádban és Bukarest
ben történő leszállással érkezés Konstantiná- 
polyba 18 óra 10 perckor.

Az új menetrend folytán tehát Konstanti- 
nápolyba egy nap alatt szállítja a repülőgép a 
légipostái küldeményeket.

3. Belgrád—Szófia között:

Hetenkint háromszor és pedig kedd, csütör
tök és szombaton indulás Belgrádból 10 óra 55 
perckor, érkezés Szófiába 14 óra 20 perckor.

4. A varsói útirányon:

Csatlakozással a budapest—prága—párisi 
útvonalhoz. Indulás Prágából 14 óra, érkezés 
Varsóba 18 óra 20 perckor.

Az ellenirányban a repülőgépek érkeznek 
Wien felől 7 óra 45 perckor, Belgrádból pedig 
16 óra 10 perckor.

Vasárnap a repülőgépek nem közlekednek.
Felhívom a budapesti postahivatalokat és 

vidéki kincstári postahivatalokat, hogy a légi
postaforgalom igénybevételére vonatkozó hir
detményt a fenti menetrendváltozásnak megfe
lelően helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi április hó 12-én.

A 30 filléres postabélyeg újból rendelhető.

46.033.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a 30 fil
léres postabélyeg az értékcikkraktárnál újból 
rendelhető.

Budapest, 1929. évi április hó 8-án.

!rfA ! *TÍo.tnoíjsöd I '

Postakirendeltség felállítása.

15.683.
A Budapesti Nemzetközi Vásár területén a 

városligeti Iparcsarnok épületében a budapesti 
72. számú hivatal ellenőrzése alatt 1929. évi má
jus hó 2-tól május hó 15-ig terjedő időre, reggel 
8 órától megszakítás nélkül este 19 óráig mű
ködő posta- és távbeszélő kirendeltség lép 
életbe.

A kirendeltség bárhova szóló levélpostai 
(közönséges és ajánlott) küldemények felvételé
vel, távirat felvétellel, helyi és helyközi (inter- 
urban) távbeszélgetések lebonyolításával, végül 
postai és pénzügyi bélyegek és értékcikkek áru
sításával bízatott meg.

Budapest, 1929. évi április hó 10-én.



13. szám . 1 4 9

Távíró és távbeszélő statisztikai adatgyűjtés.

15.042.

A folyó évben a távíróval (távbeszélővel) 
egyesített postahivatalok és postaügynökségek 
a távíró és távbeszélő forgalomról a statisztikai 
adatgyűjtést április hó 21—27. és szeptember 
hó 15—21. napjain 7—7 napon át teljesítsék. Az 
adatgyűjtés mindenkor 0 óra 1 perckor (szom
bat éjfélkor) 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 említett nyomtatványon készített táv
író és távbeszélő forgalmi statisztikát az érde
kelt postahivatalok és ügynökségek az adat
gyűjtések befejezése (vagyis az áprilisi és szep
temberi két számlálás) után legkésőbb október 
hó 1-ig ajánlott levélben a „Postavezérigazgató
ság 2. ügyosztálya, statisztikai csoport, Buda
pest“ címre küldjék be.

A statisztika összeállítására az 1927. évi P. 
R. T. 7. és 15. számaiban közzétett 4.568. és
11.608. sz. rendeletek és a részben kiegészített 
1.183. sz. nyomtatvány rovatai nyújtanak út
mutatást.

Újítás a nyomtatványon a belföldi beszél
getések időtartamának percek helyett egysé
gekben való megállapítása s a belföldi és kül
földi beszélgetésekre vonatkozó statisztikai 
adatoknak külön-külön csoportban való feltün
tetése.

Figyelmeztetem a postahivatalok vezetőit 
(postamestereit), hassanak oda, hogy a statisz
tikai adatgyűjtés kellő gonddal és körültekin
téssel történjék.

Amennyiben az adatgyűjtés és a nyomtat
vány kitöltéséhez felvilágosításra lenne szük
ség, a hivatalok — kevésbé forgalmas időben 
—• forduljanak a postavezérigazgatóság 2-ik 
ügyosztályához (telefon: Automata 500—25 al
központ, 24 mellékállomás).

Ezt a rendeletet a hivatalok ne tévesszék 
össze a folyó évi R. T. 3. számában megjelent 
3.433/929. sz. rendeletemmel, mely egészen más 
célt szolgál.

Budapest, 1929. évi április hó 5-én.

Az összes magyar távbeszélő központok be
vonása a Fiúméval, Trieszttel és Abbáziával 
való távbeszélő forgalomba és a magyar-olasz 

távbeszélő forgalom díjváltozása.

14.025.

A folyó évi április hó 20-tól kezdve a ma
gyar-olasz távbeszélőforgalomban az összes ma<- 
gyar távbeszélő központok résztvesznek. Olasz
ország részéről azonban a forgalomba egyelőre 
csak Abbázia, Fiume és Trieszt van bevonva.

A forgalomnak ez a kiterjesztése a Horvát
országon át vezető áramkörön kívül Ausztrián 
(Linzen) át vezető áramkör igénybevételét tette 
szükségessé és ezért folyó évi április hó 20-tól 
kezdve az összes magyar távbeszélő központok, 
valamint Abbázia, Fiume és Trieszt közt a be
szélgetések díja egyformán 6 pengő 40 fillér.

A vidéki magyar távbeszélő központok be
szélgetéseinek lebonyolítására a szükséges áram
körök az osztrák-olasz szakaszon csak 11—13, 
15—17 és éjjeli 18—9 órák közt állnak rendel
kezésre.

A vidéki magyar távbeszélő központok 
és Olaszország közt váltott beszélgetések Buda
pesten át irányítandók.

A postahivatalok a „Távbeszélő-Díjszabás“
22. oldalán foglaltakat húzzák keresztül s az ott 
foglaltak helyére a csatolt fedőlapot ragasszák, 
a „Kivonatos Posta-, Távíró, Távbeszélő és 
Rádió Díjszabás“ 108. és 109. oldalán foglaltakat 
pedig szintén ilyen értelemben helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi április hó 5-én.
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Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

14.280.
Folyó évi április hó 15-én a forgalom a kö

vetkező új magyar-jugoszláv távbeszélő vi
szonylatokban nyílik meg:

A  magyar 
távbeszélő központ

A  külföldi
távbeszélő közpon t

Beszélgetés
díja

neve neve P f
Mohács . Backa Palanka ' 

(Patámba)
2 40

Pécs Backa Palanlka 
(Palámba)

2 40

Szigetvár L jubljana 2 90
»> , Mar.ibor 2 90
»» Zagreb 2 40

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

Budapest, 1929. évi április hó 5 é̂n.

Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő 
postahivatalokhoz.

13.026.
Értesítem a személyzetet, hogy az 1929. 

évi fürdőidény tartamára a P. R. T. e számához 
csatolt hirdetményben foglalt kimutatás A) ré
szében felsorolt postahivatalokhoz kincstári 
személyzet kirendelését, a B) részben foglalt 
postahivataloknál pedig a tiszti segéderők sza
porítását engedélyeztem.

A kirendelhető, illetve alkalmazható sze
mélyzet létszámát a kimutatás 4. rovata tün
teti fel.

Azoknak a kijelölését, akik fürdő- és nya
ralóhelyen 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 
szükségét a m. kir. posta betegség biztosító in
tézetének, ahol pedig ilyen nincsen, hatósági, 
községi (kör) orvos által kiállított bizonyítvány
nyal előzőén igazolni tartoznak.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton 
terjesszék fel a m. kir. postavezérigazgatóság
hoz (t. i. a közvetlen alárendelt hivatalok sze
mélyzete), illetve előttes postaigazgatóságuk
hoz.

A postavezérigazgatóság és az igazgatósá
gok az írásbeli jelentkezéseket illetékes tárgya
lás céljából a kirendelésre, illetve kijelölésre hi
vatott igazgatóságnak küldik meg, amennyiben 
pedig a postavezérigazgatóság kerületét illet
nék, az igazgatóságok a jelentkezéseket terjesz- 
szék 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, 1929. évi április hó 8-án.

Lakáspénzmegállapítás.
15.866.

A m. kir. minisztériumnak a „Budapesti 
Közlöny“ 1929. évi április hó 11-iki számában 
közzétett 1929. évi 1.230/M. E. sz. rendelete értel
mében az állami tisztviselők és egyéb alkalma
zottak, valamint nyugdíjasok és özvegyek az 
1929̂  évi május hó 1-től kezdve további intéz
kedésig ugyanolyan összegű lakáspénzt (lak
bért) kapnak, mint amilyen összegű lakáspénz 
(lakbér) bérévnegyedenkint megállapíttatott az
1928. évi 4.000/M. E. számú rendelet alapján az 
érdekelt alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek) 
részére az 1928. évi november hó 1-től az 1929. 
évi április hó 30-ig terjedő időre.

Budapest, 1929. évi április hó 12-éií.

Kinevezés.
14.490.

I. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ki
nevezte: Kolossváry Béla posta műszaki taná
csosi címmel és jelleggel felruházott főmérnö
köt posta műszaki tanácsossá, Ambrus István 
postamérnököt postafőmérnökké, Brebovszky 
Jenő postasegédmérnököt postamérnökké, Ho- 
lecz Tibor és Kovács Károly postafőfelügyelői 
címmel és jelleggel felruházott postafelügyelő
ket postafőfelügyelőkké, Hajdú Kálmán és 
Weixelgärtner Erik ellenőröket postafőellenő-
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rökké, Pátzay. Lajos, Győrffy István és Tar- 
czaly Zoltán segédellenőröket postaellenőrökké 
és Mihalik Berta postaellenőrnőt főellenőrnővé.

II. A m. kir. posta vezérigazgatója kine
vezte:

1. I. osztályú postatisztekké: Sándor Tibor, 
Borbély Gyula, Totola József, dr. Kovácsy Pál 
és Füle László II. osztályú postatiszteket;

2. ideiglenes minőségű II. osztályú posta
tisztekké: Kráutner Károly, Makkos László, 
Pintér László, Szánthó Ferenc, Tallér Tibor, Ta
tár Miklós és Tatár Sándor díjnokokat;

3. postasegédellenőrré: Rónay Mihály posta
segédtisztet;

4. postasegédtisztekké: Haskó István és 
Schaller János kezelőket;

5. postasegédtisztnőkké: Cseh Ilona, Izsó 
Gizella, Kenessey Zoltánné, Fiúdra Elemérné, 
Hojnos Margit, özv. Kavalir Miklósné, Vadkerti 
Mária és Erdélyi Aranka kezelőnőket;

6. posta műszaki segédellenőrré: Mészáros 
Sándor műszaki segédtisztet;

7. ideiglenes minőségű postakezelőnőkké: 
Antal Kálmánná, Pecsmann Ferencné, Szombat- 
helyi Lujza, Vág völgyi Margit, Vidumánszky 
Stefánia, Rieger Erzsébet, Orbán Róza, Havasi 
Mária, Bányai Mária, Szabó Anna, Kelemen 
Nándorné és Dóka Mária díjnokokat;

8. I. osztályú altisztekké: Stuhl Gyula, Csi
kós Sándor szegedi, Stern Jenő, Nagy László 
mocsai, Almási János II. osztályú postaaltisz
teket;

9. ideiglenes minőségű II. osztályú posta
altisztekké: Sztraka József, Kiss László kassai, 
Juhász István pátyi, Csanádi Péter, Csapó An
tal, Fatér István, Horváth György faddi, Kiss 
János dégi, Lekszi Mihály és Léhner Béla ki- 
segítőszolgákat; ,

10. I. osztályú vonalfelvigyázókká: Reznák 
József, Őrlik József és Szandtner György II. 
osztályú vonalfelvigyázókat.

Budapest, 1929. évi április hó 6-án.

Forgalomköri változások.
12.508.

1. Abaujsáp kk. (47. 1.) ezentúl u. t. Csobád.
2. Alpár nk. (50. 1.) ezentúl @P̂ > L. is.
3. Alsójózsa kk. (51. 1.) adatai után írandó: 

„Józsa elnevezéssel Felsőjózsa kk.-el egyesítve.“
4. Bagóhegyi telep O Pusztahencse (59. 1.) 

helyett írandó: Bagóhegyi telep ^  Györköny.

5. Barcs nk. (65. 1.) adatai után írandó: 
Drávapálfalva kk.-el egyesült, a lakott helyek 
közé pedig beírandó: Belcsapuszta, Drávapál
falva és Oláhtelep.

6. Belcsapuszta O Drávapálfalva (68. 1.) he
lyett írandó: Belcsapuszta Barcs.

7. Bibichegyi telep Cl Pusztahencse (72. 1.) 
helyett Írandó: Bibichegyi telep ci Györköny.

8. Bonyhád nk. (75. 1.) adatai után írandó:
Börzsöny kk.-el egyesült, a lakott helyek közé 
beírandó: Börzsöny, Flonigpuszta, • Kardoss-
puszta, Kisbörzsöny és Märczpuszta.

9. Börzsöny kk. (77. 1.) adatai után írandó: 
Bonyhád nk.-el egyesítve,

10. Cakói dűlő O  Törtei (80. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Törtél.

11. Csehbánya kk. (84. 1.) ezentúl u. t. Vá- 
roslőd.

12. Csehbányái major O Városlőd (84. 1.) 
ezentúl u. t. Városlőd.

13. Csobád kk. (88. 1.) ezentúl ©£3 L. is.
14. Felveendő Csörnyeföld (90. 1.) után: 

Csörög Cl Sződ, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., váci
j., u. p. és u. t. Sződ. Csörögi szőlők O  Sződ, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., váci j., u. p. és u. t. 
Sződ.

15. Drávapálfalva kk. (97. 1.) adatai után 
írandó: Barcs nk.-el egyesítve.

16. Erdőhát kk. (102. 1.) adatai után Írandó: 
Szentadorján kk.-el egyesítve.

17. Ernyői dűlő Cl Törtei (103. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Törtél.

18. Eszteregnye kk. (104. 1.) adatai után 
írandó: Óbornak kk.-el egyesült, a lakott helyek 
közé pedig felveendő: Óbornak.

19. Feketevízpuszta O  Patvac (107. 1.) után
felveendő: Feketevátonypuszta Cl Barcs, So
mogy vm., barcsi j., u. p. Belcsapuszta, u. t. 
Barcs 1.

20. Felsőjózsa kk. (109. 1.) adatai után 
írandó: „Józsa“ elnevezéssel Alsójózsa kk.-el 
egyesült, ehhez képest az ott működő posta- 
hivatal nevét „Józsára“ változtatom.

21. Felsőmajor Cl Kislőd (109. 1.) ezentúl u. 
t. Városlőd.

22. Fülöpkerekegyháza O Fülöpszállás (115.
1.) neve ezentúl: Fülöpháza.

23. Györköny nk. (125. 1.) adatai után 
írandó: Pusztahencse kk.-el egyesült, a lakott 
helyek közé pedig felveendő: Bagóhegyi telep, 
Bibichegyi telep, Novákpuszta, Pusztahencse, 
Staíczar puszta és Szigethypuszta.
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24. Hidor kk. (135. 1.) ezentúl u. p. Szeder
kény.

25. Hónigpuszta Cl Börzsöny (136. 1.) he
lyett Írandó: Hónigpuszta Cl Bonyhád.

26. Józsa (145. 1.) után írandó: (Alsó- és
Felsőjózsa egyesítéséből) Hajdú vm, központi 
j., 4*®̂  <§£3 L., Debrecen aa »te» -»a Ti-
szalök, 1. 387., postáig. D. IX. (2.) (Egyéb adato
kat 1. Alsó- és Felsőjózsa alatt.)

27. Kardosspuszta C l Börzsöny (151 . 1.) he
lyett írandó: Kardosspuszta C l Bonyhád.

28. Keresztmajor Cl Kislőd (156. 1.) ezentúl
u. t. Városlőd.

29. Kisbörzsöny Cl Börzsöny (159. 1.) he
lyett írandó: Kisbörzsöny O  Bonyhád.

30. Kiskinizsi malom O  Kiskinizs (162. 1.) 
ezentúl u. t. Csobád.

31. Kislőd kk. (163. 1.) ezentúl u. t. Városlőd.
32. Kovácsi kk. (172. 1.) adatai után Írandó: 

Tevel nk.-el egyesítve.
33. Lajostanya Cl Szárazberencs (179. 1.) 

ezentúl u. t. Csobád.
34. Lókpuszta O Nagygomba (184. 1.) he

lyett írandó: Lókpuszta O  Marcali.
35. Ludasi dűlő Cl Törtei (185. 1.) ezentúl

u. p. és u. t. Törtei.
36. Marcali nk, (189. 1.) adatai után írandó: 

Nagygomba kk.-el egyesült, a lakott helyek közé 
pedig felveendő: Lókpuszta és Nagygomba.

37. Märczpuszta Cl Börzsöny (193. 1.) he
lyett írandó: Märczpuszta Cl Bonyhád.

38. Mechwartpuszta Cl Belecska (193. 1.) 
után felveendő: Mecsekfalu kk. Baranya vm., 
hegyháti j., u. p. Magyarszék, u. t. Komló (az
előtt Szopok kk., egyéb adatokat 1. ott).

39. Nagygomba kk. (204. 1.) adatai után 
írandó: Marcali nk.-el egyesítve.

40. Óbornak kk. (216. 1.) adatai után írandó: 
Eszteregnye nk.-el egyesült.
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41. Oláhtelep Cl Drávapálfalva (217. 1.) he
lyett írandó: Oláhtelep Cl Barcs.

42. Oláhujtelep Cl Barcs (217. 1.) ezentúl u. 
p. Belcsapuszta, u. t. Barcs 1.

43. Olasz (217. 1.) kk.-ben működő posta
ügynökség ideiglenesen megszűnt, ehhezképest 
u. p. ezentúl Szederkény.

44. Pusztahencse kk. (234. 1.) adatai után 
írandó: Györköny nk.-el egyesítve.

45. Rásony kk. (239. 1.) ezentúl u. t. Csobád.
46. Szárazberencs kk. (257. 1.) ezentúl u. t. 

Csobád.
47. Szentadorján kk. (261. 1.) adatai után 

írandó: Erdőhát kk.-él egyesült.
48. Szentlászló kk. (263.1.) ezentúl (§)ä3  L. is.
49. Széplábimajor O  Városlőd (264. 1.) ezen

túl u. t. Városlőd.
50. Szopok kk. (268. 1.) adatai után írandó: 

A község neve Mecsekfalura változtatva.
51. Tetétlen O  Nagykőrös (276. 1.) ezentúl 

u. p. és u. t. Törtei.
52. Ujmajor Cl Városlőd (287. 1.) ezentúl u.

t. Városlőd.
53. Ujosztályi dűlő Cl Törtei (287. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Törtei. m
54. Városmajor Cl Városlőd (291. 1.) ezen

túl u. t. Városlőd.
55. Városlőd nk. (293. 1.) ezentúl L. 

is, a Városlőd—Kislőd p. u.-i vasúti távirda „K“ 
jelleget kapott.

56. Vashámor Cl Kislőd (293. 1.) ezentúl u. t. 
Városlőd.

57. Vízjárási dűlő O Törtei (299. 1.) ezentúl
u. p. és u. t. Törtei.

58. Zsófia major Cl Nagyvázsony (305. 1.) 
ezentúl u. t. Városlőd.

A 20. tétel alatti változás a „M. kir. posta- 
hivatalok és ügynökségek névsctta“ című segéd
könyvben is keresztül vezetendő.

Budapest, 1929. évi április 10-én.

!■
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Pályázati hirdetmény.
14.164.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellet4:.
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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 p é c s i  m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi április hó 30-ig nyújt
sák be. 1

Budapest, 1929. évi április hó 4-én.

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

Pé
cs Kandi Gabriella kiadó Kiskunhalas

1898. Bácsalmás Kehidai postames
terré neveztetett ki.

D
eb

re
ce

n

Ábrahám Izabella kiadó
Szamosnagy-

goroszló
1878.

Nádudvar
Több mint fél éve 
nem vállalt alkal

mazást.

D
eb

re
ce

n

Kerékgyártó Róza kiadó Mezőcsát
1890. Debrecen 3-

Több mint fél éve 
nem vállalt alkal

mazást.



154 í a . ’ s z á m .

Kiadói állást keres.
Távirda-, távbeszélő-kezelő, ezek számadá

sát, kézi pénztárt és az ezzel kapcsolatos teen
dőket végző postakiadó bármely kerülethez 
rendelkezésre áll. Címe: Teleky Ernő, Balaton- 
füred (Zala megye).

Meghívó.

A „Magyar Posta Állami Személyzetének 
Segélyző és Nyugdíjpótló Egyesülete“ 1929. évi 
május hó 2-án délelőtt 9 órakor a magyar kir. 
postavezérigazgatóság, I., Krisztina-körut 12. 
alatti palotájában (II. emelet, tanácsterem) meg
tartandó 1928. évi

XX. rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az egyesület 1928. évi működéséről szóló

jelentés, a zárószámadások és a felügyelő-bizott
ság jelentésének előterjesztése, valamint énnek 
kapcsán a felmentés megadása iránt való hatá
rozathozatal.

3. Az 1929. évre szóló költségvetés előter
jesztése.

4. Esetleges fellebbezések.
5« Tisztujítás.
6. A választmány javaslatai.
7. Esetleges indítványok.
Csak azok az indítványok tárgyalhatok, 

amelyek nyolc nappal a közgyűlés előtt az elnök
ségnek írásban bejelentetnek.

Amennyiben a közgyűlés határozatképes
ség hiányában megtartható nem volna, az alap
szabályok 19-ik §-a értelmében 1929 május hó 
10-én délelőtt kilenc órakor ugyanott megtar
tandó második közgyűlés a megjelent tagok 
számára való tekintet nélkül végérvényesen ha
tároz azokban az ügyekben, amelyek az első 
közgyűlés tárgysorozatára tűzettek.

Az elnökség,

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utea 18- — Felelős v.: Duchon J.



Postahivatal (ügynökség) neve: .................................... .. m egye: ...............................................

....................................... számhoz.

A tek. m. kir. posta- (vezér) igazgatóságnak

Bevallás.
A  nem kincstári postahivataloknak és postaügynökségeknek esetleges betöréses-lopásból eredő károsodás 

elleni biztosításra vonatkozó é s  a P. R. T. 1929. évi 12. szám ában közzétett b iztosítási feltételeket tudomásul- 
véve, 1929. évi július hó  1-től kezdődő érvényességgel tíz (10) évre, azaz 1939. június 30-ig terjedő  időre, illetve 
ezen időn belül addig ta rtó  érvényességgel, amíg a postam esteri (postaügynöki) állásom at viselem, a következő 
biztosítás m egkötését kérem , kötelezvén: m agam at a m egállapított biztosítási d íjak  szabályszerű fizetésére.

I. K i n c s t á r i  v a g y o n .

T.
sz. Biztosítás tárgya

A ta rtá ly
megnevezése

D í j -
összeg ; 
pengő 1

té te l
°,oo

összeg
p | f

í.

Készpénz, értékpapírok, postaértékcikkek, pénzeslevelek,

ékszer, arany, ezüst és egyéb nemesfém vagy más itt  fel nem
V

sorolt nagyértékű küldeményeik (biztosítható é rtékhatá r

korlátlan)

Legalább 100 kg. 

önsúlyú tűzm. vas

szekrénybe zárva

1

2.

a) Az 1. pon t a la tti értékekért (maximális biztosítási összeg 

50.000.— P vasládánként) 

b) A  vasúti állomáson

Padlóhoz rögzíte tt 

W ertheim  zárás 

vasládában

H

3

3.
Az 1. pont alatti értékekért (maximális biztosítási összeg 

5.000.— P vasládánként)

Le nem rögzített 

W ertheim  zárás 

vasládában

5

4.
v

Az 1. pont alatti é rtékekért (maximális biztosítási összeg 

együttesen 5.000.— P)

Fatartályokba

zárva
10

5.
'Irodaberendezés, kézicsom agok és  egyéb postaküldem ények 

(az 1. pon t alatt felsorolt értékek  kivételével)
szobazár alatt 1

6.

R a b l á s b i z t o s í t á s .

Hivatalos helyiségeikben előfordulható rablás ellen, azaz oly károsodás ellen,

■amidőn az eltu la jdonítás a postaalkalm azottak ellen használt erőszakkal vagy 
•

életveszélyes fenyegetéssel követtetik  el.

1



T.
sz. Biztosítás tárgya

Bizt. összeg 
Pengő

D í j -

té te l
o/o

összeg
P f

7.

K ü l d ö n c ö k  k i r a b l á s a

Küldöncök (csakis postai alkalm azottak) biztosítása oly ká- j 
rosodás ellen, amidőn pénz vagy egyéb értékküldem ény 
továbbításával (kézbesítéssel) megbízott alkalm azottat . . . .

erőszakos m ódon kiraboljiák.
Díj: egy küldött után 3%o, m inden további kü ldö tt után 

l% o. (Lásd a  m intát.)

■ 8.

II. M a g  á  n  v ia g y o n.
a) A  lakóhelyiségekben található bútorok és  mindennemű 
egyéb (háztartási tárgyak. (A  zárt pincében, zá rt padláson 
és zárt mosókonyháhan található  összes ház tartási tárgyak, 
beleértve ruha- és fehérnem ű mosás és szárítás alatt, együt
tesen a háztartási tá rgyak ra  b iztosíto tt összérték 10%-a, azaz 

................. P összeg erejéig b iztosíttattak .)

1

b) Ékszer, arany- és ezüstnam űek elzárva: 1

c) Készpénz, értékpapírok, sorsjegyek, takarékpénztári betéti 
könyvecskéik elzárva: 

h  i v a t  a 1 b a n  ta lálható :
lakásban

1. Z á r t tűzmentes vasszekrényben
2. „ lerögzített vasiadéban
3. „ le nem erősített vasiadéban
4. „ fiók, fatartály vagy szekrényben

•

1
5

5
10

9.

A postam ester vagy postaügynök egyéb netalán  biztosítani 
kívánt tárgyaknak, áru inak  stb. felsorolása:

i

[ .. . ..

, ■ ■

Az esetleg biztosítani nem kívánt tételek áthúzandók.

Figyelmeztetés! A  tűzm entes vasszekrények, vasládák és egyéb tartályok használatban levő kulcsai iroda
zárás után, a  másodkulcsok pedig állandóan a b iz to síto tt hivatalos helyiségen kívül biztos helyen őrzendők.

Helyi és kelti bélyegző:

postam ester (postaügynök) aláírása:

(Kitöltésnél lásd ia mellékelt m intát.)



Postahivatal (ügynökség) neve:

..................................  számhoz.

megye:

A tek. m. kir. posta- (vezér) igazgatóságnak

Minta.
A nem kincstári postahivataloknak és postaügynökségeknek esetleges betöréses-lopásból eredő károsodás 

elleni biztosításra vonatkozó és a P. R. T. 1929. évi 12. számáhan közzétett biztosítási feltételeket tudomásul- 
véve, 1929. évi július hó 1-től kezdődő érvényességgel tíz (10) évre, azaz 1939. június 30-ig terjedő időre, illetve 
ezen időn belül addig tartó érvényességgel, amíg a postamesteri (postaügynöki) állásomat viselem, a következő 
biztosítás megkötését kérem, kötelezvén magamat a megállapított biztosítási díjak szabályszerű fizetésére.

I. K i n c s t á r i  v a g y o n .  s

T.
sz A tartály 

megnevezése
Bizt.

összeg
D i j-

B i z t o s í t á s  t á r g y a tétel összeg
Pengő °/oo P í

Készpénz, értékpapírok, postaértékcikkek, pénzeslevelek,

T " '  ................... '

i ékszer, arany, ezüst és egyéb nemesfém vagy más itt fel nem Legalább 100 kg. 80.000 1 80.—
sorolt nagyértékű küldeményeik (biztosítható értékhatár önsúlyú tűzm. vas- 30.000 1 30.—

korlátlan) szekrénybe zárva

2
a) Az 1. pont alatti értékekért (maximális biztosítási összeg 

50.000.— P vasládánként)

Padlóhoz rögzített 
! Wertheim zárás 

vasládában
20.000
10.000

3
3

60.—
30.—

b) A vasúti állomáson » 5.000 3 15.—

Az 1. pont alatti értékekért (maximális biztosítási összeg Le nem rögzített
20.—3 i Wertheim zárás 4.000 5

5.000.— P vasládánként) vasládában

4 Az 1. pont alatti értékekért (maximális biztosítási összeg Fatartályokba 500 10 5.—
.1 "

együttesen 5.000.— P) zarva

Irodaberendezés, kézicsomagok és egyéb postaküldemények
szobazár alatt 3.000 1 3.—

(az 1. pont alatt felsorolt értékek kivételével)

R a b l  á s - b i z t o s í t á s .

/

5
'

Hivatalos helyiségekben előfordulható rablás ellen, azaz oly károsodás ellen, 
| amidőn az eltulajdonítás a postaalkalmiazottak ellen használt erőszakkal vagy

5.000 1 5 —

életveszélyes fenyegetéssel követtetik el.



Minta.
D i j-

T. B i z t o s í t á s  t á r g y i a Bizt. összeg 
Pengő tétel összeg

sz. U/03 P f

K ü l d ö n c ö k  k i r a b l á s a
10.000 3 30 —

Küldöncök (csakis posta i alkalm azottak) biztosítása oly 
károsodás ellen, am időn pénz vagy egyéb értékküldem ény

10.000 1 10.—

■továbbításával (kézbesítésével) m egbízott alkalm azottat . . . . j 10 000 1 10.—
..............................község határán belül teljesítendő szolgálati

% útján  erőszakos módon kirabolják.
7 D íj: egy küldött u tán  3%o, miniden további kü ldö tt után 

l% o. Az itt  lá tható  dijszám ításban 3 kü ldönc vétete tt alapul 30.000 50.—

egyenként 10.000.— P b iz tosíto tt összeggel. •

Jegyzet, a) A m ennyiben a küldönc szolgálati ú tja  azon község határán túl terjed, mölyben a >09tahiva-
te l van, fen ti d íjhoz 50% díjpótlék  számittatik.
b) Ha az értékeik továbbításává,! m egbízott küldöncöt szolgálati ú tján értékek  vitelével meg nem
bízott 'alkalm azott állandóan kíséri, 40% díjengedm ény kerül levonásba.

------—

II. M a g á n  v a  g y ó n .

a) A  lakóhelyiségekben található b ú to ro k  és mindennemű 
egyéb háztartási tá rgyak . (A zárt pincében, zárt padláson 
és zárt m osókonyhában található összes háztartási tárgyak, 
beleértve ruha- és fehérnem ű mosás és szárítás alatt, együt
tesen a  háztartási tá rg y ak ra  b iztosíto tt összérték 10%-a, azaz

12.009 1 12.—

(jelen esetben) 1.200.— P összeg erejéig biztosíttattak.)

8 b) Ékszer, arany- és ezüstnem űek elzárva: 1.000 1 1 —

c) Készpénz, értékpap írok , sorsjegyek, takarékpénztári betéti
könyvecskék elzárva: 

h i v a t  a 1 b a n  ta lálható :
lakásban

1. Z árt tűzmentcs vasszekrényben 5.000 1 5.—
2. „ lerögzített vasládában 3.000 3 9 . -
3. „ le nem e rő s íte tt  vasládában 1.000 5 5.—
4. „ fiók, fa ta rtá ly  vagy szekrényben 100 10 1.—

A  postamester vagy  postaügynök egyéb netalán biztosítani 
■kívánt tárgyainak, áruinak stb. felsorolása:

jj

9

•

Figyelmeztetés! A  tvízmentes vasszekrények, vaslá
dák és egyéb ta rtályok  használatban levő kulcsai iroda- 
zárás után, a másocikulsook pedig állandóan a  b iztosított 
hivatalos helyiségen kívül b iz tos helyen örvendők.

Az esetleg biztosítani nem kívánt tételek áthúzandók.
A hivatalokban \  isszamaradó „Mintán” ajánlatos a bevalláson biztosításra bejelentett szám szerinti adatokat

mindenkori tájékoztatásul feljegyezni.



F ed ő la p  a P. R. T . 12. szám áh oz.

11. O laszország.
Sürgős (urgent) beszélgetés: váltható
Igen sürgős (éclair) beszélgetés: váltható.
Meghatározott időre kért beszélgetés 

(communication fortuite ä heure fixe): 
nem váltható.

Bérelt beszélgetés: nem váltható.
A g y e n g e f o r g a l m ú  á r o k b a n  

meghatározott időre kért, hosszútar
tamú beszélgetés (communication for
tuite á heure fixe de longue durée 
échangée pendant la période de faible 
trafic): nem váltható.

Meghívás (avis d'appel): kérhető.
Külön meghívás (préavis): kérhető.

Meghívásnak a rendeltetési helyen az in
gyenes táviratkézbesítés körzetén kí
vül való kézbesítésért beszedendő:

IP  68 f
Távbeszélő előfizető neve vagy állomá

sának száma utáni tudakozódás (de- 
mande de renseignements): nem kér
hető.

Gyengeforgalmú órák: 21— 8 óra közt.
Olasz távbeszélő névsorok megrendel

hetők:
Ministére des Communications. Direc

tion Azienda di stato per i servici tele
foniéi, Roma.

A forgalomban olasz részről csak Abbázia, Fiume és Trieste vesz részt. A beszélge
tési díja Magyarország bármely központjától kiindulólag a következők:

A magyar táv
beszélő központ 

neve
Az olasz távbeszélő 

központ neve

Beszélgetési
díj

P | f
1

összes magyar 
központok* A b b á z ia .................. 6 40

** F iu m e ...................... 6 40
• T T rie s te .................. 6 40

A három percnél hosszabb ideig tartó beszélgetéseknél percenként és a gyengefor
galmú órákban folytatott beszélgetések után az alábbi I—III. hasábok szerint a következő 
díjak számítandók:

i. ii. in.

Ha a d íjegység az erős forgalmú 
órákban percenként 

szám ítandó

a gyenge forgalmú 
órákban az első három 

percért szám ítandó

a gyenge forgalmú 
órákban percenként 

számítandó

P f P f P f P f

6 40 2 15 3 85 1 30

* A  vidéki magyar távbeszélő központok beszélgetéseinek lebonyolítására a szükséges áram körök az osztrák
olasz szakaszon csak 11—13, 15—17 és éjjeli 18—9 órák közt állnak rendelkezésre.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. |gj

KI ADJ A A MAGYAR K I R Á L Y I  %

| tV POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1939. ÁPR1EIS 18. 13. szám.

T A R T
Figyelmeztetés.
V áltozás a Dél-Ameriikával való iégipostaforga- 

lomban.
A  belföldről és a külföldről eredő  postautalványok

nak külön kifizetési naplókban való elszámolása, valam int a 
belföldi és a külföldi utalványforgalom ról külön sommázat 
készítése.

A L O M
V áltozás a „levélkötegjelző” című nyom tatványok

ban.
A  díjköteles vasútüzleti táviratok jelzése.
E lveszett igazolvány.
K imutatás.
Meghívó.

Figyelmeztetés. küldeményeket szállító repülőgép ezentúl nem
16.062.

Tudomásomra jutott, hogy a Wienben 
megjelenő „Uj Március” című lapot, melytől a 
postai szállítás jogát a P. R. T. 1925. évi 62. 
számában megjelent 30.267. számú rendelettel 
megvontam, újabban mind nagyobb tömegben 
csempészik be postai úton az országba.

A borítékolás leírása, melyben a kérdéses 
lappéldányok érkeznek, a következő: keskeny, 
hosszúkás alakú, a lapot teljesen betakaró, le- 
ragasztatlan barna csomgolópapír, gépírással 
címzett, fehér színű kis címcédulával és lila 
színű „Drucksache” szövegű gummibélyegző le
nyomattal ellátva, osztrák postabélyeggel bér
mentesítve.

Az idézett rendelettel kapcsolatban fel
hívom a postahivatalokat, hogy az ily küldemé
nyeket kísérjék fokozott figyelemmel s ameny- 
nyiben azok a jelzett című lappéldányokat tar
talmaznák, azokat a kitiltott sajtótermékek 
módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi április hó 13-án.

Változás a Dél-Amerikával való légiposta
forgalomban.

15.213.
Hivatkozással a P. R. T. 1928. évi 32. szá

mában közzétett 33.494. számú rendeletre köz
löm, hogy a Dél-Amerikába szóló légiposta

pénteken, hanem minden vasárnap indul Mar- 
seilleből 4 h 30’-kor, illetve Touloseból 5 h 
30’-kor. Hogy tehát a Magyarországon feladott 
Dél-Amerikába szóló légipostaküldemények a 
légijárathoz a csatlakozást elérjék, azokat 
ezentúl Budapesten legkésőbb csütörtök este, 
vidéken pedig legkésőbb szerda estig kell fel
adni.

Közlöm továbbá, hogy a levelek és leve
lezőlapok fogalma alá nem eső levélpostai kül
deményekre a Dél-Amerikába való légi szállí
tási úton mérsékelt díjszabást állapítottam meg.

A nyomtatványokra, üzleti papírokra, áru
mintaküldeményekre és egybecsomagolt külde
ményekre vonatkozó mérsékelt díjakat a csa
tolt fedőlapon levő kimutatás tünteti fel. Fel
hívom a hivatalokat, hogy a fedőlapot a Ki
vonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió- 
Díjszabás 22. és 23. oldalai közé ragasszák be. 
Egyidejűleg pedig a 23. oldal 1. sorában, — 
minthogy Chilébe és Paraguayba is küldhetők 
légipostaküldemények — „Argentínába” szó 
után jegyezzék be „Chile” és „Paraguayit. 
Ugyanígy a légipostái pótdíjak felsorolásánál is 
írják be az „Argentinába” szó után a „Chilé”-be 
és „Paraguayiba szavakat.

Ezen az oldalon felsorolt légipostái pót
díjak mellé azt is jegyezzék be, hogy ezek le
velekre és levelezőlapokra érvényesek.

Budapest, 1929. évi április hó 11 én.
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A belföldről és a külföldről eredő postautal
ványoknak külön kifizetési naplókban való 
elszámolása, valamint a belföldi és a külföldi 
utalványforgalomról külön sommázat készítése.

ad 1.463.

Az utalványt kifizető hivatalok folyó évi 
május hó 1-től kezdve a belföldről és a külföld
ről eredő postautalványokat külön kifizetési 
naplókba írják be, a belföldi és a külföldi utal
ványforgalomról pedig külön sommázatot ve
zessenek.

Ebből a célból az „Utalvány kifizetési 
napló” c. 151. és 162. sz. nyomtatványokat 
„Belföldi utalványkifizetési napló”, a „Sommá
zat a postautalványforgalomról” című 177. sz. 
nyomtatványt pedig „Sommázat a belföldi 
postautalványforgalomrór’ címen módosított 
alakban állíttatom elő.

A külföldről eredő, kifizetett postautalvá
nyok naplózásához „Külföldi utalvány kifizetési 
napló” címen H és H ívrét alakban, 155. és 157. 
sz., a külföldi utalványforgalomról vezetendő 
sommázat céljaira pedig „Sommázait a külföldi 
postautalványforgalomról” címen 178. alatt új 
nyomtatványokat rendszeresítek.

Átmenetileg a postahivatalok a belföldi ki
fizetett utalványok naplózásához a 151. és 162., 
a belföldi utalványforgalomról vezetendő som
mázat céljaira pedig a 177. sz. jelenlegi nyom
tatványkészletet használják fei. E nyomtatvá
nyok feliratát a hivatalok kézírással vagy egyéb 
módon megfelelően helyesbítsék.

A jelen rendelettel rendszeresített új 
nyomtatványokból a postahivatalok a szükség
letet a. szokásos módon a közp. anyagraktárnál 
haladéktalanul rendeljék meg s azokat a ren
delt célra vegyék használatba.

Az említett időtől kezdve a postahivatalok 
a belföldi, valamint a külföldi postautalvány- 
forgalomról külön számadást készítsenek.

Az utalványkifizetési naplók vezetésére, 
valamint az utalványszámadások beküldésére 
és továbbítására nézve az eddigi rendelkezések 
az irányadók. (P. K. U. 13. §. 16. p., 55. §. 7. 
és 8. p.)

Úgy a belföldi, mint a külföldi utalvány 
sommázatot a hivatalok a pénztárszámadások 
mellékleteként terjesztik fel. (P. K. U. 13. §.
17. p.)

A postahivatalok az új nyomtatványokat

jegyezzék elő a P. R. T. 1912. évi 42. számában 
közreadott nyomtatványkimutatásban. 

Budapest, 1929. évi április hó 9-én.

Változás a „levélkötegjelző“ című nyomtat
ványokban.

10.937.
A Budapestre szóló közönséges levelezés 

irányításában beállott változásoknak meg
felelően a 23. és 24. számú, „Budapest, I. kér., 
Várba”, illetve a „Budapest I. kér., Tabán és 
Krisztinavárosba” szövegű levélkötegjelző 
nyomtatványokat „Budapest. I. kér.” szöveg
gel a 24. számú, a 33. és 34. számú „Budapest 
X. kér., Tisztviselőtelepre”, illetve „Budapest, 
X. kér., Kőbánya” feliratú levélkötegjelző nyom
tatványokat pedig „Budapest, X. kér.” szöveg
gel a 33. sz. nyomtatványon egyesítettem.

Egyúttal „Budapest 4. főposta fiókbérlők” 
felirattal 34. számmal új kötegjelző nyomtat
ványt rendszeresítettem.

A fenti változásokat a postahivatalok je
gyezzék elő a P. R. T. 1912. évi 42. számában 
megjelent nyomtatványkimutatásban.

Budapest, 1929. évi április hó 16-án.

A díjköteles vasutüzleti táviratok jelzése.
8.139.

Értesítem a hivatalokat, hogy a német 
vasútegyesülethez tartozó államok vasutai, a 
vasútüzleti ügyekben váltott díjköteles távira
tokat a többi díjköteles táviratoktól való meg
különböztetés céljából a folyó évi február hó 
15-től kezdődőleg a távirat osztálya című ro
vatban „Bz” jelzéssel látják el.

Díjköteles vasútüzleti táviratok azok a 
táviratok, amelyeket a vasutak (vasúti állomá
sok) vasúti szállítási ügyekben a felek érdeké
ben és költségére egymás között vagy a vasúti 
szállításnál érdekelt felekkel váltanak.

Tájékozásul megjegyzem, hogy a német 
vasútegyesülethez Magyarországon kívül Né
metország, Ausztria, Hollandia és Luxemburg 
tartozik, ennélfogva a magyarországi vasutak 
által a felsorolt országokba, valamint a felsorolt 
országokból Magyarországra küldött díjköteles 
vasútüzleti táviratok látandók el „Bz” jelzéssel. 
Egyöntetűség céljából megengedem, hogy a díj-
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köteles vasútüzleti táviratok a távirat osztálya 
című rovatban a belföldi forgalomban is „Bz” 
jelzéssel láttassanak el.

A hivatalok e rendeletemet a T. Ü. Sz. 33. 
§-ának 5/d. pontjánál jegyezzék elő.

A T. Ü. Sz. megfelelő helyesbítése iránt 
pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1929. évi április hó 9-én.

Elveszett igazolvány.

12.500.

Kiss István m. kir. postatanácsos nevére a 
soproni m. kir. postaigazgatóság által, 1929. évi 
január hó 5-én, 6. szám alatt kiállított, 1929.

évre szóló, rovancsolásra jogosító igazolvány, 
valamint ezzel együtt nevezett tanácsos nevére 
a m. kir. postavezérigazgatóság által kiállított 
autóbuszellenőrzési igazolvány elveszett.

Nevezett tanácsos az elveszett igazolvá
nyok pótlására „Másodlat” jelzéssel új igazol
ványokat kapott.

Az elveszett igazolványokat érvénytele
neknek nyilvánítom és felhívom a postahivata
lokat, hogy az esetben, ha valaki náluk hivata
los kiküldetés ürügye alatt az elveszett igazol
ványokkal jelenik meg, ezt az illető tüzetes 
személyleírása mellett az ottani rendőrségnek, 
csendőrségnek vagy községi elöljáróságnak 
azonnal jelentsék be.

Budapest, 1929. évi április hó 13-án.

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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cs Lahó Mária kiadó Breznóbánya

1892. Budapest 506 Ukki postames
terré neveztetett ki.
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MEGHÍVÓ

a Magyar Királyi Postamesterek és Postames
teri Alkalmazottak Országos Nyugdíjegyesüle
tének Budapesten, a vármegyeház dísztermé
ben (IV., Városház-utca 7. sz.) 1929. évi május 
hó 9-én, csütörtökön d. e. 9 órakor megtartandó

HATVANADIK KÖZGYŰLÉSÉRE.

Napirend:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1928. évi zárszámadások bemutatása 

és a felügyelőbizottsági jelentés előterjesztése 
a felmentés megadása iránt.

3. Titkári jelentés az igazgatóság és vá
lasztmány 1928. évi működéséről.

4. Az 1929. évi költségelőirányzat.
5. Az 1928. évi október hó 13-i igazgatósági 

és választmányi ülések határozatainak közgyű
lési jóváhagyása.

6. Az 1928. évi XL. te. alapján kötelezővé 
vált öregség, rokkantság, özvegység és árvaság

esetére Szóló biztosítási szervünk megalkotásá
nak közgyűlési jóváhagyása.

7. Az 5. és 6. pontok alapján szükségessé 
vált alapszabálymódosítás előterjesztése és a 
közgyűlés jóváhagyása.

8. A közgyűlés hatáskörébe utalt felebbe- 
zések.

9. Indítványok.*
10. A felügyelőbizottsági elnök, valamint a 

felügyelőbizottság 2 rendes és 2 póttagjának 
egy évre történő megválasztása.

•
Budapest, 1929. évi április hó 16-án. 

Wagner Richard s. k., Parragi József s. k.,
elnök. ügyv. titkár.

* A z indítványokat a közgyűlés ©lőtt legalább 8 nap
pal az elnökségnél írásban kell benyújtani.

A z egyesületi tagok jogaikat m eghatalm azott ú tján  
is gyakorolhatják. Egy jelenlévő tag azonban legfeljebb 
csak k é t ta g o t képviselhet.

\

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: D uchon J.



Fedőlap a P. R. T. 13. számához.

Fedőlap.
A  Kivonatos Posta-, Távíró-, Távbeszélő- és  Rádió-Díjszabáshoz, 

(Beragasztandó a  22. és 23. oldalak közé.)

A Dé!-Amerikába való légi szállítási úton nyomtatványokra, üzleti pa
pírokra, árumintaküldeményekre és egybecsomagolt küldeményekre a díjszabás 
a  következő:

vagyis a rendes postai díjon felül já r  a következő légipostái pótdíj:

Brazíliába:

20 gr.-ig 4.59 P 180 gr.-ig 19.96 P
40 »» 4.91 „ 200 „ 20.28 „
50 „ 5.23 „ 220 „ 24.87 „
60 »» 9.50 „ 240 „ 25.19 „
80 „ 9.82 „ 250 „ 25.51 „

100 »* 10.14 „ és így tovább
120 *» 14.73 „ 50 gr.-kérni 4.27 P
140 »» 15.05 „ és egyidejűleg
150 »» 15.37 „ 20 gr.-ként 32 f.
160 >> 19.64 „

Argentína, Chile, Paraguay és Uruguayba:

20 gr.-ig 5.43 P 180 gr.-ig 23.32 P
40 „ 5.75 „ 200 „ 23.64 ,,
50 „ 6.07 „ 220 „ 29.07 „
60 „ 11.18 „ 240 „ 29.39 „
80 „ 11.50 „ 250 „ 29.71 „

ICO „ 11.82 „ és így tovább
120 „ 17.25 „ 50 gr.-iként 5.11 P
140 „ 17.57 „ és egyidejűleg
150 „ 17.89 „ 20 gr.-ként 32 f.
160 „ 23.— „

A fenti légipostái pótdíjakban bent fog! altatnak m ér a Budapest—párisi 
légióiért járó  pó tdijak  is.

A  250 gr.-on felüli díjakban ellenben nem és ezért van a 20 gr.-kénti 32 f. 
külön feltüntetve.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KI ADJ A A MAGYAR KI R Á L Y I
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1939. ÁPRILIS 23. 11. szám.

T A R T A T «  11
Kitüntetések.
Cím és jelleg, illetőleg címadom ányozás,
Postai számításiból k izárt sajtóterm ék.
Statisztikai adatgyűjtés a nem zetközi levéltrajnsdtdíj 

leszámolására.
Időszaki hivatal megnyitása.

Postahivatal megszüntetése, 
Átminősítés.
E lveszett arcképes igazolvány. 
V áltozások iaz irányítási füzetben. 
Betöltendő kiadói állás.
K iadói állást keresnek.

Kitüntetések.

14.466.

A magyar királyi kereskedelemügyi mi
niszter előterjesztésére megengedem, hogy Kiss 
Lajos postaszámvevőségi főigazgatónak, a ma
gyar királyi posta központi számvevősége ve
zetőjének nyugalomba vonulása alkalmából sok 
évi szolgálati ideje alatt kifejtett buzgó és ered
ményes munkásságáért elismerésem tudtul 
adassék. \ i

Kelt Budapesten, 1929. évi március hó 23. 
napján.

Horthy s. k.
Walko Lajos s. k.

A magyar királyi kereskedelemügyi mi
niszter előterjesztésére megengedem, hogy Soós 
Jenő postahivatali igazgatónak nyugalomba vo
nulása alkalmából négy évtizeden át teljesített 
hü és buzgó szolgálatáért elismerésem tudtul 
adassék.

Kelt Budapesten, 1929. évi március hó 23 
napján.

Horthy s. k.

Walko Lajos s. k.

A  magyar királyi kereskedelemügyi mi
niszter előterjesztésére megengedem, hogy Pe
ter di Sándor postahivatali igazgatónak nyuga
lomba vonulása alkalmából hű és buzgó szol
gálatáért elismerésem tudtul adassék.

Kelt Budapesten, 1929. évi március hó 23. 
napján.

Horthy s. k, 
Walko Lajos s. k.

Budapest, 1929. évi április hó 17-én.

Cím és jelleg, illetőleg címadományozás.
15.661.

A kereskedelemügyi minisztérium ideigle
nes vezetésével megbízott m. kir. külügyminisz
ter előterjesztésére a posta fogalmazási szakába 
tartozó tisztviselők létszámában: dr. Nagy
Endre postaigazgatónak a postafőigazgatói cí
met és jelleget, dr. Szabó Domokos postaigaz
gatónak a postafőigazgatói, Fábián Jenő posta
tanácsosnak a postaigazgatói címet, a műszaki 
szakba tartozó tisztviselők létszámában: Vég- 
hely Dezső postaműszaki igazgatónak a posta
műszaki főigazgatói címet, Fiaszik Jenő posta
műszaki tanácsosnak a postaműszaki igazgatói 
címet és jelleget, Simonffy Miklós postafőmér
nöknek a postaműszaki tanácsosi címet, a szám
vevőségi szakba tartozó tisztviselők közül 
dr. Baity István postaszámvevőscgi II. osztályú
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főtanácsosnak a postaszámvevőségi I. osztályú 
főtanácsosi, Hübner Ernő postaszámvevőségi 
tanácsosnak postaszámvevőségi II. osztályú fő
tanácsosi címet és jelleget, végül a forgalmi 
szakba tartozó tisztviselők közül Lengyel Rezső 
postafőfelügyelőnek és dr. Entele Ferenc posta- 
tanácsosi címmel felruházott postafőfelügyelő
nek a postahivatali igazgatói címet, Sándor 
Imre, Nagy Imre és Veres Adolf postafel
ügyelőknek a postafőfelügyelői címet adomá
nyozom.

Kelt Budapesten, 1929. évi április hó 2. 
napján.

Horthy s. k.
Walko Lajos s. k.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.

1 6 .937 .

Rimaszombatban, a Lévai nyomdában elő
állított s Keller Imre: „A hideg szemmel nézett 
antiszemitizmus” című könyvtől a postai szál
lítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a könyvet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi április hó 19-én.

Statisztikai adatgyűjtés a nemzetközi levél- 
transitdíj leszámolására.

14.603 .

A magyar posta által a külföldnek fize
tendő, illetve a külföldi posták részéről a ma
gyar postának járó nemzetközi levéltransit- 
díjak megállapítása végett folyó év május ha
vában 28 napon át, a világ összes postaigazga
tásainak területén statisztikai adatgyűjtés lesz, 
amelynek érvénye 1929. január 1-től 1933. de
cember 31-ig fog terjedni.

Az adatgyűjtés a folyó évi április hó 30-ika 
és május hó 1-e közti éjfél után indított első 
postával kezdődik és folyó évi május hó 28. 
és 29. közti éjfél előtt indított utolsó postával 
végződik. Mozgó- és kalauzpostáknál azok kez
dik az adatgyűjtést, amelyek április hó 30-ának 
24-ik órája után kezdő vagy végállomásukról

indulnak és azok végzik, amelyek május hó
28-ának 24-ik órája előtt kezdő vagy végállomá
sukra utolsóként beérkeznek.

A külföldi postahivatalok szintén ugyan
ebben az időben végzik az adatgyűjtést.
. Az ezek által folyó évi május hó 28-án in
dított és e nap után beérkező zárlatokra nézve 
a m. kir. postahivatalok a felülvizsgálást a fenti 
időponton túl is tartoznak teljesíteni.

Egyes külföldi mozgópostahivatalok, me
lyek kiindulópontjukat ugyan április hó 30-án 
hagyják el, de végpontjukat, ahol a zárlatokat 
leadják, csak május hó 1-én érik el, már április 
30-iki keltű rovatlapjaikon kezdik meg a transit- 
statisztikai felvételt. Ebben az esétben a ren
deltetési kicserélőhivatalok a felvétel helyessé
gét már e zárlatoknál is kötelesek ellenőrizni. 
E külföldi mozgópostahivatalok az adatgyűjtést 
természetesen már május hó 27-iki keltű zár
lataikkal fejezik be.

Erre a statisztikai számlálásra nézve álta
lában véve a P. R. T. 1921. évi 24. számában 
megjelent 7.72011921. v. sz. (Statisztikai adat
gyűjtés a nemzetközi levéltransitdíj leszámo
lásra) rendeletben foglalt határozatok .— az 
alábbi változásokkal — irányadók:

a) 4. pont. A levélzárlatok átszállításáért 
járó és az átszállító postaigazgatások mind 
egyikének fizetendő felsorolt díjak helyett a 
Stockholmban 1924. évi augusztus hó 28-án kö
tött Egyetemes Postaszerződés 70. cikkében 
megállapított mérsékeltebb díjak érvényesek.

b) 5. pont. Az első bekezdés után új be
kezdésként a következők írandók: „Mindamel
lett az igazgatások jogosultak zárlatoknak te
kinteni azokat a zárlaton kívül küldött (egyen- 
kint átszállított) küldeményeket, amelyeknek 
súlya 250 g-ot meghalad”.

Az Ausztriával, az Északamerikai Egyesült 
Államokkal és Nagybritanniával való forgalom
ban azonban kölcsönös megegyezés alapján e 
rendelkezést nem alkalmazzuk.

c) 7. pont. A b) alatti rendelkezések törlen
dők, vagyis a távirányítóit, valamint a távirá
nyítás következtében helyes útra terelt levele
zések, tekintettel arra, hogy a stockholmi kon
gresszus határozmányai értelmében a távirányí
tóit küldemények az átszállítási díj alól mentes 
levélpostai küldemények sorából töröltettek, át
szállítási díj alá esnek. E kongresszus határo
zatai értelmében a tévirányított zárlatokat
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(dépéohes mal dirigées) viszont a transitdíjak 
fizetése szempontjából úgy kell tekinteni, 
mintha rendes útjukon szállították volna.

d) 15. pont. Az utolsó bekezdésben foglalt 
következő sorok „(1120. sz. nyomt. szám min
táját 1. a III. számú mellékleteken), ennek el- 
fogytával vagy hiányában a felülnyomással el
látott 40 és 41. számú rendes rovatlapoknak” 
törlendők s helyébe a következő megjegyzés 
Írandó: „(1120. sz. nyomtatvány)”.

Továbbá e pontban foglalt rendelkezés 
folytatásaképpen a következőket rendelem el:

Amennyiben Ausztriát kivéve a többi 
szomszédos országba szóló levélzárlatokban el
helyezett transitdíj köteles (egyenkint átszállí
tott) levelezés között oly küldemények is vol
nának, amelyeknek súlya külön-külön 250 g-ot 
meghalad, úgy ezek darabszámát a többi tran- 
sitdíjköteles (egyenkint átszállított) küldemé
nyek darabszámához nem szabad hozzászámí
tani, hanem azokat külön kell számbavenni a 
rovatlap hátlapján a következő módon.

250 g-ot m eghaladó küldem ények 
poids supérieur á 250

— Envois d ’un 
g

Levelek L ettres Egyéb tárgyak  
Autres ob jets Rendeltetési

ország
Pays de distina- 

tion
D a r a b s z á m

N o m b r e

ö s s z s ú l y  . 
P o i d s  t o t a l  

k g .  g

D a r a b s z á m

N o m b r e

Ö s s z s ú l y  
P o i d s  t o t a l  

k g .  g

3 1 kg.023g 2 728 g Bulgarie

Egész kilogramokra való kikerekítésnek 
sem fölfelé, sem lefelé, e számbavételnél helye 
nincs.

Ezeket az adatokat az indító hivatalok tar
toznak ugyanily módon a 18. pontban említett 
0 kimutatás (1111. sz. nyomtatvány) hátlapján 
is előjegyezni.

e) 16. pont. Az első bekezdésben foglalt 
„fenntartott keretébe” szavak helyébe „szol
gáló fejrovatába az Egyenkinti átszállítás cím 
alatt” szavak Írandók.

f) 20. pont. Második bekezdésként a követ
kező megjegyzés Írandó be: „Az Északamerikai 
Egyesült Államokat és Nagybritanniát kivéve a 
többi nem szomszédos országba szóló zárlat- I 
ban elhelyezett zárlaton kívül küldött (egyen- ; 
kint átszállított) 250 g-nál súlyosabb külde- j 
menyre vonatkozó adatgyűjtés ugyanúgy esz- 
közlendő, mint az a szomszédos országokba I

szóló zárlatokra (Ausztriát kivéve) elő van 
írva”. (L. fentebb a d) pontot.)

g) 25. pont. Ennek folytatásaképpen a kö
vetkezőket rendelem el:

Ha a kimutatás, illetőleg jegyzék (Liste) oly 
átmenő zárlatokat tartalmaz, melyek az előző 
22. pont rendelkezései szerint a kimutatásba 
(M. minta) nem veendők fel, ilyenféle magya- 
záró megjegyzést kell írni: „Sacs vides”,
„Dépéohes se composant uniquement d’une 
feuille d’avis negative”, „Rebuts” vagy „Poids 
ne dépasse pás 500 grammes”, „Üres zsákok”, 
„Csupán üres rovatlapot tartalmazó zárlatok”, 
„Tértiek”, „Súly 500 gramot nem halad meg”.

h) 33. pont. Az első bekezdés 5. sorában 
„összesen” szó helyett „egyenkint” szó írandó 
be; azaz visszajelentésnek csak akkor van 
helye, ha levelek, levelezőlapok és egyéb tár
gyak darabszáma külön-külön 5-nél nagyobb el
térést mutat.

i) 35. pont. Ebben a pontban foglalt ren
delkezést a következőképpen kell kiegészíteni: 
„A 250 g-nál súlyosabb zárlaton kívül elhelye
zett (egyenkint átszállított) küldeményekre vo
natkozóan a rovatlap hátlapjára írt adatokat a 
1111. számú nyomtatványnak (0 kimutatás) a 
hátlapjára is fel kell jegyezni”.

j) 38. pont. Az első bekezdés következő 
szavaitól kezdve „Ha a zárlat tényleges súlya 
50 g-nál többel haladja meg a felső súlyhatárt
............. a 3. bekezdés végéig e pontban foglalt
rendelkezések törlendők s azok helyébe a kö
vetkezők írandók: „Ha a zárlat (levélpostai
küldemények) tényleges súlya több, mint 600 
grammal különbözik a rovatlapba beírt súlytól, 
akkor a rovatlapba írt bejegyzést helyesbíteni 
és az eltérést visszajelentés útján azonnal kö
zölni kell az indító kicserélőhivatallal.

Ha a megállapított súlyeltérés a fenti ha
tárok között marad, az indító hivatal bejegy
zését érvényesnek kell tekinteni.

A súlybejegyzéseknél megengedett, illetve 
kifogásolandó eltérésekre nézve az alábbi pél
dák szolgáljanak útmutatásul:

A z ’h n d í t o  k i c s e 
r é l ő  h i v a t a l  á l t a l  

a  l e v é l r o v a t b a  
b e j e g y z e t t  s ú l y  r

A  r e n d e l t e t é s i  k i 
c s e r é l ő  h i v a t a l  

á l t a l  a  f e l ü l v i z s 
g á l a t n á l  m e g 

á l l a p í t o t t  s ú l y

E l t é r é s

A  I e v é l r o v a t -  
l a p b a  b e j e g y 

z e n d ő  h e l y e s b í 
t e t t  s ú l y

í *2H 3 4

a) 18 kg. 18 kg. 610 g 610 g 19 kg.
b) 18 kg. 18 kg. 590 g 590 g —

c) 18 kg. 17 kg. 380 g 620 g 17 kg.
d ) 18 kg. 17 kg. 420 g

.
580 g
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Az előbb elmondottak szerint csupán az
a) és c) alatt felvett esetben kell a bejegyzést 
helyesbíteni és visszajelentést küldeni.

k) 40. pont. Második bekezdésként a kö
vetkező sorok írandók: „A 250 g-nál súlyosabb 
zárlaton kívül elhelyezett (egyenkint átszállí
tott) küldeményekre vonatkozóan a rovatlap' 
hátlapjára írt adatokat az 1111. számú nyom
tatvány (0 kimutatás) hátlapjára is fel kell je
gyezni.

l) 46. pont. A második bekezdés, amely 
„ehelyütt jegyzem meg” szavakkal kezdődik, 
teljesen törlendő.

m) 47. pont. Az első bekezdés 5 sorában 
„3” helyébe „5” írandó.

n) A III. számú mellékleten feltüntetett 
„Nemzetközi levélrovatlap a transitstatisztika 
céljaira” című 1120. számú nyomtatvány he
lyébe ugyanilyen számú és elnevezésű, de új 
fejrovattal ellátott s a régitől eltérő rovat
beosztású új nyomtatványt rendszeresítettem, 
amely megfelel a sockholmi szerződésben előírt 
mintának.

o) Úgyszintén a IV. számú mellékleten fel
tüntetett „Zárlatkísérőjegyzék” című nyomtat
vány helyébe ugyanily elnevezéssel a régitől 
eltérő rovatbeosztású új nyomtatványt rendsze
resítettem.

A jelen transitstatisztikai számlálás időtar
tama alatt tehát ezek a nyomtatványok hasz
nálandók.

Az érdekelt postahivatalok a jelen rende- 
letber ‘árgvalt adatgyűjtést a legnagyobb pon
tossággal és lelkiismeretességgel végezzék, mert 
a gyűjtendő adatok 5 éven át szolgálnak . a 
transitdíjleszámolás alapjául és így csekélynek 
látszó hiba vagy eltérés is, tetemes kárt okoz
hat a magyar postának. A kicserélőhivatalok és 
mozgóposták működését egyébként a központ
ból kiküldött felügyelő közegekkel is ellenőriz
tetni fogom, akik az észlelt felületességeket, 
vagy hibákat a hibás közeg elöljáró igazgató
ságának (vezérigazgatóság 8. ügyosztályának) 
be fogják jelenteni.

Budapest, 1929. évi április hó 8-án.

i k t

Időszaki hivatal megnyitása.
16.630.

Budapest—zugligeti időszaki posta- és táv
beszélőhivatal működését folyó évi május hó 
l-ével ismét megkezdi.

Budapest, 1929. évi április hó 17-én.

Postahivatal megszüntetése.
16.687.

A m. kir. népjóléti és munkaügyi minisz
térium jelenlegi székházában (IV. kér., Eskütér 
1. szám alatt) lévő Budapest 41. számú posta- 
távbeszélőhivatal folyó évi április hó 30-ával 
megszűnik.

A „M. kir. postahivatalok és postaügynök
ségek névsora”, a „M. kir. távbeszélőhivatalok 
névsora”, valamint a „Budapesti és környéki 
távbeszélő betűrendes és szaknévsor” adatai 
helyesbítendők.

Budapest, 1929. évi április hó 19-én.

Átminősítés.
17.056.

A m. kir. posta vezérigazgatója dr. Ko- 
vácsy Pál I. osztályú postatisztet a X. fizetési 
osztályban való meghagyás mellett átminősí
tette postafogalmazóvá.

Budapest, 1929. évi április hó 17-én.

Elveszett arcképes igazolvány.
A. 129. H.

Pál Ferenc II. o. csoportvezető részére a 
m. kir. postavezérigazgatóság 9. budapesti táv.- 
és távbeszélő üzemi osztály által kiállított és a 
budapesti m. kir. állami távbeszélőhálózat vo
nalain végzendő munkálatokra jogosító 302/ 
1929. számú hálózati arcképes igazolványát el
vesztette.

Jelzett igazolványt érvénytelennek nyilvá
nítom.

Budapest, 1929. évi április hó 18-án.
j
;
\
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Változások az irányítási füzetben.
17.361.

A P. R. T. 1928. évi 29. számában' megjelent
24.214. számú rendeletemmel kapcsolatban az 
„Irányítási füzet” című segédkönyvben beállott 
változásokat az -alábbi kimutatás tünteti fel.

Egyben közlöm, hogy a P. R. T. folyó évi
6. számában megjelent 8.041. sz. rendeletben, a 
kimutatás utolsó tételeként Zsámbok helyett 
Zsámbók szerepel. Helyesbítendő.

A hivatalok a közölt változásokat vezessék 
keresztül és a helyes irányítás iránt intézked
jenek.

Hivatal, ügynökség
éá S~ cd
cd -4-J 
^  cda > 

»cd O
T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Acs

^Á rpádhalom  pu.

Baja

B ajaszentistván

Bánhida

Bátya

'Bikái

Borota

Csávoly

D unaszentgyörgy

Dusnok

Érsekcsanád

Fájsz

Felsőgalla

Felsőszentiván

Füzitő puszta

G yőr 2

Hajós

13
í a a t e s t i s j K w i i k a

Szentes

4 sorban: 30

44

13

Az összes adat

Szekszárd/gk.

44

13

Az összes adat

13

2 sorban: 1. 114
8 „ : I. 197
9  „ : 13

helyette : 51

helyette : Orosháza

1 sorba, 136 elé: 1.
3 „ 32 után: 30

Baja u tán : /2 gk , Kalocsa- 
185/3 gk.

he lyette : 51

185

M ágocs u tán : 44

Jánoshalm a után: /3 gk. Baja- 
1. 32 2 gk.

44—Jánoshalm a /3 gk , B aja- 
1. 32/2 gk.

Kalocsa u tán : 185

Baja u tán : /2 gk. Kalocsa—185/3 gk.

185 helyett: 185

helyette: 51

44—Jánoshalm a /3 gk Baja- 
1. 32/2 gk.

helyette: 51

1 sorba 51 helyett: 13 
9 13 .. 51, 57 u tán  13,
1311 v. u tán  Hegyeshalom —Moson 
—M agyaróvár— 176/841 v.

Kalocsa elé: Baja/2 gk. 
185 után: /3 gk.
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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

Hegyeshalom 7 13 ■ —

H ernádném eti 7 — 34 és 20 fo rd ito tt sorrendben Írandó

Kálóz 7 Az összes adat Székesfehérvár 1

Komárom 4 7 — 51 helyett: 13, 13 helyett: 51

M agyaróvár 7 13 14 a 14 elé Írandó

Máza 7 44 helyette: 43

Miske 7 — ' Kalocsa elé: Baja/2 gk.
,. u tán : —185/3 gk.

Mos on 7 13 —

N agykáta 7 Jászberény, Jászberény/gk. 
és (IX/16—IV/14J —

Nagyláng 7 Az összes adat Székesfehérvár 1

N em esnádudvar 7 44 Baja u tán: /2 gk. Kalocsa — 
185/3 gk.

Ráckozár 7 — Mágocs u tán: 44

Rém 7 — Felsőszentiván u tán: —1. 32— 
Baja 2 gk.

Soponya 7 Az összes adat Székesfehérvár 1

Sükösd 7 44 Baja u tán : /2 gk., Kalocsa— 
185 3 gk.

Tác 7 Az összes adat Székesfehérvár 1

Tata 7 — 13 helyett: 51

Tatabánya 7 — 13 helyett: 51

Tiszaföldvár 7 — 6 elé: 1.

Vám oscsalád 1 — p. u.

V onyarcvashegy 1 pu. —

Szabolcsveresm art
1
2
3
4
5
6 
7

M
I

M
I

I

Abc. sorrendben 
ü.
Szabolcs
D.
II.
K isvárda—N yirbak ta 
K isvárda

Budapest, 1929. évi április hó 20-án.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett 

16.324.
Évi járandóság S z á I l i t
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Szűcsi

ÖO<u£(H
£

Heves

c o*3 N r-H C/3Co cCU'rt

>
:

-+H [>-,'O SjOu

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 1929. 
évi május hó 10-ig nyújtandók be. Az általános 
feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. számában. 

Budapest, 1929. évi április hó 17-én.

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

Tóth Emilia kiadó Nagyszalonta
1889. Vámospércs Saját kérelmére.

Betöltendő Jriadói állás.

A medgyesházai m. kir. postahivatal május 
1-re vagy 15-re gyors munkás, teljesen gyakor
lott, jó írású, számadást is önállóan végző szak
képzett pénztárkezelő kiadót keres.

Kiadói állást keresnek.

Mindhárom szakban jártas, szerény igényű 
Volt p. s. ellenőrnő kisegítőnek ajánlkozik, le
hetőleg magányos postamesternőhöz. Cím: 
Nyuliné, Budapest, IX., Üllői-út 91/a., III. e. 23, 

Mindhárom szakban jártas, számadástétel
re képes kiadó alkalmazást vállal bármikori be
lépéssel. Cím: Rostaházy Iván postakiadó,
Nagybajom, Somogy vm.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v .: Ducihon J.
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ETEK-TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

BUDAPEST 193». MÁJUS 1.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

15. szám.

T A R T A T O M
P o sta i szállításból k izárt sajtóterm ék.
B udapest—Szeged és Szeged—Budapest közö tt légi

posta ideiglenes berendezése.
V áltozás ia légipostaforgaiom m enetrendjében.
A  pénztárszám adás, a táv író  és távbeszélő, vala

m int rádiószá,miadás, továbbá a munkaiegységkimutatások 
beküldési m ódjának szabályozása.

A  postatakarékpénztári taikaréklapok összegének a 
napi fő jegyzékbe való átvezetése.

A z Am erikai Egyesült-Államokba szóló ajándék 
élelm iszereket tartalm azó csomagok hitelesített konzuli 
számla nélkül továbbíthatók.

Á llati hullák, hullarészek és kóros szerveknek a M. 
Kir. O rszágos Állategészségügyi In tézet címére való fel
adása.

A  46 filléres postabélyeg színének változása.
A  budapesti árutőzsde hivatalos óráinak változása. 
V áltozás ia Táviró-Díjszabás-ban.
Uj magyar—jugoszláv távbeszélőviszonylat meg

nyitása.

H elyesbítés a Helységnévtárban, valam int a Posta 
hivatalok és Ügynökségek névsorában.

Kinevezések.
Átminősítés.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény, postaügynöki állásra. 
K im utatás a  létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
18.469.

A Suboticán (Szabadka) kiadott „Falu és 
város“ című hetilaptól a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a hetilapot a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi április hó 27-én.

Budapest-Szeged és Szeged-Budapest között 
légiposta ideiglenes berendezése.

16.534.

Folyó évi május hó 1-től kezdődően kísér
letképpen Budapest—Szeged és Szeged—Buda
pest között naponta (vasárnap kivételével), 
ideiglenesen közlekedő repülőjárat indul meg, 
mely egyelőre minden külön légipótdíj mellő
zésével közönséges és ajánlott levélpostai kül
deményeket, továbbá postautalványokat fog 
szállítani.

A repülőjárat ezidősze^nti menetrendje a 
következő:

ind. Mátyásföld repülőtérről 11 óra 30 perc
kor, érkezés Szegedre 13 óra 15 perckor;

ind. Szegedről 16 óra, érkezés Mátyásföld 
repülőtérre 18 óra.

A repülőgépekkel ajánlást is tartalmazó 
levélzárlatokat a Budapest 72. és Szeged 1, va
lamint Szeged 2. számú postahivatal rendszere
sen, a Mátyásföld repülőtéri postahivatal pedig 
a szükségnek megfelelően indít.

A Budapestről, illetve Mátyásföld repülő
térről induló repülőjáratokkal az összes Sze
gedre és az azon át irányítandó, Szegedről pe
dig a Budapestre szóló és az azon át irányí
tandó levélpostai küldemények, valamint posta- 
utalványok nyernek továbbítást.

Kényszer leszállás esetén ugyanazok a ha- 
tározmányok érvényések és a postahivatalok 
ugyanolyan eljárást követnek, mint azt a P. R. 
T. folyó évi 10. számában közzétett 9.782. sz. 
rendeletben elrendeltem.

Budapest, 1929. évi április hó 22-én.
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Változás a légipostaforgalom menetrendjében.
18.373.

Hivatkozással a folyó évi P. R. T. 10. szá
mában közzétett 11.193. számú rendeletemre 
közlöm, hogy a Magyar Légiforgalmi Rt. eddigi 
reggel 7 órás repülőgépe folyó évi május hó 
1 tol kezdve 6 óra 15 perckor indul a mátyás
földi repülőtérről Wien felé.

Ez a repülőgép a fentidézett rendeletben 
közölt repülőállomásokon és országokon kívül 
a Fürth/Nürnbergbe, Strassburgba és Parisba to
vábbá Breslauba és Varsóba szóló légiposta- 
küldeményeket is szállítja.

Az új menetrend folytán — a Magyar Légi- 
forgalmi Rt. és a Nemzetközi Légiforgalmi Rt. 
repülőgépein való kombinált szállítás útján — 
a fenti helyekre még ugyanaznap és pedig 
Fürth/Nürnbergbe 12 óra 55 peckor, Strass
burgba 15 óra 05 perckor és Párisba 18 óra 10 
perckor, továbbá Breslauba 15 óra 40 perckor 
és Varsóba 18 óra 20 perckor érkeznek a légi
posta küldemények. Ha a feladó azt kívánja, 
hogy küldeményét a repülőgépnek a rendelte
tési helyre való beérkezése után soronkívül 
kézbesítsék, azt express kézbesítés kikötésével 
ajánlatos feladni s ebben az esetben a külde
ményen az expressdíjat is le kell róni.

Wien felől a Magyar Légiforgalmi Rt. re
pülőgépei 18 óra 35 perckor érkeznek Mátyás
földre.

A Nemzetközi Légiforgalmi Rt. repülő
gépei továbbra is a folyó évi P. R. T. 12. szá
mában közzétett 16.067. sz. rendeletben közölt 
módon közlekednek.

Felhívom a budapesti postahivatalokat és a 
vidéki kincstári postahivatalokat, hogy a légi
postaforgalom igénybevételére vonatkozó hir
detményen a repülőgépek indulási és érkezési 
idejét megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi április hó 27-én.

A pénztárszámadás, a táviró és távbeszélő, 
valamint rádiószámadás, továbbá a munkaegy
ségkimutatások beküldési/módjának szabályo

zása.
13.856.

A havi pénztárszámadás, a táviró és táv
beszélő, valamint rádió számadások, továbbá 
a munkaegységkimutatások beküldésénél, il- 
íetve felterjesztésénél követendő egyöntetű el
járás biztosítása céljából elrendelem, hogy a 
postahivatalok jövőben az említett számadáso

kat — az utalványszámadások módjára — kö
zönséges .postaszolgálati levélben, a rovatlap
III. részébe bejegyezve továbbítsák. A bejegy
zésnél munkamegtakarítás, valamint az egy
öntetű eljárás biztosítása céljából a következő 
rövidített jelzést kell alkalmazni: havi pénz
társzámadásnál =  h. szám., utalványszámadás
nál =  ut. szám., postatakarékpénztári napi 
számadásnál =  ptk. szám., táviró-, távbeszélő- 
és rádiószámadásnál =  táv. szám., munka
egységkimutatásnál pedig =  m. e. k. jelzést.

Az első átrovatoló hivatal tartozik meg
győződni arról, vájjon a rovatlap III. részébe 
bejegyzett számadás (munkaegységkimutatás) 
beérkezett-e, a továbbítás későbbi során azon
ban azokat már nem kell a rovatlapba be
jegyezni.

A számadások, illetve a munkaegység
kimutatások beküldési idejére nézve az eddigi 
rendelkezések nem változnak. (P. R. T. 1924/ 
64. 22.845. sz. r. 11. §., 1924/60. 20.020. sz. r.)

Budapest, 1929. évi április hó 25-én.

A postatakarékpénztári takaréklapok összegé- 
** nek a napi főjegyzékbe való átvezetése.

16.498.
Egyes postahivatalok a takaréklapok fel- 

használásával eszközölt takarékbetétek össze
gét a napi főjegyzéknek (188. számú nyomtat
vány) „Takarékbetétek” rovatába nem vezetik 
be, hanem e rovatba csupán a készpénz taka
rékbetétek összegét írják be, amely körülmény 
a m. kir. postatakarékpénztárnál a számadások 
összeállítását rendkívül megnehezíti.

Ezen zavaró körülmény elhárítása, de meg 
egyébként a követendő eljárás egységének biz
tosítása céljából elrendelem, hogy a hivatalok 
a takaréküzleti aljegyzőknek (187. sz. nyom
tatvány) takarékbetéti oldalán a készpénz jel
zésű és a mellette levő takaréklap jelzésű ha
sábokat külön-külön összegezzék, majd a ta
karéklap jelzésű hasáb összegét írják át a 
készpénz jelzésű hasáb összege alá, azután a 
két tételt — aláhúzva — adják össze s az így 
nyert végösszeget a napi főjegyzék (188. sz. 
nyomtatvány) „Takarékbetétek” rovatába ve
zessék be.

Ezt az intézkedést az 1928. évi október hó 
23-án megjelent 39. számú „Rendeletek T á g 
ban közzétett 42.804. számú rendelet 5. pont
jának harmadik bekezdése után pótlólag be 
kell vezetni.

Budapest, 1929. évi április hó 23-án.
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Az Amerikai Egyesült-Államokba szóló aján
dék élelmiszereket tartalmazó csomagok hite
lesített konzuli számla nélkül továbbíthatók.

16.653.
A P. R. T. 1927. évi 52. számában megje

lent 48.007. sz. rendelet értelmében az Amerikai 
Egyesült-Államokba szóló élelmiszereket és 
gyógyárukat tartalmazó csomagokhoz minden 
esetben kell az amerikai konzulátus által hite
lesített számlát csatolni.

Értesítem a hivatalokat, hogy a jövőben 
oly csomagokhoz, melyek ajándékot tartalmaz
nak, még ha azok élelmiszerek is, hitelesített 
konzuli számla nem szükséges.

Jegyezzék ezt elő a Csomagdíjszabás 69. 
és 73. oldalán.

Budapest, 1929. évi április hó 23-án.

Állati hullák, hullarészek és kóros szerveknek 
a M. kir. Országos Állategészségügyi Intézet 

címére való feladása.

17.458.

Állati hullák, hullarészek és kóros szervek 
a PÜSz. 2. függelék II. 40. pontjában előírt cso
magolás mellett ezentúl a M. Kir. Országos Ál
lategészségügyi Intézet (Budapest, VII., Tábor
nok-u. 2.) címre is feladhatók.

Budapest, 1929. évi április hó 24-én.

A 46 filléres postabélyeg színének változása.

17.136.

A 46 filléres postabélyeg jövőben a P. R. 
T. 1928. évfolyamának 12. számában közzétett
11.400/1928. sz. rendeletben ismertetett rajz
ban, de az eddigi világoskék szín helyett, oliv- 
zöld színben készül.

A világoskék színű 46 filléres bélyegek 
azonban akadálytalanul továbbra is felhasznál
hatók.

Budapest, 1929. évi április hó 23-án.

A budapesti árutőzsde hivatalos óráinak 
változása.

17.524.
A folyó évi április hó 22-től kezdve a buda

pesti árutőzsde hivatalos (üzleti) órái köz
napokon 11 óva 30 perctől 13 óra 30 percig tar
tanak.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1928. évi 49. szá
mában közzétett 52.255. számú rendelet 4. 
pontjában „Magyarország” cím alatt közölte
ket ennek megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi április hó 24-én.

Változás a Táviró-Díjszabás-ban.
12.472.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 23. oldalon Brazília: 1. Pernambuco
(Recife) szódíja via Italo—Radio és via Empi- 
radio 3.87 helyett 2.88.

A 24. oldalon Chili: 1. Magallanes stb. hi
vatalok neve után még „Bahiacatalina” hivatal 
neve írandó; ugyanitt Delgada után a vesszőt 
törölni kell, mert „Punta Delgada Magallanes” 
egy hivatal neve.

A 26. oldalon Guyana-nál (angol) a 2. 
Akyma stb. csoport után a következő új 3. 
csoport Írandó: „3. Apoteri, Enachu, Kama- 
kusa”, szódíja Via Északatlanti kábelek 5.57; 
a „Többi hivatal” csoportszáma 3 helyett 4. 
Ugyanitt 1. Georgetown, 2. Akyma stb. és 4. 
Többi hivatal csoportokban a „via Lissabon— 
Madére—Valparaiso, Emden—Madére—Valpa
raiso” útirány és vonatkozó díjtétel 
törlendő; mind a négy csoportban „via 
Lissabon—Madére—Barbade” új útirányt kell 
beírni, melynek díjtétele 1. Georgetown-nál 
4.96, 2. Akyma stb.-nél 5.29, 3. Apoteri stb.-nél
5.57 és 4. Többi hivatalnál 5.07. Ugyanitt 2. 
Akyma után „Apoteri, Enachu” szavakat tö
rölni kell; Mabaruma után „Morawhanna” és 
Mackenzie City után „Potaro” hivatal neve 
szúrandó. Ugyanitt 2. Akyma stb. szódíja via 
Északatlanti kábelek 5.57 helyett 5.29.

A 27. oldalon Guyana (francia): 1. Mann, 
Regina stb. és 2. Többi hivatalnál via Lissabon
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—Madére, illetőleg via Lissabon—Madére— 
Emden—Madére helyett „via Lissabon—Madé
re—Barbade” Írandó és díjtétele mindkét heJ 
lyen 13.60 helyett 6.13.

A 28. oldalon Surinam-,nál via Lissabon— 
Madére—Valparaiso Emden—Madére—Valpa
raiso helyett „via Lissabon—Madére—Barbade” 
írandó és díjtétele 14.22 helyett 4.40.

Ugyanezen az oldalon Venezuela: 1. Porla- 
mar szódíja via Radio Varsovie—New York— 
Haiti 5.66 helyett 5.02; 2. Többi hivatal szódíja 
via Északatlanti kábelek—Haiti 6.02 helyett 5.35 
és via Radio Varsovie—New York—Haiti 5.66 
helyett 5.02.

A 30. oldalon fent a Japánhoz tartozó 
x) jegyzet szövegében „D” törlendő.

Ugyanezen az oldalon Kína: 1. Macao-nál 
via France T. S. F.—Java helyett „via France 
T. S. F.—Hanoi írandó.

Ugyanezen az oldalon Palestina-nál a jegy
zetek folytatásául a következőket kell írni: 
„=  XP =  díja 1.12 P”.

A 34. oldalon Labuan-szigetnél via Észak
atlanti kábelek—San Francisco helyett „via 
Északatlanti kábelek—Vancouver” Írandó s a 
díjtétel 9.04 helyett 8.82.

A 35. oldalon Németalföldi—India stb.-nél 
via Északatlanti kábelek—San Francisco he
lyett „via Északatlanti kábelek—Vancouver” 
Írandó s a díjtétel 8.32 Helyett 7.53.

A 36. oldalon Papua területnél a Szolgálati 
korlátozások jegyzetben =  D — után 
„=  Ouvert = ” szó is beszúrandó, de a követ
kező szavakat „via Északatlanti”-tól „és via 
Transra’dio’Mg törölni kell.

A 49. oldalon a ZLT táviratok díjkimuta
tásában Bolivia; „Többi hivatal a rádióhivatalok 
kivételével”, szódíja via Commercial stb. út
irányhasábban 1.70 helyett 1.66; ugyanitt úgy 
Corocoro és Lapaz, mint Többi hivatal szó
díja a rádióhivatalok kivételével a via Italo 
Radio hasábban 1.53.

Ugyanitt az Italo Radio útirányhasábban 
Braziliánál Amazon terület I. öv, II. öv és 
District de l’Acre díjtételeit „1.85” „2.41” és 
„2.23”, — törölni kell.

Ugyanitt Chilinél a Rendeltetési ország 
hasábban Magallanes után a következő hivata
lok neveit kell írni:- „Rio Aysen, Rio Cisnes, 
Huafo, Raper, Bories, Puerto Natales, Punta

Delgada Magallanes, Punta Dungeness, Puerto- 
porvenir, Bahiacatalina”. Ugyanitt tovább (via 
Santiago radio) helyett „(via Frutillar radio)” 
írandó; ennek szódíja via Italo Radio 1.61 és 
ugyanitt Többi hivatal díja 1.38.

Ugyanitt Paraguay-nál úgy Asuncion, mint 
a Többi hivatal szódíja via Italo Radio hasáb
ban 1.46 helyett 1.38.

Ugyanitt Peru szódíja az Italo Radio ha
sábban 1.57.

Budapest, 1929. évi április hó 27-én.

Üj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylat 
megnyitása.

17.336.
A folyó évi május hó 1-én a magyar— 

jugoszláv távbeszélő viszonylatban a forgalom 
Budapest és Crkvenica között megnyílik. 

Beszélgetési díj 4 P 75 fillér.
A kir. hivatalok a „Távbeszélő Díjszabás”-! 

az új viszonylat adataival egészítsék ki.
Budapest, 1929. évi április hó 23-án.

Helyesbítés a‘Helységnévtárban, valamint a 
Postahivatalok és ügynökségek névsorában.

18.117.
Tabajd postahivatal neve mellől a „pd”, il

letve „gy” jelzés törlendő s a vasúti vonal 
szakasz megjelölése helyesen: „Székesfehérvár 
ej- m r  Bicske, A lcsu t................”

Budapest, 1929. évi április hó 26-án.

Kinevezések. . •
17.195.

I.

A  m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte 
a posta műszaki üzemi tisztviselőinek létszá
mába Bronecz László volt postaműszaki segéd
ellenőr díjnokot a XI. fizetési osztályba posta 
műszaki segédtisztté, a posta műszaki segéd
személyzetének létszámába pedig Nagy József 
sárszentmiklósi postagépkocsivezetőt a II. fi-
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zetési csoportba II. osztályú posta garázsmes
terré és Tóth Antal órabéres betanított mun
kást a IV. fizetési csoportba ideiglenes minő
ségű posta csoportvezetővé.

Budapest, 1929. évi április hó 24-én.

í II.
18.070.

A m. kir. posta vezérigazgatója Solymosi 
Lajos csendőrtörzsőrmester, igazolványos ka
tonai altisztet, ideiglenes minőségű II. osztályú 
postaaltisztté nevezte ki.

Budapest, 1929. évi április hó 27-én.

Átminősítés.
17.195.

Molnár Kálmán ideiglenes minőségű II. 
oszt. postaaltiszt (2700) a műszaki segédsze
mélyzet létszámába a IV. fizetési csoportba 
ideiglenes minőségű kocsikezelővé minősítte
tett át.

Rangsorhelye a műszaki segédszemélyzet 
IV. fizetési csoportjába tartozók közt 254/a 
rangsorszámmal Horváth Mátyás Örkényi után 
állapíttatott meg.

Budapest, 1929. évi április hó 24-én.

Személyzetiek.
17.517.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1929. évi 
március havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Vidos József dr. fogalmazó 
(29) Budapestről Pécsre, Menczer Miklós dr. 
fogalmazó (33) Budapestről Debrecenbe, Ma
lakka Ferenc főtiszt (260) Székesfehérvárról 
Budapestre, Részér Sándor II. oszt. tiszt (48) 
Budapestről Pécsre, Lovász József segédtiszt 
(385) Pécsről Budapestre, Striczkó Mária 
segédellenőrnő (136) Tatáról Nagykanizsára, 
Babinszkv Andrásné segédellenőrnő (643) Hód
mezővásárhelyről Szegedre, Mózer József I. o. 
altiszt (1401) Gyöngyösről Budapestre, Rusz 
János II. o. altiszt (1832) Békéscsabáról Buda

pestre, Faragó Lajos II. o. altiszt (2242) Nagy
körösről Ceglédre, Simon Sándor II. o. altiszt 
(2544) Ceglédről Nagykörösre, Alföldi János
II. o. altiszt (3247) Mohácsról Bajára.

Lemondottak: Kreisz István II. o. tiszt (149) 
és Kollár János II. o. altiszt (3031).

Felmentettek: Teér László dr. (54) és 
Aschenbrenner Gyula (353) II. o. tisztek, Gel- 
lei Ferenc II. o. altiszt (3040).

Elbocsáttatott: Péter János dr. I. o. tiszt
(45).

Más állami ágazathoz átlépett: Weigensam 
Józsa kezelőnő (140).

Töröltetett: Zakariás Margit (91) a keze
lőnők közül, mert kinevezése hatályon kívül 
helyeztetett.

Nyugdíjaztattak: Koáta Miklós számvevő
ségi I. o. főtanácsos (4), Dénes Iván (16), Vi- 
tályos József (31) és Virág Márk (34) főfel
ügyelők, Grosz Rezső I. o. műsz. főellenőr (4), 
Sebestyén Gizella segédellenőrnő (562), Valo- 
vits Mária (281) és Naszvadi Erzsébet (424) se- 
gódtisztnők, Czéh János (52) és Halász Lajos 
(77) II. o. szakaltisztek, Szabó János nemes- 
oroszi (7), Dimén Lajos (21), Lacz( József (55), 
Bernyó János (66), Nohalka János (282), Mo
zsár József (350), B. Varga János (433), Kovács 
Péter Pál (957) és Dostály Ignác (1035) I. o. al
tisztek.

Meghaltak: Clement Adolf ellenőr (99), 
Greguska Mária segédellenőrnő (443), Tóth 
Lajosné kezelőnő (275), Petró János II. o. al
tiszt (2630).

Névváltozások: Hutflesz Erzsébet segédel- 
lenőm'ő (527) — Kautz Oszkárné, Szabó Anna 
likéri segédtisztnő (94) =  Pálmai Ödönné, Fe
hér János szilágysomlyói II. o. altiszt (1633) =  
Fejér János.

Véglegesítettek: Margruber Vilmos (170), 
Pálfi Sándor (171). Csendes Károlv (172), Mengl 
István (173). Schiffrer Ágoston (174), Pintér Já
nos dr. (175), Ácsai Zoltán (176), Paál József 
(177). Szabó József (178), Heller Béla (179). 
Zemlényi Zoltán (180), Berger Pál (181). Szöl- 
lősv János (182), Németh Árnád (183), Jánosa 
Andor (184), Liszt Sándor (185), Brehm László 
(186), Bognár Laios (187), Malán Miklós (188), 
Rózsa István (189), Tbury Gyula (190), W itt
mann János (191), Kaminszky Kálmán (192), 
Krasznay László (193), Otoltics Sándor (194),
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Hladik Antal (195), Enders Ödön (196), Pál 
Lajos (197), Fabók Gyula (198), Dancsák Gyula 
(199), Kasztner Ödön (200), Némethy Géza 
(201), Kemény László (202), Bocskay István 
(203), Tóth Nándor (204), Kanyó Ödön (205), 
Alvinczy Miklós (206), Mészáros Ádám (207), 
Orbán István (208), Bánó János István (209), 
Szalay József (210), Vermes László (211), Bodó 
Béla (212), Bacsénszky István (213), Mokánszky 
Tibor (214), Biró István (215), Maróczy Imre 
(216), if j. Kastaly Ernő (217), Matkovics Viktor 
(218), Schmidt Ferenc (219), Andi Engelbert 
(220), Czuni Imre (221), Nemes József (222), 
Schéda Gyula (223), Gedai Ferenc (224), Gle- 
viczky Ernő (225), Erdélyi R. Zoltán (226), 
Gregosics István (227), Topovics Gábor (228), 
Gyárfás János (229), Csuday József (230), 
Részér Sándor (231), Balázs Béla (232), Apor 
János (233), Keleméri Béla (234), Varga József 
(235), Pajor Frigyes (236), Gergely Antal (237), 
ifj. Fülep Jenő (238), Stenger Pál (239), Pakucs

Ferenc (240), Kurucz Imre (241), Horváth Ágost 
(242), Gál Nagy Gáspár Gyula (243), Dávid 
Ferenc (244), Leidl Jenő (245), Thuránszky Pé
ter (246), ifj. Seitter Antal (247), Biró Károly 
(248), Meleg Béla (249), Schulde Sándor (250), 
Szabó János (251), ifj. Lehmann Sándor (252), 
Nagy Ferenc (253), Harsányi József (254) és 
Schauer István (255) II. oszt. tisztek (az itt fel
tüntetett új rangsorszámokkal), továbbá Kar- 
csics Imre (2596) és Szrnka Győző (2597) II. o. 
altisztek, Sipos István ceglédi (226), Nagy Ist
ván egyeki (229), Jeges János (235) és Stahlberg 
József budapesti (236) II. o. vonalfelvigyázók, 
Pál Ferenc ceglédi (227), Zsemle Pál (228) és 
Sánta Béla (230) II. o. csoportvezetők, Vöcz- 
köndi Károly (231), Deák József alapi (232), 
Lendvai József budapesti (233), László János 
(234), Juhancsik János (237), Saiga István (238), 
Boldis György (239), Dózsa Pál (240) és Ora- 
vecz István (241) kocsikezelők.

Budapest, 1929. évi április hó 23-án.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett,

15.925.
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A szállítást a Baja- 
jánoshalm ai gép
kocsijárat lá tja  el.

—

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal,

hoz az 1927. évi május hó 14-ig nyújtandók be. 
Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi

valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felsze
relve az 1. hasábban felvett postaigazgatóság-

1. számában.

Budapest, 1929. évi április hó 24-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és 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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Hagymásy Kornélia kiadó Pap
1904. Pap Saját kérelmére.

Betöltendő kiadói Mállás.
A kisterenyei postahivatal önálló kezelésre 

képes Il-od kiadót keres azonnalra, legkésőbb 
május 15-re. Fizetése havi 60 pengő és teljes 
ellátás lakással. Az állás állandó.

Kiadói állást keresnek.
Szerény igényű kezdő kiadó, bármely hiva

talhoz alkalmazásra ajánlkozik. Szives megke
resést La Borda Ibolya postakiadó, Budapest,
III. kér., Pacsirtamező-utca 35. címre kér.

Mindhárom szakban képesített férfi kiadó,

állandó alkalmazást vagy postamesterhelyette
sítést vállal május 1-től vagy 15-től kezdve. 
Szives megkereséseket ajánlat megjelölésével 
Nagy István postakiadó Bándy József címén 
Hévízszentandrás, Zala m. címre kér.

Mindenben jártas, több évi gyakorlattal 
bíró kiadónő bármely kerületben, de legszíve
sebben a debreceni kerületben állást vagy he
lyettesítést keres. Szives megkereséseket Rátz 
Erzsébet, postakiadó, Szeged címre kér.

Négyévi gyakorlattal bíró kiadónő, május 
1-re esetleg 15-re állandó alkalmazást vállal. 
Szives megkereséseket kér Verebély Rózsa, 
postakiadónő, Dunaalmás címre.

Fővárosi nyom da art., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duclion J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RESZERE.

i

KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1930. MÁJUS 16. 16. szám.

T A R T A T O M
A post apénzf or ga 1 o in ba bekapcsolt pénzintézetek 

neszére kiadható hitelösszegek újabb megállapítása és ke
zelése.

A hivatalos levelezés ál talán y o zására igényjogosul
tak névjegyzékének helyesbítése. «

V áltozás a Tá viró - D í j s zab ás-ban.
A  távbeszélő előfizetők tulajdonában és fenn tartá

sában levő szabványos soros készülékeiknek központi tá p 
híddal való ellátása.

U j m agyar—jugoszláv távbeszélőviszonylatok m eg
nyitása.

A m. kir. postatisztképző tanfolyam  fegyelmi sza
bályzata.

„A m. kir. postam esterek szolgálati szabályzata” 
17-ik §-ámak kiegészítése.

Elveszett igazolvány.

Parádfürdő időszaki postahivatal megnyitása.
U j postaügynökség megnyitása.
Kinevezések.
A  magyar mozgó- (kalauz-) posták, jegyzékelő m e

netek  és postaszállításra felhasznált autóbuszjáratok jegy
zéke.

Pályázati hirdetm ény postaszállítód állásra, a k a 
locsai postahivatalnál szerződéskötés mellett.

A  m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi március 
havi forgalma.

Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetmény, postaügynöki állásra.
K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

A postapénzforgalomba bekapcsolt pénzinté
zetek részére kiadható hitelösszegek újabb meg

állapítása és kezelése.
17.019.

Értesítem az érdekelt postahivatalokat, 
hogy a postapénzforgalomba bekapcsolt pénz
intézetek részére megállapított napi maximális 
hitelösszegek kifizetése körül követett eljárást 
a következőképpen módosítom, illetve szabá
lyozom:

1. Valamely pénzintézetnek a postapénz
forgalomba történt bekapcsolását és a bekap
csolt pénzintézet részére naponkint igénybe ve
hető, illetve kifizethető napi maximális hitel
összeget, valamint a hitelösszeg felemelését, 
vagy leszállítását és a hitelösszeg kifizetésének 
ideiglenes vagy végleges beszüntetését rendsze
rint az előttes postaigazgatóság, sürgős esetek
ben közvetlenül a postavezérigazgatóság 2. ügy
osztálya írásban közli az érdekelt postahivata
lokkal.

2. A postapénzforgalomba bekapcsolt pénz

intézet (új bekapcsolás esetén) a kifizethető 
hitelösszeg első igénylése alkalmával a bekap
csolásról és a naponkint felvehető hitelösszeg
ről szóló és a Pénzintézeti Központtól kapott 
értesítést az illető postahivatalnak bemutatni 
köteles, mely alkalommal a pénzintézet a pénz 
felvételére szolgáló átvételi elismervények alá
írására jogosítottak nevét, ezek eredeti aláírását 
és a pénzintézet cégbélyegzőjének lenyomatát a 
postahivatallal írásban szintén közölni tarto
zik. A postahivatalok csakis a pénzintézet ál
tal közölt aláírásokkal és bélyegzőlenyomattal 
ellátott átvételi elismervények ellenében fizet
hetik ki az igénybe vehető, illetve igényelt ősz- 
szegeket. Ezért a pénzintézeteknek az aláírásra 
jogosultak személyében netán beálló változá
sokat is az illető postahivatalokkal haladékta
lanul közölni érdekükben áll.

3. Az igénybe vehető összegek kifizetésé
nek a hivatalos órák alatt a postahivatal helyi
ségében kell történni. A kellően kiállított át
vételi elismervények bemutatóra szólnak, ami 
azt jelenti, hogy a postahivatalok az átvételi
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elismervények bemutatójának a pénz felvéte
lére való jogosultságát kutatni nem kötelesek, 
vagyis a postahivatalok az elismervényeken ki
írt összeget annak fizetik ki, aki a fentebbi 2. 
pont értelmében szabályszerűen kiállított elis- 
mervényeket a postahivatalban kifizetés vé
gett átadta.

4. A jogosult pénzintézeteknek, — ha azt 
igénylik, — a naponkint felvehető összeg há
romszorosa is kifizethető abban az esetben, ha 
az illető pénzintézet az előző két köznapon 
pénzt nem igényelt, illetve részére kifizetés 
nem történt.

Amennyiben a naponkint igénybe vehető 
összeg háromszorosa valamely napon igénybe- 
vétetett, illetve kifizettetett, az illető pénzinté
zet a következő napon csak a részére napon
kint kifizethető összeg egyszeresét igényelheti. 
Ebben az esetben a napi maximális hitelössze
get túllépni nem szabad, aminek betartásáért az 
illető postahivatalok vezetői (főnökök, posta
mesterek) személyes felelősséggel tartoznak.

Ha a jogosult pénzintézet a naponkint fel
vehető összegnek csak egyrészét vette igénybe, 
vagy a postahivatal az igénybevehető összeg
nek csak egyrészét tudta kifizetni, ilyen eset
ben az illető pénzintézet a következő köznapon 
az igénybevehető összegen felül az előző egy, 
vagy két köznapon igénybe nem vett összeget 
is igényelheti, illetve ezt az illető postahivatal 
kifizetheti. (PL 1. ha a pénzintézet hitele
100.000 pengő és A. napon nem vett fel pénzt,
B. napon a naponkint felvehető összegnek két
szeresét, — 200.000 pengőt, — veheti fel, ha 
sem A. napon, sem B. napon nem vett fel pénzt,
C. napon a naponkint felvehető összegnek há
romszorosát — 300.000 pengőt —, D. napon 
azonban csak az egyszeres összeget — 100.000 
pengőt — vehet fel. 2. ha A. napon 50.000 pen
gőt vett fel, B. napon 150.000 pengőt, C. na
pon pedig csak 100.000 pengőt vehet fel; 3. ha 
A. napon 50.000 pengőt és B. napon 70.000 pen
gőt vett fel, C. napon 180.000 pengőt és D. na
pon 100.000 pengőt vehet fel.) A postahivatalok 
tehát erre felelősség terhe mellett legyenek 
szoros figyelemmel és ha a napi egyszeres ösz- 
szeget meghaladó igénylés merül fel, miheztar
tás végett mindenkor győződjenek meg -arról, 
hogy az illető pénzintézet az előző két közna
pon vett-e fel és milyen összeget.

A fentiek szem előtt tartásával kifizethető 
hitelösszegek keretén kívül csakis oly összegek

fizethetők ki, amely összegeket, mint rendkívüli 
hitelt, a Pénzintézeti Központ a postahivatalra 
címzett halványzöldszínű, zártlevelezőlap alakú 
..Kifizetési értesítvényen” vagy esetleg távbe
szélőn a posta központi számvevősége útján 
az illető pénzintézet részére esetről-esetre ki
utal. (Bővebben 1. az 1929. évi P. R. T. 4. szá
mában közölt 53.302. sz. rendelet 2. és 3. bekez
dését.)

5. Ha a jogosult pénzintézetek által igény
bevehető összegek kifizetésére a postahivata
loknak elegendő pénzkészletük nem lenne, ilyen 
esetekben a postahivatalok a mutatkozó pénz- 
szükségleteket elsősorban az igazgatóság által 
kijelölt, járatilag előnyös fekvésű környékbeli 
postahivatalok pénzfeleslegéből elégítsék ki 
úgy, hogy a kijelölt postahivatalok beszolgálta
tását a szükségnek megfelelő mértékben táv
iró vagy távbeszélő útján közvetlenül maguk
hoz irányíttassák.

Általános elv ugyan, hogy a postahivatalok 
beszolgáltatásaikat csak a gyüjtőpostahivata- 
lokhoz küldhetik be, azonban ettől az elvtől el
térően — mint a múltban is — a postaigazgató
ságok által kijelölt egyes postahivatalok be
szolgáltatásai beküldhetők felmerülő szükség 
esetén táplálás céljából oly postahivatalokhoz 
is, amelyek azt helyben felhasználhatják. Az 
illető postahivatal a hozzá irányított és általa 
felhasznált beszolgáltatásokról a beszolgáltató 
postahivatal nevének, a beszolgáltatás feladási 
idejének és összegének feltüntetése mellett a 
posta közp. számvevőségét esetről-esetre díj
mentes szolgálati levelezőlapon a kerületi 
könyvben való megfelelő előjegyzés céljából 
nyomban értesítse. Ha az ezektől a postahiva
taloktól várható összeg a saját pénzfelesleg 
számításba vételével is előreláthatóan elégsé
ges nem volna, a még szükséges összeget táv
iró vagy távbeszélő útján a gyűjtő postahiva
taltól ellátmányként kell igényelni.

Ha a kért összeg a gyüjtőpostahivatalnak 
sem állna rendelkezésére, a szükséges összeget 
a gyüjtőpostahivatal haladék nélkül táviró vagy 
távbeszélő útján a budapesti 70. sz. postahiva
taltól igényelje akként, hogy a budapesti 70. 
sz. postahivatal az összeget az érdekelt posta
hivatalnak közvetlenül küldje meg.

A pénzintézetek által reggel (d. e.) beje
lentett és aznapra kért pénzigénylés, amennyi
ben az a postahivatal pénzfeleslegéből ki nem 
telik, rendszerint csak a következő köznapon
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elégíthető ki, illetve elégíthető ki teljesen, ha 
csak kedvező járati összeköttetés az aznapi ki
elégítésről a postahivatal hivatalos órái alatt 
való gondoskodást lehetővé nem tenné, mikor 
is eziránt a postahivatalok a lehetőséghez ké
pest az illető pénzintézet írásbeli pénzigény- 
lése alapján intézkedjenek.

A jogosult pénzintézetek, pénzigénylésük
nek akadálytalan kielégíthetése érdekében, az 
igénybevehető összegeket a következő köz
napra is igényelhetik, azonban ebbeli igénylé
süket kötelesek naponkint 16 óra 30 percig az 
illető postahivatalnak írásban bejelenteni, hogy 
a postahivatalnak módjában legyen e célra a 
szükséghez képest ellátmányt vagy beszolgál
tatás odairányítását kérni. Ilyen esetben az il
lető pénzintézetek a postahivatal pénzfelesle
gét a következő köznapon igényelhető, illetve 
kifizethető összeg keretén belül az esti zárlat 
alkalmával — esetleg, ha a postahivatal előbb 
át tudja adni, előbb is, a postahivataltól sza
bályszerű átvételi elismervények ellenében át
venni kötelesek, illetve a postahivatal átadni 
tartozik. Az ilyen esetben átadott, illetve át
vett összeg a következő napon igényelhető, il
letve kifizethető összegbe beszámítandó. Ha a 
következő napra igényelt, illetve igénybevehető 
összeg az esti zárlatig teljes egészben a posta- 
hivatal rendelkezésére nem állhatna, a hiányzó 
összeg idejében az ezen pontban fentebb elő
írt módon szerzendő be úgy, hogy az másnapra 
megérkezzék.

6. A Pénzintézeti Központ, a postai pénz- 
feleslegek helyi felhasználásának fokozása cél
jából, a jogosult pénzintézetek által a postahi
vataloknál 14 óra után felvett összegekkel a 
pénzintézeteket csak a következő köznapi ér
tékeléssel terheli meg, vagyis a pénzintézetek 
a 14 óra után felvett összegekért a felvétel nap
jára kamatot nem fizetnek. Erre való tekintet
tel a pénzintézetek pénzigényléseinek kielégí
tése után netán még fennmaradó pénzfelesle
geket — a költséges és körülményes beszolgál
tatáskészítés elkerülése céljából — a postahi
vatalok r. u. (távbeszélőn) mindenkor ajánlják 
fel és igénylés esetében bocsássák a jogosult 
pénzintézetek rendelkezésére, az ezek által a 
következő köznapon felvehető összegekre néz
ve előírt határok szemelőtt tartásával.

Minthogy a pénzintézetek által 14 óráig 
felvett összegek után már a pénz átvétele nap
ján jár kamat, a 14 óra után átvett összegek

után pedig csak a következő naptól kezdve, az 
átvételi elismervényekből minden esetben két
séget kizáróan ki kell tűnni, hogy az átadás 14 
óra előtt, vagy után történt-e. Ezért a pénzin
tézetek a 14 óra előtt és a 14 óra után történt 
pénzávételekről külön-külön átvételi elismer
vényt állítsanak ki, a 14 óra után történt kész
pénzátadásokról szóló elismervényeken pedig 
mindenkor tüntessék fel az óra pontos megje
lölésével azt, hogy az összeg mikor vétetett fel, 
illetve a postahivatal azt mikor szolgáltatta ki 
a pénzintézetnek. A 14 óra után kiszolgáltatott 
összegek felvételét a postahivatal vezetője 
(postamester) az átvételi elismervényeken név
aláírásával és a hely és kelti bélyegzőlenyo
mattal igazolni köteles. E rendelkezések szigorú 
megtartásáért a hivatalvezetők, illetve a posta
mesterek felelősek.

7. A pénzintézetek által igényelt összeg
nek más postahivataltól való beszerzése iránti 
intézkedés csakis az illető pénzintézet írásbeli 
pénzigénylése alapján történhet.

Ha az illető pénzintézet az aznapra igé
nyelt összeget vagy ennek egy részét az igény
lés napján a postahivatal felhívására a kitűzött 
időig átvenni vonakodnék, vagy a következő 
köznapra igényelt összeget vagy ennek egy ré
szét az igény bejelentése napján az esti zárlat
nál, vagy a postahivatal kívánságához képest 
előbb is átvenni vonakodnék, az igénylés tárgy
talannak tekintendő és az összeg beszolgálta
tandó.

írásbeli bejelentés aznapra igényelt ösz- 
szegről csak abban a kivételes esetben szük
séges, ha a postahivatalnak az igényelt összeg 
egészben vagy részben nem áll ugyan rendel
kezésére, de ennek aznapra való megszerzése 
az 5. pont negyedik bekezdése szerint lehető
nek mutatkozik. Ilyen bejelentés az igénylés 
napján ki nem fizethető összeg tekintetében a 
pénzintézetet a következő köznapi átvételre is 
kötelezi.

Pénzigényléshez írásbeli bejelentésre csak 
abban azesetben nincs szükség,ha az az igénylés 
napján kielégíthető anélkül, hogy a postahiva
talnak az összeg egészben vagy részben más
honnan való megszerzése iránt külön intézke
dést kellene tenni.

8. A pénzintézetek akár aznapra, akár a 
következő köznapra írásban igényelt összege
ket bírság terhe mellett átvenni kötelesek. 
Amennyiben valamelyik pénzintézet az írásban
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igényelt összeget vagy ennek egy részét átven
ni vonakodnék, ezt a postahivatal a pénzintézet 
megnevezése és az át nem vett összeg feltün
tetése mellett az illető pénzintézetnek 2°/0o-es 
bírsággal való megterhelése végett, közvetlenül 
a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályának írás
ban jelentse és az át nem vett összeggel a 7. 
pont szerint járjon el.

9. Tekintettel arra, hogy a hónap három 
utolsó munkanapján a postahivatalok a követ
kező hó 1-én esedékes járandóságok akadály
talan kifizetésére pénzkészletet gyűjtenek, a 3 
napon a pénzintézetek igénylései csak a járan
dóságok kifizetésének biztosítása után elégít
hetők ki. Azonban a postahivatalok legyenek 
azon, hogy a pénzintézetek igényléseit az emlí
tett három napon át is lehetőleg kielégítsék és 
szükség esetén a gyüjtőpostahivataltól e célra 
is ellátmányt vegyenek igénybe.

Megjegyzem, hogy a postahivatalok pénz
készlete, úgy mint eddig is, elsősorban önként 
érthetőleg postai kifizetésekre szolgál s a pénz
intézetek pénzigényléseire nézve csak a feles
leg és a jelen rendelet szerint máshonnan igé
nyelhető pénzszerzés jöhet számításba. Megha
tározott célra szükséges összeg (ellátmány, oda 
irányított beszolgáltatás) tehát elsősorban erre 
a határozott célra használandó fel, úgyhogy a 
pénzintézeteknek való hitelezés akkor lehetsé
ges, ha a postai rendes kifizetések már akadály 
nélkül megtörténtek. v

10. A jogosult pénzintézetek részére kifi
zetett összegekről szóló átvételi elismervények 
és napijelentések kezelésére vonatkozó tudni
valókat az 1928. évi P. R. T. 7. számában kö
zölt 858. sz. rendelet foglalja magában. Hang
súlyozom, hogy a posta központi számvevősé
géhez megküldendő átvételi elismervényeket, 
illetve napi jelentéseket a kifizetés napján oly 
időben kell továbbítani, hogy az legkésőbb a 
következő nap reggelén rendeltetési helyére be- 
érkezék.

A jogosult pénzintézetek részére egy-egy 
napon kifizetett összegeket a fehérszínű átvé
teli elismervények alapján, azoknak a havi 
számadáshoz való csatolása mellett a pénztár
számadás kiadási tételek 11. folyószámú víz
szintes hasábjában, egyösszegben kell elszá
molni.

Budapest, 1929. évi május hó 8-án.

A hivatalos levelezés átalányozására igény 
jogosultak névjegyzékének helyesbítése.

11.755.
A hivatalos levelezés átalányozására igény

jogosultak sorába pótlólag a következő légügyi 
szerveket veszem fel:

1. M. kir. Repülő Kísérleti Telep Vezetője, 
Székesfehérvár.

2. M. kir. Sóstói Gépjavítóműhely, Szé
kesfehérvár.

3. M. kir. Légügyi Hivatal Kísérleti Állo
mása, Székesfehérvár.

4. M. kir. Kér. Min. Aerotérképészeti Ki 
rendeltség, Székesfehérvár.

5. M. kir. Légügyi Hivatal Rádió Kirendelt
sége, Székesfehérvár és

6. M. kir. Repülő Kísérleti Telep Gazda
sági Hivatala, Székesfehérvár.

A hivatalok az 1924. évi P. R. T. 51. szá
mában közzétett 17.516. sz. rendeletben foglalt 
névsor VIII. részének 57—62. tételéül vegyék 
fel a fent felsorolt szerveket.

Budapest, 1929. évi április hó 27-én.

Változás a Táviró-Díjszabás-ban.
15.608.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 13. oldalon a Rendeltetési ország ha
sábban Libéria (Monrovia), valamint az összes 
díjtételek törlendők; helyébe a Rendeltetési 
ország hasábban a következőket kell írni: „A“ 
Liberia

Monrovia . . . . . . . .
Többi h i v a t a l ...................... ”

Monrovia szódíja a via Eastern hasábban 4.96, 
a via Brest—Dakar vagy via Teneriffe—Dakar, 
valamint a Lissabon—Madére útirányhasábban 
4.18 és a via France T. S. F. hasábban 4.13; 
Többi hivatal szódíja a via Brest—Dakar vagy 
Teneriffe—Dakat, valamint a via Lissabon— 
Madére hasábban 4.47.

A 14. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Reunion sziget előtt lévő „ z ^ ” jel tör
lendő.

A 15. oldalon Zanzibárnál Pemba szódíja 
a via Eastern hasábban 3.33 helyett 3.78.

A 22. oldalon az Útirány I. hasábban az
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Aruba díjtétele mellett levő ** megjelölést és 
lent a ** jegyzetet törölni kell.

A 23. oldalon Bolivia: 1. Ballivian stb. szó
díja via Trapsradio—Viacha radio 5.54 helyett 
5.99 és 2. Többi hivatalok szódíja via Trans
radio 4.14 helyett 4.59.

A 28. oldalon Surinam-nál „via Transradio 
.......... 7.42” útirány és díjtétel törlendő, he
lyébe a következőket kell írni: „via Transradio 
-—New York R adio ...........4.40”.

A 29. oldalon Japán szódíja via Eastern és 
via Varsovie—Indo 4.68 helyett 3.87; ugyanitt 
a via Radio—Varsovie—direct3) útirány megje
lölésből a „direct” szót és ,,2)” megjelölést tö
rölni kell.

A 30. oldalon Kínára vonatkozó jegyzetek
nél a második bekezdést (Dél-Kínába stb.) tel
jes egészében (összesen 15 sort) törölni kell.

A 31. oldalon Perzsia 1. Bender Abbas, 2. 
Bushire és 3. Többi hivatalnál via Radio—- 
Austria ]) helyett „(via Radio—Austria et 
Syrie J)” Írandó.

Ugyanezen az oldalon Transjordánia-nál az 
útirányok folytatásául a következő új útirányt 
és díjtételt kell írni: „via Radio—Austria et 
Syrie...........1.63”.

A 37. oldalon Ponape-sziget és Saipan- 
sziget közé a következőt kell besorolni: 
„Raiatea-sziget:

Uturoa.
Via Eastern—Nouvelle Zélande—Apia— 

Papeete...........6.30”.
Ugyanezen az oldalon Samoa-szigeteknél

3. Ofu, Tau elé „A  ” jelet, utána pedig „2” meg
jelölést és a jegyzetek folytatásául a követ
kező jegyzetet kell írni: ,,2) Ofu és Tau-ba 
=  Ouvert = , =  D = , = F S —, = T M =  távirat 
nem küldhető.

A 39. oldalon Uj-Guinea terület: 2. Aitape 
stb. szódíja via Eastern 4.79 helyett 4.80.

A 48. oldalon a via Commercial stb. út
irányhasábban Haiti köztársaság: Cap Haitién 
stb. szódíja 1.26 helyett 1.15 és Többi hivatal 
szódíja ugyanott 1.40 helyett 1.35. Ugyanebben 
a- hasábban San Domingo köztársaság Haiti 
szigetén: San Domingo, Puerto Plata szódíja 
1 26 helyett 1.15, La Romana szódíja 1.71 he
lyett 1.63 és Többi hivatal szódíja 1.43 he
lyett 1.35. ■*
, . Budapest» 1929. évi május hó 8-án,

A távbeszélő előfizetők tulajdonában és fenn
tartásában levőszabványos soros készülékeknek 

központi táphíddal való ellátása.
ad. 47.282.

Megengedem, hogy a távbeszélő előfizetők 
tulajdonában és fenntartásában álló soros- 
kapcsolású szabványos készülékekhez a köz
pontokban táphíd szereltessék fel és az áram
szolgáltatást a m. kir. posta végezze.

A táphíd felszereléséért díj nem jár, hasz
nálati és fenntartási díj fejében azonban a 
Tbdsz. II. táblázatának 3-ik hasábjában a so
roskapcsolású berendezésért . készülékenként 
megállapított 1 P 50 filléren felül havonként 
50 fillér külön díjat kell fizetni.

A hivatalok ezt a rendeletemet a Tb. Ü. Sz.
13. §. 8. és a 14. §', 14. pontjainál jegyezzék elő.

A Tb. Ü. Sz. megfelelő kiegészítése iránt 
pótlék útján fogok intézkedni.

A Tbdsz. II. táblázatában a soroskapcso
lású készülékekre a 3-ik hasábban megállapított 
díjak mellé tegyenek * jelet és utána egy 4-es 
számot s a megjegyzés rovatban a most meg
állapított díjakat tüntessék fel.

Budapest, 1929. évi május hó 5-én.

Üj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

18.910.
A forgalom a következő új m agyar- 

jugoszláv távbeszélőviszonylatokban nyílik
meg:
A  m a g y a r  t á v b e s z é l ő  A  k ü l f ö l d i  t á v b .  B e s z é l g e t é s i  d í j

k ö z p o n t  k ö z p o n t  P  *  f

Békéscsaba Belgrade .................  3 40
„ L jub ljana .................... 4 75
„ Novisad . . . . . . . .  3 40

O s ije k ........................ 3 40
„ Pancevo......................  2 90
„ Senta .........................  2 90
„ Sombor ......................  2 90
„ Subotica .................  2 90
„ Vei. Beckerek..............  2 40
„ Vei. K ik in d a ..............  2 40

Vrsac   2 90
„ Zagreb ......................  4 20

Mernye Zagreb ...................... - 2  40
,, Légrád ......................  2 40

Pápa Novisad ............. .. . 3 40
A hivatalok á Távbeszélő Díjszabás-t az 

új viszonylatok adataival egészítsék ki. 
Budapest, 1929. évi május hó 2-án.
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A m. kir. postatisztképző tanfolyam fegyelmi 
szabályzata.

18.974.

A m. kir. postatisztképző tanfolyamon 
folyó évi április hó 17-én tartott tanári értekez
letén megállapított s a tanfolyam-hallgatókra 
vonatkozó fegyelmi szabályzatot jóváhagyva, 
az alábbiakban közlöm:

A m. kir. postatisztképzö tanfolyam fegyelmi 
szabályzata.

1. §•

A tanfolyam hallgatói kötelesek a tanfo
lyam hatóságaival, a tanfolyam igazgatóságá
val és közegeivel, a tanári karral, valamint ta
nuló társaikkal szemben illedelmesen visel
kedni, a tanfolyam működésére vonatkozó sza
bályokat és rendeleteket megtartani, végül az 
igazgatóság és a tanárok utasításaihoz szigo
rúan alkalmazkodni.

2. § .

Azok, akik a rendet és a csendet a tanfo
lyam összes helyiségein belül, — ideértve a fo
lyosót, lépcsőházat és kapualjat, — csoporto
sulással, mindenenmű lármával vagy illetlen 
magaviselettel háborítják, a tanításra szolgáló 
szereket, eszközöket és gyűjteményeket, vagy 
a tantermek falait és berendezési tárgyait ron
gálják, akik úgy a tanulásban, mint a tanórák 
és a félévi kötelező kollokviumok mulasztásá
val hanyagságot tanúsítanak, akik illetlen, vagy 
erkölcstelen magaviseletükkel a tanítást zavar
ják, vagy bárhol botrányt okoznak, akik az 1. 
§-ban említett személyeket megsértik, vagy irá
nyukban tiszteletlenül viselkednek, tanuló tár
saik iránt összeférhetlen magaviseletét tanúsí
tanak, őket megsértik, vagy az előadások hall
gatásában és a tanulásban zavarják, a fegyelmi 
vétség súlyosságához mérten rendreutasíttat- 
nak, illetve ellenük a fegyelmi eljárás megindít- 
tatik.

Azt a hallgatót, aki a félévi kötelező kol- 
lokviunfra, — ha csak egy tantárgyból is, — 
nem jelentkezik, az igazgató jegyzőkönyvi ki
hallgatás céljából megidézi és a jegyzőkönyvet 
határozathozatal végett a tanári kar elé ter
jeszti.

3. §.
Minden hallgató köteles a tantervben meg

állapított előadásokon pontosan megjelenni, 
azok tartama alatt figyelni és csendben lenni, 
valamint az írásbeli dolgozatokban, a gyakorla
tokon és a tanulmányi kirándulásokon részt- 
venni. Ugyanez a kötelezettség áll fenn azokra 
a tanórákra nézve is, amelyeket az intézke
désre illetékes hatóság külön elrendel.

4. §•
Az egyes előadási órák közötti 10—10 

percnyi szünet alatt a tanfolyamhallgatók a 
tanteremből távozhatnak. A 10 percnyi szüne
tet önkényesen túllépni nem szabad. A tanfo
lyamhallgatók a tanteremben az előadás kez
dete előtt negyedórával jelenhetnek meg és 
onnan az utolsó óra vége után távozni tartoz
nak. A padokban részükre kijelölt helyet ön
kényesen nem változtathatják meg. Az épület 
előtti csoportosulás nincs megengedve.

5. §.
A tanfolyam helyiségének és berendezési 

tárgyainak minden néven nevezendő bemocs- 
kolása szigorúan tilos. Az okozott kárt az illető 
köteles megtéríteni. Szándékosság esetén fe
gyelmi eljárás indítandó.

6 . § .

A tanfolyam helyiségeiben ' dohányozni 
nem szabad.

7. §•
A tanfolyamhallgatók az egyes előadások

ról jegyzeteket tanuló társaik közt való ter
jesztés és árúsítás céljából csak az érdekelt ta
nár és az igazgatóság tudtával és beleegyezésé
vel készíthetnek.

8. § • ..................................

Betegségből vagy egyéb fontos okból eredő 
minden óramulasztást az igazgatóságnál azon
nal be kell jelenteni, a hallgatónak újból való 
megjelenése alkalmával pedig a távolmaradást 
hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Előrelátható akadályozás esetében a hall
gató az akadály okának és tartamának tüzetes 
ismertetése mellett az igazgatótól a távolmara
dásra előre tartozik engedélyt kérni. Azt, aki 
igazolatlanul, habár időközönként annyi órát
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mulaszt, amennyi a heti órák száma, a tanfo
lyam igazgatósága a hallgatók sorából hivatal
ból törli.

9. §•
Ha valamely hallgató ellen a törvények és 

rendeletek megsértése miatt más hatóság vizs
gálatot indít és ez az igazgatóság tudomására 
jut, a körülményekhez képest az igazgatóság 
intézkedik.

10. §.
A tanfolyam hallgatói, mint ilyenek, az 

igazgató előzetes engedélye nélkül testületi 
gyűléseket nem tarthatnak és testületi műkö
dést sem gyakorolhatnak, ünnepélyeket és tár
sas összejöveteleket nem rendezhetnek.

11. §•

Közművelődési, jótékonysági és egyéb tár
sadalmi célokra a tanfolyam kebelében netán 
keletkező mozgalmak és gyűjtések csak az 
igazgatóság ellenőrzése alatt történhetnek. 
Amennyiben az említett célokra egyesületeket 
alakítanának, ezek a tanfolyam hatóságainak 
szabályszerű felügyelete alatt állanak és viszo
nyikra nézve a felsőbb helyen megerősített 
alapszabályok szolgálnak irányadókul.

12. § .

A tanári testület, igazgató vagy egyes taná
roknak a hallgatók részére szóló hirdetései a 
tanfolyam fekete tábláján jelennek meg. Min
den hallgató köteles a hirdetések tartalmáról 
tudomást szerezni, mert az a hallgatóra nézve 
oly kötelező erővel bír, mintha az neki szemé
lyesen és külön tudomására adatott volna.

13. §.
A tanfolyam hallgatóinak nem áll joguk

ban az említett fekete táblán az igazgató enge
délye nélkül és a tanfolyam pecsétje nélkül bár
minő hirdetést vagy értesítést közzétenni.

14. §.
A tanfolyamhallgatók felett az 1—13. §-ban 

megjelölt kötelezettségek megsértése esetén a 
fegyelmi hatóságot a tanfolyam igazgatója gya
korolja.

15. §.
A tanfolyam hallgatói lakásuk változását 

az igazgatói irodában legkésőbb 3 nap alatt 
kötelesek bejelenteni.

16. §.
A fegyelmi vétségekre, azoknak nagyságá

hoz vagy ismétléséhez képest a következő bün
tetések szabhatók:

1. Megintés.
2. Megrovás.
3. Pénzbüntetés 10 pengőig.
4. Szigorú megrovás azzal a megjegyzéssel, 

hogy ismételt, habár kisebb vétség esetén is, a 
tanfolyamból való kizárás következik.

5. A tanfolyamból való kizárás a tanári ér
tekezleten hozott határozat alapján.

A határozat hozataláig a hallgató az elő
adások látogatásától eltiltható.

17. §.
A 16. §. 3—5. pontja alatt felsorolt fegyelmi 

büntetések kiszabása esetén a posta-vezér
igazgatósághoz jelentést kell tenni.

Budapest, 1929. évi május hó 4-én.

„A m. kir postamesterek szolgálati szabályzata”
17-ik §-ának kiegészítése.

20.429.
i

Felhí^pm a kir. hivatalokat, hogy „A m. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata” 17. 
§-a 2-ik bekezdésének 4. sorába a „hozzátarto
zójával” szó után a következőket írják be: 
„vagy postahivatali kisegítőjével”.

Budapest, 1929. évi május hó 10-én.

Elveszett igazolvány.
21.269.

Léránt Gyula II. oszt. vonalfelvigyázó ré
szére a m. kir. postavezérigazgatóság 9. buda
pesti táv. és távbeszélő üzemi osztály által ki
állított és a budapesti m. kir. állami távbeszélő- 
hálózat vonalain végzendő munkálatokra jo
gosító 920. számú hálózati igazolvány elveszett.

Jelzett igazolványt érvénytelennek nyilvá
nítom.

Budapest, 1929. évi május hó 14-én.

Parádfürdő időszaki postahivatal megnyitása.
20.381.

Parádfürdő időszaki posta-, távirda- és 
távbeszélőhivatal megnyílt.

Budapest, 1929. évi május hó 10-én.

Üj postaügynökség megnyitása.
15.541. '

Szeged szab. kir. városhoz tartozó gróf 
Klebelsberg Kunó-telepen „Szeged gróf Kle-

i
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belsberg-telep” elnevezéssel postaügynökség 
állíttatott fel.

Az ügynökség díjnégyszögszáma 763; el
lenőrzőhivatala pedig Szeged 1.

Ehhez képest a Helységnévtárban a 259. ol
dalon „Szeged—Felsőtanya 1. Felsőközpont
Szeged” után felveendő:

„Szeged gróf Klebelsberg Kunó-telep ^  
Szeged (Csohgrád vm.), ESD ̂ (Szeged gróf Kle- 
belsberg-telep) Eh. Szeged 1., u. t. Szeged, Ceg
léd m zH C Szeged............. ..  763, postáig. Sz.”

Ugyancsak a 259. oldalon „Szeged”-nél a 
lakott helyek között felveendő: „Szeged gróf 
Klebelsberg Kunó-telep” is.

Végül a Helységnévtár 122. oldalán 
„Grófhegy Egeracsa” után felveendő: „Gróf 
Klebelsberg Kunó-telep 1. Szeged gróf Klebels
berg Kunó-telep”.

A postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban is előjegyzendő az új ügynökség.

Budapest, 1929. évi május hó 6-án.

Kinevezések.
18.953.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a posta fogalmazási szakában 
dr. Hollós József postaigazgatót postafőigazga
tóvá az V. fizetési osztályba, továbbá a posta 
műszaki szakában Aigner Dezső posta műszaki 
igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta 
műszaki tanácsost posta műszaki igazgatóvá a
VI. fizetési osztályba és végül a postai for
galmi szakában Tóth András postafőfelügyelőt 
postahivatali igazgatóvá a VI. fizetési osztályba 
kinevezem.

Kelt Budapesten, 1929. évi április hó 25. 
napján. Horthy s. k.

Herrmann Miksa s. k.
20.115.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a posta fogalmazási szakába tar
tozó tisztviselők létszámában dr. Nagy Endre 
postafőigazgatói címmel és jelleggel felruhá
zott postaigazgatót postafőigazgatóvá az V. fi
zetési osztályba és dr. Schoepflin Lapos posta
igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta
tanácsost postaigazgatóvá a VI. fizetési osz
tályba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1929. évi április hó 30. 
napján. Horthy s. k.

Herrmann Miksa s. k.

19.487.
I. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ki

nevezte: Maár Rezső postafőfelügyelői címmel 
és jelleggel felruházott postafelügyelőt posta- 
főfelügyelővé.

II. A m. kir. posta vezérigazgatója ki
nevezte:

1. postafogalmazóvá: dr. János József II. 
osztályú postatisztet,

2. I. osztályú postatisztekké: Hebenstreit 
Jenő, Borsos Sándor, Rákosi Péter Pál, Alföldi 
Mihály és Tóth József II. osztályú posta
tiszteket,

3. ideiglenes minőségű II. osztályú posta
tisztekké: Domonkos Béla, Hir József, Lipták 
István, Pintér Imre, Saja Imre, Schmidt Ferenc, 
Szabó József pázmándújfalui és Tarr Béla díj- 
nokokat,

4. postasegédtisztté: Balogh József kezelőt,
5. postasegédtisztnőkké: Rehák Margit,

Rekvényi Gizella és Götz Mária kezelőnőket,
6. posta műszaki segédellenőrré: Reimann 

Béla posta műszaki segédtisztet,
7. iideiglenes minőségű postakezelőnőkké: 

Bucsi Eszter, Csikesz Mihályné, Miss Erzsébet, 
Nagy Emma budapesti és Pahola Mária díjno- 
kokat,

8. I. osztályú postaszakaltisztté: Faller
István II. osztályú szakaltisztet,

9. II. osztályú positaszakaltisztekké: Gyalog 
Ferenc, Sipos Bálint, Tóth Ferenc söptei I. osz
tályú altiszteket,

10. I. osztályú postaaltisztekké: Badics La
jos, Molnár Pál felsőnemeskeresztúri, Iván 
István, Somogyi József börcsi, Windisch Péter, 
Bóka Sándor soponyai, Rozmán József, Pukk 
János, Németh Ferenc gombai és Szűcs Ferenc 
turkevei II. osztályú altiszteket,

11. ideiglenes minőségű II. osztályú posta
altisztekké: Jáger István, Pap Imre bihar- 
püspöki, Petrus János, ifj. Reisch Károly, Ricz 
János, Siák Antal, Tiboly József, Tóth István 
borsi, Bálint Antal István, Gerócs István, Kon
dor Kálmán, Ladiszlai Dezső, Mohári Ferenc, 
Nagy Ferenc hetyefői, Ocskó Kálmán, Pillér 
János, Szukics László és Pirisi István kisegítő
szolgákat,

12. I. osztályú postavonalfelvigyázóvá: 
Berta Boldizsár II. osztályú vonalfelvigyázót.

Budapest, 1929. évi május hó 4-én.



A magyar mozgó- (kalauz) posták, jegyzékelő menetek és postaszállításra felhasznált autó-
buszjáratok jegyzéke.
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Folyó évi május hó 15-től Magyarország területén a következő mozgó-(kalauz) posták, 
jegyzékelő menetek és postaszállításra felhasznált autóbuszjáratok közlekednek:
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k 1 Budapest ny. pu.— 
Szob 134 Szob—Budapest ny. pu. 125

Budapest 
nyugati pu. 

mp. főn.
V

VI./10.—
lX./8-ig

közlekedik.

M 2 Budapest ny. pu.— 
Barkan

202,
727 CSD

Parkan—
Budapest ny. pu.

728 CSD
201 ” V

VM 3 Budapest ny. pu.— 
Szeged 720 Szeged—

Budapest ny. pu. 719 11

k 4 Budapest ny. pu.— 
Szeged 712 Szeged—-

Budapest ny. pu. 711 V

M 5 Budapest k. pu..— 
Curtioi 620 Curtici— 

Budapest k. pu.
611
6l9

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

V

-o n [  í\ 
M 6 Budapest k. pu.—

Békéscsaba 612 Békéscsaba— 
Budapest k. pu. 611 ” V

M 7 Budapest D. Sz. A. pu.
—4M agykanizsa 216 Nagykanizsa—• 

Budapest D. Sz. A. pu. 211 11 V

M 8 Budapest D. Sz. A. pu.
»—<N ágykafiizisa

218
212

N  agykanizsa—• 
Budapest D. Sz, A. pu. 215 11 V

‘k 9
o

Budapest k. pu.— 
Miskolc 416 Miskolc— 

Budapest k. pu.
425
323 11 V

M 10 Budapest k. pu.— 
Hidasném eti

402
1302 ©) 
1502 a • )

H idasném eti— 
Budapest k. pu.

1501 ®) 
1501 a • )  
401

11 V
©  V I .  2 5 - ig  é s  

I X . / 1 0 - t ő l .

•  V I . / 2 5 — I X .  
9 - i g .

1 k

í__

12 Nyíregyháza—Szerencs 1720
1

Szerencs—Nyíregyháza 1721 N yíregyháza 1 D

M 13 Budapest kel. pu,— 
Bruckneudorf

10/840
BBő.

Bruckneudorf— 
Budapest kel. pu.

5527 BBő. 
831 
19

Budapest k. pu. 
mp. főn. V

M 14 11
12/812
BBő.

SÍI BBő 
11 ” V

M 15
■

Budapest k. pu.— 
Episcopia Bihor

538
520

Episcopia—Bihor— 
Budapest k . pu.

’ 515 
1711 V
521

k 16 Budapest k. pu.— 
Szolnok 522 Szolnok—• 

Budapest k. pu. 521 11 V"
Jövet csak 
V ./15-1X . 

15-éig kezel.
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Budapest k. pu.- 
Subotica

Budapest k. pu. 
Kelebia

Budapest ny. pu.-
Cop

Budapest ny. pu.— 
Debrecen—Szerencs

920

912

1720
2320

1712

Subotica— 
Budapest k. pu.

Kelebia— 
Budapest k. pu.

Cop—
Budapest ny. pu.

Szeren cs—Debrecen 
Budapest ny. pu.

919

911

2313
1721
519

1711

Cd)0)
E «

"3 5> ■- •U U3

> JD C

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Budapest 
nyugati pu. 

mp. főn.

Cd) '73
ejOJO
TCS 4_jttfl <D
O 5 

Pl, ^

Jegyzet

V

V

V

M

M

22

2.3

Budapest k. pu.- 
Somoskőujfalu

420
320

Somos’kőuj falu— 
Budapest k. pu.

373
411
321

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

V

312 311
Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Nagykanizsa—Sopron
324 *) 
328* ) 
302

Sopron—Nag ykan i zsa 311 N agykanizsa 2

V

* ) V I I .  V I I I . -
ban  v. ü. nem 
•  )  V I I .  V I I I . -  

ban  csak  v. 
és ű.

M 24 320
322

323
317

25

26

Pécs—Barcs 6323
6213

Barcs—Pécs 6216 Pécs 2

N agykanizsa—Pécs 912
6212

Pécs—Nagyk anizsa 6211
915

N agykanizsa 2

27 Békéscsaba—-Szeged 1617 Szeged—Békéscsaba 1618 Békéscsaba 2 Sz

M

28

29

Szeged—Békéscsaba 1620 Békéscsaba—Szeged 1613 Szeged 2 Sz

Budapest kel. pu. 
Gyékényes 1020 G yókény es—B udapest 

kel. pu. 1019
Budar>e»t 

keleti pu. 
mp. főn.

V

M 30 1002 1001 V

M 31 Budapest kel. pu.- 
Mohács

1020
1920 M ohács—B u d a pe st 

kel. pu. 1919
1019
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_  ____I

M [32 Budapest kel. pu.—• 
Magyarból}'

1012
1914

Miagyarbóly— 
Budapest kel. pu.

1927
1913
1011

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

V

M 3 3 1
.#

Budapest kel. pu.— 
Slov. Nővé M esto

lp20 
430 

J 432

Slov. Nové-M estó— 
Budapest kel. pu.

J 437 
419 •> V

M 34 Budapest kel. pu.— 
Sátoraljauj hely 412 Sátoraljaújhely— 

Budapest kel. pu. 411 » V

k 35 Budapest D. Sz A . pu.— 
Nagykanizsa 214 Nagykanizsa— 

Budapest D. Sz Ä. pu. 213 " V

M 36 Budapest kel. pu.— 
Subotioa 902 Subotioa— 

Budapest kel. pu.
901 ” V

k 38
>í<o

Budapest kel. pu.— 
Sátoraljaújhely 420 — — tt V

M 39 Budapest kel. pu.— 
Komárom 8

Komárom— 
Budapest kel. pu. 7 " V

k 41 ’ Miskolc—Ózd 9522
9784

Ózd—Miskolc 9791
9511

Miskolc 2 D

'  k 42
9512 Ózd—Miskolc 9765

tt D
9772 9521

k 43 U jdom bóvár—Baja 2120 Baja—Ujdom bóvár 2113 U jdom bóvár
pu. P

Budapest— Kisk u nh alas 
— U jdom bóvár—  

Nagykanizsa

9 2 0

2 1 1 7

101 2

|9 1 3

Nagykanizsa—U j dom 
bóvár—Kiskunhalas 
— Budaipest

912 1015 
2114 '2116 

919

Budapest 
keleti pu. 

mp. főn.
VM 44

M 45 Budapest kel. pu.—  

Nyíregyháza
502
1702

Nyáregyháza— 
Budapest kel. pu.

1701
501 tt V

k 46 Budapest ny. pu.—  

Szob
*

122 S zob —

Budapest ny. pu. 131
Budapest 

nyugati pu. 
mp. főn.

V

k 47 Budapest kel. pu.—  

Tapolca
1048
1160

T apolca—

Budapest kel. pu. 1121
Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

V

V I./10-IX . 
8-áig közle

kedik

M 48 Budapest kel. pu.—  

Keszthely 1112 Keszthely—

Budapest kel. pu. 1111 tt V télen
kalauzposta
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k 50 Miskolc—M ezőcsát 9427 Mezőcsát-—Miskolc 9428 M iskolc 2. D : . . - 1 i

k 51 Budapest keleti pu.— 
Győr 16 G yőr—

Budapest keleti pu.
‘ 17 

11

B udapest 
keleti pu. 
mp. főn.

V

M
52

* *
— — H c g y esdi alom— 

Budapest keleti pu. 9 ” V

M 53 Budapest keleti p. u. 
Szentgotthárd 1320 Szentgotthárd— 

Budapest keleti pu. 1319 >» V

M 54
© >>

802
1314
1316

”
1315
1313

9
*» V

k 56 Nyíregyháza— 
Z ajta

6122
6532

Z a jta —-
Nyíregyháza

6673
6121

N yíregyháza 1. D

k 57 G yőr— 
Sopron 14

Sopron—- 
G yőr 15 G yőr 2. s • v - ’j1 '1 fii

j| Í I’

k 58 >> 12 13 »» s . {•> i
: ' i , t; «I-

k 61
O

Budapest k. pu.— ; 
Pécs

10j08
19Ö8

Pécsi—
Budapest kel. pu.

1917
1015

Budapest 
kele ti pu. 
mp. főn.

1
v. v* : S

k 64 Barcika—• 
Orm ospuszta 9672

Q rm ospuszt a— 
Barcika 9681 Miskolc 2. P L‘ 1 t í

k 66 Kaposvár— 
Fonyód 5524 Fonyód—

Kaposvár 5527 Kaposvár P

t _ f

' - ! - L

k

k

69

70

Balassagyarm at— 
Aszód 4231 A szód— 

Balassagyarmat 4222 Balassagyarmat V

>> 4223 ” 4230 »» V; . I ■’ t;'

M 76 Budapest ny. pu.— 
Szeged

732
722

Szeged—
Budapest ny. pu. 701

Budapest 
nyugati pu, 

mp. főnt
V j-

k 77 Kisújszállás—- 
Kál Kápolna

■ '

8931 Kál Kápolna— 
Kisújszállás 8932 Kisújszállás D

i--- 1

1

!
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k 78 Kisújszállás— 
Kisiterenye 8925 K istér enye— 

Kisújszállás 8922 Kisújszállás D

k 79 S zékesf ehérvá r— 
Komárom 712 Komárom—- 

Székesfehérvár 715 ! Székesfehérvár 
2. V

k 80 Kom árom —- 
Székesfehérvár 225 Székesfehérvár—■ 

Komárom 224 Kom árom  4. S

M 82
Budapest kel. pu.— 

Székesfehérvár— 
Celldöm ölk

1012 Celldömölk— 
Székesfehérvár— 
Budapest kel. pu.

1811
|

Bupapest 
keleti pu. 
mp. főn.

V
1812 1011

k 83 Zalaegerszeg— 
Celldöm ölk 7436 Celldömölk— 

Zalaegerszeg 7427 1 Zalaegerszeg P

k 84 »> 7424 >» 7421 ” P

k 85 Zalaegerszeg—• 
Rédios 7443 Rődiics— 

Zalaegerszeg 7446 -- P

k 86 7427 7442/a >> P

k 92 K aposvár— 
Siófok 5424 Siófok—• 

Kaposvár 5427 K aposvár P

k 94 Székesfehérvár— 
Bicske 7025 Bicske— 

Székesfehérvár 7024 Székesfehérvár
2 V

k 95 Székesfehérvár—
Bicske 7023

Bicske— 
Székesfehérvár 7020 ~

V

k 96 Székesfehérvár— 
Sárbogár d 5121 Sárbogárdi—• 

Székesfehérvár 5130 -> V

M 98
* )

Budapest D .  Sz. A. pu.
—Széke sf ehérvá r 222 Székesfehérvár—

Budapest D. Sz. A. pú. 227
Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

V

k 100 Szolnok—
H atvan 2017 H atvan— 

Szolnok 2014 Szolnok 2. D

k 102 Szolnok—
Hódmezővásárhely 7762 Hó d m e zővás árhel y— 

Szolnok 7761 >» D
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k
103
*

Szombathely—
K ős z eg—S ár vár— 
Szombathely

8324
8036
1362

— — Szombathely 2. S

k 106 Pápa—
Bámhida 7335 Bánhida— 

Pápa 7332 Pápa S

k 108 Budapest kel. pu.— 
Dunapataj

912
4622

D unapataj
Budapest kel. pu.

4621
911

B udapest 
keleti pu. 
mp. főn.

V
'i

*

k 109 Győr—
Veszprém

7124
7228

V eszprém — 
G yőr

7227
7127 G yőr 2. s

k 110 >* 7120 - »»
7223
7121 » s

k 112 Sárvár—
Zalaibér 8067 Zalabér— 

Sárvár 8066 Szombathely 2. s

k 114 Pápa— 
Csorna 8120 Csorna—• 

Pápa 8173 Pápa s

k
115 
*

Nyíregyháza—Záhony 
—M átészalka— 
Nyíregyháza

2314
6523
6129

— — Nyíregyháza 1. D

k

k

117 Debrecen—■ 
Tis'zaiök 5624 Tászalök—

Debrecen 5621 Debrecen 2. D

118 »> 5620 5633 tt D

k 120 Nyíregyháza—
Vá sáro sn a m én y 6222 Vásárosnamény— 

Nyíregyháza 6221 N yíregyháza 1. D

k

k

121 Mohács— ■ 
Villány 21

Villány—  
Mohács 22 M ohács 1. P

123 Szeged— M ezőhegyes—  
Kétegyháza 4

Kétegyháza—  
M ezőhegyes- 
Szeged

1 Szeged 2. Sz

k

k

124 >» 2 »> 3 ■ »> Sz

128 Kaposvár—  
Szigetvár 5624 Szigetvár—  

Kaposvár 5627 Kaposvár p

1
)
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k 130 Barcs— 
K aposvár

5724
5723/a

Kaposvár—
Barcs

5720/a
5727

K aposvár P

k 134
N y ireg yháza— 

D om brád 102 Dom brád— 
Nyíregyháza 107 N yiregyháza 1. D

k 135
Bátaszék— 

Sárbogárd
5231 Sárbogárd— 

Bátaszék 5212 Szekszárd P

k 136 99 5213 5230 ■9* P

k 140
M átészalka— 

Csenger
6122
6132

Csenger— 
M átészalka

6173 N yiregyháza 1. D6121

k 142
Miskolc— 

H idasném eti 1512 Hidasném eti— 
Miskolc 1581 M iskolc 2. D

k 144
Eger— 

Púim ok 9224 Futnak— 
Eger 9227 Eger 1. D

k 145
Szombathely— 

Kőszeg
8328 Kőszeg—• 

Szombathely 8321 Szombathely 2. S

k 146 99 8332 »» 8325 99 S

k 148 Budapest ny. pu.— 
Balassagyarm at

122 Balassagyarmat— 
Budapest ny. pu.

3921 Budapest 
nyugati pu. 

mp. főn.
V1313922

k 150 Szerencs— 
H idasném eti 9922 Hidasnémeti— 

Szerencs 9921 Szerencs D

k 152
Budapest ny. pu.— 

Lajossmizse— 
Kecskem ét

3722
Kecskemét— 

Lajosmizse— 
Budapest ny. pu.

3723 
3731 ©) 
3721 • )

Budapest 
nyugati pu. 

mp. főn.
V

®  ni/3i-ig és
ix/i6-tai

•  ) VI/l—IX. 
15-ig

k 154 Barcs— 
Siklós 6630 Siklós— 

Barcs 6621 Barcs 1. P

k 156 Debrecen— 
Nagykereld 5772 Nagykereki— 

Debrecen 5773 Debrecen 2. D

k 158
Vám osgyörk— 

Ujszász— 
Szolnok

8727 Szolnok— 
U jszász— 
Vámosgyörk

8735 D8732 8724
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k 159 Barcs— 
Somogyszob 5921 SzomogysZob— 

Barcs 5930 Barcs 1. P

k 160 >» 5925 f f 5926 f f  . P

k 162

164

Pécs—Bát aszók— 
Szeged 718 Szeged—•

Bátaszék-—Pécs 717 Pécs 2. P
■ '  • *

k Békéscsaba— 
Vésztő—Gyoma

8362
8262

G yom a—Vésztő— 
Békéscsaba

8261
8361

Békéscsaba 2. Sz

k 165 Miskolc— 
Tornanádaska 9822 T ornanádaska— 

Miskolc 9821 Miskolc 2. D

k 168 Debrecen— 
Füzesabony 5520 Füzesabony—

Debrecen 5525 Debrecen 2. D

-

k

■-- .

170 Debrecen— 
Nyírbátor 14 N y írbáto r— 

Debrecen 11 f f D

k 172
Nyíregyháza—• 

Batsa 202
• i

Bialsa—■
N.yiregyháza

209*) 
209 f  :> Nyíregyháza 1. D

*) VII/1— 
VIII/31-ig nem. 

ti VII/1-
vai/3i-ig

k ö z l e k e d i k .

k 174 Orosháza—

1 K iskunfélegyháza :
.7461

l

Kiskun félegyháza—  

Fábián— Airpá dhalom 
F ábi án— O roshá za

7462
7562
7561
7462

O rosháza Sz

k 176 Szom bathely-
Oroszvár

8237
8266

O roszvár—  

Szombathely
8247
8234

Szombathely 2. s

k 178 Esztergom—  

Komárom
3535 
3534 k

Komárom—
Esztergom

3539k
3530

Esztergom V

k 180
j ‘.

B a ja -
Hercegszántó 6824 Hercegszántó—

Baja 6221 Baja Sz

k 182 Kisyárda—

. Nyirhakta 6424 Nyirbalkta— 
Kisvár da 6463 K isvárda D

k 184 Budapest V ágóhíd —  

Ráckeve 172 Ráckeve—
Budapest Vágóhíd 181

B udapest 
kele ti pu. 
mp. főn.

V

k
V‘

185 Kalocsa—  

Kiskőrös 4733 Kiskőrös—
Kalocsa 4762 Kalocsa . Sz

... ----- ----- ...... ....  — ... 1 1 -  - ........— ............
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k 186 Kalocsa—
Kiskőrös » 4729 Kiskőrös—  

Kalocsa -4730 Kalocsa Sz.

k 187 Pécs— 
Berémend

6724
6526

Boremend— 
Pécs

6521
6731

Pécs 2. p

k 188 ti
6730
6522 ti

6537
6725 -- t i p

k 190
Rákospalota— 

Ú jpest—Vác 4432.  ̂ f
Vác—R ákospalota— 

Ú jpest 4423
Budapest 

nyugati pu. 
mp. főn.

V

k 192
Diósjenő— 

Rom hány 4022 Romhány— 
Diósjenő 4021 Vác V

k 194 K ecskem ét— 
Tiszaug 7222 Tiszaug— 

Kecskem ét

■ " \ ;. 

7231 • Kecskemét Sz.
! 7

k 196
M ezőtúr—Kisszénás— 

K ondoros—Kisszénás 
—Mezőhegyes

78̂ 2 
7M62 

' 7961 
7862

M ezőhegyes-
M ezőtúr 7861 M ezőtúr Sz. 1 'j 7” f - 1 

*

k 197
U kk— 

Tapolca . 7532 Tapolca— 
Ukk., 7531 Keszthely p

T 1 .

| i  £
I E

k 198 Keszthely— 
U kk : 7537 Ukk—

Keszthely 7538 t i p

--
í

~ . í ! 1

k 200 Kecskem ét—
Fülöpszállás

i í:

7125 Fülöpszállás— 
Kecskemét 7128 Kecskemét Sz.

k 202 Kisújszállás— 
Dévaványa 5122

1

Dévaványa—• 
Kisújszállás 5123 Kisújszállás D

k 203 Debrecen— 
N agyiéta jj 5824 N agyiéta— 

Debrecen 5823 Debrecen 2. D
*  ̂ *•

k 204 ' 5822 . >í‘ 5827 t i D í
- ' •' i

k 206 Debrecen— 
N yirábrány 2424 N yirábrány— . 

Debrecen

j

2423
\

t i D
\

I : r 
" |

k 208 Bakóca—G odisa— 
Komló 6122 Komló—

Bakóca—G odisa 6123 Uj dombóvár 
pu. P

!

— ------ _ ........ ■'_____ ________ ____
S o . . . . . . . . . . . ‘. . . . . . . . . . . ~  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . ■ . . . . . . . . . . . . . . i ;. . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V* l



19 2 16 . szám
N

em
e

Sz
ám

a
Mely vonalon

Mely
számú

vonatban
M ely vonalon

M ely
számú

vonatban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg


bí

zo
tt

 h
iv

at
al

 
ne

ve

P
os

ta
ig

az
ga

tó
sá

gi
ke

rü
le

t Jegyzet

k ö z l e k e d i k

k 210 Zalaegerszeg—• 
Zalalövő 7829 Zalalövő— 

Zalaegerszeg 7822 Zalaegerszeg P

k 212 Sátoraljaújhely— 
Zemplénagárd 2 Zem plénagárd—• 

Sátoraljaújhely 3 Sátoraljaújhely D

k 216 Körmend—Dávidháza 
Kotormány 8626 Dávidháza Kotormány 

—Körm end 8621 Körmend S

k 218 Budapest ny. pu.— 
Esztergom 3422 Esztergom— 

Budapest ny. pu. 3421
Budapest 

nyugati pu. 
mp. főn.

V

k 220
Debrecen'— 

O hát— 
Pusztakócs— 
Polgár

5524
6033

Polgár—
O h á t— 
Pusztakócs— 
Debrecen

6036
5521

Debrecen 2. D

k 222 Baja— 
Gaza 6926 G ara— 

Baja 6921 Baja Sz

k 223 Keszthely— 
Tiirje

7634
7671

T ű rje— 
Keszthely

V

7628 Keszthely p

k 224 >1 7630
7629 *

7626
7631 tt p

k 226 Ujdom bóvár— 
Veszprém

6024
7238

V eszprém — 
U jdom bóvár

7229
6027 U jdom bóvár p

k 228 Pécs—Dzávasztára— 
Zaiáta

6323
6333

D rávasztára— 
Zaiáta—Pécs

6336
6326
1916

Pécs 2. p

k 230 Baja—Csikéria— 
Kaitymár

2 112

2 142

2 135

4 823

K atym ár— 
B aja

4826
2111

Baja Sz

k 232 Karcag— 
Tiszafüred 5264 Tiszafüred—

Karcag 5221 Karoag D

k 234 Nyíregyháza— 
Nyiradony 6322 N yiradony—• 

Nyíregyháza 6323 Nyíregyháza 1. D

k 235 Balassagyarmat— 
Ipolytamóc 4244 Ipolyiam  óc— 

Balassagyarm at 4241 Balassagyarmat V

k 236 »» 4242 >»
(

4245 »» V
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k 238 N yíregyháza—■ 
Polgár 6022 Polgár— 

Nyíregyháza
6023
1733

Nyíregyháza 1 D

k 240 M átészalka— 
Ágerdőm  aj or 6585 Ágerdőm ajor— 

Mátészalka 6584 ” D

k 241
O " )

Budapest kel. pu.— 
Paks 5018 Pák®—

Budapest kel. pu. 5017
Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

V

k 242
V )

Budapest kel. pu.— 
Paks

1112
5022

Pák®—
Budapest kel. pu. 5021 »*. V

k 243 Keszthely— 
Samogyszob

7532a
5825

Somogyszob— 
Keszthely

5826
7631

Keszthely P

k 244 W 7630
5827

5874
7533 »» P

k 252 Szombathely—• 
Rum 8424 Rum—• 

Szombathely 8471 Szombathely 2. S

k 255
O

Budapest kel. pu.— 
Békéscsaba 614 Békéscsaba—

B u lapest kel. pu. 617
Budupest 
keleti pu. 
mp. főn.

V

k 260 Kiskunfélegyháza—
Szolnok 7627 Szolnak— 

Kiskuofélegybáz a
v _____________

7624 Kiskun
félegyháza Sz

k 264
Sopron— 

Celldömölk 231 Celldömölk— 
Sopron 232 Sopron 1. s

k 278 Püspökladány— 
Szeghalom 5370 Szeghalom— 

Püspökladány 5373 Püspökladány D

k 292 Vésztő—
Kőrösnagyharsáiny 8267 Kőrösnagy harsány— 

Vésztő 8264 Békéscsaba 2. Sz

k 298 Püspökladány— 
Biharkercs'Zte« 514 B ihark e reszt es— 

Püspökladány 519 Püspökladány D

M 299 Budapest ny. pu.— 
Kisvárda

520
1722
2312

Kisrvárda— 
Budapest ny. pu.

2321
1719
i ;

Budapest 
nyugati pu. 

mp. főn.
V

1

JP Budapest—
Kerepes 354 K erepes—

Budapest 355 Budapest 72. V
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J'P
Budapest— 

Szentendre 402 Szentendre—
B udapest

429
B u d ap est ; 

nyugati pu. 
mp. főn.

V

JP
Budapest—- 

Esztergom 3448 Esztergom —
B udapest

: 3427 ‘ »» V

JP
Esztergom— 

Annavölgyi bánya— 
Sárisáp

3445 m 
3676

Anniavölgyi bánya— 
Sárisáp—
K ényé rmezőma j o r

3673
3528

3448 m * )

>> V * ) Kocsi üresen 
Dorogról Esztergomba

jp
Székesfehérvár—

AdonypusZStaisziabolös 4970 Adonypuszt&szabolcs— 
Székesfehérvár 4972 Székesfehérvár

2. V

JP
Gyöngyös—

Vámosgyörk

8849
884 7
8835
8825
8831

V ám osgyörk— 
G yöngyös

8840
8832
8834
8826

Gyöngyös D

JP
Eger— 

Füzesabony

917 9
9127
9165
9125
9131
9121

Füzesabony—
Eger

x  i

9 180
9 1 2 2
9 1 9 2
9 1 3 2
9 1 2 4
9 1 2 6
9 1 3 8

Eger 1 . D

JP
Szolnok— ' 

H atvan 2011
i

H atvan—
Szolnok 2018 Szolnok 1. D

jp
Zalaegerszeg— - 

Zalaszentiván

.  7720 
7 7 3 2 : 
7736 

* 7728 
A) 7738

x  i
Zalaszentiván—

Zalaegerszeg

7 7 2 7  
7 7 4 7  
7 7 2 3  

* 7721 
*) 773 1

Zalaegérszeg P
*) VII./l—Vili '31 
v- ti- nem 

*) tfíl /1—VIII731
V- u-

jp Keszthely— 
Balatonszentgyörgy

7 5 4 2 /a
7 5 3 2 /b
7534
7548 ! 
7 5 4 8 /b

- i ‘ . I
I Balatonszentgyörgy— 

K eszthely

7 5 3 7 /á  
' 7 5 4 7 /b  

7 5 3 5  
7 d33  
7541

Keszthely P

jp

i
SomogysZob—

N agyatád 5972 N agya tád—
Somogyszob

' 5977;
i

>*

* ’ 

P

jp o Ü jdom bóvár— 
Baja 2116 B aja—

Ü jdom bóvár
|

2119 ■Üjdombóvár 1. P

jp Veszprém—
Veszprém külső pu.

7237 a 
7235

[ V eszprém  külső pu.-j- 
V eszprém

E

7234 Veszprém 1. S

jp
Veszprém—

Alsóörs 7112 j A lsóörs—■
Veszprém

; -
7113 • s

jp G yőr—
Hegyeshalom 830

t
Hegyeshalom—•

G yőr
- - ■ i ■

. • •’ i 
841 G yőr 2. s

jp Békéscsaba—
Lökösháza 612

f
Lökösháza— , 

Békéscsaba 619' Békéscsaba 2. Sz.
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JP
Békésföldvár— 

Békés

8120
8134
8124

Békés—
Békésföldvár

8125
8121

Békés Sz

JP
M ezőtúr— 

Turkeve

8032
8022
8024
8028

Turkeve—• 
M ezőtúr

8027
8045
8025
8021

M ezőtúr Sz

JP
Hódmezővásárhely— 

Földeák 8422 Földeák—. 
Hódm ezővásárhely 8423 Hódmező

vásárhely 1. Sz

ip Kétegyháza—
Elek

202
204
212
206

Elek—
Kétegyháza

203
205
207

Szeged 2. Sz

JP
Mezőhegyes— 

Battonya
104
106

Battonya— 
Mezőhegyes

105
107 >> Sz

jp M ezőtúr— 
Szarvas

7842
7848

Szarvas— 
M ezőtúr 7841 Szarvas Sz

JP
Békéscsaba—- 

Vésztő 1630 Vésztő— 
Biékésosaba 1631 Békéscsaba 2. Sz

JP
Kiskunhalas—

Kiskunmajisa 7332 Kiskutimajsa—- 
Kiskunhalas 7337 Kiskunhalas Sz

JP
Kalocsa— 

Kiskőrös
■

4727 Kiskőrös—
Kalocsa 4738 Kalocsa Sz

jp Szeged—■
Hódmezővásárhely 1614 Hódmezővásárhely—• 

Szeged 1611

s

Szeged 2. Sz

jp Békéscsaba— 
Gyula 1620 Gyula— 

Békéscsaba 1681 Gyula Sz

t

\

jp Fülöpszállás— 
Izsák 7126 Izsák— 

Fülöpszállás

1
7131 Kecskemét Sz

/

jv
Kisterenye— 

M átranovák— 
Homoikterenye

9084
M átranovák— 

Homokterenye— 
Kisterenye

9091 -- V

jv Kab.a— 
N ádudvar

5432
5424

N ádudvar
Kaba

5429
5425

— D

jv Harkiányfürdő— 
Drávaszabolos 6746 D rá vas zab öles—■ 

H arkányfürdő 6747 — P
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jv Körmend— 
Pinkamindszent 8526 Pinkam indszent— 

Körm end 8521 — S

jv Kisnyir— 
Kerekegyháza 3825 Ke rekegyhá za— 

K isnyir 3834 Sz

j’v Szeged— 
Vedresháza

7020 V edresháza— 
Szeged

7025
7021 — Sz

jv Szeged—
Nagy széksás

1642 N agyszéksós— 
Szeged 2221 — Sz

2222

jv Békéscsaba—
M e zőko v ácshá za

502 M ezőkovácshá za—- 
Békéscsaba 509 — Sz

506

jv Cegléd—
Kupái K ovácsm ajor 4332 Kupái K ovácsm ajor— 

Cegléd 4337 — Sz

jv Cegléd— 
Vezseny 4 V ezseny— 

C eg léd . 21 — Sz
* a j

jv Szeged— 
Várostanya 22 V árostanya—• 

Szeged 25 Sz

jv Kunhalom— 
Pusztamérges 122 Pusztam érges— 

K unhalom
125 — Sz

• ■ ’ - V . .

; 1 ' / v ^

t

;'s ' .■ ; s k- !
.

l
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m e g b í z o t t  h i v a t a l

, O

’=£ =
•0
• r  or,

* £ o  -c*

gP Veszprém külső pályaudvar—Veszprém V eszprém  1. ~ r
ŐP Veszprém külső pályaudvar—V eszprém —N agyvázsony—Tapolca >» s
gP Veszprém külső pályaudvar—V eszprém —Balatonfüred >) s
gP Veszprém —Balatonkenese—Enying »» s
gP Veszprém—H erend—Bakony jákó—Pápa >5 s
gP Sopron—S üttőr Sopron 1. s
gP Keszthely—H évízfürdő—Pacsa—Zalaegerszeg K eszthely p
gP Keszthely—H évízfürdő—H évízszentandrás (VI. 8.--tól—IX. 15-ig) ,, p

gP Szekszárd—Paks Szekszárd p

gP Szekszárd—Szakályhőgyész—Tolnatam ási »» p

gP Szekszárd—Bonyhád If p

gP Putnok pályaudvar—A ggtelek Putnok D

gP N agyvisnyó—Dédes pályaudvar—Sajókaza pályaudvar >1 D
gm H eves—Ludas
gm B aja—H ajós—Kalocsa
gm Baja—Csávoly—Jánoshalm a
gm Szombathely—Pornóapáti —Felsőcsatár ■ • '
gm Pápa—N agyalásony—Középiszkász—Jánosháza
gm G yőr—Dunaszeg—H édervár
gm M ernye pályaudvar—Szentgáloskér—Igái—Somogyszil
gm Székesfehérvár pályaudvar—N agy láng—Kálóz
gm Budapest hűvös völgy—Pesthidegku t—Solymár
gm C sákvár—V értesboglár—Bicske pályaudvar , ,
gm Letenye—Becsehely—Sormás—N agykanizsa pályaudvar
gm Vámosmikola—Ipoly tölgyes — L etkés—Szob pályaudvar
gm N agykáta pályaudvar—Jászberény
gm N agykáta pályaudvar—Tápióbicske—Tápiószentm árton
gm Aszód pályaudvar—V erseg—Szirák
gm Miskolc pályaudvar—Önód—Sajószöged—Tiszapalkonya

JELMAGYARÁZAT:
M =  mozgóposta
k =  kalauzposta -
jp  =  jegyzckelő m enet postaközeggel
jv  — jegyzékeid menet vasúti közeggel
gp =  gépkocsijárat (gépkocsi a posta tu la jdonában)
gm =  gépkocsijárat (gépkocsi m agántulajdonban)
){< =  csak m enet közlekedik 

=  csak jövet közlekedik
* =  m enet mozgó, jövet kalauzposta

** == m enet Adonypusztaszabölesről indul 
*** — jövet Adonypusztaszabolcsig közlekedik 

B  =  jövet csak Püspökladányig kezel
•  =2 jöve t csak Győrig kezel

0  =  V asárnap és m unkaszünetes ünnepnap m enet, hétfőn és  munkaszüne- 
tes ünnepnapokat követő napon pedig jövet nem közlekedik 

O  =  V asárnap és valamennyi ünnepnapokon nem közlekedik 
v =  vasárnap 
ü =  ünnepnap 

V  == Vezérigazgatóság 
D =  Debrecen 
P =  Pécs 
S =  Sopron 

Sz -  Szeged
Az időközben bekövetkező változásokhoz képest helyesbített jegyzék, a „Vasúti Ú tm utató” című m enetrend 

könyvben található. U gyanott a m enetrendi részben az egyes vonatoknál az óra- é s  percszámok közt alkalm azott 
jelzés feltünteti, hogy az illető vonat- vagy autóbuszjárat postaszállításra mily módon (mozgó-, kialauzposta, jegyző- 
kelő m enet érték-, levél- és csom agposta szállítás posta- vagy vasúti közeggel) van felhasználva.
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Pályázati hirdetmény.
18.536.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste- 1 postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
rek szolgálati szabályzatában meghatározott országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir. ! ként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

-*-»cdOöNJ03 ti 
*3:P4-1 *-<
75 ü"OOi-

'Cío
J-la,oGO

A posta- 
hivatal 

neve ^
és osztálya J f

I *©

OJO• o
B

Évi járandóság

Fentartási költség

egyéb 
foglalko

zás nélkül
f

'OJOoCQ -Mo*
aoc/3

más fog
lalkozás 
m ellett

f

75 ^  
Cd C

^ "cd'Cd *-> N 'cd 
75 I

S z á l l í t

>oja Km

milyen
já ra tta l

o
cd N

75c >> o c
ÍV c d

•cd
B
cd
-M
cd

'cd

'CDO
>>'ao

J e g y z e t

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 felő
szerelt kérvényüket a soproni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi május hó 26-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi május hó 6-án.

Pályázati hirdetmény.
16.385.í---------- :---- ----  - ...........

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként 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 1929. évi május hó 26-ig nyújtsák be. 

Budapest, 1929. évi május hó 6-án.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett. 

19.016.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az

1929. évi május hó 26-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában. ■ i

Budapest, 1929: évi május hó 3-án.

Pályázati hirdetmény.
18.438.

postaügynöki állásra, szerződés mellett..
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az

1929. évi május hó 25-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket l. a P. R .T. 1924. évi 1. szá
mában,

Budapest, 1929.- éyi. április hó 30-án.
' • SB líPTtmohntífi vh-frt jriíxö!\< é

.aiarrhxk?/ nsí
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Pályázati hirdetmény.
Postaszállítóí állásra a kalocsai postahivatalnál 

szerződéskötés mellett.
18.244.

A postaszállító köteles a kalocsai posta- 
hivataltól a 2.3 km. távolságra fekvő kalocsai 
pályaudvarra naponként ötször közlekedő 
kettősfogatú tárkocsijáratot a szegedi posta- 
igazgatóság által esetről-esetre megállapított 
órákban és menetrend szerint fenntartani.

Köteles továbbá a postaszállító az ezen 
szolgálathoz szükséges kocsikat becsáron meg
váltani, szükség esetén újakat beszerezni.

E pályázat egyéb feltételei és a szerződés 
minta a szegedi postaigazgatóság III-ik ügyosz
tályánál (Szukováthy-tér 1. szám, II. em.) és a 
kalocsai postahivatalnál megtekinthetők.

Pályázók felhívatnak, hogy ajánlatuk 5 
százalékát kitevő készpénzből, vagy elfogad
ható értékpapírokból álló bánatpénzüket a sze
gedi postaigazgatóság segédhivatalának veze
tője címére, zárt ajánlatukat pedig, melyhez 
feddhetetlen előéletükről és az elvállalandó kö
telezettségek teljesítésére szükséges vagyonuk
ról szóló hatósági bizonyítványt is csatolni tar
toznak, 1929. évi május hó 20-ig a szegedi posta« 
igazgatósághoz küldjék be.

A borítékon feltűnően feljegyzendő „Pá
lyázat a kalocsai postaszállítói álásra”.

Az ajánlatban pontosan kiteendő a fel
vállalás évi összege, valamint az is, hogy a pá
lyázók a járatok szaporítása, vagy kevesbítése 
esetén az egyes járatok után milyen évi díj- 
felemelést kívánnak, illetve milyen díjlevonást 
engednek.

A szállítási kötelezettség a kinevezett 
postaszállítóra nézve 1929. évi június hó 1-én 
veszi kezdetét.

Az árlejtés, illetve az ajánlatok felbontása 
bizottságilag 1929. évi május hó 21-én 9 órakor 
fog a szegedi postaigazgatóság III-ik ügyosztá
lyánál (Szukováthy-tér 1. sz., II. emelet) meg
történni, mely alkalommal az ajánlattevők je
len lehetnek.

Budapest, 1929. évi május hó 14-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi 
március havi forgalma.

3.378.

A takaréküzletben a betétek összege 
1,091.406 P 90 fillérrel haladta túl a visszafizeté
sek összegét. A betétek állománya ezzel 1929. 
évi március hó végén 44,412.132 P 26 f-t tett ki. 
A különleges takarékbetétek álladéka a fenti 
álladókban 4,942.791 P 43 fillérrel szerepel. A 
betevők száma e hóban 2.567-tel gyarapodott s 
összes számuk e hó végén 1,358.151 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ösz- 
szegét 9,593.980 P 41 fillérrel múlta felül a 
visszafizetések összege. A csekkbetétek állo
mánya ezzel 1929. évi március hó végén 
218,288.330 P 75 fillért tett ki. A csekkszámla
tulajdonosok száma e hóban 51-el növekedett 
s a fennálló csekkszámlák száma e hó végén 
43.208 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 1,967.271 tétel s 
1.164,671.841 P 97 f., összes betéteinek állomá
nya pedig a hó végén 262,700.463 P 01 f volt.

Áz értékpapírüzletágban 1929. évi március 
hó végéig kiállíttatott 271.564 drb járadék
könyvecske, amelyekből e hó végén 91.780 drb. 
volt forgalomban. Az intézet értékpapírállo
mánya különféle értékpapírokban és zálogleve
lekben 1929. évi március hó végén 54,706.337 P 
05 f névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 155.382 drb. új zálogfelvétel 
volt 3,843.502 P kölcsönnel és 159.083 drb. zá
logkiváltás 3,576.328 P kölcsönvisszafizetéssel.

A zálogálladék 1929. évi március hó végén 
736.840 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 19,565.011 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.577 drb., kényszerárverésre pedig 
6.242 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 6.845 drb., a befolyt 
vételár 144.550 P 74 f. volt.

Budapest, 1929. évi április hó 27-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók személyi adatairól.
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B etöltendő kiadói állás.

Fegyvernek 2. számú hivatal június 1-től, 
egy hónapra, kiadó helyettesítésére kiadót ke
res. Teljes ellátás és üzemivel együtt 40.— P 
fizetés.

K iadói állást keresnek.

Augusztustól postamesteri vagy kiadói he
lyettesítést vállal, kiadói igazolványos, 40 éves 
nyugdíjas. Vezetésben, összes kezelésben teljes 
gyakorlattal. Cím: Ignáth Géza, Vaskút, posta- 
hivatal. Július 15-től Budapest, VIII., József- 
körút 2. Kozmetika. Telefon: J. 301—03.

Szerényigényü, kezdő kiadó, bármely hi
vatalhoz alkalmazásra ajánlkozik. Szives meg
keresést: La Borda Ibolya, postakiadó, Buda
pest, III. kér., Pacsirtamező-utca 35. címre kér.

Mindhárom szakban jártas, számadástételre

képes kiadó alkalmazást vállal, bármikori be
lépéssel. Cím: Rostaházy Iván, ptkiadó, Székes- 
fehérvár, Palotai-utca.

Mindhárom szakban képesített férfi kiadó 
azonnalra alkalmazást keres, szerény feltételek 
mellett. Címe: Derczó István, postakiadó, Riese, 
Zemplén megye.

önálló, számadástételre képes kiadónő, jú
nius 1-re vagy 15-ére, lehetőleg állandó állást 
keres. Szives megkereséseket Németh Margit, 
kiadónő, Gógánfa, postahivatal címre kér.

Gyakorlott kiadó helyettesítést vagy ál
landó alkalmazást vállal. Szánthó Irén, pk., Bor- 
sodharsány.

Postakiadó, az ország bármely részén pos
tamesteri helyettesítéseket vállal, azonban bár
mely szakra állandó beosztást is elfogad. Címe: 
Teleky Ernő, Balatonfüred (község).

*

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. Folelős v.: Duchon J.



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.
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BUDAPEST, 193!). MÁJUS 1T.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

17. szám.

T A R !
A postaigazgatóságok hatáskörének .kiterjesztése.
A  postaveziérigazgatósiág üzemi osztályainak önálló 

igazgatóságokká való átszervezése.
A posta  műszaki felügyelőségeinek megszüntetése,

A  postaigazgatóságok hatáskörének kitérjesz
tése .

20.864.

A m. kir. posta szervezetének és hatósági 
ügykörének megállapítására vonatkozó, a P. R. 
T. 1923. évi 61. szántában közzétett 24.314. 
számú rendelet I. fejezet 4. pontja alapján, az 
1926. évi P. R. T. 9. számában megjelent 1.547. 
számú rendeletnek a hatáskörre vonatkozó ré
szének módosításával a postaigazgatóságok ha
táskörét újból szabályozom.

A m. kir. postaigazgatóság hatásköre az 
eddig is oda tartozott ügyeken kívül a fennálló 
törvények, rendeletek, valamint az engedélye
zett hitel keretén belül a jövőben kiterjed a kö
vetkező ügyekre is:

1. A postahivatalok vezetőhelyetteseinek 
megbízása, ott, ahol a hivatal egyúttal kalauz- 
postafőnökség, vagy ha a hivatal létszáma a 100 
főt meghaladja, illetőleg más, különös helyi kö
rülmények ezt indokolják. A hivataloknál a fő
pénztárosok megbízása és e megbízások vissza
vonása.

2. A szabályrendeletileg megállapított sza
badságidőt meghaladó szabadságok engedélye
zése, legfeljebb az igény kétszereséig, ha he
lyettesítési költség nem merül fel.

3. Jutalmak előzetes vezérigazgatósági en
gedély alapján, segélyek legfeljebb 50 pen^ő^ 
erejéig és egy havi fizetési előlegek engedélye-,’ 
zése a vezérigazgatóság által megállapított el-^ 
vek szerint. '

4. A hivatalvezetők és műszaki személyzet

A L O M
illetőleg az igazgatóságokba műszaki ügyosztályként valé 
'beolvasztása.

Az utalványleszámolásnaik központosítása.

kivételével a kincstári személyzet áthelyezése 
az igazgatósági kerületen belül, illetőleg más 
kerületből is, ha az áthelyezéshez az érdekelt 
igazgatóság előzetesen hozzájárult. Az áthe
lyezés szükség esetén a kincstár költségén is esz
közölhető, amikor az ezzel járó költségek az 
áthelyező igazgatóság hitelét terhelik.—

5. Az igazgatóság hatáskörében eszközölt 
áthelyezések, felmentések és elbocsátások 
esetén a járandóságok folyósítása, illetőleg 
megszüntetése.

6. A postahivatalok személyzeti létszámá
nak megállapítása és kiegészítése a vezérigazga
tóság által felállított irányelvek alapján a ke
rületi létszámon belül.

7. Ideiglenes kisegítő munkaerők, díjnokok 
és havibéres kisegítőszolgák és napibér«esek fél
fogadása és azoknak elbocsátása az általános 
szabályok figyelembevételével, a rendszeresí
tett kerületi létszámon belül.

8. Postaaltisztek és posta műszaki segéd- 
személyzet kinevezése a IV. fizetési csoportba.!

9. Pályaudvari postahivataloknál a Máv. ál
lomásfőnököknek és állomásétól jár óknak a 
Máv. igazgatóság, illetőleg üzletvezetőség hoz
zájárulásával postamesterré való kinevezése, 
utólagos bejelentés kötelezettsége mellett.

10. Az ugyanazon igazgatósági kerületbe 
tartozó, de ugyanolyan osztályú, vagy III. és 
IV. osztályú postahivatalok postamestereinek 
saját kérelmükre való kölcsönös áthelyezése.

Két. különböző igazgatóság kerületébe tar
tozó, de ugyanolyan osztályú, vagy III—IV. osz
tályú postahivatalok postamestereinek kölcsö-
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nős áthelyezése, saját kérelmükre a társigazga
tóságokkal való előzetes megegyezés alapján.

11. A III. és IV. osztályú postamesteri hi
vatalokhoz postamesterek kinevezése.

12. A személyzet kiképzésére nem országos 
jellegű oktató (kiadói, hughes-, kopogó-, stb.) 
tanfolyamok berendezése a szakkiképzésre vo
natkozó általános irányelvek betartása mellett. 
E tanfolyamok hallgatóinak vizsgáztatása. Az 
oktatók részére a szabályszerű díj megállapí
tása és utalványozása.

13. A posta-leadási számadások felülvizs
gálásáért járó szabályszerű munkadíj utalvá
nyozása.

14. Statisztikai adatok gyüjtetése és a 
munkaegységkimutatások felülvizsgálása.

15. Hivatali helyiségek, lakások, raktárak, 
kocsiszínek stb. bérbevétele és a szerződés 
megkötése előzetes vezérigazgatósági engedély 
alapján.

16. Beépítetlen postai telkek és postai cé
lokra igénybe nem vett épületrészek, valamint 
helyiségek kihasználása, haszonbérbe vagy 
bérbeadás útján a vezérigazgatóság által előre 
megállapított bér mellett.

17. Kincstári és a kincstár által bérelt épü
letek és helyiségek fenntartási, továbbá kisebb- 
mérvű, a szerkezeti részeket nem érintő, át
alakítási munkálatainak engedélyezése és elren
delése épületenként 1000 pengő erejéig.

18. Takarmánybeszerzési előleg engedélye
zése az évi szállítási átalány, illetőleg lótartási 
átalány 50 százaléka erejéig, továbbá fűtési elő
legek engedélyezése havi utólagos bejelentés 
kötelezettsége mellett.

19. A postamesterek részére szabványszerű 
kocsik beszerzése, továbbá a gyalog járatoknak 
kocsijáratokká, valamint gyalogos vonalfel
vigyázói szakasznak lovas szakasszá való át
alakítása esetén a fogat, nemkülönben kézbesí
tés és járat céljaira kerékpár beszerzésére elő
leg engedélyezése.

20. Postaügynökök kinevezése szükség 
esetén pályázat mellőzésével.

21. A forgalom csökkenése esetén IV. osz
tályú postamesteri hivataloknak postaügynök
séggé való átalakítása. Ügynökségnek posta- 
hivatallá átalakítása esetén a postamesteri ál
lás betöltése.

22. A szükséghez képest a végrehajtó, külső 
szolgálatban rendkívüli szolgálat elrendelése, 
amikor azt rendkívüli körülmények indokolják

abban az esetben is, ha a költségek a posta
kincstárt terhelik.

23. Nem átalányozott rendkívüli szállítási 
költségek és őrkíséreti díjak utalványozása.

24. A postamesterek fenntartási költségei 
és egyéb illetményei szabályozásához szüksé
ges előmunkálatok. Postahivataloknak távíró
val, vagy távbeszélővel való egyesítése, szolgá
latkiterjesztés esetén a rendes fenntartási költ
ség, postaindítások és érkezések idejében, va
lamint a postamester családjában beálló válto
zás esetén, a gyermeksegély címén engedélyez
hető rendkívüli díjazás, végül a postaügynöksé
gek ellenőrzéséért, a vonalfelvigyázók beosztá
sáért, Meidinger-elemek gondozásáért, valamint 
hivatali helyiségek bérlete címén pótdíj ázásnak 
és korpótléknak engedélyezése a pótdíjazásra 
vonatkozó általános szabályok keretén belül.

25. A szállítási átalányok közül a postahi
vatalok, postaügynökségek, faluzó levélhordó
járatok, tanyai kézbesítők- és gyüjtőjáratok 
utáni átalányok megállapítása gyalogküldönc- 
járatok után.

26. A rakolási átalány engedélyezése és sza
bályozása, ha csak egy rakolóról van szó.

27. Szabványszerű kocsik és kézikocsik 
után kocsi-, illetőleg kézikocsiátalány megálla
pítása és utalványozása.

28. Pályaudvarokon vágányáthidalás létesí
tése, zárosláda felállítása és mindkét esetben a 
költségek utalványozása. Pályaudvari posta
szoba átengedése ügyében vasutakkal tárgyalás, 
megállapodás kötése és a költség utalványozása.

29. Meglevő járatba bekapcsolt, vagy gya
logjárati összeköttetéssel bíró postaügynöksé
gek, faluzólevélhordó járatok, tanyai kézbesítő 
és gyűjtőhelyek felállítása és berendezése, va
lamint az ezek után járó munkajutalék megálla
pítása.

Vasúti állomásoknak közönséges és aján
lott levelek felvételével való megbízása.

30. Ideiglenes postahivatalok felállítása ki
állítási területen, kongresszus, vagy más külö
nös alkalmakkor, ha abból a postakincstárra 
kiadás nem hárul, illetőleg a felmerülő költsé
geket az érdekeltség viseli. Uj bélyegző rende
léséhez a vezérigazgatóság előzetes engedélye 
szükséges.

31. Engedélyezett autóbuszjáratoknál új 
megállóhelyek létesítése, tanulók részére ked
vezményes bérletjegyek kiadása, a járatok út
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irányának szükség esetén ideiglenesen kisebb 
mértékben való megváltoztatása.

Üzemi baleseteknek elsőfokon tárgyalása 
és határozathozatal.

32. Mozgó- és kalauzpostai óra- és éjjeli
pénz engedélyezése és utalványozása, vagy 
megszüntetése menetrendi változásokkal, vagy 
egyéb rendkívüli esetekkel kapcsolatban. Stabil 
hivataloknál éjjelipénzek és kapupénzek, vala
mint a kézbesítők részére kézbesítési átalány 
engedélyezése.

33. Kalauzposta végállomásokon bérelt la
kás béréhez való hozzájárulás megállapítása.

34. Irodai és gazdászati szereknek, háti
zsák és ponyvának részletfizetésre való beszer
zésének engedélyezése.

35. Nem szabványos leltári tárgyak, búto
rok és felszerelési tárgyak, kincstári hivatalok 
részére kézikocsik beszerzése és javítása.

36. Egyenruhaigénylések kerületi összeállí
tása és az egyenruházat szétosztása (budapesti 
altiszteknél a sapkaszámok is).

37. Házinyomtatványok előállítása. Posta- 
mesteri hivatalok nyomtatványszükségleteinek 
megállapítása.

38. Igazgatósági engedélyhez kötött anya
gok kiadása iránti intézkedés. Szaporítás esetén 
bélyegző rendelése.

39. Az igazgatóság kerületében levő, a pos
takincstár tulajdonát képező ingatlanok törzs
könyvi nyilvántartása. Az igazgatóság ingósá
gainak leltári és üzemanyagszámadási nyilván
tartása. A kerületi postamesteri hivatalok kincs
tári szerelvényeinek és anyagainak leltári, ille
tőleg az anyagszámadásban való nyilvántartása. 
A hivatalok átadása leltári szempontból.

40. Postaküldemények nyomozása és kárté
rítése ügyében tárgyalás és intézkedés az összes 
az igazgatóságoknak fenntartott belföldi ügyek
ben és azokkal a külföldi országokkal való for
galomban, ahol a kártérítési ügyeket az ottani 
kerületi igazgatóságok tárgyalják. (Ezek az 
igazgatóságok jelenleg: Ausztria, Cseh-Szlová- 
kia, Lengyelország, Németország és Svájc.)

A tárgyalások alapja, a vonatkozó általános 
érvényű rendelkezések és nemzetközi szerződé
sek és egyezmények.

41. Németországgal és Ausztriával való for
galomban közvetlen zárlatok berendezése és a 
zárlatokkal kapcsolatos nyomozások megejtése.

42. A vezérigazgatóság által meghatározott

típusú postai bérmentesítőgépek használatának 
engedélyezése.

43. Postahivatalok, táviróhivatalok, vala
mint távbeszélő központok szolgálati idejének 
meghosszabbítása, ha annak költségeit az érde
keltség viseli.

44. Az engedélyezett új táviróhivatalok és 
távbeszélő központok megnyitása, illetőleg a 
postamestereknek és postaügynököknek a táv
iró és távbeszélő kezelésben és számadástétel
ben való kioktatása vándortanítók útján és az 
ezzel kapcsolatban felmerülő vándortanítói költ
ségek utalványozása.

45. Díjkedvezményes távbeszélő állomások 
engedélyezése- Távbeszélő állomások átminősí
tése és átírása a távbeszélő üzletszabályzat ha- 
tározmányainak megfelelően.

46. Közérdekű és magánhasználatú távíró 
és távbeszélő, villamosjelzőberendezések enge
délyezése a vonatkozó általános szabályok ke
retein belül.

47. Uj távbeszélő előfizetők elfogadása, ál
lomások bekapcsolása és a távbeszélő állomá
sokra vonatkozó időközi változások ügyei, va
lamint a belépési és soronkívüli díjakra részlet- 
fizetés engedélyezése a vonatkozó rendelkezé
sek alapján. (A kincstári hivatalok jelenlegi 
ügyköre ezen teendők körül továbbra is meg
marad.)

48. Díjtartozások leírása esetenkint 500 P-ig.
49. Magánosok által a táviró-, távbeszélő- 

és rádióberendezéseken okozott rongálások és 
károk megtorlása, valamint a szükséges intéz
kedések megtétele.

50. A vasutakat és magánosokat terhelő, 
valamint a magánhasználatú távbeszélőberende
zések állami fenntartás alatt álló részei után 
esedékes fenntartási átalány beszedése.

51. A hatóságok és magánfelek által táviró 
és távbeszélő-ügyekben emelt panaszok tárgya
lása és elintézése.

52. Külterületi távbeszélő állomások bekap
csolása, ha a fél fedezi a költségeket és ezek a 
2000 pengőt meg nem haladják.

53. A postánál a műszaki végrehajtó szol
gálat ellátása, illetőleg közvetlen irányítása az 
egyidejűleg kiadott 20.862. számú rendelet és a 
vonatkozó egyéb rendelkezések betartásával.

Ez a rendelet 1929 július 1-ével lép életbe, 
végrehajtása iránt később intézkedem.

Budapest, 1929. évi május hó 14-én.
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A postavezérigazgatóság üzemi osztályainak 

önálló igazgatóságokká való átszervezése.
20.863.

A postavezérigazgatóság igazgatási ügyosz
tályainak tehermentesítése és az alsófokú igaz
gatás egyöntetűségének biztosítása végett az 
1926. évi P. R. T. 9. számában közzétett 1.547. 
számú rendelet módosításával 1929 július 1-ével 
a postavezérigazgatóság 8., postaüzemi osztá
lyát budapesti postaigazgatósággá, a 9., táviró 
és távbeszélő üzemosztályát pedig budapesti 
táviró-távbeszélő igazgatósággá alakítom át.

I.

A budapesti postaigazgatóság szervezete, 
ügybeosztása és hatásköre ugyanaz, mint a vi
déki postaigazgatóságoké és kiterjed azokra a 
postahivatalokra, ügynökségekre, gyűjtőhelyek
re, stb., amelyek eddig a postavezérigazgatóság
8. postaüzemi osztályának hatásköre alá tar
toztak.

Ennek az igazgatóságnak 6., műszaki osz
tályává a postavezérigazgatóság 9., táviró és 
távbeszélő üzemi osztályának mostani D., vi
déki műszaki csoportja alakul át ugyanolyan 
ügy- és hatáskörrel, mint azt az egyidejűleg 
kiadott 20.862. számú rendeletben a többi igaz
gatóság műszaki osztályaira nézve megállapít 
tottam.

Mindazonáltal műszaki szempontból a bu
dapesti postaigazgatóság és műszaki osztályá
nak hatásköre nem terjed ki a budapesti posta- 
hivataloknál lévő táviró és távbeszélő technikai 
berendezések karbantartására és a Budapest 
területén levő, valamint Budapesten túlterjedő 
ama távbeszélőberendezésekre, amelyek az 
egyesített budapesti helyi távbeszélőhálózathoz 
tartoznak és azokra az ügyekre, amelyek ezt a 
területet illetően is alább kifejezetten a buda
pesti táviró és távbeszélő igazgatóság ügyköré
be utaltatnak.

II.
Ä budapesti táviró és távbeszélő igazgató

ság ügyköre kiterjed I. fokú hatósági hatáskör
rel: Az egész budapesti táviró- és távbeszélő- 
hálózatra, valamint a Budapesten túlterjedő 
ama távbeszélőberendezésekre, amelyek a bu
dapesti helyi távbeszélőhálózathoz tartoznak. 
Ugyanezen a területen a rádió és rádióhír
mondó, erősáramú villamosberendezések ügyei

re és közérdekű, valamint magánhasználatú 
táviró- és távbeszélő- és villamosjelzőberende
zések ügyeire. A Budapestről kiinduló táviró- és 
távbeszélő-távkábelek és az erősítőállomások 
felügyeletére és üzembentartására.

a) Ügybeosztásai

1-ső ügyosztály: Személyzeti és fegyelmi 
ügyek.

2. ügyosztály: Jogi, vizsgálati, pénztári és 
hitelügyek.

3. ügyosztály: Távbeszélőkezelési és üzleti 
ügyek.

4. ügyosztály 2 csoporttal: Táviró- és rádió
ügyek.

5. ügyosztály 4 csoporttal: Távbeszélő mű
szaki ügyek.

6. ügyosztály: Gazdászati és műhelyügyek.

b) Alárendelt hivatalai és szervei:

1. A központi táviróhivatal és 2 kirendelt
sége.

2. A kormányzósági táviróhivatal és gö
döllői időleges kirendeltsége.

3. A Budapest 58. számú táviró- és táv
beszélőhivatal.

4. A budapesti távbeszélő díjbeszedőhiva
tal.

5. A József manuális helyi távbeszélő köz
pont.

6. A Lipót manuális helyi távbeszélő köz
pont.

7. A székesfehérvári rádióállomás és tár
noki kirendeltsége.

Ezenkívül a vezérigazgatóság külső cso
portjaiból alakuló önálló hivatalok:

8. A Teréz automata távbeszélő központ 2 
osztállyal.

9. A József helyközi távbeszélő központ és 
távbeszélő üzemcsoport 4 osztállyal.

10. A Belvárosi automata távbeszélő köz
pont 2 osztállyal.

11. A Krisztina automata távbeszélő köz
pont 2 osztállyal.

Budapest, 1929. évi május hó 14-én.
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A posta műszaki felügyelőségeinek megszün
tetése, illetőleg az igazgatóságokba műszaki 

ügyosztályként való beolvasztása.
20.862.

A m. kir. posta műszaki felügyelőségeit 20 
évi működésük alatt, válságos viszonyok között 
is teljesített kiváló szolgálatuk teljes elismerése 
mellett — a posta-, táviró- és táveszélőszolgá- 
latban újabban szükségessé vált egységesebb 
igazgatás biztosítása végett és egyéb célszerű
ségi okokból 1929 június 30-ával megszüntetem 
és azok ügy- és hatáskörét 1929 július 1-től 
a kerületi igazgatóságok hatáskörébe uta
lom, amelyek ezeket az ügyeket a fennálló 
törvények és rendeletek alapján, valamint az 
engedélyezett hitel keretén belül az alább rész
letezett ügybeosztással a műszaki 6. ügyosztá
lyuk útján intézik.

A műszaki ügyosztály személyzete a meg
szűnő kerületi műszaki felügyelőség, illetőleg 
Budapesten a vezérigazgatóság 9. ügyosztálya
D. csoportjának személyzete.

A műszaki szolgálat külső végrehajtó 
szervei a postahivatalok létszámába tartozó 
műszaki üzemi tisztviselők és a műszaki segéd- 
személyzet, akiknek szolgálati viszonyait a 
fennálló rendeletek szabályozzák.

A műszaki ügyosztály létszámát, valamint 
az egyes postahivatalokban a műszáki végre
hajtó szolgálat ellátására szükséges személyzet 
létszámát a postavezérigazgatóság állapítja 
meg és ez intézkedik az ügyosztály műszaki és 
műszaki segédszemélyzeti személyzetének ki
egészítése és áthelyezése, valamint a külső szol
gálatra szükséges műszaki személyzetnek a ki
egészítése iránt is. Az irodai segédszemélyzetet 
azonban az igazgatóság saját hatáskörében he
lyezi át.

A műszaki ügyosztály vezetője és helyet- 
' tese is mindig műszaki szakbeli tisztviselő, kik 
megbízatásukat és felmentésüket a postavezér
igazgatóságtól kapják. Az ügyosztály vezetője 
ellen — éppen úgy, mint a többi igazgatósági 
ügyosztályvezető ellen — vizsgálatot, vagy fe
gyelmi eljárást csak a posta vezérigazgatója, 
vagy a kereskedelemügyi miniszter rendelhet eí.

A műszaki ügyosztály vezetője az ügy
körébe tartozó ügyekben egyúttal az igazgató
ság vezetőjének megbízott helyettese és annak 
távollétében ezekben az ügyekben, mint az igaz
gatóság vezetője szerepel. Üzemi jutalékát, 
mint megbízott helyettes kapja. Kiadmányozza

az ügyosztályban elintézett összes ügyiratokat 
és azokat az igazgatóság vezetője helyett alá
írja. Az elvi jelentőségű, fontosabb ügyekben 
az igazgatóság vezetőjének kívánságára, neki 
szóbeli, esetleg írásbeli jelentést tesz és ezeket 
az ügyeket a kapott utasításnak megfelelően in
tézi el, illetőleg kiadmányozásra és a tisztázato- 
kat aláírásra benyújtja.

Az ügykörébe tartozó ügyekért elsősorban 
a műszaki osztály vezetője felelős. Ezért, ha va
lamely ilyen ügy elintézésének lényegével nem 
ért egyet, azt köteles az ügyiratra kellő indoko
lással rávezetni. Köteles továbbá álláspontját a 
vonatkozó ügyiratra rájegyezni mindazokban a 
nem ügyosztálya által tárgyalt ügyekben is, me
lyekben áz ő előzetes meghallgatása van előírva. 
Ha pedig a műszaki ügyosztály vezetője az ily 
ügyeknejé az ő álláspontjával nem egyező mó
don történt elintézését az ügykörébe tartozó 
szolgálatra nézve hátrányosnak tartja, köteles 
az igazgatóság vezetőjétől kérni, hogy az ily 
ügyet terjessze az igazgatóság a postavezér
igazgatóság elé, az igazgatóság vezetőjének pe
dig ezt a kérést teljesítenie kell.

A műszaki ügyosztály vezetője, akadályoz
tatása esetén helyettese, szavazati joggal részt- 
vesz úgy az ügyosztály személyzete, mint a 
külső műszaki végrehajtó szolgálat személyzete 
fegyelmi ügyeinek tárgyalásában és tagja az 
ezen személyzetet minősítő bizottságnak. A hi
vataloknál lévő műszaki üzemi tisztviselők és 
segédszemélyzet minősítésénél az építési osz
tályvezetőt is meg kell hallgatni.

A műszaki osztály vezetőjének előzetes 
meghallgatása szükséges e személyzet ellen való 
vizsgálat megindításához, jutalmazásához, se
gélyezéséhez, részére távozási és künnlakhatási 
engedély adásához, ellene közigazgatási rend
büntetés alkalmazásához, üzemijutalék része
sedési egység megállapításához és — ha a sza
bályok azt az igazgatóságok hatáskörébe utal
ják — e személyzet kinevezéséhez, megbízatá
sához és áthelyezéséhez is. Ez a rendelkezés 
azonban nem érinti a hivatalvezető (postames
ter) fegyelmezési jogát a hivataloknál rendsze
resített műszaki segédszemélyzetet illetőleg, 
amely továbbra is fennmarad.

A műszaki ügyosztály vezetőjének távollé
tében megbízott helyettese veszi át az ő hatás
körét.

A műszaki ügyosztály vezetőjének és he
lyettesének, valamint a többi műszaki személy-
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zetnek utazásaira nézve a kerületi műszaki fel
ügyelőségek vezetőjére és helyettesére és a 
többi személyzetre nézve kiadott ily rendeletek 
maradnak érvényben. Ezen utazások időpontját 
és célját úgy önmagára, mint a személyzetre 
nézve is a műszaki ügyosztály vezetője hatá
rozza meg, de a saját utazásainak heti pro- 
grammját egyidejűleg az igazgatóság vezetőjé
nek bemutatja akkor, mikor azt a vezérigazga
tóság 6. ügyosztályának írásban bejelenti.

A műszaki ügyosztály ügyköre:

Az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyek 
közül a műszaki ügyosztály a következőket 
látja el:

1. Az ügykörébe tartozó szolgálat tárca
szerű kiadásait és bevételeit felölelő évi költ
ségvetési előirányzat összeállítása, az e szolgá
lat ellátására szükséges hitel igénylése, az en
gedélyezett hitel felhasználása és nyilvántartá
sa, az e hitel terhére eső kiadások folyósítása 
érdekében szükséges, az igazgatóság hatásköré
be tartozó összes intézkedések megtétele, ide
értve a műszaki végrehajtószolgálatot ellátó 
személyzetnek az építési, fenntartási, áthelye
zési és átalakítási munkák végzése és ellenőr
zése érdekében esedékes mellékilletményeit is.

2. A táviró- és távbeszélőberendezések épí
tése, átalakítása, bővítése és fenntartása érdeké
ben szükséges intézkedések. A munkák végre
hajtása, ellenőrzése és elszámolása. Költségve
tés, pénz- és anyagszámádások elkészítése és 
azoknak az igazgatóság hatáskörébe eső tárgya
lása. A táviró- és távbeszélőberendezések, táv
beszélőközpontok és táviróhivatalok létesítése 
érdekében hatóságokkal és magánosokkal szük
séges összes írásbeli és szóbeli igazgatósági tár
gyalások. Az 5. táviró és távbeszélő és rádió 
kezelési és üzleti ügyosztályt az ügykörét érintő 
ügyekben meg kell hallgatni.

3. A kerületi táviró és távbeszélőhálózatá
nak és a helyi hálózatoknak fejlesztésére és át
alakítására vonatkozó igazgatósági felterjeszté
sek elkészítése. E célra üzemi és zavarstatisztika 
gyűjtése és feldolgozása, fejlődési tanulmány és 
önköltségi számítás végzése, figyelembevéve a 
tervezésnél a táviró és távbeszélő üzleti osztály 
véleményét és javaslatát is. A műszaki végre
hajtószolgálat tárgyában szükséges igazgatósági 
javaslatok megtétele.

4. Az igazgatóságnak adott megbízás esetén 
a táviró- és távbeszélőberendezések építése és 
védelme érdekében szükséges közigazgatási és 
vasúti bejárások megtartása és azok vezetése.

5. A táviró- és távbeszélőberendezések épí
téséhez, bővítéséhez és fenntartásához szüksé
ges építési és üzemi anyagok, készülékek és 
szerszámok előirányzása és megbízatás esetén 
azoknak igazgatósági beszerzése.

6. Ezeknek az anyagoknak, készülékeknek 
és szerszámoknak igénylése (megrendelése), az 
ezek raktározására előírt szolgálat; az idevo
natkozó számadások; a postahivataloknak, mű
szerész-, gépész- és garageműhelyeknek, to
vábbá vonalfelvigyázóknak ellátása készülé
kekkel, készülékalkatrészekkel, üzemi anyaggal, 
illetve építési anyaggal és szerszámokkal, azok 
készletének ellenőrzése, rovancsolása és 
számadásaik felülvizsgálása, a B. szakleltár 
ügyei.

7. Az ügykörébe tartozó ügyekben vállal
kozókkal és szállítókkal az igazgatóság hatás
körébe tartozó tárgyalások vitele és azok ke 
reseti összegének folyósítása.

8. A vasutakat és magánosokat terhelő 
fenntartási átalányokról és építési költségekről, 
továbbá a postahivatalok költözése folytán a 
postamestereket terhelő költségekről szóló 
számlák kiállítása és azok összegeinek behaj
tása. Az ilyen ügyekben emelt felszólalások tár
gyalása igazgatósági hatáskörben. (Magánhasz
nálatú berendezésekhez állami támszerkezetek 
igénybevétele esetén azonban a fenntartási áta
lányokat az egyéb illetékekkel együtt az üzleti 
osztály szedeti be a felektől.)

9. Vonal és helyi telepek nagyságának és 
elosztásának megállapítása és az e tárgyban 
szükséges összes intézkedések.

10. Az új vezetékek és táviró- és távbeszélő
hivatalok létesítésére vonatkozó felső rendele
tek közlése a .táviró és távbeszélő üzleti osz
tállyal és közlése az előírt időben a berendezé
sek üzembevételéhez és az előírt jelentések 
megtételéhez szükséges adatoknak. Ugyanez a 
megszüntetett berendezésekre vonatkozólag.

11. A táviró és távbeszélőberendezéseken 
fellépő zavarok elhárítása és azok tárgyalása 
a beérkező jelentések alapján. A vonalfelügye
leti hivatalok ellenőrzése.

12. A táviró- és távbeszélőberendezéseken 
okozott rongálások tárgyalása és az okozott
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károk megtérítése iránt szükséges intézkedések 
megtétele, kivéve a peres ügyeket.

13. A műszaki végrehajtószolgálatot ellátó 
személyzet vasúti és egyéb szabadjegyszükség- 
létének összeállítása és a jegyek kezelése. Az 
ügykörébe tartozó szolgálatban szükséges sza- 
badjegyutalványok és szabadjegyek kiállítása 
és kezelése.

14. A műszaki végrehajtószolgálattal össze
függő nyilvántartások, térképek és előjegyzé
sek, az ügykörével összefüggő statisztikai ada
tok gyűjtése és összeállítása.

15. A postahivatalok táviró kapcsolási raj
zainak elkészítése, intézkedés azok kifüggesz
tése iránt.

16. A műszaki szolgálatot végző személy
zet oktatása és gyakorlati kiképzése, továbbá 
a postahivatalok személyzetének a műszaki 
újításokkal való megismertetése.

A műszaki szolgálatot végző személyzet 
ellenőrzése, szolgálati és munkabeosztása, meg
bízása, szabadságolása és helyettesítése, rend
kívüli és éjjeli szolgálata és lótartási ügyei. A 
személyzet kirendelése külső szolgálatra. Ja
vaslattétel az igazgatóság vezetőjének a sze
mélyzet kinevezése, áthelyezése, jutalmazása, 
segélyezése, megbüntetése iránt.

17. A műszaki szolgálat ellátására szüksé
ges személyzet létszámának emelése, vagy le
szállítása és a rendszeresített állások betöltése 
tárgyában szükséges igazgatósági előterjeszté
sek elkészítése.

18. A műszaki szolgálatban alkalmazott 
munkások és egyéb órabéres személyzet felvé
tele, elbocsátása, nyilvántartása, illetményei és 
egyéb személyi ügyei, kivéve a baleseti, öreg
ségi és rokkantsági ellátási ügyeket. Ez utób
biakra adatszolgáltatás.

19. Erősáramú villamosberendezések ügyei. 
Azok nyilvántartása és ezeknek, valamint a 
közérdekű és magánhasználatú táviró- és táv
beszélő- és villamosjelzőberendezések helyszíni 
ellenőrzése. Az erősáramú villamosberendezé
sek ügyében a kereskedelemügyi minisztérium 
XVII. szakosztályával, mint az igazgatóság mű
szaki osztálya közvetlenül érintkezik és levelez.

20. Rádióállomások műszaki ügyei és azok 
ellenőrzése, kivéve a budapesti táviró és táv
beszélő igazgatóság hatásköre alá tartozó terü
letet. Az észlelt és panaszolt zavarok felderí
tése és megszüntetése.

21. Az ügykörébe tartozó ügyekben emelt

panaszok megvizsgálása és elintézése igazgató- 
sági hatáskörben.

22. Házépítési, átalakítási, valamint az 
ezekkel összefüggő gépészi, központi fűtési, 
villamosvilágítási és egyéb műszaki ügyek, 
amennyiben azok az igazgatóság hatáskörébe 
tartoznak.

23. Budapest kivételével az igazgatóság te
rületén állomásított posta gépjárművek, mozgó- 
postakocsik és egyéb gépi berendezések üzemé
vel és fenntartásával kapcsolatos műszaki 
ügyek.

24. Távbeszélő előfizetők elfogadása, 
amennyiben az az igazgatóság ügykörébe tar
tozik. Állomások, alközpontok, mellékállomá
sok bekapcsolásához és azok műszaki munkát 
igénylő összes időközi változásai folytán szük
séges összes intézkedések. A kincstári hivata
lok jelenlegi ügyköre ezen teendők körül to 
vábbra is megmarad.

25. Az ügykörébe utalt egyéb műszaki 
ügyek.

Az igazgatóság többi ügyosztályának ügy
köre ennek megfelelően módosul.

A táviró, távbeszélő és rádió üzleti és ke
zelési 5. ügyosztály ügyköre pedig ennek meg
felelően a következő:

1. Táviró és távbeszélő üzleti, kezelési, díj
szabási és számadási ügyek. Az ügykörébe tar
tozó szolgálatra vonatkozó költségvetés qssze- 
állítása és az e célra engedélyezett hitel fél
használása és nyilvántartása.

2. A táviró, távbeszélő és rádió kezelési és 
közvetlen irányítási szolgálat ellátására szüksé
ges személyzet létszámának felülvizsgálása és 
ennek megállapítására nézve javaslattétel az 
igazgatóságnak.

3. A távíró, távbeszélő és rádió kezelési 
szolgálatot ellátó személyzet szolgálati és 
munkabeosztásának felülvizsgálása. E személy
zet kiképzése és továbbképzése,

4. A hivatalok táviró és távbeszélő kezelési 
szolgálatának helyszíni megvizsgálása.

5. Táviró- és távbeszélővezetékek és ilyen 
hivatalok létesítésére és megszüntetésére ja
vaslattétel az igazgatóságnak kezelési és for
galmi szempontból. Vezetékek igénybevétele.

6. Uj vezetékek és hivatalok üzembevétele. 
Ideiglenes hivatalok felállítása. Véleményezés 
a meglevő távolsági hálózat átcsoportosítására 
és hivatalok átkapcsolására.

209
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. 7. Vasúti távírók meghatalmazása magán- 
táviratok kezelésére. Magántáviró hivatalok. 
Mindezek üzleti ügyei.

8. Hivatalok táviró és távbeszélő szolgálati 
idejének megállapítására javaslattétel. Rendkí
vüli és különleges táviró- és távbeszélőszolgála
tok. Állandó összeköttetések.

9. Táviró és távbeszélő vezetéklajstrom., 
hivatalok névsora, hívójelek, távbeszélő előfi
zetők névsora. Táviró és távbeszélő kezelési, 
forgalmi statisztika.

10. Táviratirányítás.
11. Táviró és távbeszélő díjhátralékok. Be

hajthatatlan díjkövetelések. Díjtérítések. Ma
gánhasználatú berendezésekhez állami támszer- 
kezetek igénybevétele esetén a fenntartási 
átalányok behajtása.

12. A táviró és távbeszélő kezelés elleni pa
naszok és felszólalások.

13. Táviratkézbesítés.
14. Távbeszélő előfizetők átírása, címválto

zása, társelőfizetők. Bérelt beszélgetések.
Kedvezményes díjú távbeszélő állomások.
Távbeszélő alapkönyvek.
15. Rádióüzleti, díjszabási és jogi ügyek, 

orvhallgatók és engedéllyel nem bíró rádióké
szülék stb., kereskedők és ilyen készülékeket 
gyártók, illetve előállítók felkutatása és felje
lentése, a budapesti táviró-távbeszélő igazgató
ság hatáskörén kívül eső területen.

16. Közérdekű és magánhasználatú táviró 
és távbeszélő villamos jelzőberendezések nyil
vántartása és azok ügyeinek tárgyalása, kivéve 
a budapesti táviró és távbeszélő igazgatóság 
hatáskörébe eső területen levőket.

17. Az ügykörébe utalt egyéb üzleti és ke
zelési ügyek.

Ezt az intézkedést az 1923. évi P. R. T. 61. 
számában közzétett 24.314. számú és az 1926. 
évi P. R. T. 9. számában megjelent 1.547. és 
1.780. számú rendeleteknél elő kell jegyezni, a 
114.664/1918. szám alatt a m. kir. posta és táviró 
kerületi műszaki felügyelőségek részére kiadott 
szabályzat pedig a 6., 8. és 21—30. §§-ok kivé
telével hatályát veszti. Ezek a §§-ok a szabály
zat kiadása óta megjelent idevonatkozó rende
letekkel módosított értelemben érvényben ma
radnak.

Budapest, 1929. évi május hó 14-én.

Az utalványleszámolásnak központosítása. 
20.865.

A postautalványforgalom rohamos fejlő
dése folytán ismét szükségessé vált az utalvány

leszámolási szolgálatnak a központosítása. E 
célból 1930. évi január hó 1-től kezdődő ha
tállyal a következőket rendelem:

1. A m. kir. posta külföldi utalványkicserélő 
hivatalának elnevezése „A m. kir. posta utal
ványleszámoló hivatalá”-ra módosul. Rövidített 
távirati címe: Utlesz.

2. Az összes postahivataloknál a jelzett 
időponttól az 1924. évi P. R. T. 59. számában 
közzétett 20.542. számú rendelet 5. pontjában 
foglaltaktól eltérően nem a hó 1-től 10-ig, 11-től 
20-ig és 21-től a hó végéig, hanem 1-től 15-ig és 
15-től a hó végéig terjedő időre kell külön utal
ványbevételi naplót használni, úgy a bel-, mint 
a külföldi utalványbefizetéshez. A 16-án hasz
nálatba veendő utalványbevételi naplóra a kö
vetkező bevételi számot előre fel kell jegyezni.

3. A postamesteri hivatalok és azok a kincs
tári hivatalok, melyeknél az utalványösszegek 
nem háznál fizettetnek ki, a jelzett időponttól 
nem mint eddig a hó 1-től 10-ig, továbbá 11-től 
20-ig és 21-től a hó végéig, hanem a hó 1-től 15-ig 
és 16-tól a hó végéig terjedő időre használnak 
külön kifizetési naplót és a 16-án használatba 
veendő utalvány kifizetési naplóra a következő 
kifizetés folyószámát előre feljegyzik.

4. A hivatalok utalványszámadásaikat az 
1924. évi P. R. T. 59. számában közzétett 20.542. 
számú rendelet E. fejezetében elrendelt módon 
összeállítva nem az előttes postaigazgatóság
hoz, hanem a „A m. kir. posta utalványleszá
moló hivatala Budapest” címre küldjék.

5. Az utalványbevételi naplókat minden hó 
15-én és a hó végén úgy a kincstári, mint a 
postamesteri hivatalok a kifizetési naplókkal 
együtt szintén az utalványleszámoló hivatalhoz 
küldjék be. A sommázatokat továbbra is a havi 
pénztárszámadás mellékleteként a m. kir. posta 
központi számvevőségéhez kell felterjeszteni, 
amely azokat előzetes összehasonlítás után, ha
ladéktalanul a m. kir. posta utalványleszámoló 
hivatalának megküldi.

6. Az utalványszámadást tartalmazó borí
ték címkéjén címzésként az előttes igazgatóság 
helyett az utalványleszámoló hivatal címét kell 
felírni, míg új címkék megfelelő címzéssel új
ból kiadatnak.

Ehhez képest az igazgatóságokat a beveze
tésben meghatározott időponttól az utalvány- 
számadások felülvizsgálata alól felmentem.

Budapest, 1929. évi május hó 14-én.

F ővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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T A R T
Címadományozás.
Lefoglalandó sajtó term ékek.
Olaszországba és gyarm ataiba szóló értéklevelek és 

értékdobozok értékhatárának  felemelése.
Címzett kívánságára tö rténő  express kézbesítés díja. 
A hivatalos levelek átalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése tárgyában.
Változás ia légipostaforgalom  m enetrendjében. 
Táviratok útirányának jelzése.
Figyelmeztetés a távíró-, távbeszélő- és rádiókezelés. 

nél tapasztalt rendellenességek tárgyában.
Változás a  Táviró-DíjiSzabíás-han.
A  rádióelőfizetők névsorának közlése magánfelekkel.

Címadományozás.
20.860.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére Egyedi Andor posta műszaki ta
nácsosnak a posta műszaki igazgatói, továbbá 
Déváid Dezső, Nyiredy Lajos, Madarász Gusz
táv postafőfelügyelőnek a postahivatali igaz
gatói, végül Huszár Károly, Höhne Károly, 
Sanits Sándor, Galgó József, Herritz Rezső, 
Zilahy Gyula, Novak György, Vétek Lajos és 
Laux József postafelügyelőknek a postafőfel
ügyelői címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1929. évi május hó 7. 
napján.

Horthy s. k.
Herrmann Miksa s. k.

Lefoglalandó sajtóíemrékek.
I.

21.868.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1929. évi május hó 15-én kelt 
B. I. 5.182/2. 1929. számú végzésével az Újvári

A L O M
Rádióelőfizetők gyűjtéséért k itűzö tt ju talm ak szét

osztása.
Forgalomkíöri változások.
A  mozgó- (kalauz-) posták  jegyzékének helyesbítése. 
Szünetelő ügynökség megnyitása.
Kinevezés.
Átminősítés.
Orvosi megbízatás Flévízfürdőn.
Pályázati hirdetm ények postam esteri állásra. 
Pályázati hirdetmény, postaügynöki állásra. 
K im utatás a  létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Péter szerkesztésében megjelent, a Pallas Iro
dalmi és Nyomdai Rt. nyomdájában előállított 
„Magyar zsidó lexikon” című könyv lefoglalá
sát 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, 1929. évi május hó 18-án.

II.
20.882.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi május hó 10-én kelt 
B. 5.458/2. 1929. számú végzésével a Budapesten 
Orbis könyvkiadóvállalat, Sándor József és 
Társa cég felelős kiadásában megjelent és 
Thália Kultúra Kő- és Könyvnyomdái Mű- 
intézet Rt., Budapest, V., Csáky-utca 14. sz. 
nyomdájában előállított „Korunk erkölcsei” 
feliratú könyv 291. oldalán levő, Miss Európa 
1929. Simon Böske kisasszony (Photo Angello) 
szöveggel ellátott képes ábrázolatú sajtótermék 
lefoglalását rendelte el.

A lefoglalás tehát nem az egész könyvre,
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hanem annak csak az említett 291. oldalára ter
jed ki.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött példá
nyaiból a kérdéses oldalt ne szállítsák és ne 
kézbesítsék, hanem azt vegyék ki és a buda
pesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1929. évi május hó 16-án.

Olaszországba és gyarmataiba szóló értékleve
lek és értékdobozok értékhatárának felemelése.

19.841.

Az olasz igazgatás az értéklevelek és érték
dobozok értékhatárát az eddigi 2000 arany
frank helyett 2732 aranyfrankban állapította 
meg.

Felhívom a hivatalokat, hogy a Kivonatos 
Díjszabás 48. oldalán az értéklevelek és érték
dobozok táblázatának 4. hasábjában Olaszor
szágnál és gyarmatainál a „2000” összeget he
lyesbítsék „2732”-re. A 6. hasábban lévő „10.000 
líra” szöveg változatlan marad.

Budapest, 1929. évi május hó 18-án.

Címzett kívánságára történő express kézbesítés
díja.

19.590.

A P. Ü. Sz. 94. §. 1. pontjában foglaltak 
kapcsán közlöm, hogy abban az esetben, ha va
lamely küldemény express kézbesítését a cím
zett kívánta, vagy ha élő állatnak külön kül
dönccel való kézbesítése vált szükségessé, cím
zett belterületen a belföldről eredő küldemé
nyek után a belföldi forgalomban, a külföldről 
eredő küldemények után pedig a külföldi for
galomra megállapított expreszdíjat tartozik a 
kézbesítés alkalmával megfizetni.

Ugyanily elv szerint kell az express díjat 
szedni akkor is, midőn a P. Ü. Sz. 97. §. 2. pontja 
értelmében a postahivatalok által kiadott kül
demények után ily díj esedékes.

Budapest, 1929. évi május hó 11-én.

A hivatalos levelek átalányozására jogosultak 
névjegyékének kiegészítése.

20.813.
A földmívelésügyi, illetőleg a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter úr kívánságára a hi
vatalos levelezés átalányozására jogosultak so
rába pótlólag felvettem a „M. kir. Országos 
Állategészségügyi Intézet Budapest”, illetőleg 
a „M. kir. Vámőrtisztképző Tanfolyam Eger, 
Pécs” című szerveket.

A hivatalok az 1924. évi július 7-iki P. R. T. 
51. számában közölt névjegyzék XI. részének
12. tételeként az állategészségügyi intézetet és 
XII. részének 10. tételeként az egri s pécsi vám
őrtisztképző tanfolyamot vegyék fel.

Budapest, 1929. évi május hó 17-én.

Változás a légipostaforgalom menetrendjében.
22.140.

A Magyar Légiforgalmi Rt. 1929. évi május 
hó 21-től kezdődően a Budapest—Wien-i útvo
nalon üzembe helyezte második járatát is. 
(Lásd. P. R. T. 1929. 15. 18.373. sz. rend.)

Ennek a második járatnak a repülőgépei, 
—- vasárnap kivételével — a mátyásföldi repülő
térről 17 órakor indulnak és Wienbe 18.45-kor 
érkeznek.

Ezekkel a repülőgépekkel csak a Wienbe 
szóló légipostaküldeményeket kell továbbítani, 
mert Wienből egyéb, külföldre a repülőgépnek 
aznap csatlakozása már nincs.

Ennek a második járatnak repülőgépei 
Wien felül reggel 9.50-kor érkeznek a mátyás
földi repülőtérre.

A budapesti és a vidéki kincstári posta- 
hivatalok a légipostaforgalom igénybevételére 
vonatkozó hirdetményen ezt az új légi járatot is 
jegyezzék be.

Budapest, 1929. évi május hó 22-én.

Táviratok útirányának jelzése.
13.530.

Tudomásomra jutott, hogy a külföldre 
szóló táviratok feladása alkalmával a felvevő al
kalmazottak a feleknek a távirat útirányára vo
natkozó kívánságait nem veszik figyelembe és a 
feleket a „fii”, illetve „anten” jelzés mellőzé
sére, illetőleg az Európán kívüli forgalomban 
bizonyos utak igénybevételére rábeszélni igye
keznek.
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A T. Ü. Sz. 21. §. 3. pontja, illetve a Táviró- 
Díjszabás 8. oldalán foglaltak szerint „a feladó
nak joga van határozni afelett, hogy távirata 
vezetékes távíróval vagy drótnélküli (rádió) 
távíróval nyerjen-e továbbítást. Az első eset
ben a felvevő alkalmazott a távirat bevezető 
részében a hivatalos megjegyzések rovatába 
„Fii”, a második esetben „Anten” jelzést köte
les írni”.

Ugyancsak a távirat bevezető részében a 
hivatalos megjegyzések rovatába veendő fel az 
út esetleges közelebbi megjelölése (via) is, me
lyet az európai díjrendszerű forgalomban csak 
azokkal az országokkal való viszonylatban kell 
feltüntetni, melyeknél azt a Táviró-Díjszabás 
jelzi. Az Európán kívüli díjrendszerű forgalom
ban a via jelzést a feladónak mindig alkalmazni 
kell, kivéve az Észak-Amerikával, Közép- 
Amerikával és Nyugat-Indiával való forgalom
ban, ahol a Radio Varsovie út kivételével a 
többi rádió és kábel utak díjai egyenlősíttettek 
és ezért — bár a feladónak jogában áll a köve
tendő utat itt is megjelölni — az átjelzés nem 
kötelező. Az ezekben a viszonylatokban útjel
zés nélkül feladott táviratokat a posta a kábe
lek és ezekkel egyenlősített rádióutak díjtéte
lével díjazza meg és azon az úton továbbítja, 
mely a mindenkori továbbítási viszonyok fi
gyelembevétele mellett gyorsaság és biztonság 
szempontjából a legelőnyösebb.

A rádióleveleknél és hétvégi táviratoknál a 
feladónak a táviratokat az utóbb említett or
szágokba is el kell látnia útjelzéssel.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy ha táv
iratot fii vagy anten, illetve útirány jelzéssel 
hoznak feladásra, a fii vagy anten jelzésen, ille
tőleg a megjelölt útirányon a maguk részéről, 
— tekintet nélkül arra, hogy olcsóbb út is áll 
rendelkezésre vagy nem — ne változtassanak.

Ha a feladó olyan országba szóló távirat
nál, melybe az útirány jelzés kötelező, nem írt 
elő útirányt, ezt a hiányt vele pótoltatni kell. 
A felvevő alkalmazottak azonban szigorúan 
tartózkodjanak attól, hogy egyes útirányokat 
propagáljanak és a feleket az útirány megvá
lasztásában befolyásolják.

Ami az Észak-Amerikával, Közép-Ameri- 
kával és Nyugat-Indiával való forgalmat illeti, 
a feladó által útjelzéssel el nem látott és a 
Táviró-Díjszabásban I. hasáb díjtételével díja
zott táviratokat útjelzéssel ellátni a hivatalok
nak nem kell; ezekre a táviratokra az útirányt

a budapesti központi táviróhivatal jegyzi fel az 
irányításnál.

Budapest, 1929. évi április hő 26-án.

Figyelmeztetés a táviró, távbeszélő és rádió 
kezelésnél tapasztalt rendellenességek tárgyá

ban.
11.183.

A postahivatalok táviró-, távbeszélő- és 
rádiószolgálatának központilag történő ellenőr
zésénél azt tapasztaltam, hogy a hivatalok 
(központok) nagy része a táviró-, távbeszél
és rádiókezelésre és számadástételre vonatkozó 
szabályokat és rendeleteket nem tartja be.

A legsűrűbben előforduló hiányosságok és 
szabálytalanságok a következők:

1. A táviratokban előforduló törlést vagy 
beszúrást a feladóval a táviraton nem ismerte
tik el. (T. Ü. Sz. 13. §.)

2. A közönséges magántáviratoknál a 
távirat osztálya című rovatba a „P” jelzést, jól
lehet az nincs előírva, csaknem minden egyes 
esetben beírják, ellenben az állami, szolgálati 
és sürgős táviratokról az előírt S. A. D. megje
lölést gyakran elhagyják. (T. Ü. Sz. 29., 33. és 
41. §§•)

3. A táviratokra nem a tényleges felvételi 
időt jegyzik fel.

4. Fizetett válasszal feladott táviratoknál 
még mindig nem a válaszért fizetett összeget, 
hanem a fizetett szavak számát írják a cím elé 
és a távirat díjának kiszámításánál a szódíjhoz 
és a válaszdíjhoz a válaszlap árát is hozzászá
mítják. (T. U. Sz. 42. §. és P. R. T. 1926. 61. sz.)

5. A 16—18 óra közt belföldi korlátolt szol
gálatú hivatalokhoz feladott táviratok „Hivata
los megjegyzés” rovatán az előírt „korlátolt” 
jelzést nem tüntetik fel és nem is továbbítják. 
(T. Ü. Sz. 12. §. és P. R. T. 1924. 23. sz.)

6. Az utalványtáviratokról az „Mdt” jel
zést elhagyják. (T. Ü. Sz. 53. §.)

7. A segédkönyveket nem javítják rendsze
resen és a táviratokat általában felületesen dí
jazzák; a Táviró-Díjszabás-ban megállapított 
pótdíjat vasárnap és Szent István napján a kül
földre szóló magántáviratok után is beszedik, 
illetőleg felszámítják, holott a pótdíjat _csak a 
belföldi forgalomban feladott táviratok után 
kell felszámítani. (T. U. Sz. 22. §.)

8. A Számív felső része sorszámmal, a hi
vatalvezető (postamester) kézjegyével és a
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hely- és kelti bélyegzőlenyomattal nincs ellátva 
(P. R. T. 1921. 18. sz.); a számívben gyakori a 
vakarás és törlés.

9. A Számív készpénzben szedett távirási 
díj rovatának napi összege a „Megjegyzés” ro
vatban számmal és betűvel nincs kiírva és az 
összeg átvételét az átvevő nem ismeri el. (P. R. 
T. 1921. 18. sz.)

10. A vezetékjegyzökönyvbe, illetőleg a ve
zeték- és kiadójegyzőkönyvbe a szolgálat át
vételét és a vezeték állapotára vonatkozó ada
tokat nem jegyzik be; a vezeték- és kiadó
jegyzőkönyv 7—11. rovatait nem töltik ki; a 
kézbesített táviratok előjegyzését hiányosan 
vezetik. (P. T. Sz. Gy. IV. rész 8. oldal.)

11. Az érkezett táviratokat a kézbesítővel 
záratják le ahelyett, hogy azokat a leadó tiszt
viselő (postamester) személyesen zárná le. (P. 
T. Sz. Gy. IV. i;ész 64. oldal.)

12. Az órajelet nem veszik rendesen és az 
időjelzést a közönség által hozzáférhető he- 
lven naponként nem függesztik ki. (P. T. Sz. 
Gy. IV. rész 73. oldal, T. Ü. Sz. 36. §.)

13. A kézbesítendő állami, szolgálati, sür
gős táviratokra a kézbesítő figyelmessé tétele 
céljából az előírt nagy S. A., illetőleg D. betűt 
színes irónnal nem jegyzik fel és e táviratokat 
nem kézbesítik elsőbbséggel. (P. T. Sz. Gy. IV. 
rész 64. oldal.) !

14. A sorszámmal esetleg még el nem látott 
átmenőlapokat és kézbesítendő távirati űrlapo
kat használatbavétel előtt sorszámmal, a soron- 
kívül kezelendő pénztári és átmenő táviratokat 
pedig „express” jelzővel nem látják el. (P. R. 
T. 1917. 150. sz.)

15. A vevény nélkül kézbesítendő táviratok 
vevényeire a kézbesítés idejét és a saját név
aláírását a kézbesítővel nem jegyeztetik fel. 
(P. R. T. 1924. 23. sz.)

16. A táviratokat a hivatalvezető, ellenőrző 
tisztviselő (postamester) még aznap, de legké
sőbb másnap nem vizsgálja felül és a hiányok 
pótlása iránt nem intézkedik. (P. R. T. 1921.
18. sz.) A továbbítási adatokat mielőbb, de min
denesetre még aznap felül kell vizsgálni.

17. A hitelezett távirási díjakat az érdekelt 
feladó nyugtájának „Részletezés”-ébe nem min
dennap jegyzik be, hanem a részletezést a hó 
végén állítják össze. (P. R. T. 1921. 18. sz.)

18. A továbbított táviratokat nem őrzik zár 
alatt. (P. T. Sz. Gy. VII. rész. 174. oldal.)

19. A táviró szalagtekercsek elejére és vé
gére a vezeték számát, évet, hónapot, napot és 
órát, az átkötő szalagra pedig a tekercsben fog
lalt első és utolsó távirat számát nem jegyzik 
fel, a betelt papírtekercseket nem az előírt mó
don és nagyságban készítik. (P. R. T. 1902.
27. sz.)

20. A távbeszélőjegyek olvashatatlanul és 
hiányosan vannak kiállítva. A hívott központ 
neve nem a Táviró- és Távbeszélőhivatalok 
Névsorában felvett néven, hanem rövidítve 
van feljegyezve. A távbeszélőjegyekre a díjöv 
száma és az esedékes beszélgetési díj nincs 
színes irónnal feljegyezve és gyakran hiányzik 
róluk a beszélgetés kezdete, vége, időtartama, 
faja, osztálya vagy a kezelő aláírása. A nyilvá
nos állomásról kezdeményezett beszélgetések 
távbeszélőjegyemek „Hívó” rovatába a beszélő 
fél nevét nem jegyeztetik be, az „Előjegyzési 
szám” rovatba pedig a távbeszélő napló vonat
kozó tételszámát rendszerint nem írják be. (P. 
R. T. 1921. 18 sz., Kezelési és Számadástételi 
Utasítás 5. §.)

21. A távbeszélő naplót felső szélén sor
számmal, a hivatalvezető (postamester) kézje
gyével és a hely- és keltibélyegző lenyomattal 
nem látja el. (Kezelési és Számadástételi Utasí
tás 8. §. 1. p.)

22. A kezelők a nyilvános állomásról beje
lentett, de visszavont vagy törölt beszélgetések
ről kiállított távbeszélőjegyek hátoldalán a 
visszafizetett összeget a féllel nem nyugtáztat
ják. Ilyen esetben a díjtérítés összegét nemcsak 
számmal, hanem szóval is ki kell írni. (Kezelési 
és Számadástételi Utasítás 8. §. 2. p.)

23. Sok hivatal a Tb. U. Sz. 51. §. 8. pont
jában felsorolt díjköteles törlés eseteit nem is
meri és ennek folytán törlési díjat gyakran 
nem szed, illetőleg hitelezett beszélgetéseknél 
nem számít fel.

24. A szolgálati beszélgetésekről távbeszélő
jegyet ritkán állítanak ki, vagy ha kiállítanak, 
annak hátlapjára a beszélgetés tárgyát röviden 
nem jegyzik fel. (P. R. T. 1912. 62. sz.)

25. Az ad. nr. 3.956/1922. szám alatt kiadott 
„Kezelési és Számadástételi Utasítás” 6. §-ában 
foglalt rendelkezés ellenére a háromperces tá
volsági beszélgetéseket is egyeztetik.

26. A hivatalvezetők (postamesterek) a 
távbeszélgetések helyes díjazását, a díjak he
lyes elszámolását s az összesítő kimutatás díj
rovatait időnként, de legalább havonként há-
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romszor nem vizsgálják felül. (Kezelési és Szám- 
adástételi Utasítás 10. §. 1. p.)

27. A távbeszélő kezelők késedelmesen je
lentkeznek, a dugózsinórokat kíméletlenül ke
zelik, nem a belső dugóval jelentkeznek s a je
lentkezésnél, valamint az előjegyzések közvetí
tésénél a Kezelési és Számadástételi Utasítás 5. 
és 6. §§-aiban előírt szabályokat nem tartják be.

28. Vannak olyan helyiteleprendszerű (LB) 
központok, ahol az a tarthatatlan kezelési rend
szer kapott lábra, hogy a hívott állomást a 
helyi forgalomban nem a központ kezelője, ha
nem a hívó csengeti fel. Másutt pedig az a szo
kás, hogy a távbeszélő lejelentők mozgó táb
lácskáit állandóan lent hagyják, minek követ
keztében a kezelők a lecsengetésekről nem 
vesznek tudomást s a köteles megfigyelést is 
elmulasztva, az összeköttetéseket késedelmesen 
csak hosszabb idő múlva bontják.

29. Gyakori eset az is, hogy a hosszabb 
áramkörökön és több közbeeső központokon 
át kapcsolt beszélgetések nehezen hallhatók, 
vagy pedig egyáltalán nem sikerülnek.

A beszélgetések sikertelenségének ebben az 
esetben legtöbbször az az oka, hogy az áram
körbe bekapcsolt közbeeső hivatalok, vagy kí
váncsiságból, vagy saját beszélgetéseiknek 
gyorsabb közvetítése céljából szabályellenesen 
belépnek az áramkörbe, sőt az is megtörténik, 
hogy megfigyelés és ellenőrzés nélkül végállo
másként kapcsolnak, vigyázatlanságból a vo
nalba becsengetnek s ezzel a már folyamatban 
levő beszélgetéseket megzavarják, illetve meg
szakítják.

30. Megállapítást nyert az is, hogy távbe
szélő központtal bíró községek területéről más 
község (város) központjába kapcsolt távbe
szélő állomások előfizetői a Tb. Ü. Sz. 28. §. 10. 
pontjának utolsó bekezdésében foglalt rendel
kezések ellenére a díjszabásszerű előfizetési díj 
kétszerese helyett tévesen csak egyszeres elő
fizetési díjjal vannak megterhelve, minek foly
tán a m. kir. posta hónapról-hónapra az egy
szeres előfizetési díjjal károsodik.

31. A legtöbb hivatal, ha hónap közben új 
előfizetői állomást kapcsolnak be, az új állo
más után nem a tarifaszerű teljes havi összeg
gel, hanem csak töredékösszeggel terheli meg 
magát (26.107/X. 1924. sz. rendelet) s a bekap
csolás hónapjára előírt és tényleg töredék- 
összegben beszedett előfizetési és vonalfenntar

tási díjak közti különbségről jegyzéket nem 
készít.

32. Sok hivatal a díjváltozásokat a táv
beszélő díjnyilvántartásban és az alapkönyvben 
nem vezeti keresztül és a díjnyilvántartáson 
havi összesítést nem készít. (26.107/X. 1924. sz. 
rendelet.)

33. A rádió díjnyilvántartást és a kartoték
lapokat nem a rádiórendelet végrehajtási utasí
tásának 23. pontjában előírt módon vezetik, il
letőleg kezelik.

iNyomatékosan figyelmeztetem a hivatalo
kat, hogy ezeket a rendellenességeket feltétle
nül kerüljék, mert ellenkező esetben az érde
kelt alkalmazottak ellen büntetőleg fogok el
járni.

Ez alkalommal külön is kiemelem,' hogy az 
áramkörbe csak akkor szabad belépni, a figye
lőket pedig csak addig szabad nyitva hagyni, 
amikor, illetve ameddig arra a beszélgetések 
ellenőrzése, vagy az áramkör elfoglaltságának 
pillanatnyi megfigyelése miatt okvetlenül szük
ség van.

A középállomásoknak szigorúan köteles
ségükké teszem, hogyha a figyelőbe történt 
pillanatnyi belépés alkalmával beszélgetést nem 
hallanának, külön kérdezzék meg, hogy „be- 
szélnek-e” és az áramkört csak akkor vegyék 
igénybe, ha ezen kérdezősködésükre nem kap
nak választ.

Különösen figyelmeztetem a kir. hivatalo
kat és a gyüjtőközpontokat, hogy a sorozatos 
kezelésre vonatkozólag a Távbeszélő Kezelési és 
Számadástételi Utasítás 6. §. 4. pontjában meg
állapított szabályokat a legpontosabban tartsák 
be, mert az olyan áramkörön, amelybe kettőnél 
több központ van bekapcsolva, csakis így lehet 
a forgalom lebonyolítását biztosítani.

A hivatalok az összes távbeszélő állomások 
díjazását azonnal vizsgálják felül abból a szem
pontból, hogy a távbeszélő központtal bíró más 
község területéről bekapcsolt állomások elő
fizetői kétszeres előfizetési díjjal s az összes 
külterületi állomások előfizetői a díjszabásszerü 
vonalfenntartási díjjal meg vannak-e terhelve? 
Az eltéréseket a hivatalok előttes igazgatósá
guknak (X/8. ügyosztálynak) haladéktalanul je
lentsék s a díjkülnbözetek előírására és besze
désére kérjenek utasítást.

Az igazgatóságokat (a postavezérigazgató
ság 8. és 9. ü. o.) pedig felhívom, hogy a kerü
leti biztosok és más ellenőrző tisztviselőik út
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ján szigorúan ellenőrizzék a táviró- és távbe
szélőkezelést és rádiószolgálatot és ahol sziik- 
ges, a személyzetet a követendő szabályokban 
és rendeletekben foglaltakra nézve megfelelő 
útbaigazításokkal lássák el. Azokat pedig, akik 
a rendes és szabályszerű munkához hozzá
szokni nem tudnak, vagy nem akarnak, az igaz
gatóság, illetve a postavezérigazgatóság 8. és 9. 
ügyosztályai szigorúan büntessék meg.

Minthogy az ország mindig több és több 
külföldi távbeszélőviszonylatba kapcsolódik be, 
a m. kir. posta jóhírneve is megkívánja, hogy 
a távbeszélőnél alkalmazott személyzet úgy 
kezeljen, amint azt a szabályok előírják.

Az igazgatóságok a postakiadók vizsgázta
tásánál a legnagyobb szigorral járjanak el s a 
távíróból és távbeszélőből csak azokat képe
sítsék, akik a vizsgakövetelményeknek úgy el
méleti, mint gyakorlati szempontból kifogásta
lanul megfelelnek.

Budapest, 1929. évi május hó 13-án.

Változás a Távíró-Díjszabás-ban.
17.765.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-től 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül.

A 26. oldalon Guyana (angol): 2. Akyma 
stb. szódíja via Radio France 5.57 helyett 5.29; 
ugyanitt 3. Apoteri stb.-nél a következő új út
irányt és díjtételt kell írni: „via Radio-France 
. . . . 5.57”.

A 27. oldalon Guyana (francia)-nál via 
Radio France, 1. Mana, Regina stb. szódíja 8.17 
helyett 8.25 és 2. Többi hivatal szódíja 7.72 
helyett 7.80.

A 28. oldalon Surinam szódíja via Radio 
France—New York Radio 4.51 helyett 4.40.

Ugyanezen az oldalon Venezuela: 1. Por- 
lamar szódíja via Radio France 5.46 helyett 5.35.

A 39. oldalon Uj-Hebridák szódíja via 
Eastern- -Australie 4.92 helyett 4.56.

Budapest, 1929. évi május hó 18-án.

A rádióelőfizetők névsorának közlése magán
felekkel.
17.992.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a rádió
előfizetők névsorának közlése nem esik az 
adatszolgáltatás fogalma alá. A postahivatalok 
tehát a náluk nyilvántartott rádió előfizetők

névsorát az esetleg érdeklődő magánfeleknek 
is kiszolgáltathatják és a névsor összeállításáért 
címenként 2 fillér, de legalább 1 pengő külön 
munkadíjat kérhetnek.

E külön munkadíj teljes egészében azt az 
alkalmazottat illeti, aki a névsor összeállítását 
végzi.

A fenti rendeletem nem érinti a rádióren
delet végrehajtási utasítás tárgyában kiadott 
14.246. sz. rendeletem 5. c) (1927. évi P. R. T. 20. 
sz.) pontjának utolsó bekezdésében foglaltakat, 
vagyis hivatalos célokra a névsort továbbra is 
díjtalanul tartoznak a postahivatalok kiszol
gáltatni.

Ezt a rendeletemet a hivatalok az idézett 
rendeletem 5. c) pontjának utolsó bekezdésé
nél jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi május hó 14-én.

Rádióelőfizetők gyűjtéséért kitűzött jutalmak 
szétosztása.

16.096.
Hivatkozással a múlt évi P. R. T. 46. szá

mában közzétett 50.296. sz. rendeletemre érte
sítem a postahivatalokat, hogy az engedélyes 
Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. a rádió
előfizetők gyűjtéséért' kitűzött pénzjutalom 
összegét 3000 pengőről 6000 pengőre emelte fel. 
hogy az igazgatóságok (postavezérigazgatóság 
8. ü. o.) által felterjesztett alkalmazottak közül 
a lehetőség szerint minél többen legyenek juta
lomban részesíthetők.

Az engedélyes részvénytársaság által utó
lag felajánlott 3000 P-ből 10 drb 100 pengős és 
40 drb 50 pengős jutalmat rendszeresítettem, 
úgyhogy összesen 73 pénzjutalom és 100 drb. 
detektoros készülék kerül szétosztásra, amelyet 
a következő alkalmazottak kapnak:

I. Pénzjutalmak:
Zilahi Sebes Ödön postamester, Nagyté

tény 500 P-t,
Laczkovich Andor postamester, Fegyver

nek 1. 300 P-t,
Lelkó Mária postakiadónő, Szentendre 

200 P-t.
a) Egyenként 100 pengőt: Maksay Eöse Zol

tán postamester, Simontornya; Kenessey Jó
zsef postamester, Szilasbalhás; Revilák Ádám- 
né postamesternő, Tab; De Adda Béla posta
mester, Ács; özv. Sosskó Jánosné postames
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ternő, Csanádapáca; Ary István postakiadó, 
Kispest; Nagy Vilma postamesternő, Alsóörs; 
Gyika Frigyes h. kisegítő, Kapuvár; Heszky 
Anna postamesternő, Felcsut; Bencsik Mária 
postakiadó, Ádánd; Kiss Vince postamester, 
Felsőgalla; Grünwald Eszter s.-ellenőr, Kisvárda; 
Blazdra Károly postakiadó, Harkány; Rittinger 
julia postakiadó, Kaba; Almay Gézáné posta
mesternő, Pécsvárad; Bozzay Mihály s.-ellenőr, 
Szombathely; Horváth Béláné postakiadó, Kun- 
szentmárton; Schäffer Lajos postamester, Me
zőhegyes; Straub János postamester, Gyömrő; 
Fűzi András s.-ellenőr, Körmend; Kapás Zol
tán postamester, Vecsés; Barbócz Ilona posta
kiadó, Komádi; Maros Antal s.-ellenőr, Kecs
kemét; özv. Pálfy Andorné postamesternő, Sa- 
jószentiván; Müller Mária postakiadó, Kiskun- 
lacháza; Almásy Sándor s.-ellenőr, Hódmező
vásárhely; Angyal Ferenc postamester, Elek; 
Petjsik Jenő postakiadó, Sarkad; Ruzsin Kata
lin postakiadó, Putnok; Pap Blanka postames
ternő, Dombegyháza.

b) Egyenként 50 pengőt: Lippenszky Ist
ván postamester, Sáp; Kiss Ernő postakiadó, 
Verpelét; dr. Komlós Balázs főtiszt, Kiskunha
las; Lipovniczky Rezső postamester, Bodvaszi- 
las; Dávid Sándor postamester, Csongrád; 
Weiser Lászlóné postaügynök, Szilágyitelep; 
Kruig Gyuláné postakiadó, Kisbér; Parragh 
Zoltán postamester, Nagyszénás; Tóth Emilia 
postakiadcj, Tjiszaroff; Ábri Gyula postames
ter, Dunavecse; Jálos István postakiadó, Hetes; 
Olasz Imre kisegítő, Balatonalmádi; Roszkovetz 
Gábor postamester, Csengőd; Koós Sándor s.- 
ellenőr, Kisújszállás; Némedy Árpád postai
kiadó, Tiszaföldvár 1.; Verhás József posta
kiadó, Nagytétény; Krausz László postamester, 
Enying; Beszédes József postaküldönc, Csillag
hegy; Gömör Mihály altiszt, Pécs 1.; Unghváry 
Pál postamester, Tatabánya; vitéz Tóth Sán
dor postakiadó, Öcsöd; Herkner János posta
mester, Martonvásár; Renner Imre postames
ter, Szob; Pethó László postakiadó, Cinkota; 
özv. Leitner Gusztávné postamesternő, Duna- 
pataj; Kóta Ferenc postamester, Zsadány; Ma
jor Gyuláné postamesternő, Szepetk; Ke- 
menszky Margit postamesternő, Szerep; Barta 
József főtiszt, Baja; Bavandievic Mária posta
mesternő, Ónód; Vincze István kisegítő, Ság- 
vár; Tóth Viktor postamester, Kübekháza; 
Véght Andrásné postamesternő, Mezőgyán; 
Tóth János postamester, Csökmő; Székely Jo

lán segédtiszt, Budapest 2.; Dvorák Kálmán 
altiszt, Budapest 10.; Kovács János altiszt, Bu
dapest 62.; Nyiri Gáspár postamester, Diós
győr; Sebestyén László altiszt, Budapest 741.; 
Varga János altiszt, Budapest 41. i

II. Egy-egy detektoros készüléket:
Biczó Györgyné postamesternő, Etes; Fi- 

kert Mária postamesternő, Mocsa; Molnár Bé
láné postamesternő, Szokolya; Herczegh Emilia 
postamesternő, Várdomb; Székely Gáborné 
postamesternő, Érsekvadkert; Bauer István s.- 
tiszt, Vác; Kattauer Jenő főtiszt, Marcali; Varga 
Lajos altiszt, Győr; Sas Gyula főtiszt, Balassa
gyarmat; özv. Gálik Istvánná postamesternő, 
Vezsény; Csanády Gézáné postamesternő, Me
zőnyék; Farkas Gizella postamesternő, Haj
máskér; Szeneth Jánosné postamesternő, Pe- 
szerádács; Radanovics Mihály altiszt, Paks; Bo- 
dó István altiszt, Dunaföldvár; Schubert Ilona 
postamesternő, Császár; Rozmanics Pálné posta
mesternő, Soltszentimre; Viszlovszky Katinka 
postamesternő, Recsk; Németh József kézbesí
tő, Ozora; Szabó Teréz postamesternő, Bala- 
tonszabadi; Janda Irén postamesternő, Mező- 
szentgyörgy; Pető Sándorné postamesternő, 
Szalkaszentmárton; Hajdú Tibor postakiadó, 
Pestszentlőrinc; Pócz Jánosné postamesternő, 
Tiszasüly; Gvutay Lajos postamester, Gyön
gyösmellék; Tőke Sándor kisegítő, Gönyü; 
Barczy László postakiadó, Tiszaug; Weywara 
Julia postamesternő, Fadd; Szende Ernőné pos
tamesternő, Lajoskomárom; Bolyó Sándor pos
tamester, Füzesgyarmat; Kiss Domokosné pos
tamesternő, Tinnye; Lukacsovich Sándor kise
gítő, Jászladány; König Margit postakiadó, 
Komló; Szabados Györgyné postakiadó, 
Adony; Molnár Erzsébet postamesternő, Gyön
gyöshalász; Benkő István postamester, Kurd; 
Kőszegi István postatiszt, Veszprém 1.; Makány 
postakiadó, Ókécske; Imre Irén postakiadó, 
Nógrádverőce; Sass Ferencné, postakiadó, 
Gyoma; Szabó Lajos kisegítő, Vámosgyörk; 
Németh Lajos s.-tiszt, Barcs 1.; Richter Hen- 
rikné postakiadó, Gádoros; Dorner Pálné pos
tamesternő, Bia; özv. Polgár Ignácné postames
ternő, Kápolna; Mészáros Irma postamesternő, 
Mecsekszabolcs; Tallián Ferenc kisegítő, Solt- 
vadkert; Moretty Hermanné postamesternő, 
Páty; Kabdebó Margit postakiadó, Döbrököz; 
özv. Barácsy Károlyné postamesternő, Tápió- 
szele; Mixich Ferencné postamesternő, Csány;
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Molnár Antal postamester, Kölesd; Papp Endre 
postamester, Bácsbokod; Sebők Sándorné pos
tamesternő, Dömsöd; Beniczky Sándorné posta
mesternő, Tiszacsege; Niederanger József pos
tamester, Tűrje; Lechner Ferenc postamester, 
Csákvár; Korain Adrien postamesternő, Jász- 
alsószentgyörgy; Raskó Géza postamester, 
Mindszent; Körmendy Jolán postamesternő, 
Tabajd; Vérmes Frida postamesternő, Tisza- 
püspöki; Magyar Elvira postakiadó, Velence; 
Gusztin Mihály kisegítő, Jászfényszaru; Czom- 
ba Imre postamester, Bajna; Vajda Sára posta
mesternő, Pusztaföldvár; özv. Wimmer Oszkár-
r. é postamesternő, Annavölgyi Sárisáp; Krenács 
Mária kisegítő, Apostag; Benczúr Sándor posta
kiadó, Kunmadaras; Lorschy Lajos postames
ter, Adonypusztaszabolcs; Farkas Mária h.- 
postamesternő, Mezőkeresztes; Veskó Mihály 
főtiszt, Kiskunfélegyháza; Kutsera Vince pos
tamester, Tótkomlós; Szabó József bátori, al
tiszt, Budapest 2.; Izdenczy Margit postames
ternő, Tószeg; Csorba Zoltán altiszt, Budapest
2.; MironLajos felügyelő, Szarvas; Molnár János 
altiszt, Budapest 3.; Bene Mária postakiadó, 
Kiskőrös; Mátéfy Erzsébet postakiadó, Szeg
vár; Lukács Dezső postamester, Büdszentmi- 
hály; Bereczky József altiszt, Budapest 62.; 
Pál Piroska postakiadó, Hajdúszoboszló; Ba
lázs Gyula altiszt, Budapest 62.; Noge Tivadar
s. -ellenőr, Jászberény; Búzás Istvánné posta
mesternő, Kiskundorozsma; Javorek Béla pos
tamester, Ujszász; Bálint János altiszt, Buda
pest 62.; Trautman Mátyás altiszt, Budapest 
62.; Lakatos András altiszt, Szarvas; Zátrok 
Pál altiszt, Budapest 62.; Tóth Sándor s.-ellenőr, 
Szolnok 1.; Sass István tiszt, Jászberény; Vie- 
dermann Kornél, postakiadó, Fülöpszállás; 
Lencse György altiszt, Jászberény; Meizl Pé
ter altiszt, Budapest 741.; özv. Dobozi Manóné 
postamesternő, Vésztő; Csutorás Béla altiszt, 
Budapest 741.; Pálfy Gyula altiszt, Budapest 
741.; Berecz István altiszt, Budapest 741.; Ocsko 
Lajos postamester, Kistemplomtanya.

A fenti pénzjutalmat a postavezérigazga- 
tóság segédhivatala, a készülékeket pedig a Ma
gyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. fogja a fel
sorolt alkalmazottaknak megküldeni.

Ez alkalommal félreértések elkerülése vé
gett külön is figyelmeztetem azokat az alkal
mazottakat, akik készüléket kaptak, hogy a ka
pott készüléket csak engedély alapján szabad 
üzemben tartani. Az érdekeltek tehát, —

amennyiben még nem rádió előfizetők — az 
iizembentartásra jogosító engedélyokiratot ok
vetlenül szerezzék meg.

Megjegyzem végül, hogy a jutalmak szét
osztásánál a fent hivatkozott rendeletem értel
mében nemcsak a gyűjtött előfizetők számára, 
hanem arra is tekintettel voltam, hogy az illető 
helyen mennyi a lakosság száma, mi a foglal
kozása, lehetséges-e detektoros készülékkel 
venni, vagy csak lámpás készülék használható? 
Mindezeknek a körülményeknek gondos mér
legelésével osztottam ki a felsorolt alkalmazot
taknak a rendelkezésemre bocsátott jutalmat 
abban a reményben, hogy ez buzdításul szolgál 
nemcsak a megjutalmazottaknak, hanem az 
összes alkalmazottaknak is arra, hogy a rádió 
elterjedését még az eddiginél is fokozottabb 
mértékben igyekeznek előmozdítani.

Budapest, 1929. évi május hó 17-én.

Forgalomköri változások.
I.

18.617.
1. Alsófütelekpuszta ^  Kőszegszerdahely 

(51. 1.) ezentúl u. t. Kőszegszerdahely.
2. Árpástanya Luka (57. 1.) helyett Íran

dó: Árpástanya O Bodroghalom, ezentúl u. p. 
Vajdácska.

3. Baromlaktanya O Nyirgelse (65. 1.) ezen
túl u. t. Nyirgelse.

4. Béc kk. (66. 1.) adatai után írandó: Le- 
tenve kk.-el egyesítve.

5. Békatópuszta O Csikóstöttös (67. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Kaposszekcső.

6. Bodroghalom (azelőtt Luka kk.) kk. (73. 
1.) ezentúl u. p. Vajdácska.

7. Bozsok nk. (77. 1.) ezentúl <§£s L. is.
8. Busmajor Bozsok (79. 1.) ezentúl u. t. 

Bozsok.
9. Bustanya O Luka helyett írandó: Busta- 

nya (Kengyeltanya) Bodroghalom (79. 1.) 
ezentúl u. p. Vajdácska.

10. Cák nk. (80. 1.) ezentúl u. t. Kőszegszer
dahely.

11. Cifrákért O  Gyoma (80. 1.) után fel
veendő: Ciframajor Mélykút, Bács-Bodrog 
vm, jánoshalmi j., u. p. és u. t. Tompa.

12. Delytanya Tisztaberek (93. 1.) u. p. 
és u. t. helyesen Gacsály.

13. Dobosérhát Luka (95. 1.) helyett iran-
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dó: Dobosérhát O Bodroghalom ezentúl u. p. 
Vajdácska.

14. Ereklyés O  Nagykőrösnél (102. 1.) u. p. 
és u. t. Nagykőrös helyett Írandó: ^1 [SÍ Eh. 
Cegléd 2. Cegléd ’ 1  M Kupaikovácsmajor 57. 
u. t. Cegléd 2. Postáig. Sz.

15. Eresztvénytanya Kőszegszerdahely 
(102. 1.) ezentúl u. t. Kőszegszerdahely.

16. Felsőfüktelekmajor n  Kőszegszerda
hely (108. 1.) ezentúl u. t. Kőszegszerdahely.

17. Fogarassytanya Ci Tisztaberek (113. 1.) 
u. p. és u. t. helyesen Gacsály.

18. Gyöngyösimajor (125. 1.) után felveen
dő: Gyöngyösludad kk. Seregélyháza (Seregély
háza és Ludad egyesítéséből). Vas vm., kőszeg- 
felsőőri j., u. p. Nagycsömöte, u. t. Nagygencs.

19. Háromkerekümalom Káptalanfa (130. 
1.) ezentúl u. p. és u. t. Káptalanfa.

20. Jeszenszkymajor O Ibafa (145. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Ibafa.

21. Kistanya O  Nyirgelse (166. 1.) ezentúl 
u. t. Nyirgelse.

22. Kökényesmindszent O Babosdöbréte 
(172. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Nagylengyel.

23. Kőszegdoroszló kk. (174. 1.) ezentúl u. t. 
Kőszegszerdahely.

24. Kőszegszerdahely kk. (174. 1.) ezentúl 
#£3 L. is.

25. Letenye kk.-nél (182. 1.) a lakott helyek 
közé felveendő: Béc, a község adatai után pe
dig beírandó: Béc kk.-el egyesült.

26. Ludad kk. (185. 1.) adatai után írandó: 
Gyöngyösludad elnevezéssel Seregélyháza kk.- 
el egyesült.

27. Malmok O Kővágótöttös (189. 1.) u. p. 
és u. t. helyesen Kővágószőllős.

28. Mezőssy tanya Ct Nyirgelse (196. 1.) 
ezentúl u. t. Nyirgelse.

29. Neszmély nk. (212. 1.) ezentúl (§)£3 L- is.
30. Nyirgelse kk. (214. 1.) ezentúl # £ 3  L. is.
31. Ócsárd kk. (216. 1.) ezentúl u. p. Ócsárd. 

p. u.
32. Ócsárdpuszta O Ócsárd (216. 1.) ezentúl 

u. p. Ócsárd p. u.
33. Ócsárd-Vaskapu (216. 1.) pályaudvar 

neve ezentúl „Ócsárd p. u.”, ennélfogva az ott 
működő postaügynökség nevét is ennek megfe
lelően „Ócsárd p. u.”-ra változtatom meg.

34. Ősi nk.-nél (221. 1.) a „pd.”, illetve a „M. 
kir. postahivatalok és ügynökségek névsorá”- 
ban a „gy” jelzés törlendő.

35. Pincesor O Babarc (230. 1.) u. p. és u. t. 
helyesen Babarc.

36. Ráctanya O Nyirgelse (237. 1.) ezentúl 
u. t. Nyirgelse.

37. Remetekertváros ^  Pesthidegkút (240,
1. ) adatai után írandó: A kézbesítést a Budapest
2. sz., illetve a „Központi táviró hivatal” látja el.

38. Seregélyháza kk. (249. 1.) adatai után
írandó: Gyöngyösludad elnevezéssel Ludad
kk.-el egyesítve.

39. Szalmádpuszta Ct Nyirgelse (257. 1.) 
ezentúl u. t. Nyirgelse.

40. Szilágyitanya O  Nyirgelse (266. 1.) ezen
túl u. t. Nyirgelse.

41. Szokolya nk. (267. 1.) ezentúl (§ )£ 3  L. is.
42. Takácstanya Ci Nyirgelse (271. 1.) ezen

túl u. t. Nyirgelse.
43. Tevel nk. (276. 1.) adatai után írandó: 

Kiskovácsi kk.-el egyesült.
44. Tisztaberek kk.-ben (279. 1.) lévő posta

ügynökség megszűnt, ennélfogva ezentúl u. p. 
Gacsály. A szünetelés jele * feltüntetendő.

45. Vaskapupuszta O  Szava (293. 1.) ezen
túl u. p. Ócsárd p. u.

46. Velem kk. (295. 1.) ezentúl u. t. Kőszeg
szerdahely.

47. Virányitanya Luka helyett írandó: 
Virányitanya Bodroghalom (298. 1.), ezentúl 
u. p. Vajdácska.

48. Weisz tanya Ct Nyirgelse (300. 1.) ezen
túl u. t. Nyirgelse.

A 33. és 44. tétel alatti változás a ,,M. kir. 
Postahivatalok és Ügynökségek Névsorában” 
és az „Irányítási Füzetben” is keresztül veze
tendő.

Budapest, 1929. évi május hó 15-én.

II.
16.495.

Iklad k„ Pest vm., aszódi j. u. p. és u. t. 
ezentúl Domony.

Cservölgy O Iklad, Pest vm., aszódi j„ u. 
p. és u. t. ezentúl Domony.

Juharos C< Iklad, Pest vm., aszódi j. u. p. 
és u. t. ezentúl Domony.

Malom O Iklad, Pest vm., aszódi j., u. p. 
és u. t. ezentúl Domony.

Vincellérlak O Iklad, Pest vm., aszódi j., 
u. p. és u. t. ezentúl Domony.

Budapest, 1929. évi május hó 10-én.

219
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A mozgó- (kalauz) posták jegyzékének helyes
bítése.
21.671.

A 241. és 242. számú kalauzposták mindkét 
irányban Budapest—-Paks közt közlekedvén, a 
P. R. Tára ezévi 16. számában közzétett mozgó
postái jegyzékben a 241. és 242. számú kalauz
posták mellől a csillagjelzések törlendők. 
Ugyanott a 242. számú kalauzpostánál „Mely 
számú vonatban” jelzésű rovat „5.021/1.01 l ”-re 
helyesbítendő.

Budapest, 1929. évi május hó 17-én.

Szünetelő ügynökség megnyitása
20.918.

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében 
fekvő Csornád községben szünetelő ügynökség 
— változatlan forgalmi körrel — folyó évi má
jus hó 21-én Csornád pályaudvaron ismét meg
nyílik.

Az ügynökség díjnégyszögszáma szintén 
változatlan.

A Helységnévtár, a M. kir. Postahivatalok 
és Postaügynökségek Névsora, valamint az Irá
nyítási Füzet ennek megfelelően helyesbítendő.

Budapest, 1929. évi május hó 15-én.

Kinevezés.
20.950.

I. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ki
nevezte: Hübner Ernő postaszámvevőségi II. 
osztályú főtanácsosi cím és jelleggel felruházott 
számvevőségi tanácsost postaszámvevőségi II 
osztályú főtanácsossá, Bayer Károly posta
számvizsgálót postaszámvevőségi tanácsossá.

II. A posta vezérigazgatója kinevezte: Ko
vács Ferenc gyöngyösi postadíjnokot ideiglenes 
minőségű II. osztályú postatisztté.

Budapest, 1929. évi május hó 13-án.

Átminősítés.
20.950.

Schiffrer Ágoston II. osztályú postatiszt 
(174) a XI. fizetési osztályban és jelenlegi illet
ményeinek változatlanul való meghagyása mel
lett átminősíttetett ideiglenes minőségű posta- 
számtisztté.

Budapest, 1929. évi május hó 13-án.
>

Orvosi megbízatás Hévízfürdőn.
A m. kir. postai jóléti alapítvány kezelési 

bizottságának hévízfürdői üdülőtelepére, to
vábbá a postaaltisztek országos egyesületének 
otthonába beutalt, valamint Hézívfürdő magán 

: szálláshelyein elhelyezkedő intézeti tagok és 
i igényjogosult családtagjaik szükség esetén 

leendő gyógykezelésével a folyó évi fürdő
idényben dr. Moll Károly orvos bízatott meg.

Budapest, 1929. évi május hó 3-án.
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Pályázati hirdetmény.
20.794.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

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.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a m. kir. posta vezér- 
igazgatósághoz 1929. évi június hó 6-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi május hó 18-án.
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Pályázati hirdetmény.
19.789.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

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.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigaz
gatósághoz 1929. évi június hó 6-ig nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi május hó 15-én.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

19.780.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
a soproni postaigazgatósághoz az 1929. évi

június hó 6-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest, 1929. évi május hó 15-én.
Kimutatás
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Marcheschi Pióné 
sz. Balogh Stefánia kiadó Budapest
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Mrazkó Erzsébet kiadó Abaszéplak
1894. Alsóberecki Postamesterré 

neveztetett ki

Betöltendő kiadói állások.
A kiskőrösi postahivatal június 1-re mind

három szakban kellő jártassággal bíró kiadót 
vagy kiadónőt keres. Ajánlatokat „Fix fizetés” 
megjelölésével kér.

A nyirmihálydi m. kir. postahivatal sürgő
sen keres három hónapra, esetleg hosszabb idő
re, önállóan kezelni tudó kiadót; fizetés meg
egyezés szerint.

Kiadói állást keresnek.
Szerény igényű kezdő kiadó, bármely hiva

talhoz alkalmazásra ajánlkozik. Szives megke
resést La Borda Ibolya postakiadó, Budapest,
III. kér., Pacsirtamező-utca 35. címre kér.

Mindhárom szakban képesített férfi 
kiadó, azonnali belépéssel állandó alkal
mazásra vagy hosszabb ideig tartó posta
mester helyettesítésre ajánlkozik fix javadal
mazás mellett. Szíves meghívásokat a feltételek 
közlésével, Nagy István postakiadó, Miháld, 
postrestant Somogy megye kér.

Felelős v.: Duchon J.Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. —
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | g | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1930. MÁJUS 31. 19. szám.

T A R T A L O M
Lefoglalandó sajtóterm ék.
Külföldre szóló értéknyi 1 vánítássál ellátott csoma

gok megjelölése.
U tánvételi és megbízási összegeknek átutalása 

magánpé-nziutézetek vagy pénzrváltóüzletnek Cseh-Szlovák- 
országga.1 való forgalomban.

V áltozás a Csomiagdíjszabáisibian.
A  táviratok visszavonásánál követendő eljárás m ó

dosítása.
Figyelm eztetés a  hajó ra  szóló táviratok (rádió

táviratok) szabályszerű címzése és díjazása tárgyában.

Távbeszélő előfizető neve vagy állom ásának száma 
utáni tudakozódás rendszeresítése a  magyar-svájci táv- 
bcsiziélőfo,rg,alomban.

Takarm ánybeszerzési előleg engedélyezése az 1929/ 
30. költségvetési évre.

Sajtóhiba helyesbítés.
A m. kár. postai jóléti alapítvány kezelési b izo tt

ságának gyerm eknyaraltatási akciója.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Lefoglalandó sajtótermék.
22.664.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi május hó 24-én kelt B. I. 
6.016/1929/3. számú végzésével, Budapesten, a 
Világosság Könyvnyomda Rt. nyomdájában 
előállított „Népszava” című időszaki lap 1929. 
évi május hó 24-én megjelent 113. számának 
lefoglalását 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, 1929. évi május hó 25-én.

Külföldre szóló értéknyilvánítással ellátott cso
magok megjelölése.

19.109.

Külföldre szóló és értéknyilvánítással ellá
tott csomagok megjelölésére a stockholmi 
csomagegyezmény foganatosító szabályzat 24. 
cikkének előírása szerint 320 nyomtatvány
számmal új jelzőcédulát rendszeresítettem „Ér
téknyilvánítás Valeur déclarée” szöveggel. A

jelzőcédula két részből áll, egy nagyobb részből 
a csomag, egy kisebb részből a szállítólevél 
megjelölésének céljára.

*

Felhívom a csomagkicserélő hivatalokat, 
hogy folyó év június 1-től kezdve a Magyar- 
országon feladott és külföldre szóló bármily 
összegű értéknyilvánítással ellátott csomagokat 
és az azokhoz tartozó szállítóleveleket (esetle
ges pótszállítólevelet) a kirovatoláskor a jelző
cédulával ragasszák meg. A tekintetbejövő ki
cserélő hivatalokat a központi anyagraktár hi
vatalból látja el az első készlettel, az azon túl 
szükséges mennyiséget pedig a szokott módon 
rendeljék meg a központi anyagraktártól.

Utasítom továbbá a kicserélő hivatalokat, 
hogy mindazokkal az országokkal való forga
lomban, melyekkel szemben egyrészt az érték
nyilvánítással el nem látott és 100 frank érték
nyilvánítással ellátott, másrészt az 500 arany 
franknál (560 P) kisebb értéknyilvánítással el
látott csomagok részére, jelenleg külön rovatlap 
készül, ugyancsak a fenti időponttól kezdve 
külön rovatlapba írják az értéknyilvánítással el 
nem látott és külön a bármily kis értéknyilvá
nítással ellátott 500 frank értéknyilvánításon 
alóli csomagokat. A 100 franknál nem nagyobb 
értéknyilvánítással ellátott csomagok sommá



2 2 4 1 9 . szám.

san jegyezhetők be ott, ahol a sommás bejegy
zés van bevezetve.

Ez az új rovatolási mód nem érinti azt a 
fennálló rendelkezést, hogy az Ausztriával, 
Cseh-Szlovákországgal és Németországgal való 
forgalomban 100 frank értéknyilvánításig a ro
vatlapban biztosítási díjat felszámítani nem 
szabad. Nem kerülnek természetesen felszámí
tásra ezek a díjak az idézett országok kicserélő 
hivatalaitól érkezett rovatlapokon sem.

Félreértések elkerülése végett megjegy
zem, hogy a felvevő postahivatalok az 500 vagy 
500 franknál nagyobb értéknyilvánítással ellá
tott, illetve aranyat-ezüstöt, stb. tartalmazó 
csomagokat a P. K. U. 12. §. 1. XVII. pontja 
értelmében a felvételkor továbbra is „V” betű 
felragasztásával kötelesek megjelölni.

Amennyiben egyes kicserélő hivatalok 
eddig a külföldre való rovatolás alkalmával a 
100—500 frankig terjedő értéknyilvánítással el
látott csomagokat a kirovatoláskor „V” betűvel 
jelezték volna, ezt az eljárást szüntessék meg.

Az új nyomtatványt a hivatalok jegyezzék 
elő a P. R. T. 1912. évi 42. számában közölt nyom
tatványjegyzékben s ugyanott a 6. hasábba azt 
is jegyezzék be: „Csomagkicserélő hivatalok”.

Budapest, 1929. évi május hó 18-án.

Utánvételi és megbízási Összegeknek átutalása 
magánpénzintézetek vagy pénzváltó üzletnek 

Cseh-Szlovákországgal való forgalomban.

20.962.

Utalással a P. U. Sz. 53. §. 1. pont 2. be
kezdésében foglaltakra értesítem a hivatalokat, 
hogy folyó évi június hó 1-től kezdve a cseh
szlovák forgalomban az utánvételi és megbízási 
összegek a küldeményt felvevő országban lévő 
magánpénzintézetekhez vagy pénzváltóüzletek
hez is átutalhatók.

Jegyezzék ezt elő a postahivatalok a P. R. 
T. 1926. évi 11. számában megjelent 1006. sz. 
rendeletnél. , t

Budapest, 1929. évi május hó 21-én.

Változás a Csomagdíjszabásban.
21.955.

A hivatalok javítsák a Csomagdíjszabást 
az alábbiak szerint:

49. oldal, Albánia, 1. útirány: az 5. hasáb
ban „1120” helyett írják: 11.200.

57. oldal, Brazília, b) alatt az 1. hasábban 
ievo szöveg neiyebe írjait: ,,b) a hovetKezo ál
lamokban levő helyekre: Bahia, Districto fede
ral, Espirito Santo, Goyaz, Matto Grasso, Minas 
Geraes, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Sao Paulo, Sergipe, St. Catharina.”

ó0. oidai, Bnt-lnüia, I. alatt az 1—7. hasáb 
szövege helyébe ragasszák a csatolt fedőlapot.

60. oldal, Dánország, a 7. hasáb 4—0. so
rából töröljék: „csak 5 kg.-ig......... cm-t és ’
szavakat.

69. oidai, Egyesüli-Államok (Amerikai), II.
a) alatt az 1. hasáb szövege után írják be: 
„New York kikötőig bérmentesítve.”

74. oldal, Egyiptom, I. alatt a 7. hasábban 
„Exp. ’ után írjáK. be: „Utánv. 40 angol font.”

76. oldal, Egyiptom, IV.: a P. R. T. 1927-42. 
sz.-ban közölt 40.151. sz. rendelet alapján beírt 
*) jelt és jegyzetet töröljék; — írják be a 7. 
hasábba: „Minden küldeményhez két példány
ban — pontos értékadatokkal — kiállított szám
lát kell csatolni. Az angol nyelven jelzett áru
kon a származási országot — elkobzás terhe 
mellett — fel kell tüntetni; pld.: „Made in 
Hungary”.

78. oldal, Finnország, 2. útirány: az 1, 5, 10, 
15 és 20 kg. súlyú csomag díja 3.35 f, 5.40, 9.10, 
23.25 és 32.65 P.

88. oldal, ír szabad állam, IV.: töröljék a 
3) jegyzet 2.—4. sorában „Arany”-tól „ . . .  mar- 
ked).”-ig. Az 1—7. hasábokon át írt jegyzet vé
gén pont helyett tegyenek vesszőt és írják 
hozzá: „valamint arany, ezüst, rudakban és ér
mékben; arany-, ezüst- és platinaórák és — al
katrészek, ékszerek, drágakövek, bankjegyek, 
bélyegek, érték-címletek és — szelvények.” — 
Értelemszerűleg ugyanezt a törlést, illetőleg 
hozzáírást, vezessék keresztül a 109. oldalon 
Nagybritannia V. alatt is.

114. oldal, Olaszország: a 7. hasábba írják: 
„Exp. (csak sürgős csomag)”.

124. oldal, Portugál, II. alatt a P. R. T. 1927—
49. számával kiadott fedőlapon a 3. és 4. sor 
helyébe írják: „Feladónak minden csomaghoz 
két példányban kiállított számlát kell csatolni.”
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131. oldal, Spanyolország, II.: a 7. hasáb
ban a 2) jegyzet utolsóelőtti sorában „5” helyett 
írják: 10.

143. oldal, Venezuela, a 7. hasáb *) jegyze
tében Ciudad Bolivar kerületbe szóló 1 kg. 
súlyú csomag díja 5.—- helyett 5.25 P.

Budapest, 1929. évi május hó 29-én.

A táviratok visszavonásánál követendő eljárás 
módosítása.

18.127.
A Nemzetközi Táviró-Egyezmény-hez tar

tozó Szolgálati Szabályzat XIII. fejezet, 45. 
cikke alapján a T. Ü. Sz. 68. §-ának 2., úgyszin
tén 5. b) és 6. pontjainak a táviratok vissza
vonására, illetőleg megsemmisítésére vonatkozó 
rendelkezéseit a következőképpen módosítom:

Visszavonási díjat csak akkor kell szedni, 
ha a táviratot a felvevő hivatalnál, — illetőleg, 
ha fiókhivatalnál adták fel, még a föhivatalnál, 
— sikerült feltartóztatni.

Ha a felvevő-, illetőleg főhivatal a távira
tot már továbbadta, annak megsemmisítését a 
feladó csakis a T. ü . Sz. 38. §-ában foglaltak
nak megfelelően szerkesztett és a távirat ren
deltetési hivatalához intézett fizetett szolgálati 
értesítéssel kérheti. A feladónak meg kell fi
zetnie a táviratra (fizetett szolgálati értesítésre) 
adandó válasz díját is, amely kívánságához 
képest táviratilag vagy levélben adható.

A belföldre szóló táviratoknál akár a köz
vetítő-, akár a kézbesítőhivatalnál sikerült a 
már továbbított táviratot utolérni, díjtérítés
nek helye nincs.

A külfölddel való forgalomban, ha a táv
irat megsemmisíthető volt, mielőtt az még a 
rendeltetési hivatalt elérte volna, a feladónak 
vissza kell téríteni az eredeti távirat, a meg
semmisítést kérő fizetett szolgálati értesítés és 
amennyiben távirati válasz volt kikötve, a táv
irati válasz díját is, az összegből azonban le kell 
vonni az eredeti táviratnak, a megsemmisítést 
kérő szolgálati értesítésnek és az esetleges táv
irati válasznak a már megtett útra eső díját. 
Ezeknek a díjaknak a kiszámítását, a tényállás 
rövid ismertetése mellett, a hivatalok portó
mentes levelezőlapon a postavezérigazgatóság 
5. ügyosztályától kérjék.

Ha azonban a külföldre szóló táviratot va

lamely belföldi közvetítőhivatalnál sikerült 
visszatartani, a hivatal a befizetett díjakat (táv- 
irási díjat, a fizetett szolgálati értesítés díját 
és az esetleges válaszdíjat), a belföldi útra eső 
díj levonásával, a vezérigazgatóság 5. ügyosz
tályának megkérdezése nélkül is visszatérítheti.

Válaszutalvánnyal feladott távirat vissza
vonása esetén a választávirat feladójával szem
ben a díj térítés — (minthogy a válaszért előre fi
zetett díjra kizárólag csak az eredeti távirat 
feladójának van igénye), — csak a válaszutal- 
vény értékén felül fizetett különbözeire ter
jedhet ki.

A T. Ü. Sz. 68. §-ának többi rendelkezése 
továbbra is érvényben marad. A hivatalok e 
változásokat az elől említett pontoknál - je
gyezzék elő.

A  T. Ü. Sz. megfelelő helyesbítése iránt 
pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1929. évi május hó 27-én.

Figyelmeztetés a hajóra szóló táviratok (rádió 
táviratok) szabályszerű címzése és díjazása 

tárgyában.
18,725.

Ismételten előfordult, hogy budapesti szál
lodákban lakó s Magyarországon csak rövid 
ideig tartózkodó külföldiek idegen nyelven 
szerkesztett külföldre szóló táviratokat adat
tak fel, mely táviratok címében valamilyen ide
gen nyelvű név előtt az „S. S.”, „Steam Ship”, 
„Steamer“, „See Schiff“, „Schiff“, „Paque- 
bot”, „Navire” (angolul, németül, illetőleg fran
ciául gőzhajót jelent) megjelölés szerepelt, a 
rendeltetési hely (a parti állomás neve) után 
azonban a szabályszerű „radio” megjelölést nem 
írták ki (l. a P. R. T. f. évi 1. számában megje
lent 53.661. sz. rendeletet) s a feladó nem em
lítette meg, hogy hajóra szóló, vagyis rádió
táviratról van szó. A felvevő alkalmazottak fi
gyelmét is elkerülte ez a körülmény s ahelyett, 
hogy a távirati díjon kívül a feladótól a szá
razföldi (parti) állomás közvetítéséért járó díj 
és a fedélzeti díj fedezésére betétet szedtek 
volna, a táviratot csak a parti ország díjával 
díjazták meg.

A rendeltetési hely (a parti állomás) után 
írandó „radio” jelzés nélkül érkezett táviratot, 
mint szabályelleneset, a külföldi tengerparti or
szágnak tulajdonképpen vissza kellett volna 
jelentenie. Ez többször szintén nem történt
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meg, hanem a táviratot rádió útján a tengren 
levő hajóra továbbították s a magyar posta
igazgatást a szárazföldi díjjal (a parti állomás 
díjával) és a fedélzeti díjjal megterhelték; az 
időközben közelebbi cím hátrahagyása nélkül 
külföldre utazott feladóktól azonban a száraz
földi és fedélzeti díj már beszedhető nem volt.

Hasonló esetek megismétlődésének elke
rülése céljából szigorúan figyelmeztetem a kir. 
hivatalokat, hogy mindazokat a feladásra ke
rülő táviratokat, melyeknek címében a fentem- 
lített („S. S.”, „Steam Ship”, stb.) megjelölések 
olvashatók, a rendeltetési helyet (a parti állo
más nevét) a „radio” szó hozzátétele útján ki
egészíteni s a feladótól a T. Ü. Sz. 52. §. 3. d) 
(pontjában előírt letétet beszedni el ne mu
lasszák.

A központi táviróhivatal pedig, ha ilyen 
címzésű táviratok hozzá mégis a rendeltetési 
hely (a parti állomás neve) után írandó „radio” 
megjelölés nélkül érkeznénk, azokat ne továb
bítsa külföldre, hanem mint szabályelleneseket 
tartóztassa fel s a felvevő hivatallal a távirat 
jellegét visszajelentés útján tisztázza.

Budapest, 1929. évi május hó 23-án.

Távbeszélő előfizető neve vagy állomásának 
száma utáni tudakozódás rendszeresítése a

magyar-svájci távbeszélő forgalomban.
22.759.

A f. évi június hó 1-től kezdve Svájccal 
való távbeszélőforgalomban a távbeszélő elő
fizető neve vagy állomásának száma utáni tu
dakozódás (demande de renseignements) kér
hető.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 
23. oldalán, valamint a „Kivonatos Posta-, Táv
iró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás” 109. ol
dalán Svájcnál az említett külön szolgálatnál a 
‘„nem kérhető” megjegyzést „kérhető”-re ja
vítsák.

Budapest, 1929. évi május hó 28-án.

Takarmánybeszerzési előleg engedélyezése az 
1929/30. költségvetési évre.

20.659.
A kincstári postahivatalok szerződéses 

postaszállítói és a lófogatú járatokat fenntartó

postamesterek által a postaszállításnál használt 
lovaik részére szükséges takarmányneműek 
beszerzése céljából a következő 1929/30. költ
ségvetési évre igényelhető kamatmentes előleg 
összegét általában a szállítási átalány három 
havi összegében, azoknál a postaszállítóknál 
pedig, akiknek több ló eltartásáról kell gondos
kodtok s így a postaszállítás főfoglalkozásu
kat képezi, valamint azoknál a postamesterek
nél, akik legalább három lovat tartanak, a szál
lítási átalány öthavi összegében állapítom meg.

Ezt az előleget az igénylésekhez képest 
már a folyó év május havában is kiadom. Az 
előleg törlesztési idejének maximumát pedig a 
következő költségvetési évtől, vagyis 1929. jú
lius hó 1-től kezdődően tíz hónapban szabom 
meg azzal, hogy az előleg minden körülmények 
között az említett költségvetési év vége előtt 
visszafizetendő, továbbá, hogy újabb előleget az 
igényjogosultak még abban az esetben sem 
kérhetnek, ha előlegüket az előírt időnél rövi- 
debb idő alatt is kívánnák letörleszteni.

E rendeletem hatályát a lovasvonalfelvigyá- 
zókra is kiterjesztem.

A takarmánybeszerzési előlegre vonatkozó 
igényüket az érdekeltek előttes postaigazgató
ságuknál (a vezérigazgatóság alá tartozó hiva
talok, a/ vezérigazgatóság 3-ik ügyosztályánál), 
a lovasvonalfelvigyázók pedig illetékes műszaki 
felügyelőségüknél (illetve a vezérigazgatóság
9-ik ügyosztályánál) jelentsék be.

Budapest, 1929. évi május hó 24-én.

A m. kir. postai jóléti alapítvány kezelési bi
zottságának gyermeknyaraltatási akciója.

1.063.
Értesítem a postai hatóságokat és hivata

lokat, hogy a jóléti alapítvány kezelési bizott
sága a gyermeknyaraltatást az idén is meg
tartja, még pedig olymódon, hogy az Országos 
Gyermekvédő Liga homok- és strandfürdővel, 
zárt uszodával, játszótérrel stb. felszerelt szent
endrei „Izabella” és a farkasgyepüi „dr. Vass 
József gyermeküdülőtelepére” 140, a Zsófia 
Gyermekszanatórium Egyesület balatonszabadi 
nyaralótelepére pedig 20, felerészben fiú, fele
részben leánygyermeket utal be.

A nyaraltatásban résztvehetnek azok a 
6—12 éves leány- és fiúgyermekek, akik egész
ségesek, sem ragályos, sem fertőző betegségben 
nem szenvednek, de gyenge szervezetüknél,
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vérszegénységüknél, rosszul tápláltságuknál 
fogva az orvos véleménye szerint üdülésre szo
rulnak.

A nyaraltatásban a posta összes alkalma
zottainak, tehát úgy a kincstári, mint a nem 
kincstári, tényleges, valamint nyugdíjas alkal
mazottak gyermekei vehetnek részt.

A jelentkezők összeírása törzslapok útján 
történik. E célból minden jelentkező postai 
alkalmazott egy negyedív papírra a következő 
adatokat jegyezze fel: az apa nevét, állását, ál
lomáshelyét (hivatalát), a gyermek nevét, ko
rát, vallását, az orvosi véleményt és a hivatal- 
vezető javaslatát.

Hogy a jelentkező gyermekek közül első
sorban azok küldessenek ki, akik a levegőválto
zásra és a jobb táplálkozásra legjobban rászo
rulnak és hogy a kiküldendő gyermekek közül 
kik menjenek a Balaton mellé és kik a Duna 
melletti „Izabella”, illetőleg a Bakonyban levő 
farkasgyepüi „Vass József üdülőtelepre”, a 
gyermekeket orvosi felülvizsgálat alá vesszük.

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 
szüksége nyaraltatásra és hogy melyik üdülő
telepet ajánlja.

A vidéken lakó tényleges állományú kincs
tári és nem kincstári személyzet a kiállított 
törzslapokat orvosi véleménnyel ellátva, szol
gálati főnökségénél adja be, a vidéken lakó 
nyugdíjasok pedig annál a hivatalnál, amely 
lakásukhoz legközelebb esik, még pedig oly 
időben, hogy a főnökségek a törzs-lapokat 
javaslatuk rájegyzése után legkésőbb folyó évi 
június hó 10-ig közvetlenül a jóléti alapítvány 
kezelőbizottságához (Vezérigazgatóság II., 227. 
ajtó) felterjeszthessék.

2 2 7

A fővárosi kincstári és nem kincstári sze
mélyzet a törzslapokat orvosi vélemény nélkül 
ugyancsak szolgálati főnökségénél június hó 
8-ig adja be, a főnökség pedig a törzslapokat 
véleményezve, június hó 10-ig az alapítvány 
kezelő-bizottságához küldje be.

A fővárosi nyugdíjasok a törzslapokat leg
később ugyancsak június 10-ig közvetlenül az 
alapítvány kezelési bizottsága címére küldjék 
be. A fővárosi nyugdíjasok a törzslapra je
gyezzék fel a fent megjelölt adatokon kívül 
gyermekeik számát és életkorát.

A szolgálati főnökségek javaslata elsősor
ban a jelentkező alkalmazott családi, anyagi, 
szociális stb. viszonyaira terjedjen ki.

A nyaraltatási akció június hó 27-ével kez
dődik. A gyermekek különböző időpontokban 
kezdődő turnusokba osztatnak be és négyheti 
időtartamra küldetnek ki.

Hogy a jelentkező szülők közül kiknek a 
gyermekei jelöltetnek ki nyaraltatásra, arról az 
érdekelt szülők annakidején az utazás pontos 
idejének, valamint egyéb tudnivalóknak rész
letes közlése mellett külön értesítést kapnak.

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 azonnal hozzák tudomására.

Budapest, 1929. évi május hó 23-án.

Sajtóhiba helyesbítés.
A rádió-előfizetők gyűjtéséért kitűzött ju

talmak szétosztásáról a P. R. T. 1929. évi 18. 
számában megjelent 16.096 sz. rendelet b) pont
jának 10. sorában Jálos István helyett Fábos 
István Írandó.

Budapest, 1929 május hó 29-én.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

19.420-

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

Évi járandóság S z á I l i t

A
postaügynökség

neve be

<u
bß
<u

aw m
un

ka
ju


ta

lé
k

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y

fa
lu

zó
 le

vé
l

h o
rd

ói
 

át
al

án
y

hova

tá
vo

ls
ág

milyen járattal

na
po

nk
in

t
há

ny
sz

or

a> > pengő km

So
pr

on

Nagygyim ót p. Veszprém 204 180 — N agygyim ót pu. 1-27 gyalog 1-szer

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
a soproni postaigazgatósághoz az 1929. évi

június hó 14-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest, 1929. évi május hó 27-én.

Pályázati hirdetmény.
21.899.

postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az

1929. évi június hó 14-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest, 1929. évi május hó 23-án.
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B etöltendő kiadói állások.

A hajdúböszörményi postahivatalnál azon
nal betöltendő egy kiadói állás, mosás és ágy
neműn kívül teljes ellátás, lakás a hivatal mel
letti szobában. Szives ajánlkozások a fizetési 
igény megjelölésével, Lányi Géza postamester 
címére, Hajdúböszörménybe küldendők.

A kövágóörsi postahivatal július 1-től egy 
hónapra, kiadó helyettesítésére, posta-, távirda- 
kezelést önállóan végző kiadónőt keres. Fizetés: 
teljes ellátás és üzemivel együtt 40 pengő. Ba
laton közel.

Kiadói állást keresnek.
Egyévi gyakorlattal bíró, szerény igényű 

kiadói állást keres. Papp István pk., Kiskun- 
majsa.

Szerény igényű, kezdő kiadó, bármely hi
vatalhoz alkalmazásra ajánlkozik. Szives meg
keresést: La Borda Ibolya postakiadó, Buda
pest, III. kér., Pacsirtamező-utca 35. címre kér.

Mindhárom szakban jártas, számadástétel
re képes kiadó, alkalmazást vállal bármikori be
lépéssel. Helyettesítést is vállal. Cím: Rosta- 
házy Iván pkiadó, Székesfehérvár, Palotai-u. 47.

\

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.





F ed őlap  a P. R. T . 1929-19. szám ában  m eg je len t 21,995. sz. ren d eleth ez.

(a Csomagdíjszabás 60. oldalához.)
1 2 3 4 5 6 7

Brit India ( S t )

I. Posta u tján 1. Ausztria, 1 4 35 1. és 5. utir.: 125 cm; 55 dm3,
Brit Indiához tar- Olasz (N á- 5 6 45 11120 3 f 2. és 3. utir.: 103 cm; 54 dm3,
tozik: poly) Q 12 55

4. utir.: 105 cm; 54 dm3,
Birma és az An- J
dam an szigetek, 
továbbá Bahrein 
sziget (a Perzsa

2. A usztria,
Svájc,
Francia

i
5

3
5

90
90 12240 4 f

Címv. és Visszav. nem lehet
séges.

öbölben) vala
m int G uador és

9* 13 25 i
Értéknyilvánítással elláto tt

Pasni (M ekran 3. Ausztria, 1 4 95 ) csomagoknál — a vámáru-
partv idék Belu- Svájc, - 7 20 [2240

I 4 f
ny ilatkozatokban -— a te ljes

dsisztan). Francia, érték feltüntetése, vámbün-
Ceylon 9 13 50

1 te tés te rhe a la tt kötelező.

Brit Indiai posta- 
hivatalok vannak 4. Auszt. v. i 4 6 0 f * A rany és ezüst rudakban,
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REND ELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | Ä |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1Ö29. JUNIUS 6. 30 . szám.

T A R T

Lefoglalandó sajtó term ék.
Postai szállításiból k izárt sajtóterm ék.
A  B udapestre szóló expressutalványok külön kö te

gelése.
A  hivatalos levelezés átalányozására jogosultak .név

jegyzékének helyesbítése.
Távbeiszélőforgalom megnyitása Bolognával.
A  budapesti áru tőzsde hivatalos óráinak változása.
A  téli szőrm és leltári ruházat nyáron át való meg

óvása és jav ítta tása  a  posta központi anyagraktára útján.

A Ii  O M

V áltozások ia;z irányítási füzetben.
Forgalomköiri változások.
Pályázat több ideiglenes minőségű II. osztályú posta- 

altiszti állásra.
Pályázat forgalmi díjnoki állásokra.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi április havi 

forgalma.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

Lefoglalandó sajtótermék.

23.307.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi május hó 25-én kelt B. I. 
6.099/2. 1929. sz. végzésével a Wittenbergben, 
Herrosé et Ziensen Gmb. H. nyomdájában elő
állított, Ernst Rowohlt berlini cég kiadásában 
megjelent, Walter Rode szerzői megjelöléssel 
ellátott „Justiz Fragmente” című könyv lefog
lalását 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, 1929. évi május hó 29-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.

23.512.

A Wienben kiadott „Biblischer Socialis
mus” című havi folyóirattól a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a folyóiratot a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi május hó 31-én.

A Budapestre szóló expressutalványok külön 
kötegelése.

20.029.

Abból a célból, hogy a Budapestre szóló 
express postautalványok Budapestre érkezésük 
után időveszteség nélkül kézbesíttessenek, a 
következőket rendelem:

A Budapestre szóló azokat az expressutal-
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ványokat, amelyek — a Budapest területének 
kézbesítő beosztása című segédkönyv szerint 
— a budapesti 70. sz. postahivatal kézbesítő 
körzetéhez tartoznak, a többi utalványtól el
különítetten kell továbbítani.

Elvül szolgáljon, hogy ha ily postautalvá
nyokból 5 darabnál több gyűl össze, az express- 
u tál vány okát „Budapest 70. Expressutalványok” 
címzésű külön kötegben, egyébként pedig a kö
zönséges utalványokból készített kötegben leg
felül kell továbbítani.

A jelen rendelkezés nemcsak azokra az 
esetekre vonatkozik, amikor a Budapestre ér
kező mozgó- (kalauz-) posták és az egyes bu
dapesti postahivatalok a szóbanlevő utalványo
kat, a budapesti 70. sz. hivatal részére készített 
levélzárlatban továbbítják, hanem mindazokra 
az esetekre is, amikor ezeknek az utalványok
nak továbbítása bármely, akár a mozgó- 
kalauz-) posták, akár más postahivatal részére 
készített zárlatban történik.

A hivatalok ezt a rendeletet a P. K. U. 27. 
§. 4. pontjánál jegyezzék elő.

A rendelet megjelenésekor lép életbe.

Budapest, 1929. évi május hó 30-án.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 
névjegyzékének helyesbítése.

22. 120.

A m. kir. államépítészeti hivatal kincstári 
építményeinek építési és karbantartási osztályai 
(Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, 
Szeged, Debrecen, Miskolc), a m. kir. állami 
épületkezelőségek és a m. kir. állami építési 
anyagraktár elnevezésű szervek folyó évi július 
hó 1-től járólag a m. kir. pénzügyminisztérium 
fenhatósága alól a m. kir. honvédelmi minisz
térium ügykörébe mennek át. Felhívom ennél
fogva a postahivatalokat, hogy az említett 
szerveket a P. R. T. 1924. évi 51. számában kö
zölt 17.516. sz. rendeletben közzétett névsor

VII. részének 40., 41. és 47. tétele alól töröljék 
és azokat a X. rész 46., 4. és 48. tételeként je
gyezzék elő.

Budapest, 1929. évi május hó 29-én.

Távbeszélő forgalom megnyitása Bolognával

23.886.

Az összes magyar távbeszélő központok és 
Bologna közt a távbeszélőforgalom megnyílott. 
A beszélgetési díj 8 P 10 fillér. A vidéki magyar 
távbeszélő központok beszélgetéseinek lebonyo
lításával ugyanazok a korlátozások érvényesek, 
mint a többi már megnyitott magyar-olasz táv
beszélő viszonylatokban.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Díjszabást” 
a 22. oldalon, a „Kivonatos Posta-, Táviró-, 
Távbeszélő- és Rádió-Díjszabást” a 109. oldalon 
„01aszország”-nál az új viszonylat adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi június hó 1-én.

A budapesti árutőzsde hivatalos óráinak 
változása.

23.692.

A  folyó évi június hó 1-től kezdve a buda
pesti árutőzsde hivatalos (üzleti) órái közna
pokon ismét 12—13 óra 30 percig tartanak.

A kir. hivatalok a P. R. T. 1928. évi 49. szá
mában közzétett 52.255. számú rendelet 4. pont
jában „Magyarország” cím alatt közölteket en
nek megfelelően helyesbítsék, vagyis a tőzsdei 
nyilvános állomással kért beszélgetésekre vo
natkozólag a P. R. T. 1929. évi 15. számában 
a 17.524. számú rendelettel közölt változás ér
vénytelen.

Budapest, 1929. évi május hó 31-én.
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A téli szőrmés leltári ruházat nyáron át való 
megóvása és javíttatása a posta központi 

anyagraktára útján.

22.721.

A téli szőrmés ruhák legnagyobbrészt — 
kellő gondozás híján — nem annyira a haszná
lat, mint inkább molykárok következtében vál
nak idő előtt hasznavehetetlenekké. A kincs
tárra ezúton háramló nagyobb károsodás meg
előzése céljából ezentúl ezeknek a ruháknak 
rendszeres javíttatását és nyáron át való meg
óvását a központi anyagraktár útján központi
lag fogom végeztetni.

Felhívom ehhezképest mindazokat a postai 
szerveket,'melyeknek használatában bármiféle 
leltári téli szőrmés ruházati cikkek vannak, 
hogy azokat javítási bizonylatpár kiállítása 
mellett azonnal küldjék be a posta központi 
anyagraktárába (ruharaktár Bp. 62.), jövőre 
nézve pedig a javítás és megóvás céljából a be
küldést évenkint mindig május hó 1. és 15. kö
zött foganatosítani el ne mulasszák.

A beküldendő ruhák minden darabját el

kell látni erősen felvarrandó vagy a ruhához 
tartósan erősítendő vászonból készített és kívül 
a posztóra vagy a bőrre rávarrott jelzésekkel, 
hogy össze ne cseréltessenek s hogy a hovatar- 
tozandóság a visszaküldés idején (október 1.) 
minden nehézség nélkül megállapítható legyen.

Ezt a rendeletet a P. R. T. 1923. évi 44. szá
mában közzétett 9.097. sz. rendelet kiegészítése- 
kép elő kell jegyezni.

Budapest, 1929. évi május hó 27-én.

Változások az irányítási füzetben.

I.
22.024.

A P. R. T. 1928. évi 29. számában megje
lent 24.214. számú rendeletemmel kapcsolatban 
az „Irányítási füzet” című segédkönyvben be
állott változásokat az alábbi kimutatás tünteti 
fel.

A hivatalok a közölt változásokat vezessék 
keresztül és a helyes irányítás iránt intézked
jenek.

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

Ácsa 7 70 helyette: 69

A dony—Pusztaszabolcs pu. 7 2 sorban: 241
31 elé: 47 (VI/10—IX/16) 
242 a 61 után Írandó 
47 után (VI/10—IX/16)

Alag 7 — 144 v. helyett: 
234 v., 46 elé: 1

Alsógöd 7 — 46 után: 1. Bp. 62/234 v., 1

Annavölgyibány.a—Sárisáp 1
7 Dorog

pu.
Esztergom

Aszód 7 1 sor: 38 
2. sor: 38. 70

10 elé: 21, 1.; 34 u tán: 9 
304 v. helyett: 406 v.
34 u tán: 21. 9.

Bajna 7 Dorog Esztergom

Balassagyarmat 7 — 134/3936 v. után: 1. 1. 1. 1/3936 v.



2 3 4 2 0 . szám.

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

Bánk pu. 7 — 192 után: Rétság

Baracska 7 az összes adat 98. 98.

Bia 7 — 53 után: 1. Bp. 72/42 v. 
14 után: 14

Bicske 7 13
53 elé: 1. Bp. 72/42 v., 
806 v. helyett: 1306 v. 
95 elé 51.

Bodajk 7 80 —

Budaörs 7 53 14 elé: 1. Bp. 72/42 v. 
14 után: 14

Ceglédbercel 7 — 76 után: 20

Cserhátsurány 7 70 69

' Dinnyés 7 8 98

Domony - * 7 70 69 után: 1. Bp. 72/4224 v., 69

Dorog 7 — 218 után: Esztergom/3445 v.

Dömös 7 — 46 után: 1. 46

Dunaharaszti 7 — - 184 után: 1. Bp. 72/176 v.

Dunakeszi 7 — 46 után: 1
144 v. helyett: 234 v.

Dunakisvarsány 7 18 108 után: 1. Bp. 72/926 v.

Ecser 7 6 helyette: 6

Előszállás 7 241 —

Érd 7 8 98

Esztergom 7 — 3524 v. után: 1. Bp. 62/3432 v.

Felsőgöd
**

7 — 46 után: 1, 1

Galgahévíz 7 38 helyette: 9

Galgamácsa 7 70 helyette: 69 •
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Hivatal, ügynökség

H
án

ya
di

k
ro

va
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an

T ö r l e n d ő
V

B e í r a n d ó

G algaguta 7 70 helyette: 69

Galgagyörk 7 70 helyette: 69

G árdony 7 8 98

Göd 7 — 46 után: ;1. Bp. 62/234 v., 1

Gödöllő 7 38 324 v. után: 9. 21

G yúró 7 8 M artonvásár után: 98

•
Hévízgyörk 7 38 helyette: 9

Hom okterenye 7 — 22 után: 21

Ipolytam óc 7 — 236 után: 236

Isaszeg 7 34 22 után: 1. Bp. 72/324 v. 21

K ajászószentpéter 7 az összes adat 98

Kápolnásnyék 7 az összes adat 98, 8

Kismaros 7 — 46 1. 46

Kist éren ye 7 — 22 után: 21; 78 után: 
1. Bp. 72/404/304 v.

Kisvelence 7 35 8 után: 98

Kők a 7 Tápiósüly 16 után: 255

Leányvár 7 — Dorog

M agyarnándor -7 70 helyette: 69 ’

M arton vásár 7 8 helyette: 98

M átranovák bányatelep 7 — 21 után: 21

Mohona 7 70 helyette: 69

NagytruaroiS 7 — 46 után: 1 
46 elé: 1.
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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
/

Nagysáp 7 Dorog Esztergom

N agytétény 7 8, 35 98, 98

Nógrádkövesd 7 — a 4226 v. után: 69

N ógrádverőce 7 — 46 után: 1, 1

N yáregyháza 7 — Pilis után: 20
*

Pákozd 7 8 98

Pázm ánd 7 8 helyette: 98

Péccl | 7 34 22 után: 1. Bp. 72/324 v., 21

P ettend 7 8, 35 98, 98

•
Püspökhatvan 7 70 . h e ly e tte : 69

Ráckeve 7 — 184 után: 1. Bp. 72/176 v.

Rákoscsaba 7 34 22 után: 1. Bp. 72/324 v. 21

Rákoskeresztúr 7 34 22 után: 1. Bp. 72/324 v. 21

Rákosliget 7 34 22 után: 1. Bp. 72/324 v. 21

Selyp 7 — 22 elé: 21

Soroksár 7 — 184 után: 1. Bp. 72/176 v.

Sóskút 7 8, 35 T árnok után: 98, 98

S z á zhalombatta 7 32 —

Szentm ártonkáta 7 — 16 után: 255

Szob 7 / ~ 134 v. után: 1

Szügy 7 70 helyette: 69

Taksony 7 az összes adat 108, 1. Bp. 72/926 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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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

T  ápiósáp 7 — 16 után: 255

Tápiósüly i — 16 után: 255
______ j____________________

Tárnok 7

7

8, 8 98, 98

Tokod — 178 után: 1. Esztergom—■

Torbágy 7 — 53 után: 1. Bp. 72/42. v. 
14 után: 14

T  ordas 7 8 M artonvásár után: 98

Tököl 7 — 184 után: 1. Bp. 72/176 v.

Törökbálint 7 — 14 után: 14

Üllő 7 20 helyette: 19

Vác 7 —
190 után: 1 
46 elé: 1

Vál 7 8 helyette: 98, 226 v. helyett: 228 v.

Vecsés 7 20 helyette: 19

Velence 7 8 helyette: 98

Visegrád 7 ' — 46 után: 1. Bp. 72/408 v. 1, 
1. Bp. 62, 1. — Szit.-Endre/gk.

Zebegény 7 — 46 után: 1, 1
■

Balmazújváros 7 — 220 a 220 után Írandó

Bélapátfalva 7 — 144 elé: 1. Eger/9232 v.

Berettyóújfalu 7 298 298 után: 1. Bp. 62. — 1. Bp. 72/526 v. 
298

Bódvaszilas 7 — 9824 V. helyett: 9832 v.

B oldva 7 — ■ 9824 v. helyett: 9832 v.

Csenger 7 — 6176 v. helyett: /6136 v.

Dévaványa 7 az összes adat 1. 5/1637 v. 164, 202, 164

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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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Edelény 7 — 9824 v. helyett: 9832 v.

Fehérgyarm at 7 — 6676 V. helyett: 6636 v.

Felsőgiagy 7 — Encs után: 142

Folyás pu. 7 — 220 után: 220

Fóny
•h ___________________

7 — IX/1—IV/30 helyett: VIII/16— V/14 
V /l—V1II/31 helyett: V/15—VIII/15

— 168 után: 1. M2/407 v. 9Füzesabony 7

Göncrus'zika 7 — IX /1-1V /30 helyett: VIII/16—V/14 
V /l—VIII/31 helyett: V/15—VIII/15

Hejce 7 — IX/1—1V730 helyett: VIII/16—V/14 
V /l—VIII/31 helyett: V/15—VIII/15

H ernádném eti 7 20 helyette: 38

H ortobágyi halastó 7 — 220 a D2/220 után 
Írandó

Jászapáti 7 — 8725 v. helyett: 8737 v.

Jászárokszállás 7 —
«

. 8725 v. helyett: 8737 v.

38 78 elé: 1. M/407 v., 34 után: 
9, 10 után: 9Kál 7

K éthalom  pu. 7 — 164 és 164 felcserélendő

K om polt
«

7 — 34 helyett: 34

K rasznokvajda 7 142 —

M ezőkövesd 7 38  1. cs. 38
10 után: 9 
10 után: 9y*

N agyhortobágy 7 —
220 a D 2/220 után 
írandó

Őhat-Pusztakócs pu. 7 —
220 a D2/220 után 
Írandó

Olaszliszka 7 — 34 elé: 34

Párád 7 1. 22/8932 v. —

Parádfürdő 7 1. 78-1. 10/8937 v„ Párád 8931 v. u tán  : I. 21/8926 v. 
1. 9/8951 v.

/
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H i v a t a l ,  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

Pásztó 7 '
*

22 után: 21

Penyige 7 — 56 után: 56

Polgár 7 — 238 után: 1. 10—1. 168/6035 v.

Sárospatak 7 1. 20 — 1. 12/420 v„ 1. 299
33 után: 38, 212 után:
1. Bp. 72—1. M 2/434 v„ 34 után: 
1. Bp. 72/404 v.

Szajol 7 — 6 után: 1. Bp. 62—1. Bp. 72/1704 v.

Szendrő 7 — 9824 v. helyett: 9832 v.

Szcntm argittapuszta 7 — 220 a 220 után Írandó

T  aktaharkány 7 20 helyette: 38

Taktaszada 7 20 38, 34

Tárcái 7 — 1. 10 elé: 1. M 2—; 20 elé: 
1. Szerencs/1731 v.

Teleiktanya pu. 7 — 134 az 1. 45 elé írandó

Tisaacsege 7 — 220 a 220 után Írandó

Tisaadada
•

7 — 238 után: 1. 117/6026 v.

Tiszafüred 7 — 9 helyett: 38; 33 után: x 
1. Eger 1; 5577 v. helyett 5537 v.

Tiszaluc 7 20 helyette: 38

Tol csv a 7 — 34 elé: 34

Vámosgyörk 7 — 1
9 helyett: 38; 21/9 helyett 21/38;
10 után  1. M2/407 v., 158 után:
9

Vilmány 7 — IX/1— IV/30 helyett: VIII/16— V/14; 
V /l—VIII/31 helyett: V/15— VIII/15

Budapest, 1929. évi május hó 3 án.
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Változások az irányítási füzetben.
II.

23.280.
A P. R. T. 1928. évi 29. számában megjelent

24.214. számú rendeletemmel kapcsolatban az

„Irányítási füzet” című segédkönyvben beállott 
változásokat az alábbi kimutatás tünteti fel.

A hivatalok a közölt változásokat vezessék 
keresztül és a helyes irányítás iránt intézkedje
nek.

Budapest, 1929. évi május hó 28-án.

(
H i v a t a l ,  ü g y n ö k s é g
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T ö r 1 e  n d ő B e í r a n d ó

Alsóörs 7 — 47 a 48 elé írandó;
47 után: 1. Bp. 72/1116 v.

Alsópáhok 7
i

8

Alsósegesd 7 az összes adat 244, 243, 243

Badacsony 7 1. Bp. 72/1018/1130 v. 
1. Bp. 72/1114 v„ 47 48 elé: 47; 48 után: 48

Badacsonytomaj 7 ugyan a ugyanaz

Bakóca-Godisa pu. 7 — 61 helyett: 61

Balatoni) erén y 7 160 —

Balatoni üred-fürdő 7 —
48 elé; 47, 1. Bp. 72/1132 v.

(V I/ll-IX /9),
48 u tán: 47

Balatonszentgyörgy pu. 7 1 és 2 sor: Keszthely, 
160, 197

7 után: 244; 35 után: 243,
8 után: 244; 8 után: 243

Barcs 7
)

932 v. helyett: 6218 v.

Rátaszék 7 136 és  135 h ely e ttü k : 136 é® 135

Böhönye 7 160, 160 244, 244, 243, 243

Csabrendek 7 197 • —
1

Csümödér 7 ' 85 —

Díszei 7 az összes adatok Tapolca, 1. 48/gk.

Drávaosepely 7 — 154, 154

Dunaföldvár 7 — 242 elé: 1. 31—1. 47/5020 v.

Fclsömocsolád 7 — 92 után: 1. 35/5421 v.
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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

Felső Örs 7 Bialatonfüred —

Felsőraj k 7 23 helyette: 24

Felsőse gosd 7 160, 160 244, 243 (VI/15-IX/15), 243 (IX/16- 
VI/14)

Fonyód-fürdőtelep 7 1. Bp. 72/202 v. (VI/15-IX/15) —

Gelse 7 — 24 után: 24

Gógánfa 7 197 197

G örgeteg 7 — 159 és 159 felcserélendő

Gyékényes 2. 7 —
29 után; 1, Bp. 72/906 v. (V I /15- 

IX /15)

i Gyenesdiás 
•

7 (IX/16-VI/14), 47 (VI/15-IX/15) —

Hencse 7 — 130 u tá n : K  a d arkút/130

Hévízfürdő 7 48 Keszthely után: 1. 7—1. 7/1 gk. 
1. 8/3 gk.

Hé vízszcntandrás 7 — Keszthely után: 8/3 gk.

Hidas 7 43 helyette: 43

Hosszúvölgy 7 23 __ /

Ju t pu. 7 — 92 után: Ádánd/92.

G yőrvár 7 — 24 után: 23

K ajdacs 7 135 135

Kapolcs 7 Veszprém  1

Kehida 7 224 helyette: 223

Kémes 7 1. 228/6624 v. —

Keszőhidegkút 7 — 31 helyett 31 írandó
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Keszthely 7. az összes adat

7, 7, 198, 223, 1, Nk. 2/7537 v. 
Ziaiaeg./2 gik. 1. Bp. 72—1. 47/7512 
v. 35 1. Bp. 72/7547 v. (VI/15-IX/15)
8, 48, 244, Zakeg./4 gk. 224, 243, 
35, 1. 47/7528 v.

Kéthely 7 160, 1. Bp. 72/202/5826 v. 
(VI/15-IX/14), 160

160 helyett: 244; 5873 v. 
után: (VI^H-IX/144g nem )— 
243, 243

Kisbárapáti 7 — 92 elé: 92

Kiskajdacs 7 — 135 helyett: 135 és 136 
helyett 136 Írandó

Kiskomárom 7 8 8 ele: 35

Kovácshida 7 1. 228/6624 v. —

Kölesd 7 135 135

Légrád pu. 7
#

26 után: 1. Bp. 72/906 v.

Lesencetomaj 7 — 197 elé: 1. Bp. 72/7433/7524 v.

M agyarbóly 7 — 1920 v. után: 1. 30/1904 v.

M agyarszerdahely 7 — N k. 2/23

Marcali < az összes adat 244, 243, 244, 243

M emye 7 —
92 után: 1. 8/5425 v., 
92 u tán: 1. 35/5421 v.

Mesztegnyő 7 160, 160 244, 243 (VI/15-IX/15), 243 
(VI/15-IX/15)

Mihályfa 7 197 ___  r

Mohács 7 — 5 v. helyett 6 v. írandó

N agyatád 7 44 e lő tt: 160 helyette: 29—244—

Nagykanizsa 2. 7
4 sor: 23 
6  sor: 24

1 sor, 911 vonal után: 24
2 sor, 202 v. után: (V/15-IX/15),
4 sor, 54 elé: 1. 23—1. 24—
901 v. helyett: 903 v.
5 sor, 917 v. helyett: 905 v.,
6 >sor, 204 v. után: 1. 23—1. 24—
1. 54—1. 84—1. 85—1. Zalacg.—1. S. 
1. és 2.—1. Szomb. 2/303 v.
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M onostorapáti 7 Veszprém 1 —

Nagyszakácsi 7 — 8

O s z t ó 7 1. 228/6621 V . —

Ötvöspuszta 7 84 a 84 elé írandó

Bac&a 7 8 előtt: 1. 8/gépk. utáni: 1. Bp. 72/4 g:k. 
(VI/15-IX/15)

Fakod 7 — 83 után: 84

Faks 7
•

az összes adat 1. 47—1. Bp. 72—1. 31/5020 v. 
242, 241 Szeksz./gk.

Pécs 2. 7 3 s o t : 1. 44;
1904 v.-:nál 1. Bp. 72;

1951 v. helyétt: 1941 v; 
4 sor: 32 helyett 32

Bécsvárad 7 — 32 helyett: 30; 6426 v. 
helye tt 6424 v.

Pellérd 7 — 187 után: 1. 30/187.

Révfülöp 7 az összes adat
\

47, 48, 48, 47

Sámod 7 1. 228/6624 v. ‘ —

Sármellék 7 224, 224 223

Sellye 7 — 61 helyett: 61; 32 helyett: 30

Siklós 7 — 187 után: 1. 30/187

Simnomajor 7 — 136 helyett: 135

Somogyszob 7 — 160 helyett: 244, 160 helyett: 243; 
30 u tán  160

Sümeg 7 az összes adat
1. 83/7522 v, 1. Zakeg/7512 v. 197, 
1. Bp. 72—1. 84/7524 v., 1. 48—1. 
48/7523 v„ 197, 198

Sumony pu. 2 IV Ü

Szántód 7 — 8 u tán : 35

Szedres 7 136 helyette: 135

'
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V.

Szm tlőrinc 7 — 61 után: 1. 30/1904 v., a 26 az 1916 
v. után iriamdó

Szepetk 7 — 83 után: 84; 7435 v. 
helyett: 7433 v. írandó

Szigetvár 7 — 32 helyett: 30 írandó

T  amási 7 — 226 elé: 1. Ujd./6040 v.

T  »polca 7 az összes adat

1. Bp. 72—1. 47/1140 v., 1. 83/7522 v. 
198, 1. 224—1. Ziailaeg./7512 v., 47 
48 1. Bp. 72/197 (VI/15-1X/15),
197, 48, 1. 8—1.
84/7535 v., Veszp./gik.
198, 1. 47 "

Tapson y 7 — 8

Tengelic 7 136 helyette: 135

Tokra 7 az összes adat 136, 135, 135

T űrje 7 84, 1. Bp. 72/7435 v., 223 224 után: 1. Zalacg./7422 v., 
83 után: 84, 223

U jdom bóvár pu. 7 Kaposvár/1011 v.

U kk 7 1. Bp. 72/7435 v. 83 után: 1. Zailaeg./7422 v., 
198 a 84 elé Írandó

V aj szí ó 7 1. 228/6624 v. \

Villány 7 — 1. Bp. 72 elé: 1. 30—

Zalaapáti 7 224 helyette: 223

Zalabér 7 —
83 után: 1. Zalaeg./7422 v., 
112, 84; a  7435 v. helyett: 
7433 v. Írandó

Zalacsány 7 224 helyette: 223

Zalaegerszeg 7

1 sor: Keszt.-Pacsa/g:k.
2 sor: 1. Szomb. 2/927 v.
3 sor: 86
4 sor: Keszth.-Pacsa/gk.
5 sor: 85, 1. Bp. 72/23

1 sor: 314 v. után: 24
2 sor: Szomíb. 2 után:
— 1. 24— ; 24 után 86;
3 sor: 1. 8 elé: 1. 198/7433 v., 
Keszth.—Pacsa/gk, 85,

Zalaszcntgrót 7 — 224 után: 223

Zalaszentiván 7 — Zalacg/7732 elé: 24, 
Zalaeg/7738 elé: 23.

Zalaszentlászló 7 224 helyette: 223
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Forgalomköri változások,
20.999.

1. Balkány (62. 1.) nk.-nél a lakott helyek 
közé felveendő: Finánctanya, Gaáltanva, Had- 
házy Gergely tanya, Hajduhadházy közbirto- 
kossági tanya, Katonatag tanya, Kiskecskés 
tanya, M. Fekete Miklós tanya, Morvay tanya, 
Somossy (Leitner, Gödény) tanyák, Trombitás 
tanya.

2. Békéscsaba (67. 1.) után felveendő: „Bé
késcsaba—Felsőnyomás lásd Felsőnyomás tó 
Békéscsaba.

3. Belmajor éb Hajmáskér (6 8 . 1.) ezentúl 
u. t. Hajmáskér.

4. Bergermalom 6b Hajmáskér (70. 1.) ezen
túl u. t. Hajmáskér.

5. Bököny nk. (77. 1.) ezentúl 0 ^  L. is.
6 . Fehérgyár 6b Hajmáskér (106. 1.) ezentúl 

u. t. Hajmáskér.
7. Feketemajor 6b Sárkeresztúr (107. 1.) 

után beírandó: Fekete Miklós tanya lásd M. Fe- 
kete Miklós tanya.

8 . Filkeháza után (113. 1.) felveendő: Finánc
tanya 6 b Balkány, Szabolcs és Ung k. e. e. vm„ 
nagykállói j., u. p. és u. t. Balkány.

9. Fürjés 6b Békéscsaba (115. 1.) ezentúl u. 
p. Békéscsaba—Felsőnyomás.

10. Gaáltanva (116. 1.) előtt felveendő: 
Gaáltanva 6 b Balkány, Szabolcs és Ung k. e. e. 
vm., nagykállói j., u. p. és u. t. Balkány.

11. Geszteréd (120. 1.) kk.-nél a lakott he
lyek közé felveendő: Jármi József tanya és Uj- 
tanya, Szállásföld pedig törlendő.

12. Gyulamalom O Téglás (126. 1.) ezentúl 
u. p.-és ü. t. Téglás.

13. Gyürüshegy (Mandeltag), (127. 1.) he
lyett írandó: Gyürüshegy (Lichtmann Ferenc) 
6b Geszteréd, ezentúl u, p. és u. t. Bököny.

14. Hadház után (127. 1.) felveendő: Had- 
házy Gergely tanya 6b Balkány, Szabolcs és 
Ung k. e. e. vm., nagykállói j., u. p. és u. t. Bal
kány.

15. Hajdúhadház (128. 1.) után felveendő: 
Hajdúhadházi közbirtokossági tanya 6b Bal
kány, Szabolcs és Ung k. e. e. vm., nagykállói
j., u. p. és u. t. Balkány.

16. Hajmáskér kk. (128. 1.) ezentúl ^ § £ 3  L. is.
17. Helvécia 6 b Kecskemét (132. 1.) vasúti

távírdája „K” jellegűvé alakíttatott át, ehhez 
képest í  L jelzés után „K” Írandó, u. t. pedig 
ezentúl Kecskemét.

18. Jármi után (144 1.) felveendő: Jármy Jó
zsef tanya 6b Geszteréd, Szabolcs és Ung k. e. 
e. vm., nagykállói j., u. p. és u. t. Bököny.

19. Katonai lövölde (152. 1.) után felveendő: 
Katonatag tanya 6b Balkány, Szabolcs és Ung
k. e. e. vm„ nagykállói j., u. p. és u. t. Balkány.

20. Kisgyulahalom 6b Téglás (161. 1.) adatai 
után írandó: lásd. Gyulahalom.

✓  21. Kiskecskemégy (162. 1.) után felveendő: 
Kiskecskés tanya 6b Balkány, Szabolcs és Ung
k. e. e. vm., nagykállói j., u. p. és u. t. Balkány.

22. Kremómalom 6b Hajmáskér (176. 1.) 
ezentúl u. t. Hajmáskér.

23. kátrány kk.-nél (181. 1.) a „pd.”, a „M. 
kir. postahivatalok és ügynökségek” névsora cí
mű segédkönyvben pedig a „K” jelzés veendő 
fel.

24. Maconka (186. 1.) előtt felveendő: M. Fe
kete Miklós tanya 6b Balkány, Szabolcs és Ung
k. e. e. vm., nagykállói j., u. p. és u. t. Balkány.

25. Morotvapart (199. 1.) után felveendő: 
Morvay tanya 6b Balkány, Szabolcs és Ung k. 
e. e. vm., nagykállói j., u. p. és u. t. Balkány.

26. Mozsgó kk. (200. 1.) pályaudvarán lévő 
„Mozsgó-Szulimán” nevű vasúti távirdája „K” 
jellegűvé alakíttatott át, ennélfogva "£ L. jelzés 
után „K” írandó.

27. Nagymegyer 6b Békéscsaba (207. 1.) 
ezentúl u. p. Békéscsaba—Felsőnyomás.

28. Nyárosalja 6b Téglás (213. 1.) mint la
katlan hely, törlendő.

29. Répcevis (240. 1.) kk.-ben működő posta
ügynökség ellenőrző hivatala ezentúl Szombat
hely 2 .

30. Somogytur kk.-nél (251. 1.) a „pd.”, a „M. 
kir. postahivatalok és ügynökségek” névsora 
című segédkönyvben pedig a „K” jelzés veendő 
fel.

31. Somosmajor (252. 1.) után felveendő: 
Somossy (Leitner, Gödény) tanyák 6b Balkány, 
Szabolcs és Ung k. e. e. vm., nagykállói j., u. p. 
és u. t. Balkány.

32. Sopron 6b Békéscsaba (252. 1.) ezentúl 
u. p. Békéscsaba—’Felsőnyomás.

33. Szállásföld 6 b Geszteréd (256. 1.), mint 
lakatlan hely, törlendő.
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34. Szendehely (261. 1.) kk.-ben működő 
postaügynökség ellenőrző hivatal ezentúl Nő
tincs.

35. Szentlélekföldje O Téglás (263. 1.), mint 
lakatlan hely, törlendő.

36. Szőkehegy ^  Geszteréd (268. 1.) ezentúl
и. p. és u. t. Bököny.

37. Téglás nk.-nél (274. 1.) a lakott helyek 
közül törlendő: Kisgyulahalom, Nyárosalja és 
Szentlélekföldje.

38. Trombitáspuszta (283. 1.) után felveendő: 
Trombitástanya O Balkány, Szabolcs és king
к. e. e. vm., nagykállói j., u. p. Abapuszta, u. t. 
Balkány.

39. Ujtanya O Bénye (288. 1.) után felveen
dő: Ujtanya Geszteréd, Szabolcs és Ung k. 
e. e. vm., nagykállói j., u. p. és u. t. Bököny.

A 29. és 34. tétel alatti változás a „M. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsora” című 
segédkönyvben is keresztülvezetendő.

Budapest, 1929. évi június hó 1-én.

Pályázat több ideiglenes minőségű íí. osztályú 
postaalíiszti állásra.

23.223.

A in. kir. postánál több II. osztályú posta
altiszti állás kerül betöltésre.

Ezzel az állással az 1927. évi 9.000. M. E. 
számú kormányrendelet kiegészítő részét ké
pező 15. számú kimutatás szerint megállapított 
havi 91 pengő fizetés és az állomáshelynek 
megfelelő lakáspénz, továbbá természetbeni 
egyenruházat jár.

A betöltésre kerülő állásokra az 1873. évi 
II. tc.-ben előírt igény jogosultsági igazolvány
nyal ellátott katonai altisztek, valamint a lét- 
számapasztás folytán a tényleges szolgálatból 
elbocsátott és megfelelő szakképzettséggel bíró 
postaaltisztek elsőbbséggel bírnak, másodsorban 
pedig a postánál nagyszámban már alkalmazás
ban lévő kisegítőszolgák fognak kineveztetni.

A folyamodványokat a m. kir. honvédség 
és csendőrség kötelékébe tartozók részéről il
letékes parancsnokságuk útján a m. kir. posta
vezérigazgatósághoz kell intézni.

Azoknak, akik már a posta szolgálatában 
állnak, a kinevezésért folyamodniok nem kell.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket

születési, iskolai, hatósági orvosi, az igényjogo
sultsági igazolvány eredeti példányával, vagy 
annak hiteles másolatával, a magyar állampol
gárságot, polgári foglalkozást és kifogástalan 
erkölcsi magaviseletét igazoló okmányokkal 
kell felszerelni és legkésőbb 1929. évi június hó 
30-ig kell benyújtani.

Minthogy a postánál kinevezésre másod
sorban igénnyel bíró havibéres kisegítőszolgák 
megfelelő számban vannak, rajtuk, valamint az 
igazolványos katonai altisztek és a létszám- 
apasztás folytán elbocsátott állami altiszteken 
kívül más pályázók kérvényeit, valamint a pá
lyázati határidő lejárta után beérkezett folya
modványokat figyelembe venni nem lehet.

Budapest, 1929. évi május hó 31-én.

Pályázat forgalmi díjnoki állásokra.

23.222.

A m. kir. posta forgalmi díjnoki állásokra 
pályázatot hirdet.

Pályázhatnak olyan 25 évesnél nem idősebb 
nőtlen ifjak, akik középiskolai érettségi vizsgát 
tettek, vagy a középiskolával egyenrangú más 
tanintézetet végeztek.

Az 1 pengő 60 filléres okmánybélyeggel el
látott sajátkezűleg írt kérvényt a m. kir. posta
vezérigazgatósághoz (Budapest, I., Krisztina- 
körút 1 2 .) kell címezni és a folyamodványhoz a 
következő okmányokat csatolni:

1 . születési anyakönyvi kivonatot,
2 . gimnáziumi, reáliskolai, felsőkereskedel

mi iskolai érettségi bizonyítványt, vagy ezekkel 
az iskolákkal egyenrangú intézetekben Szerzett 
végbizonyítványt,

3. hatósági orvosi bizonyítványt,
4. magyar állampolgársági, vagy községi il

letőségi bizonyítványt,
5. a folyamodó fedhetetlen előéletét, nőt

lenségét és atyja foglalkozását igazoló hatósági 
okmányt,

6 . a folyamodó eddigi foglalkozását igazoló 
bizonyítványokat azoknál, akik 18 évesek el
múltak és iskolai tanulmányaik befejezése óta 
alkalmazásban voltak.

Annak a folyamodónak, aki a folyó iskola
évben tett érettségi vizsgát fedhetetlen előéle
tét, annak pedig, aki hiteles okmánnyal igazol
ja, hogy atyja állami alkalmazott, magyar ho-
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liosságát, illetve magyarországi községi illetősé
gét nem kell igazolnia.

A folyamodványok beadásának határideje
1929. évi június hó 30-ika.

A kellően fel nem szerelt s a pályázati fel
tételeknek meg nem felelő kérvények nem vé
tetnek figyelembe.

A létszámapasztás folytán a szolgálatból 
elbocsátott postai alkalmazottaknak, ha a pá
lyázatban közölt feltételeknek — a kort kivéve 
-— megfelelnek, továbbá a postai alkalmazottak 
gyermekeinek és azoknak, akik a magyar nyel
ven kívül a francia, német avagy angol nyel
vekben jártassággal bírnak, más pályázókkal 
szemben elsőbbségük van.

A pályázók közül kiválasztott folyamodók 
a saját költségükön Budapestre felvételi vizs
gára fognak behivatni.

Az alkalmasaknak talált folyamodók 93 P 
havidíjjal és a szabályszerű lakáspénzzel, for
galmi díjnokokká fogadtatnak fel és gyakor
lati kiképzés céljából az ország különböző he
lyein működő kincstári postahivatalokhoz fog
nak beosztatni, ahova szintén saját költségükön 
tartoznak utazni.

Azok a forgalmi díjnokok, akik a posta - 
szolgálatban való használhatóságukat beigazol
ták, a szabályszerű vizsgákat kellő időben le
teszik, a forgalmi szakban megüresedő állások 
arányában és aszerint, amint azt a költségvetési 
létszámviszonyok megengedik, -a XI. fizetési 
osztályba havi 144 pengő fizetéssel és a sza
bályszerű lakáspénzzel ideiglenes minőségű II. 
osztályú postatisztekké neveztetnek ki.

A gyakorlati szolgálatra bocsátott díjnokok
1930. évi augusztus hó végén a postatisztképző- 
tanfolyam hallgatása végett saját költségükön 
Budapestre helyeztetnek át. A tanfolyam hall
gatói a délelőtti órákban a postavezérigazgató
ság által kijelölt postahivataloknál szolgálatot 
teljesíteni kötelesek. Ennek ellenében szabály- 
szerű illetményeik élvezetében megmaradnak.

A postatisztképző tanfolyam elvégzése és 
az alapvizsga letétele után az illetők saját költ
ségükön újra, főképpen vidéki kincstári posta- 
hivatalokhoz osztatnak be és 1931. február— 
március havában szakvizsgát tenni kötelesek.

Véglegesítésük kifogástalan magaviseletük
től és használhatóságuktól tétetik függővé. 

Budapest, 1929. évi május hó 31-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1929. április 
havi forgalma.

4.188.
A takaréküzletben a betétek összege 

1,045.298 P 93 fillérrel haladta túl a visszafize
tések összegét. A betétek állománya ezzel 1929. 
évi április hó végén 45,457.431 P 19 fillért tett ki. 
A különleges takarékbetétek álladéka a fenti ál
ladókban 5,695.052 P 23 fillérrel szerepel. A be
tevők száma e hóban 2.527-tel gyarapodott s 
összes számuk e hó végén 1,360.678 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ösz- 
szegét 17,349.179 P 8 8  fillérrel múlta felül a visz- 
szafizetések összege. A csekkbetétek állománya 
ezzel 1929. évi április hó végén 200,939.150 P 87 
fillért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma 
e hóban 60-nal növekedett s a fennálló csekk
számlák száma e hó végén 43.268 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,043.799 tétel s
1.105,543.253 P 75 fill., összes betéteinek állomá
nya pedig a hó végén 246,396.582 P 06 fillér volt.

Az értékpapír-üzletágban 1929. évi április 
hó végéig kiállíttatott 271.564 járadékkönyvecs
ke, forgalomban volt e hó végén 91.745 drb. Az 
intézet értékpapírállománya különféle érték
papírokban és záloglevelekben 1929. évi április 
hó végén 55,490.505 P 39 fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 175.223 drb. új zálogfelvétel 
volt 4,198.542 P kölcsönnel és 144.010 drb. Zá
logkiváltás 3,359.433 P kölcsönvisszafizetéssel.

A zálogálladék 1929. évi április hó végén 
768.053 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
20,404.120 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes' 
árverésre 3.290 drb., kényszerárverésre pedig 
6.369 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 7.210 drb., a befolvt vé
telár 150.145 P 92 fillér volt.

Budapest, 1929. évi május hó 27-én.
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Pályázati hirdetm ény.

22.566.
Postamesteri állásra a m. kir. postameste

rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként 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 p é c s i  m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi junius hó 20-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1929. évi május hó 31-én.
Pályázati hirdetmény.

22.567.
Postamesteri állásra a m. kir. postameste

rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a. m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként 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. postavezér
igazgatósághoz 1929. évi június hó 20-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi május hó 31-én.

Po
st

av
ez

ér
ig

.

T
áp

ió
sá

g

pt
b.

Pe
st

-P
ili

s-
So

lt-
K

is
ku

n

1
0

8
0

1
0

3
2

2
4

0

T
áp

ió
sz

ec
ső

 p
u.

7
-0

3

gy
al

og

eg
ys

ze
r



3 0 . szám . 2 4 9

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek ós hivatali 

__________________________ kisegítők személyi adatairól.
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Riczkó Ilona kiadó Nagykálló
1895. Nyiradony saját kérelmére

Betöltendő kiadói állás.
A kocsolai, (Tolna m.) postahivatal, sze 

rény, megbízható kiadónőt keres, aki a postát, 
telefont, számadásokkal együtt önállóan végzi. 
Fizetése, mosás, ágynemű nélküli ellátás és 
üzemivel együtt havi 40 pengő. Az állás azonnal 
betöltendő.

Kiadói állást keresnek.
Gyakorlott kiadónő július 15-re állandó ál

lást keres. Ajánlatot Korcz Rózsi pk. Szeghalom 
címre kér.

Szerény igényű, kezdő kiadó, bármely hiva
talhoz alkalmazásra ajánlkozik. Szives megke
resést La Borda Ibolya postakiadó, Budapest,
III. kér., Pacsirtamező-utca 35. címre kér.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1929. JUNIUS 15. 21. szám.

A MAGYAR KIR.
K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I ám

T A K T A  U O M

Postai szállításból kizárt sajtóterm ek.
Lefoglalás alól felo ldott sajtóterm ék.
Lefoglalandó sajtó term ék.
A  postatakarék.pénztári takarékbetétek kam atlábá

nak felemelése.
A  légipostái csomagforgaiom kiterjesztése.
A  csomagszámadások kicserélésének egyszerűsítése. 
A  kincstári postahivatalok helyi leadószolgálatának 

egyszerűsítése.
V áltozás a T á v ir ó - D íjsza b ás -b an.
Elveszett betűző.
Elveszett arcképes igazolvány.

U j postaügynőkség megnyitása.
Helyesbítés a „M. kir. postahivatalok és ügynöksé

gek névsora” című segédkönyvben.
M ozgóposta közlekedésében beállo tt változás. 
Kinevezés.
Hivatalvezetői megbízás.
Személyzetiek.
Pályázati h irdetm ény postaügynöki állásra. 
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.

24.287.

A Wien—Graz—Ludwigshafenben „Er
kenntnis und Befreiung“ címen, a Wienben 
„Arbeiterstimme” címen s a Berlinben „Der 
freie Arbeiter” címen kiadott időszaki lapoktól 
a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket az időszaki lapokat 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi június hó 6 -án.

Lefoglalás alól felo ldott sajtóterm ék.

25.006.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi június hó 4-én kelt 
B. I. 5.182/15. 1929. számú végzésével a P. R. T. 
folyó évi 18. számában megjelent 2 1 .8 6 8 . számú 
rendelet szerint lefoglalandó „Magyar Zsidó 
Lexikon” című könyvnek azokat a példányait, 
amelyekből a kiadóhivatal a sérelmezett közle
ményeket eltávolíttatta, a lefoglalás alól felol

dotta és a kiadóhivatal rendelkezésére bocsá
totta.

Az idézett rendelettel kapcsolatban felhí
vom ennélfogva a postahivatalokat, hogy a kér
déses sajtóterméknek ezután postára adott 
példányait akadálytalanul szállítsák és kézbe
sítsék.

Budapest, 1929. évi június hó 9-én.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
25.591.

A szegedi kir. törvényszék vizsgálóbírája 
folyó évi június hó 7-én kelt B. 4.232/3—1929. 
számú végzésével az 1929. évben a Szegedi Ka
szinó kiadásában megjelent, Bartos Lipót sze
gedi könyvnyomdájában nyomatott és dr. 
Czimmer Károly kaszinói tag által írt, „A sze
gedi Belvárosi Kaszinó százéves története 
(1829—1929)” című könyv lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1929. évi június hó 11-én.
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A  postatakarékpénztári takarékbetétek  kam at
lábának felem elése.

25.064.
A m. kir. pénzügyminiszter úr folyó évi 

május hó 29-én, 62.792/1929. szám alatt kelt ren
deletével — am . kir. postatakarékpénztárnál 
elhelyezett takarékbetétek kamatlábának meg
állapítására vonatkozó korábbi rendeletek hatá
lyon kívül helyezése mellett — 1929. évi június 
hó 1-től kezdődő hatállyal

a) a rendes betétek után fizetendő törzs- 
kamatlábat az eddigi 6  százalékról évi 6  és fél 
százalékra,

b) a különleges kamatozású betétek kamat
lábát pedig az eddigi 6  és fél százalékról évi 7 
százalékra emelte fel.

Ezzel kapcsolatban felhívom a közvetítő 
hivatalokat, hogy a takarékbetétek kamatlábát, 
valamint a közvetítő postahivatalok által rövid 
úton visszafizethető betétek összegét feltüntető 
kartontáblán az eddig érvényben volt kamatté
teleket a m. kir. postatakarékpénztár részéről 
közvetlenül megküldendő enyvezett hátú nyom
tatott papírlappal való átragasztás útján meg
felelően helyesbítsék.

Egyidejűleg közlöm azt is, hogy a kamat
láb változásával kapcsolatban szükségessé vált 
új kamattáblázat megküldéséről a m. kir. posta
takarékpénztár közvetlenül fog gondoskodni.

Budapest, 1929. évi június hó 1 1-én.

A légipostái csomagforgaíom kiterjesztése.
24.386.

A légiposta csomagforgalom az eddigi vi
szonylatokon kívül újabb országokkal bővült.

Az országokat, amelyekbe folyó évi június 
hó 17-től kezdődően légipostái csomagok küld
hetők és azok díját a P. R. T. jelen számához 
mellékelt betétlapok tüntetik fel.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a Kivo
natos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió- 
Díjszabás 25., 26., 27. és 28. oldalain a légipostái 
csomagok díjtáblázatát töröljék és emez olda
lak helyére a mellékelt betétlapokat ragasz
szák be. I

Budapest, 1929. évi június hó 1 2 -én.

A  csom agszám adások kicserélésének  
egyszerűsítése.

19.325.
1. Az osztrák, csehszlovák és német igaz

gatással megegyezés jött létre arra nézve, hogy 
az indító igazgatás a rendeltetési ország igaz
gatása által az eredeti rovatlapok alapján össze
állított havi jegyzékek és havi csomagszámadá
sok felülvizsgálását folyó évi május 1-től kezdve 
nem a rendeltetési hivatalhoz küldött eredeti, 
hanem az indító hivatalnál visszamaradt má
solati rovatlapok alapján végzi. Ezentúl tehát 
az eredeti rovatlapokat a stockholmi csomag
egyezmény foganatosító szabályzatának 43. cikk
3. pontjában foglaltaktól eltérően a felsorolt 
országokkal fennálló forgalomban nem kell a 
számadásokhoz csatolni, illetve az indító or
szágnak megküldeni.

Az átmenő csomagdíjaknál érdekelt 
osztrák és csehszlovák igazgatások a megegye
zés értelmében a megadott időponttól kezdve 
az átszállítási díjszámadásokat a vonatkozó ro
vatlapok nélkül az indító igazgatás által felül
vizsgált havi jegyzékek alapján fogják ellen
őrizni.

2 . Elrendelem tehát, hogy a Budapest 78. 
számú kicserélőhivatal — mint amely ezidő- 
szerint egyedül tart fenn közvetlen rovatolást 
németországi kicserélő hivatalokkal — a Né
metországba indított rovatlapokban az egyen- 
kint bejegyzett csomagoknál az osztrák, illetve 
csehszlovák igazgatásnak járó átszállítási díja
kat már a csomagok indításakor jegyezze be a 
csomagrovatlapba az e célra fenntartott ha
sábba.

A Németországból érkezett rovatlapokba 
tételes rovatolás esetén a német kicserélő hiva
talok jegyzik be ezeket az átszállítási díjakat. 
A bejegyzéseket a Budapest 78. sz. hivatal a zár
lat vételekor felülvizsgálja, az eltéréseket a ro
vatlapban szükség esetén helyesbíti és ezek kö
zül az 50 centime-on felülieket visszajelentés 
útján rendezi.

Sommás rovatolásnál úgy a magyar—német, 
valamint a német—magyar forgalomban az át
szállítási díjak feljegyzése a rovatlapba elma
rad. E díjak felszámítása a rendeltetési ország 
által készített havi jegyzékben történik.

Mindazok a hivatalok, melyek osztrák vagy 
csehszlovák hivatalokkal rovatolási összekötte
tésben állanak, az indított rovatlapoknak ná
luk maradó másolati példányát ezentúl a tárgy
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hónapot követő második hó 2 0 -án terjesszék fel 
a központi számvevőség 4/a osztályához. Ezzel 
kapcsolatban felhívom az érdekelt hivatalokat, 
hogy a rovatlapok másolati példányainak tiszta 
és olvasható kiállítására és az utólagos javítások 
pontos keresztülvezetésére különösen ügyelje
nek.

3. A magyar—német forgalomban a rendel
tetési kicserélő hivatal által elkészített havi 
jegyzékek alapján mindig a zárlatot vevő igaz
gatás készíti el az át szállítási díjak számadását 
és azt a havi csomagszámadással és a vonat
kozó jegyzékekkel együtt 2  példányban az in
dító igazgatásnak küldi meg. Az indítói igazgatás 
a számadásokat felülvizsgálja és a havi csomag
számadást elfogadási záradékkal látja el. Ezután 
a csomagszámadást, az átmenő díjakról készí
tett számadás 2  példányát s a vonatkozó jegy
zékeket az átszállító igazgatáshoz küldi.

Az átszállító igazgatás az átszállítási díj
számadást felülvizsgálja s ennek egyik általa el
ismert példányát az indító igazgatásnak, a jegy
zékeket és az indító igazgatás által már elfoga
dott havi csomagszámadást pedig a rendelte
tési igazgatásnak küldi meg.

A rovatlapokban az 50 centimeot meg nem 
haladó eltérésekre vonatkozó visszajelentések 
a Németországgal való forgalomban továbbra 
is elmaradnak. A havi összesítő jegyzékekben 
ebből kifolyóan mutatkozó eltéréseket úgy kell 
tekinteni, mint a rendeltetési kicserélő hivatal' 
által az érkezett rovatlapokban megállapított, 
de visszajelentés alá nem eső 50 ct-nál kisebb 
különbözeteket.

Az osztrák és a csehszlovák viszonylatok
ban az összes talált különbözetek rendezése 
ezentúl is visszajelentés útján történik.

Budapest, 1929. évi június hó 5-én.

A kincstári postahivatalok helyi leadó
szolgálatának egyszerűsítése.

24.787.
Folyó évi július hó 1-étől kezdve a kincs

tári postahivatalok a náluk helyi leadásba ke
rülő sommás csomagokat a postamesteri hivata
lokra nézve a. P. K. U. 52. §. 1. pontjában elő
írt módon tartsák nyilván, vagyis a belföldről 
eredő sommás csomagoknál a kézbesítőívekbe 
csak a csomag ragszámát (a külföldről eredők

nél pedig a feladási helyet és a ragszámot), va
lamint az esetleges portót, utánvételt, vámdíjat 
stb. írják be.

A helyi leadóosztály kézbesítőívét a fent- 
jelzett időtől kezdve csak egy példányban kell 
vezetni. A helyi leadóosztály kezelője a neki 
kiosztott anyag átvételét szállítórovatlapon isr 
merje el. (P. K. U. 56. §. 1. pont.)

Budapest, 1929. évi június hó 10-én.

Változás a Távíró-Díjszabásban.
20.107.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 8 . oldalon Finnországnál a Megjegyzés 
hasábba a következő Írandó: „=X P =  díja 1 P 
6 8  f.”

A 12. oldalon a Cap Verde-szigetekre vo
natkozólag az Eastern útirány hasábban a „via 
Trieste—Eastern” jelzés Írandó.

A 13. oldalon Marokkóra vonatkozólag az 
Eastern útirányhasábban szintén „via T rieste- 
Eastern” jelzés írandó; ugyancsak Marokkónál 
„via Svájc—Frenciaország“ útjelzés helyett 
„via Suisse—France” út jelzést kell írni.

Ugyanezen az oldalon a via France T. S. F. 
hasábban Liberia: Monrovia szódíja 4.13 he-; 
lyett 4.01 és Többi hivatal szódíja 4.01. Liberia: 
Többi hivatal szódíja via Eastern 4.47.

A 15. oldalon Tunis-nál „via Svájc—Fran
ciaország útjelzés helyett „via Suisse—France” 
írandó.

A 21. oldalon Flaiti köztársaság szódíja az 
Útirány I. hasábban 1. Cap Haitién stb. 4.73 
helyett 4.17 és Többi hivatal 5.01 helyett 4.45.

Ugyanezen az oldalon Porto Rico-nál a 
Megjegyzés hasábba a következő írandó: 
„=XP== díja 0.56 P **”; lent pedig a követ
kező jegyzetet kell írni: „** =  XP =  csak San 
Juan és Mayaguez hivatalokhoz küldhető”.

Ugyanezen az oldalon San Domingo köz
társaság Haiti szigetén szódíja az Útirány I. 
hasábban San Domingo, Puerto Plata 4.73 he
lyett 4.17, La Romana 5.18 helyett 4.62 és Többi 
hivatalok 4.90 helyett 4.34.

A 22. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Aruba-nál, Bonaire-nél és Curapao-nál a 
(via San Juan Radio vagy via New York 
Radio) útirányból „via San Juan Radio” útirány- 
jelzést törölni kell és helyette „via Haiti” Írandó.
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A 24. oldalon Braziliára vonatkozó jegyze
teknél LCD: angol, portugál után „olasz” Írandó.

Ugyanezen az oldalon Chili-nél „via Empi- 
radio—via Santiago Radio” útirány helyett „via 
Empiradio—Frutillar Radio” Írandó.

A 25. oldalon Columbia-nál az x) jegyzetet 
törölni kell.

A 29. oldalon Japán-nál a hat útirányra vo
natkozó és keresztben írt „San-Francisco RCA” 
megjelölést törölni kell és e hat eddig össze
foglalt útirány közül a via Transradio, via 
Radio-Varsovie, via Radio-France útirányok 
díjtételeikkel együtt törlendők. Japán szódíja 
via London—Marconi 4.68 helyett 3.87.

A 30. oldalon Japánra vonatkozó 2) jegyzet 
szövegében ,,= RP = , =  D — ’ kitételeket tö
rölni kell.

Ugyanezen az oldalon Kína: 1. Macao szó
díja via Északatlanti kábelek—San Francisco 
7.81 helyett 7.53.

A 33. oldalon Gilbert- és Ellice.-szigetek 1. 
Ocean Island szódíja via Északatlanti kábelek — 
Vancouver—Suva radio 5.23 helyett 5.24. 
Ugyanitt a Szolgálati korlátozásoknál =  MP =  
után „= E x p rés= ” szót beszúrni, a „Tarawa 
és Butaritari =  XP =  nem küldhető” jegyzetet 
pedig törölni kell.

A 36. oldalon Papua terület: 2. Oriomo-nál 
„via Északatlanti kábelek—Vancouver . . . . 
5.55” útirány és szódíj törlendő.

A 37. oldalon Raiatea-sziget: Uturoa-nál a 
következő új útirány és szódíj írandó: „via 
Északatlanti kábelek—Vancouver—Suva radio 
. . . 6.97”.

A 39. oldalon Uj . Hebridák szódíja via 
Északatlanti kábelek—V ancou ver—Austr alie
6.24 helyett 5.91 és via Északatlanti kábelek—- 
Vancouver—Suva radio 5.57 helyett 5.24.

Budapest, 1929. évi június hó 8 -án.

E lveszett betűző.

26.295.
A kisterenyei postahivatal „Kisterenye pu.“ 

feliratú betűző je elveszett. f
Felhívom a hivatalokat, hogy amennyiben 

ilyen betüzőlenyomattal ellátott bármiféle kül
demény vagy okmány kerülne hozzájuk, azt 
haladéktalanul felettes igazgatóságukhoz ter
jesszék fel.

Budapest, 1929. évi június hó 13-án.

E lveszett arcképes igazolvány.

24.820.
Filcsák Gyula ob. szakiparos részére a m. 

kir. postavezérigazgatóság 9. bpesti táv. távb. 
üzemi osztály által kiállított és a budapesti m. 
kir. állami távbeszélőhálózat vonalain végzendő 
munkálatokra jogosító 1 0 2 2 . számú hálózati 
arcképes igazolvány elveszett.

Jelzett igazolványt érvénytelennek nyilvá
nítom.

Budapest, 1929. évi június hó 6 -án.

Ü j postaügynökség m egnyitása.i
I.

20.203.
A m. kir. államvasutak békéscsaba—

szegedi vonalának Békéscsaba r. t. város Felső
nyomás elnevezésű külterületén fekvő Geren
dás nevű állomásán „Békéscsaba—Felsőnyo
más“ elnevezéssel postaügynökséget állítottam 
fel.

Az ügynökség díjnégyszögszáma 752; ellen
őrző hivatala pedig Békéscsaba 2.

Budapest, 1929. évi június hó 1-én.

II.
22.675.

Kiskunfélegyháza r. t. városhoz tartozó 
Páka elnevezésű puszta vasúti állomásán „Páka 
pu.” elnevezéssel postaügynökség állíttatott fel.

Az ügynökség díjnégyszögszáma 244; el
lenőrző hivatala pedig Kecskemét.

Budapest, 1929. évi június hó 1-én.

H elyesb ítés a „M. kir. postahivatalok  és 
ügynökségek  névsora“ cím ű segédkönyvben.

23.679.
Folyó évi június hó 1-től kezdődőleg Sze

ged 6 . sz. postahivatal nevét Szeged 5-re, Sze
ged 7. sz. postahivatal nevét pedig Szeged 6 -ra 
változtattam meg.

A hivatalok a segédkönyveket ennek meg
felelően helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi június hó 7-én.
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Mozgóposta közlekedésében beállott változás.
25.762.

Folyó évi június hó 15-től a Sopron—Nagy
kanizsa 24. számú mozgóposta Sopron—Szom
bathely között a 323. számú személyvonat he
lyett a 303. számú gyorsvonatban közlekedik.

A változást a hivatalok a P. R. Tára ezévi 16. 
számában 19.115/1929. számú rendelettel közzé
tett „Mozgópostái jegyzékében jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi június hó 11-én.

Kinevezés.
24.015.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a posta fogalmazási tisztviselők 
létszámában dr. Zsögön Béla postafőigazgatói 
címmel felruházott postaigazgatót, postafőigaz
gatóvá az V. fizetési osztályba és dr. Kiss Ödön 
postaigazgatói pímmel és jelleggel felruházott 
postatanácsost postaigazgatóvá a VI. fizetési 
osztályba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1929. évi május hó 28. 
napján.

Horthy s. k.
Herrmann Miksa s. k.

Hivatalvezetői megbízás.
23.355.

Szekeres Gábor postafelügyelő (212) meg- 
bizatott az orosházai postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1929. évi június hó 10-én.

Személyzetiek.
24.407.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1929. évi 
április havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Kormány Béla tanácsos 76 
Szegedről—Debrecenbe, Török Ferenc fogal
mazó 16 Debrecenből—Szegedre, Stroné Béla dr. 
fogalmazó 30 Budapestről—Sopronba, Horváth 
József felügyelő 373 Nagykanizsáról—Buda
pestre, Szitha Gyula Zoltán II. o. tiszt 69 id. 
Székesfehérvárról-—Nagykörösre, Mocsári Já

nos ellenőr 262/a Mohácsról—Budapestre, Pathy 
Nagy Kálmán segédellenőr 527 Kalocsáról— 
Székesfehérvárra, Paulovits Sándor segédtiszt 
200 Szegedről—Békéscsabára, Jároly László se
gédtiszt 274 Orosházáról—Kalocsára, Antal 
László II. o. altiszt 2847/a UjdombóvárróL-Bu
dapestre, Kárpáti Béla II. o. altiszt 3025 Székes- 
fehérvárról—Budapestre, Bene József II. o. al
tiszt 3068 Szerencsről—Budapestre, Tóth János 
adonyi II. o. altiszt 3100 Székesfehérvárról—Bu
dapestre, Hasas János II. o. altiszt 3194 Kisvár- 
dáról—Nyíregyházára, Lengyel János 166 és 
Molnár Balázs 295 kocsikezelők Sopronból— 
Budapestre.

Visszavétetett: Kardos Géza II. o. tiszt 
459 id.

Lemondottak: Szabó Miklós II. o. tiszt 50 
id., Fegy verneki Sándor kocsikezelő 255.

Végkielégíttetett: Gavallér Józsefné segéd
tisztnő 542 és Tuza János II. o, altiszt 2477.

Felmentetett: Lázár Dezsőné kezelőnő 2 id. 
és Kovács János sárbogárdi II. o. altiszt 3401.

Elbocsáttatott: Deák Antal II. o. altiszt 
1474.

Nyugdíjaztattak: Bermann Géza műszaki 
igazgató 2, Schneider Emil 9 és Lajtos Zoltán 
19 főfelügyelők, Krizsán Miklós felügyelő 101, 
Mandula János 8  és Sillinger Richárd 72 fő- 
ellenőrök, Pócs Ferenc ellenőr 113, Hartmann 
László segédellenőr 378, Leviczky Julia főellen- 
őrnő 1, Ruth Mária 44, Weniss Auguszta 85 és 
Mészáros Aranka 121 ellenőrnők, Hartmann 
Ilona segédellenőrnő 255, Brinkmann Henrik 
műszaki főellenőr 1, Beke Imre 31 és Dobos 
András 37 II. o. szakaltisztek, Török Antal 22, 
Turóczi József 67, Hittaler Gusztáv 93, Pipcsák 
János 382 és Téglás Gergely 422 I. oszt. altisz
tek, Povozsányi Imre 933/a és Nagy Imre enyin
gi 931 II. o. altisztek, Szőke János gépkocsive
zető 104.

Meghaltak: Tóth Kálmán főigazgató 13,
Udvardy Zsigmond felügyelő 304, Horváth La
jos segédtiszt 45, Szebényi Mária segédellenőr
nő 674, Faczuna Károly I. o. altiszt 1420, Strider 
János 696, Toronyai Kálmán 906 és Trieber 
János 1774 II. oszt. altisztek.

Véglegesíttettek: Herczegffy Imre szám
ellenőr 27, Kelemen János 10 és Erdélyi Gyula 
11 számtisztek (az itt feltüntetett új rangsor- 
számokkal).
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Névváltozások: Szeitz Endre főtiszt 296 — 
Szeitz Endre dr., Hubenay Irén segédtisztnő 333 
=  Kiss Elemérné, Szánthó Olga segódtisztnő 
506 =  Brinda Szilárdné, Bradt Antal II. o. al
tiszt 2944 =  Brath Antal, Gyónyi Lajos gép
kocsivezető 112 =  Gyóni Lajos.

Budapest, 1929. évi június hó 5-én.

Pályázati hirdetmény.
23.885.

A m. kir. posta központi anyagraktára és 
készülék javítóműhelye (Budapest, IX., Gyáli-út 
2 0 .) folyó évi szeptember hó folyamán 8  benn
lakó és 6  künnlakó műszerésztanoneot vesz fel.

A felvétel egy évi 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 
bármikor elbocsátható.

A bennlakó tanoncok a javítóműhely mel
lett létesített tanoncotthonban nyernek elhe
lyezést, a künnlakók pedig családjuknál laknak.

A bennlakó tanoncok a felügyeletért, to
vábbá az ellátásáért, — 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 ellátásá
ról teljesen a szülők (gyámok) gondoskodnak 
-— előzetes negyedévi részletekben egy évre 30 
pengőt fizetnek a műhelyben felhasznált anya
gokért.

A m. kir. postavezérigazgatóság fenntartja 
magának a jogot, hogy mind a bennlakó, mind 
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 si
kerrel elvégezte, élete 16. évét 1929. szeptem
ber 1-vel még nem tölti be és korának megfe
lelő, kifejlett ép testalkattal bír. A tanoncokat 
a feltételeknek megfelelő folyamodók közül a
m. kir. postavezérigazgatóság jelöli ki.

A felvételt kérő folyamodvány bélyegmen
tes s a folyamodó által sajátkezűleg írandó. A 
folyamodványhoz csatolni kell:

a) a születési anyakönyvi kivonatot,
b) az utolsó iskolai bizonyítványt,

c) a kornak megfelelő, kifejlett, ép és egész
séges testalkatot igazoló hatósági orvosi bizo
nyítványt,

d) az üjraoltás megtörténtéről szóló bizony
latot,

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, künn- 
lakóul rendszerint a helybeliek közül csak az 
vehető fel, aki Budapesten szüleinél (gyámjá
nál) 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 
készülék javítóműhelynél díjtalanul megkaphat
ják. A három éves tanoncidő eltöltése és a ta
nonciskola sikeres elvégzése után a tanoncok 
műszerészsegédekké szabadíttatnak fel, akik 
közül a m. kir. posta csak azokat alkalmazza ál
landó jelleggel, akik az egyéves műszerészsegéd 
továbbképzőtanfolyamot sikerrel elvégzik.

A folyamodványok a fentemlített mellékle
tekkel felszerelve, legkésőbb folyó évi július hó 
2 0 -ig a m. kir. postavezérigazgatósághoz cí
mezve, a m. kir. posta központi anyagraktára 
és készülék javítóműhely éhez (Budapest, IX., 
Gyáli-út 2 0 .) nyújtandók be.

Budapest, 1929. évi június Hó 5-én.
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Pályázati hirdetmény.
23.481.

postaügynöki állásra, szerződés mellett.

Évi járandóság S z á l l í t

P

P  'CJ

3 "3

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y

fa
lu

zó
 l

e
vé

lh
or

dó
i 

át
al

án
y

hova

tá
vo

ls
ág

milyen já ra tta l

na
po

nt
a

há
ny

sz
or

pengő km

336

A
 s

zá
ll

ít
ás

t, 
ké

z
be

sí
té

st
 a

 k
öz

sé
g 

lá
tj

a 
el

S árospatak
postahivatalhoz 8 . - gyalog 1-szer

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az

1929. évi június hó 29-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest, 1929. évi június hó 4-én.
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Betöltendő kiadói állás.
A balatonmáriafürdöi postahivatal július 

1-től augusztus 31-ig távbeszélőkezelés és le
adásban kellő jártassággal bíró kiadónőt keres. 
Lakást, kosztol kap, fizetést megegyezés sze
rint.

A tarcali postahivatal állandó alkalmazás
ra, szerény igényű kiadónőt keres, aki a felvé
telt és távirdát kezelné. Fizetés megegyezés 
szerint, állás azonnal betöltendő.

A lakócsai postahivatal azonnali belépésre 
megbízható, szolid, házias, szerény igényű 
kiadónőt keres állandó alkalmazásra. Fizetés: 
mosás, ágynemű nélkül, üzemivel együtt havi 
40 pengő.

Kiadói állást keresnek.
Mindhárom szakban teljesen jártas férfi 

kiadó, július 1-ére alkalmazást keres oly helyen, 
hol teljes ellátást is kapna. Szíves megkeresést 
kér Bárány László kiadó, Ács, Komárom m.

Kiadónő állandó helyet vagy helyettesítést 
vállal június 20-ára vagy július elsejére. Szíves 
megkeresést kér fizetés megjelölésével Kis- 
györgy Etelka kiadónő, Füzesgyarmat.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 1§. Felelős v.. Duchom J.
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Légipostái csomagok díjtáblázata.

Rendeltetési
ország

Közönséges Sürgős -  E

Súly
kg.

n e m  t e r 
j e d e l m e s

t e r j e d e l 
m e s

n e m  t e r 
j e d e l m e s

t e r j e d e l 
m e s

— 50 Jegyzet

légipostái csomag díja pengőben GO —

Ausztria I 2-05 2-40 3-40 4-40 2
2 3'65 4-10 5-45 6-80 óra
3 5‘05 5'50 6'85 8-20
4 6-40 6-85 8-20 9’55
5 7-80 8-25 9-60 10-90
6 10-05 10-95 13-65 16-30
7 11-40 12-30 15-00 17.70
8 12-80 13-70 16-40 19-05
9 14-15 15-05 17-75 20-45

10 15"55 16-45 19-10 21-80
11 17-80 19-15 23-20 27.20
12 19-20 20-50 24-55 28-60
13 20‘55 21-90 25-90 29-95
14 21-90 23-25 27-30 31-35
15 23-30 24-65 28-65 3270
16 25’55 27-35 32-75 38-10
17 26-95 28-70 34-10 39-50
18 28-30 30-10 35-50 40-85
19 29-70 31-45 36-85 42-20
20 31-05 32-85 38-20 43-60

Belgium 1
2

4-90
9-05

5"75
10-35

8-30
14-20

10-80
18-05

12
óra

3 12-25 13-55 17-40 21-30
4 15-50 16-75 20-65 24-50
5 18-70 20-00 23-85 27-70
6 23-70 25-90 32-45 39-00
7 26-95 29-10 35‘65 42-20
8 30-15 32-35 38-90 45'45
9 33-35 35-55 42-10 48-65

10 36-60 38-80 45-35 51-90

Bulgária 1
2

3-05
5*15

3-85
6-30

6
óra

3 6-60 7-75
4 8-05 9-20
5 9-50 10-65
6 12-30 14-10
7 13-75 15-55
8 15-20 17-00
9 16’65 18-45

10 18-10 19-90
11 21-70 24-55
12 23-15 26-00
13 24-60 27-45
14 26-05 28-90
15 27-50 30-35
16 31'25 35-25

A 4 17 32-70 36-70
18 34-15 38-15
19 35-60 39-60
20 37-05 41-05
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L égip ostá i csom agok  d íjtáb lázata .

Rendeltetési
ország

Súly
kg.

Közönséges Sürgős -  s
cfl <a

nem ter
jedelmes

terjedel
mes

nem ter
jedelmes

terjedel
mes 2 2  OS Jegyzet

légipostái csomag díja pengőben m  —

Cseh-
Szlovákország

1
2
3

3-30 
5 '— 
8 7 5

3"65
5"45
9-20

4-65
6-80

10-30

5-65
8 1 5

11-85

4
óra

4 11-35 11-80 13-10 14-45
5 13-95 14-40 15-75 17-05
6 17-45 - 18-35 21 — 23-70
7 20-05 20-95 23-65 26-30
8 22-65 23-55 26-25 28-90
9 25-25 2 6 1 5 28-85 31-50

10 27-85 28-75 31-45 34-10

Dánország “ 1
2

4"35
8-15

5-05
9-20

7 0 5
12-40

9-10
15-60

12
óra

3 11-15 12-20 15-40 18-60
4 14-15 15-20 18-40 21-60
5 17-15 18-20 21-40 24-60
6 22*— 24-— 29-95- 35-95
7 25-— 27 '— 32 95 38-95
8 28 '— 30"— 35-95 41-95
9 31"— 33-— 38-95 44-95

10 34-— 36* — 41-95 47-95

Észtország 1
2

7-70
14-60

8-75
16-15

36
óra

3 20.30 21-90
4 26-05 27-65
5 31-80 33-40
6 39 8 0 42-45
7 45-50 38-20
8 51-25 53-95
9 57-00 59-70

10 62"75 65 ’45

Lettország 1
2

6-55
12-90

7-40
14'45

34
óra

3 17-80 19-35
4 22-70 24-25
5 27-60 2 9 1 5
6 34-75 37-45
7 39-65 42-35
8 44-55 47-25
9 49-45 52-15

10 54'35 57'05

Lengyelország 1
2

3-85
7-70

4-20
8-35

5.20
10-40

6-20
12-40

13
óra

3 10-85 11-55 13'5n 15" 55
4 14-— 14-70 16-70 18-75
5 17-20 17-85 19-90 21-90
6 21-25 22-35 25-75 29-10
7 24-40 25"55 28-90 32-25
8 2/-60 28-70 32-05 35'40
9 30-75 31-85 35-20 38-60

10 33-90 35-— 38-40 4 1 7 5
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Légipostái csomagok díjtáblázata.

Rendeltetési • 
ország

Súly
kn

Közönséges Sürgős

S
z

á
ll

ít
á

s
i

id
ő

ta
rt

a
m

n e m  t e r 
j e d e l m e s

t e r j e d e l 
m e s

n e m  t e r 
j e d e l m e s

t e r j e d e l 
m e s Jegyzet

légipostái csomag díja pengőben

N a g y b r i t a n n i a
1
2

7-35
12-35

8-85
14-20

15
óra3 16-70 18-55

4 21'— 22-85
5 25-35 27-20
6 32-60 35-90
7 36-95 40-25
8 41-30 44-60
9 45'65 48-95

10 50-— 53-30

N é m e t a l f ö ld 1
2

5"55
10-50

. 6-40 
11-90

8-90
16-10

11-40
20-30

12

3 14 — 15-40 19-60 23.80
4 17'85 19-25 23-45 27-65 -
5 21-35 22-75 26-95 31-15
6 27-75 30-25 37-80 45-40
7 31-25 33'75 41-30 48-90
8 34-75 37-25 44-80 52-40
9 38-25 40-75 48-30 55-90

10 41-75 44-25 51-80 59-40

N é m e t o r s z á g 1
2

,3-95
7"65

4-30
8-15

5-30
9-80

6-30
11-50

6-12

3 10-85 11-40 13-05 14-75 óra
4 14"— 14-60 16-25 17-95
5 17-20 17-75 19-45 21-15
() 21-35 22-35 25-40 28-40
7 24‘55 25'55 28-60 31-60
8 27-80 28-80 31-85 34-85 ,

9 31.— 32.— 35-— 38-05
10 34-20 35-20 38-20 41-25

N o r v é g i a 1
2

7-05
13-45

8-10
15-30

11-30
20-75

14-50
26-25

36
óra3 18-35 20-20 25-65 31-15

4 23-25 25-10 30-55 36-05
5 28-15 30-— 35'45 40-95
6 36-05 39-35 49-25 59-15

40-95 44-25 54-15 64-05
8 45-85 49-15 59'05 68-95
9 50'75 54'05 63-95 73-85

10 55-65 58-95 68-85 78-75

O l a s z o r s z á g 1
1

3-60
6-40

4-40
7-70

6-12

3 8-35 9-65 óra
4 10-25 11 "55
5 12-20 13-50
6 15’95 18-10
7 17-85 20-05
8 19-80 22-—
9 21-70 23-90

10 23-65 25"85
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Légipostái csomagok díjtáblázata.

R endeltetési
ország

Súly
kg.

Közönséges Sürgős

Sz
ál

lít
ás

i
id

őt
ar

ta
m

Jegyzetnem ter
jedelmes

terjedel
mes

nem ter
jedelmes

terjedel
mes

légipostái csoma g díja pengőben

S p a n y o lo r s z á g 1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

7'05 
19'60 
31-65 
44-95 
57 — 
73-70 
85-75 

. 97-80 
113-— 
12510

13-55 
25-60 
38-90 
51"— 
63'05 
79-70 
91-80 

107-00 
119-05 
131-10

40

óra

S v á jc 1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4-05 
7 9 5  

10-85 
13 75 
16-65 
2 M 0  
24-—  
26-90 
29-80 
32-70 
37-50 
40-40 
43-30 
46-20 
4 9 1 0  
54-25 
57-15 
6 0 0 5  
62-95 
65-80

4-60 
9 — 

11-90
14-80 
17-70 
22-95 
25'85 
28-75 
31-65 
34"55 
40-30 
43-20 
46-10 
49 — 
51-90 

. 58-15 
61.05 
63-95 
66’85 
69-75

6-30 
12 20 
15-10 
18"—  
20'90 
28-50 
31-40 
34-30 
37-20 
40-10 
48-70 
51-60 
54’50 
57-40 
60-30 
69-90 
72-80 
75"70 
78-60 
81-50

7-95 
1540 
18-30 
2T20 
24-10 
34-05 
3695  
39-85 
42-75 
45'65 
57-10 
60-— 
62-90 
65-80 
68-70 
81-65 
84-55 
87-45 
90-35 
93-25

7

óra

S v é d o r s z á g 1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

5"— 
9-50 

12-70 
15-90 
19-10 
24-10 
27-30 
30-50 
33-70 
36-90

5-90 
11-05 
14-25 
17'45 
20-65 
26-55 
29 75 
32-95 
36-15 
39-35

8-60
15-65
18-85
22-05
2 5 2 5
33’85
37-05
40-25
43-45
46-65

11-30 
20-30 
23'50 
26-70 
29-90 
41-20 
44-40 
47-60 
50-80 
54 '—

13

óra

S z e r b - H o r v á t -
S z lo v é n
k ir á ly s á g

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

1 85
3- 25
4- 10 
4-95 
5 80 
8-05
8- 90
9- 75 

10 60 
11-45

2-35
4-—
4- 85
5- 70 
6"55 
9-50

10- 35
11- 20 
12-05 
12-90

3'75
6- 25
7- 10 
7'95
8- 80

5-20
8- 55
9- 40

10- 25
11- 10

3

óra



Légipostái csom agok  díjtáblázata.

Rendeltetési
Közönséges Sürgős -  e

Súly nem tér- terjedel- nem tér- terjedel- ■M t-
Jegyzetország kg. jedelmes mes jedelmes mes

légipostái csomag díja pengőben cr  —

T örökország
1 4'55 5-40
2 8-35 9 6 5 10

a)  Európai 3 11-25 12-55 óra
Törökország 4

5
14-15
17-05

15'45
18-35

6 21-75 23-90
7 24-65 26-80
8 27-55 29-70
9 30-45 32 6 0

10 33-35 35-50
b ) Ázsiai 1 5-10 6-25
Törökország 2

3
8-90

11-80
10-45
13-35

4 14-70 16-25
5 17-60 19 15
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g A k  POSTA RÉSZÉRE.

KI ADJ A A MAGYAR K I R Á L Y I  I g p  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 193». JUiMUS 35. 33. szám.
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T A R T A T O M

Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Postai szállításból kizárt sajtó term ékek.
A ján lo tt levelek kísérőjeggyel való feladásának 

megszüntetése.
„Postai kiadókonyv” rendszeresítése a  pénzügyi ható

ságok és hivatalok részére történő kézbesítésnél.
Állami és hírlapbes'zéilgetések a m agyar—svájci táv- 

b eszélő forgalomban a  Vörös-Kereszt genfi nem zetközi é r 
tekezletének tartam a alatt.

U j postahivatal megnyitása.
Postagyüjtőhely megnyitása.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

26.826.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi június hó 12-én kelt B. I. 
6.708/1929/3. számú végzésével Budapesten, az 
Athenaeum nyomdájában előállított, Sándor 
József és Társa budapesti könyvkereskedő cég 
kiadásában megjelent „Félre az álszemérem
mel” című hirdetmény lefoglalását 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, 1929. évi június hó 18-án.

II.
25.737.

A P. R. T. folyó évi 18. számában megje
lent 21.868. és 21. számában megjelent 25,006. 
számú rendeletekkel kapcsolatban értesítem a 
postahivatalokat, hogy a budapesti kir. bün
tető törvényszék vizsgálóbírája folyó évi jú-

Ügynökség átkapcsolása.
Forgalom köri változások.
Megbízások.
Felm entések és megbízások.
Személyzetiek.
V áltozások az irányítási füzetben. 
H elyesbítés.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra. 
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra. 
K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról. 
Kiadói állást keresnek.

nius hó 8 -án kelt B. I. 6.089/2. 1929., illetve B. I. 
6.092/2. 1929. számú végzéseivel a B. I. 5.182/2. 
1929. számú végzéssel elrendelt és foganatosí
tott lefoglalást a Magyar Zsidó Lexikon című 
könyvnek még a lefoglalás alól fel nem oldott 
példányaira kiterjesztette. Ennek a kiterjesz
tett lefoglalásnak a hatálya fennáll mindaddig, 
míg a szerző az összes lefoglalt példányokból 
azoknak 913. lapját, amelyen Trautmann Hen
rik neve csillaggal megjelölve a reá vonatkozó 
közleménnyel együtt szerepel, illetve 239. lap- * 
ját, amelyen dr. Erős Gyula neve csillaggal meg
jelölve a reá vonatkozó közleménnyel együtt 
szerepel el nem távolíttatja és azok helyébe 
más szöveggel új lapbetétet nem iktattat be.

A postahivatalok tehát a szóbanforgó 
sajtóterméknek netán postára szétküldött 
azokat a példányait, amelyekből az említett 
közlemények nincsenek eltávolítva, ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1929. évi június hó 12-én.
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Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

27.042.
A „Nézzünk szemébe az igazságnak” című, 

állítólag Csehszlovákiában kiadott röpirattól a 
postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a röpiratot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi június hó 18-án.

. II.
27.043.

A Nem-Yorkban W orker’s Publishing As
sociation kiadásában megjelent „Proletár” és a 
Pittsburghban kiadott „összetartás” (Unity) 
című magyar nyelvű lapoktól a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a lapokat a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi június hó 18-án.

m.
27.044.

A „Nemzetközi Bibliatanulmányozók 
Egyesülete’1 Brooklyn-New-York kiadásában 
megjelent „A Szövetség sátora, mint a jobb 
áldozatok árnyéka” című könyvtől a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a könyvet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi június hó 18-án.

IV.

27.045.
A Watch Tower Bible and Tract Society 

brooklini cég kiadásában s I. F. Rutderford 
szerzőségében megjelent „Évkönyv” című sec- 
tarius sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi június hó 18-án.

Ajánlott levelek kísérő jeggyel való feladá
sának megszüntetése.

8.997.
A P. R. T. 1922. évi 41. számában közölt 

20.198/1922. sz. rendelet 6 . pontjában foglalt 
ama rendelkezést, amely szerint kísérőjeggyel 
ajánlott leveleket is lehet postára adni posta
kezelési okokból és igénybevétel hiányában 
megszüntetem. Jövőben az efajta küldeménye
ket — akár belföldre, akár külföldre — csak 
csomagként vagy értékdobozonként lehet pos
tára adni.

Előjegyzési jeggyel továbbra is lehet aján
lott leveleket postára adni.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok az elől mon
dott rendeletnél.

Budapest, 1929. évi június hó 7-én.

„Postai kiadókönyv“ rendszeresítése a pénz
ügyi hatóságok és hivatalok részére történő 

kézbesítésnél.
9.011.

A m. kir. pénzügyminiszter úrral történt 
megállapodás alapján 1929. évi augusztus hó 
1-től kezdve a pénzügyőri biztosi kerületvezető 
és a pénzügyőri szakaszok kivételével a pénz
ügyi hatóságok és hivatalok a részükre, vala
mint az oda beosztott személyzet címére érke
zett ajánlott levélpostai küldemények kézbesí
tésénél az illető hivatal által kiállított külön 
„Postai kiadókönyv”-et használnak.

Ezt a könyvet használatbavétel előtt az il
lető hatóság vezetője vagy helyettese az első 
lapon aláírásával és hivatalos bélyegzőlenyo
matával hitelesíteni tartozik.

A postai kiadókönyvbe a kézbesített 
ajánlott levélpostai küldeményeket a postai 
alkalmazott sommásan jegyzi be. A bejegyzést 
aláírásával és a hivatal bélyegzőlenyomatával 
hitelesíti.

A közönséges levélpostai küldemények, 
valamint a küldöncnek netán átadott egyéb 
könyvelt küldeményekről szóló értesítő (kéz
besítő okmányok) darabszámát a postai kiadó
könyvbe bejegyezni nem kell.

A postai kiadókönyvet az átvevőnek min
dig magával kell hoznia. Könyv nélkül az aján
lott küldeményeket kiadni nem szabad. A sza
bályszerűen hitelesített kiadókönyv felmuta
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tója úgy tekintetik, mint aki az ajánlott külde
mények átvételére külön névre szóló megha
talmazás nélkül is jogosult.

Az egyéb könyveit küldemények kézbesí
tésére nézve a P. Ü. Sz. 107. §. 6 . pontjában fog
laltak a mérvadók.

A félreértések elkerülése céljából közlöm, 
hogy a m. kir. pénzügyminisztérium személy
zete részére érkező közönséges és ajánlott le
vélpostai küldemények kézbesítése to.vábbra is 
az eddigi módon történik.

Ezzel kapcsolatban az egyöntetű eljárás 
biztosítása céljából értesítem a postahivatalo
kat, hogy a bíróságok, ügyészségek és fegyinté
zetek által használt külön, „Postai kiadóköny
vek” hitelesítése is fentemlített módon történik.

Érdekelt k^zbesítőhivatalok tehát a hasz
nálatban levő postai kiadókönyveket ebből a 
szempontból vizsgálják felül és az azokban 
esetleg hiányzó hitelesítő záradékot utólag pó
toltassák.

Budapest, 1929. évi június hó 14-én.

Állami és hirlapbeszélgetések a magyar-svájci 
távbeszélő forgalomban a Vörös-Kereszt genfi 

nemzetközi értekezletének tartama alatt.
25.676.

A Vörös-Kereszt 1929. évi július hó 1-én 
Genfbe összehívott és előreláthatólag egy hó
napon át tartó nemzetközi értekezletének tar
tama alatt a magyar-svájci távbeszélőforgalom
ban az értekezleten képviselt nemzetek dele
gációinak tagjai állami beszélgetéseket folytat
hatnak.

Az ülések tartamának egész ideje alatt 
egyrészről a magyar távbeszélőközpontok, más
részről Genf között kivételesen hírlapbeszélge
tések is válthatók a következő feltételek mel
lett:

a) A közönséges hírlapbeszélgetések az 
ugyanolyan osztályú magánbeszélgetésekre 
megállapított beszélgetési díjak mellett a nap 
bármely órájában a közönséges magánbeszél
getéseket megelőző sorrendben bonyolíttat- 
nak le.

b) A sürgős hírlapbeszélgetések háromszo
ros díj ellenében a nap bármely órájában a sür
gős magánbeszélgetéseket megelőző sorrend
ben bonyolíttatnak le.

c) A hírlapbeszélgetések maximális tarta
ma 6  perc helyett még akkor is 1 2  perc, ha más 
beszélgetés vár lebonyolításra.

Budapest, 1929. évi június hó 13-án.

Üj postahivatal megnyitása.
24.248.

A Nógrád és Hont k. e. e. vármegyében 
működő távbeszélővel egyesített Nógrádsáp-i 
posíuügynökséget (eh. Galgaguta) —- változat
lan forgalmi körrel — folyó évi július hó 1-től
IV. osztályú postahivatallá alakítom át.

Az új hivatal továbbra is a galgagutai hi
vatallal áll közveten rovatolási összeköttetés
ben. Az új hivatal utalvány számjelző száma 
479, díjnégyszög száma — miként az ügynök
ségnél volt — 79.

A Helységnévtár, Postahivatalok és Posta- 
ügynökségek Névsora, valamint az Irányítási 
Füzet adatai ennek megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1929. évi június hó 14-én.

Postagyüjtőhely megnyitása.
4.541.

A budapesti „Carlton Szálló”-ban (IV., 
Mária Valéria-utca 2. szám alatt) szünetelő 
postagyüjtőhely folyó évi július hó 16-tól is
mét megnyílik.

A gyűjtőhely díjnégyszögszáma továbbra 
is 1, ellenőrzőhivatala pedig Budapest 4.

A gyűjtőhely ezúttal is csak bárhova szóló 
ajánlott levelek és belföldre szóló — legfeljebb 
560 pengő nyilvánított értéken aluli —- díjköte
les közönséges csomagok fevételével bízatott 
meg,

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora megfelelően javítandók.

Budapest, 1929. évi június hó 12-én.

Ügynökség átkapcsolása.
24.625.

A csömöri hivatal ellenőrzése alá tartozó 
rákosannatelepi ügynökség változatlan forgalmi 
körrel, folyó évi június hó 16-tól ismét a cin- 
kotai hivatal ellenőrzése alá helyeztetett.
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A Helységnévtár, a Postahivatalok és 
Postaügynökségek Névsora, valamint az Irá!- 
nyítási Füzet adatai megfelelően helyesbíten
dők.

Budapest, 1929. évi június hó 12-én.

Forgalomköri változások.
23.966.

1. Ágócstanya O Hevesugra (48. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Ludas.

2. Alsócsatár kk. (50. 1.) ezentúl u. t. Pornó
apáti.

3. Antal falutelep O Szulimán (55. 1.) ezen
túl u. t. Mozsgó.

4. Antalpuszta O Szulimán (55. 1.) ezentúl 
u. t. Mozsgó.

5. Bakityai szőlő O Szulimán (60. 1.) ezen
túl u. t. Mozsgó.

6 . Baksatanya n  Tarpa (61. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Tarpa.

7. Balogtanya O Hangács (63. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Hangács.

8 . Bárnevolna Horvátlövő (65. 1.) ezen
túl u. t. Pornóapáti.

9. Benkeházamajor O  Pusztacsó (69. 1.) 
’ezentúl u. t. Nagycsömöte.

10. Boldva kk. (74. 1.) ezentúl (§>£3 L. is.
11. Bucsányipuszta O Szulimán (78. 1.) ezen

túl u. t. Mozsgó.
12. Búcsú kk. (78. 1.) ezentúl 0 r-̂  L. is.
13. Csárdamajor n  Tarnaőrs (83. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Tarnaőrs.
14. Cserhátmajor O Kőszegpaty (8 6 . 1.) 

ezentúl u. t. Nagycsömöte.
15. Csertó kk, (8 6 . 1.) ezentúl u. t. Mozsgó.
16. Damak kk. (91. 1.) ezentúl u. p. és u. t. 

Hangács.
17. Diósd nk. (94. 1.) ezentúl < § £ 3  L. is.
18. Drégelypalánk (97. 1.) kk.-ben működő 

postahivatal távíróval egyesíttetvén, felveendő 
„ I* L° jelzés.

19. Erk nk. (103. 1.) ezentúl u. t. Tarnaőrs.
20. Felsőcsatár kk. (108. 1.) ezentúl u. t. 

Pornóapáti.

2 1 . Felsőnyomás ^  Békéscsaba (110 1.) 
ezentúl: ISI (Békéscsaba—Felsőnyomás (Eh. 
Békéscsaba 2., Szeged a r- <■**- Békéscsaba (Ge
rendás p. u.) 752., postáig. Sz.

22. Forstmajor O  Pornóapáti (114. 1.) ezen
túl u. t. Pornóapáti.

23. Gilicéi szőllő O  Szulimán (120. 1.) ezen
túl u. t. Mozsgó.

24. Gosztonyi tanya O Erk (121. 1.) ezen
túl u. t. Tarnaőrs.

25. Göbölyjárás Ct Tápiószentmárton (121.
1.) neve ezentúl: Kincsempuszta, adatai után 
Írandó: 1. Kincsempuszta O Tápiószentmárton. 
(L. 157. 1.)

26. Gyulatelep Diósd (126. 1.) ezentúl u.
t. Diósd.

27. Hajnalostanya C> Hangács (128. 1.) ezen
túl u. p. Tömör, u. t. Hangács.

28. Hangács kk. (129. 1.) ezentúl d)£3 L. is.
29. Hársfapuszta Cl Csertő (130. 1.) ezen

túl u. t. Mozsgó.
30. Hevesugra kk. (134. 1.) ezentúl u. p. és

u. t. Ludas.
31. Hidegvölgymajor O  Nagydém (135. 1.) 

ezentúl u. t. Nagydém.
32. Hídegvölgytanya n  Hangács (135. 1.) 

ezentúl u. p. és u. t. Hangács.
33. Homokitanya Tarnaőrs (136. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Tarnaőrs.
34. Florváthtanya Hete (137. 1.) ezentúl 

u. p. és u. t. Gulács.
35. Horvátlövő kk. (137. 1.) ezentúl u. t. 

Pornóapáti.
36. Jókutitanya O Hevesugra (145. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Ludas.
37. Kércsikúttanya O Hangács (155. 1.) 

ezentúl u. p. és u. t. Hangács.
38. Kincsempuszta Csesztve (157. 1.) után 

felveendő: Kincsempuszta O Tápiószentmár
ton, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., nagykátai j., u. 
p. és u. t. Nagykáta.

39. Kiscsömöte kk. (160. 1.) ezentúl u. t. 
Nagycsömöte.

40. Kisnána nk.-ben (164. 1.) létesített pos
taügynökség ideiglenesen szünetel, a szünetelés
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jele * feltüntetendő, u. p. és u. t. pedig Do
moszló.

41. Kispöse kk. (165. 1.) ezentúl u. t. Nagy
csömöte.

42. Kistanya O Gulács (165. 1.) mint lakat
lan hely törlendő.

43. Kökényvölgytanya Nyomár (172. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Hangács.

44. Kőszegpaty kk. (174. 1.) ezentúl u. t. 
Nagycsömöte.

45. Lámpáspuszta Nagydém (179. 1.) 
ezentúl u. t. Nagydém.

46. Lesvárimajor íD Vasszécsény (182. 1.) 
ezentúl u. t. Vasszécsény.

47. Ludad kk. {185. 1.) ezentúl u. t. Nagy
csömöte.

• 48. Magyarkeresztes kk. (187. 1.) ezentúl u. 
t. Pornóapáti.

49. Miskepuszta O Tarnaörs (197. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Tarnaörs.

50. Nagycsömöte kk. (203. 1.) ezentúl (§)£d 
L. is.

51. Nagydém kk. (203. 1.) ezentúl (§ )£3  L. is.
52. Nagykorpád kk. (205. 1.) ezentúl u. t. 

Kutas.
53. Nagypöse kk. (207. 1.) ezentúl u. t. 

Nagycsömöte.
54. Németkeresztes kk. (212. 1.) ezentúl u.

t. Pornóapáti.
55. Nyestemajor O Búcsú (214. 1.) ezentúl

u. t. Búcsú.
56. Nyomár kk. (215. 1.) ezentúl u. p. és u..

t. Hangács.
57. Ómajor O Pornóapáti (217. 1.) ezentúl

u. t. Pornóapáti.
58. östörcsárda Kiscsömöte (221. 1.) 

ezentúl u. t. Nagycsömöte.
59. Páka O Kiskunfélegyháza (222. 1.) ezen

túl: IS] (Páka p. u.) E. h. Kecskemét, Budapest 
PZZSCT^zeged, 244., postáig. Sz.

60. Perlakytanya O Kisnána (228 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Domoszló.

61. Pornóapáti kk. (231. 1.) ezentúl (§>£3 L. is.
62. Pörösház n  Somogyviszló (232. 1.) ezen

túl u. t. Mozsgó.

63. Pusztacsó kk. (233. 1.) ezentúl u. t. 
N agycsömöte.

64. Répásmajor O  Nagydém (240. 1.) ezen
túl u. t. Nagydém.

65. Seregélyháza kk. (249. 1.) ezentúl u. t. 
Nagycsömöte.

6 6 . Simonvölgytanya ^  Hangács (250. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Hangács.

67. Somogyviszló kk. (252. 1.) ezentúl u. t. 
Mozsgó.

6 8 . Somogyviszló puszta 6  ̂ Somogyviszló 
(253. 1.) ezentúl u. t. Mozsgó.

69. Szénamái Hangács (261. 1.) mint la
katlan hely törlendő.

70. Szentjózseftanya O  Gyöngyöshalmaj 
(263. 1.) ezentúl u. p. Visonta.

71. Szulimán kk. (270. 1.) ezentúl u. t. 
Mozsgó.

72. Tarnaörs nk. (273. 1.) ezentúl @ £ 3  L. is.
73. Tivadar kk. (279. 1.) ezentúl u. p. és u. t. 

Gulács.
74. Ujerdőmajor O  Búcsú (285. 1.) ezentúl 

u. t. Búcsú.
75. Vasszécsény kk. (294. 1.) ezentúl © £ 3  

L. is.
76. Vép nk. (295. 1.) ezentúl © £ 3  L. is.
77. Vincellértanya O  Kisnána (298. 1.) ezen

túl, u. p. és u. t. Domoszló.
78. Zálogostanya O  Hangács (302. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Hangács.
A 21., 40. és 59. tétel alatti változás a „M. 

kir. postahivatalok és ügynökségek névsora” 
című segédkönyvben is keresztülvezetendő.

Budapest, 1929. évi június hó 15-én.

Megbízások.
25.182.

A posta szervezetében 1929. július hó 1-én 
életbelépő változásokkal kapcsolatban megbí- 
zatnak: dr. Bényi Károly postafőigazgató (8 ), 
a budapesti postaigazgatóság, Tersztyánszkv 
Ákos postaműszaki igazgató (7) a budapesti 
táviró és távbeszélő igazgatóság vezetésével, dr.
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Polónyi Ferenc postaigazgató (13) a budapesti 
postaigazgatóságnál, Ujj György postaműszaki 
igazgató (13) pedig a budapesti táviró távbeszé
lő igazgatóságnál a vezető helyettesítésével.

\
Osztályvezetéssel bízatnak meg:
a'budapesti m. kir. postaigazgatóságnál: 

dr. Guta Elemér (30), Silhavy Aladár (39), Kon- 
tros Tivadar (31), Szathmáry Ferenc (38), Ris- 
sányi Antal (25) postaigazgatók és Terlanday 
Béla postaműszaki tanácsos (15), Terlanday 
egyúttal az igazgatóság műszaki, 6. ügyosztályá
nak az ügykörébe tartozó ügyekre nézve az 
igazgatóság vezetőjének helyettese;

a budapesti táviró és távbeszélő igazgató
ságnál: Pál Dénes postaigazgató (20), Mészáros 
Lajos tanácsos (40), Gyarmathy Béla postamű
szaki tanácsos (10), Fiaszik Jenő postaműszaki 
igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta
műszaki tanácsos (2), Rimótzy Mihály posta- 
műszaki tanácsos (11) és Csiba Vince posta- 
műszaki igazgató (11), csoportvezetéssel: a IV/1 
rádiócsoportnál Erdőss Gyula főmérnök (14), 
az V/l kábelépítési csoportnál Rákos György 
segédmérnök (3), az V/2 kábelfenntartási cso
portnál Petainek József főmérnök (12), az V/3 
ipari csoportnál Berka József műszaki tanácsos
(4) , az V/4 csoportnál Faller László II. osztályú 
tiszt-mérnök (213),

a postaigazgatóság 6. műszaki osztályának 
vezetésével és az ennek az ügyosztálynak az 
ügykörébe tartozó ügyekre nézve az igazgató
ság vezetőjének a helyettesítésével:

Debrecenben Egyedi Andor postaműszaki 
igazgatói címmel felruházott postaműszaki ta
nácsos (8),

Pécsett Gyapay Árpád postaműszaki taná
csos (25),

Sopronban Simonffy Miklós postaműszaki 
tanácsosi címmel felruházott postafőmérnök
(5) ,

Szegeden pedig Kiss Jenő postaműszaki ta
nácsos (9),

a műszaki osztályok vezetőinek helyette
sítésével Kozma Pál műszaki tanácsos (19) Bu

dapesten, Nagy Ernő műszaki tanácsos (23), 
Debrecenben, Ries Géza mérnök (18) Pécsett, 
Gaál Ferenc mérnök (17) Sopronban és Zi- 
mányi János mérnök (9) Szegeden,

a postavezérigazgatóság 9. táviró és táv
beszélőüzemi ügyosztályának külső csoportjai
ból alakuló új önálló hivatalok vezetésével: 

Elekes Jenő postaműszaki tanácsos (24), a 
Teréz automata távbeszélőközpontnál,

Gianone Ottó műszaki tanácsos (17), a Jó
zsef helyközi távbeszélőközpont és távbeszélő 
üzemi csoportnál,

Girscht Ferenc postaműszaki tanácsos (26), 
a Belvárosi automata távbeszélőközpontnál, 

Sebők Dezső műszaki tanácsos (7), a Krisz
tina automata távbeszélőközpontnál,

a József helyközi távbeszélőközpont és 
távbeszélő üzemcsoportnál a hivatalvezető he
lyettesítésével Hütter Gyula főmérnök (17), ki 
egyszersmind az üzemosztály vezetője is és dr. 
Telbisz Rafael főmérnök (24), aki egyszersmind 
a kezelési osztály vezetője,

a Teréz automata távbeszélőközpontnál a 
hivatalvezető helyettesítésével dr. Mecséry 
Sándor főmérnök (25),

osztályvezetéssel: a Belvárosi távbeszélő- 
központnál az építési és fenntartási osztályra 
Ambrus István főmérnök (28),

az üzemosztályra Mattanovich Géza fő
mérnök (21),

a József távbeszélőközpontnál az építési és 
fenntartási osztályra Rósás István főmérnök 
(10),

a helyközi távbeszélő vonalfelügyeletre 
Schuszter András segédmérnök (6),

a Krisztina központnál az építési és fenn
tartási osztályra Haász Vilmos főmérnök (27), 

az üzemosztályra Fodor Gusztáv mérnök
(13),

a Teréz központnál az építési és fenntartási 
osztályra Kónya Sándor főmérnök (13),

az üzemosztályra Sárospataky József sei- 
gédmémök (13).

Budapest, 1929. évi június hó 12-én.
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Felmentések és megbízások.

25.182.

A posta szervezetében az 1929. július hó 
1-ével beálló változásokkal kapcsolatban dr. 
Kiss Ödön postaigazgató (43) és dr. Kovács 
József postatanácsos (41) központi biztosi 
teendők alól felmentetnek, dr. Asztalos Do
mokos postafőigazgató pedig a központi biz
tosi teendőkkel megbizatik.

A kerületi biztosi teendők alól felmentet
nek Mazurek Ernő (18) és Mészáros Lajos (40) 
postatanácsosok, valamint dr. Wendörfer Géza 
postatitkár (66), helyettük kerületi biztosi teen
dőkkel megbízatnak a budapesti postaigazgató
sági kerületben: dr. Kulcsár Bertalan (44) és 
Schöpflin Dezső (108) postatanácsosok, a sze
gedi kerületben pedig Bertók Barna posta
titkár (72).

Budapest, 1929. évi június hó 12-én.

Személyzetiek.

25.938.

Pingitzer Etelka baracsi postahivatali ki
segítőt 25.938/1929. évi rendeletemmel, bizalom- 
vesztés címén a m. kir. posta szolgálatából egy 
évre kizártam.

Budapest, 1929. évi június hó 12-én.

265

Változások az irányítási füzetben.

25.739.

A P. R. T. 1928. évi 29. számában megje
lent 24.214. számú rendeletemmel kapcsolatban 
az „Irányítási füzet” című segédkönyvben be
állott változásokat az alábbi kimutatás tünteti 
fel.

A hivatalok a közölt változásokat vezessék 
keresztül és a helyes irányítás iránt intézked
jenek.

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

Ercsi 7 32 —

Iváncsa 7 32 241 után: (IV/l-IX/30)

Százhalombatta 7 32 —

Répcevis 7 az összes adat 103 1. 54—1. Szotnb. 2/8023 v.

Talapatka 7 54 —

Balatonalmádi 7 az összes adat 47, 48, 48 1. Bp. 72/1114 v. 
(VII/l-IX/30) 47

Balf 7 — 58 után: 57

Boba 7 — 84 az 1802 v. után Írandó
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Hivatal, ügynökség >> CJ 
s3 O

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Bő

Bük

Cclldömölk

Csapod pu.

Csepreg

Duna almás

Enese

Felsőoszkó

Felsőpaty

Füzitő-puszta

Gérce

Gyöngyös:szentkereszt

G yőr 2

Győrszem ere

G yőrszentiván

Hegyeshalom

Hegyfalu

Iván

Nagycsákány

Jánosháza

103 elé: 1. 54/8023 v.

103

844 1. V eszprém  1/1802 v.
1. 197/7424 v. 1. Bp. 72/1318 v.

1305 v. helyett: 1315 v., 
54 elé: 84

264 u tán: 1. Sop. 1/211 v.

103 103 elé: 1. Bp. 72—1. Sopr. 1—
—1. Szomb. 2/8037 v., 1. 54/8023 v.

1. Észt.

57 után: 57

24 23

103 a 8023 v. után írandó

53 helyett: 53 írandó

112 a 112 ju tán  írandó

1 sor: 1. Moso.n/847 v.,
3 sor: 1. 112—1. 84;
6 sor: 1. Moson—1. M agyaróvár 
9 sor: 176.

1. Szomb. 2/1317 v.

14

53

8420 v. helyett: 8430 v. írandó

1 sor: 1. S. 1— után: 1. 114—
3 sor: 1317 v. helyett: 1305 v.
4 sor: 14 után: 1. Sopr. 1/103 v. 

Szomb. 2 után: 1. 24—
6 sor: 4 v. után: 1.106—1.106/7113 v 

801 v. elé: 1. 14
7 sor: 806 v. helyett: 1306 v.

13 után: G yőr 2/840 v.

176 után: 1. Bp. 72—1. Szomb.
2/8213 v.

103

264 után: 1. Sop. 1/211 v.

helyette: 54

7435 v. helyett: 7433 v.; a 
83 a 84 után írandó 
7433 v. után: Pápa/gk.
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Hivatal, ügynökség
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. B e í r a n d ó

Kapuvár 7 — 58 elé: 1. Sopr. 1/11 v.

Kisbér 7 — 79 helyett: 79 írandó

Kislőd 7 82 helyette: Városlőd

Komárom 4 7 — 806 v. helyett: 1306 v.

. . .  1
Kopháza 7 24 helyette: 58

Kőszeg 7 1. Bp. 72—1. Szomb. 2/8328 v.; 
103

Szomb. 2 elé: 1. Bp. 72— ; 
a  8320 v. helyett: 8322 v. írandó

M agyaróvár 7 —
első té telként: G yőr 2—1. Bp. 

72/830 v.;
2 v. helyett: 2/802/a v.,

Nagysitke 7 — 112 helyett: 112

N agy csákány 7 53 helyette: 54

Naigygencs 7 146 helyette: 145

Nagyigm ánd 7 — 80 után: 1. Bp. 72/713 v.

Neszmély 7 3532 —

öskü 7 — 82 után: 82

Pápa 7
1 sor: 114
2 sor: 1. 5—1. 17—1. 19-4. 33— 

1. 31;

1 sor: 1317 helyett: 1305 v.
3 sor: 1. Szomb. 2 elé: 1. 24—, 
54 után: 114,
4 sor: 1306 v. helyett: 1316 v.,
5 sor: 1318 v. helyett: 1306 v.

Rátót pu. 7 54 —

Repce,szemere 7 — 264 után: 1. Sopr. 1/211 v.

Rum 7 — 8420 v. helyett: 8430 v.

Sajtoskál 7 G yőr 2. —

Sárvár 2 7 112 54 után: 112

Siófok 7 — 7 után: 1. Bp. 72/202 v.,
8 után: 1. Bp. 72/204 v.

\
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Sopron 1 7 —
312 v. helyett: 318 v.,
23 u tán: 1. Bp. 72/102 v.
16 v. után: 1. Bp. 72/104 v.,
326 v. u tán: 1. 51—1. G yőr 2/112 v.

Szany 7 — 114 elé: 114

Szentkirály pu. 7 — 8420 v. helyett: 8430 v., 
252 u tán: 252

T ata 7 1. G yőr 2/805 v. 506 v. helyett: 1306 v.,
801 v. helyett: 821/21 v. írandó

T ét 7 1. Szomb. 2/1317 v. —

Tóváros 7 ' “T ata 806 v. helyett: 1306 v. írandó

Vasszécsény 7 — 8420 v. helyett: 8430 v.

V asvár 7 — 24 a  24 ©lé írandó

V itnyéd 7 58 58, 57

Szombathely 2 7

2 sor: 1. 58—,
3 sor: 1. Kőszeg—1. 146— 

—L 103/8337 v.
4 sor: 103,
10 sor: 24, 252, 146, 53, 23,
12 sor: 1. 83/1338 v.

A z 1 sorból a 304 vonattal előírt 
zárlatok a 323 sz. vonat adatai 
után írandók. A  vonatszám 
302-re helyesbítendő. A  323 v. 
helyett 319 v. írandó.

54 után 1. 23 helyett: 1. 23—,
301 v. u tán : 146,
6 sor: 1. Celldöm. elé: 1. 198—,
8 sor: 302 v. helyett: 304 v.,
54 u tán: 24,
9 sor: 106 helyett: 1. 106—,
1306 v. helyett: 1316 v.
176 után: 1. S. 1 és 2/303 v.,
11 sor: 1306 v. helyett: 1316 v., 
u tána pedig: 23, 145, 53, 252 

írandó. 1. Celldöm. után: 1. 83— 
1. 264.

Veszprémi 7 4 sor: Tapolca, —1. 197
5 sor: 1. Bp. 72—1. 47

1. 53 elé: 1. 47/7227 v.
1 sor: 8 helyett: 98,
3 sor: 48/109 helyett: 48/7234 v.
2 sor: 48 u tán: 82,
5 sor: 7241 v. helyett: 7231 v.
6 sor: 1. Bp. 72/7241 v.

Algyő 7 — 28 után: 4.

A lm áskam arás 7 az összes adat Bánkút

A lpár 7 — - 260 után: (1V/1—IX/30)

Am bróziáivá 7 az összes adat 196. 1. 28—1. 27/7822 v. 1. 6/7824 v. 
196.

1
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Baja 7

7

3 sor: 30 —

Bát m onostor 1. Baja/6830 v.

Battonya 7 Mezőhegyas/106 v. helyette: 1. 6/108 v. Mezőhegyes

Bélmegyer 7 — Bcsaba 2 után: 1. 6/708 v.

Békés 7 1. 28/704 v. —

Békéscsaba 2. 7 — 1 sor: Bp. 72 után: —1. Szol. 2

Cegléd 1. 7 — 19 elé: 76.

Csabacsüd 7 — 196/1 és 196/1 helyett: 196 és 196.

Csanádalberti 7 196/11. 196/1 helyett: 196; utána: 
1. 27—1. 28/7822 v.

C sátalja 7 — 6230 v. helyett: 6830 v.

Csávoly 7 — 1. 32 után: — 1. 162

Csongrád 7 __ i Bp. 62 után: — 1. Bp. 72

Dunaszentbenedek 7 — 185 helyett: 185

Elek 7
~

212 vonat után: 123.

Endrőd 7 5 és 5 előtt: 1. 164 elő tt: lp. —

Fábián pu. 7 — 7425 v. helyett: 7524 v.

Felsősizentiván 7 — 1. 32 után: —162.

Foktő 7 — 185 helyett: 185

Fülöpszállás 7 — ■ 914 ^v. helyett: 904 v., 
18 után: 36.

Füzesgyarm at 7 20 —

G éderlak 7
\

185 helyett: 185

Gyoma 7 — 164 a 6 után írandó
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Gyopárosfürdő 7 — 4/7424. 7446 v. helyett: 7462 v.

Gyula 7 5 előtt: 1., 28 előtt: 
5

28 elé: Bcs. 2— ;/1688 v. elé: 
Bcs. 2—27—1. Bp. 72

Homokmégy 7 — 185 helyett: 185

Izsák 7 —
200 után: 1. 18/7162 v. Bp. 72/7136 v. 
és 7126 v.

József-szanatórium, Gyula 7 — 164 elé: 1. 5—1. Bcs. 2/1630 v.

Kalocsa 7 1. 36— —

KardO'Sikút pu. 7 az összes adat 196 1. 6/7824 v. 196. Orosh./196

K atym ár 7 — 230 helyett: 230

Kecel 7 — 185 a 185 után írandó

Kecskemét 7 1. Bp. 62—1. Bp. 72/3 —

Kelcbia 7 — 36 és 36 fordíto tt sorrendben 
Írandó

Kis csákó 7 1% és 196 mellől 
a:/I.' 196 a 196 után írandó

Kiskun dorozsma 7 1. 4/745 v. —

Kiskunhalas 7 — 36 a 904 v. után Írandó

Kiskunmajsa 7 — 7330 v. helyett 7332 v..

Kisszénás pu. 7 — 7830 v. helyett 7832 v.

Kistelek 7 4/:I/2—III/20) —

Kiskunfélegyháza 7/ 1. Sz. 2./707 v. —

\
K ondoros 7 M ezőtúr

5—5 elé: 1.; 7930 v. helyett: 
7932 -v., 196/1 helyett: 196,
1. 6/7934 v.

Körösladány 7 164. 1. 6/8225 v. 164 helyette: I. 5/1637 v., 
164. 1. 6/8225 v.

Kunágota 7 M agyarbánhegyes 124 után: 123, 124

Kunszeri tmiklós
V

7 — 36 a 18 elé írandó
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Kútvölgy pu. 7 H urok 1/28 —

Makó 7 — 704 v. helyett: 704/6 v.

M artfű pu. 7 — 1722 v. helyett: 7722 v.

M artély pu. 7 Hódm ezővásárhely 1/102 —

M átételke—Óalmás 7 Baj a /162 —

Mezőhegyes 7 196/11, Battonya/105 v. 
Battonya/107 v.

123 után: 1. 6/7824 v.,
124 u tán: 196.

M ezőtúr 7 196/1, 1. Bp. 72/6, 1. Bp. 72/255 28 u tán: 1. Orosh./,
6 u tán: 196, 1. Orosh./7833 v.

Nagykőrös 7 — 76 után: 1. Bp. 62 — 1. Bp. 72/702 v, 
4 u tán: 1. Bp. 62/704 v.

Nagy máj lát 7 az összes adat ' 196. 1. 2 7 —  1. 28/7822 v. 1. 6/7824 v. 
196.

Nagyrév 7 Cibakháza 260

Nagyszénás _az összes, adat 1. 5/7832 v. 196. 196,1. 6/7834 v.

N agytőke 7 Szentes/102 —

N yársapát pu. 7 Nagykörös/4 —

Orosháza 7 196/11, 196/1. 5/27 elé: 1., 28 után: 196,
6/28 u tán: 1. Bp. 72/602/1615 v, 196.

Ószentiván 7 — Sz. 2 elé: 1. 3—

Öregcsertő 7 — 185 helyett: 185

Páka pu. Pest m. 7 3, 3, 4 76 elé: Kecskemét.

Pirtó 7 Kiskunhalas/18 —

Pusztaszentetornya 7 az összes adat 196. 196.

Röszke 7 — ■ 222 v. helyett: 2222 v.

Sándorfalva 7 4 —

Solt 7 1. 36— —
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Szakmar 7 Kalocsa 185 helyett: 185.

Szarvas 7 196 I. 196 I. 5—5—M ezőtúr helyett:
1. 255 — 1. 5 — 1. 5 — Mezőtúr/7832 
v, 196., 7342 v. helyett: 7842 v., 
utána: 1. Bp. 72 — 1. Mezőtúr/7834 
v, 196, 1. Orosh./7833 v, 1. 255/7838 
v, 255 — Mezőtúr/7848 v.,
1. Bp. 72/606/7848 v.

Szeged 1. 7 1 sor: 162. 124. 1. Bp. 62— 
—1. Bp. 72/3. 76

2 sor: 76 a 123 elé írandó; 
708 v. u tán: 162. 124.

Szeghalom
7 164. —1. 20 278 elé: 1. 5/1637 v. 164., 

5334 v. helyett: 5324 v., 
164 helyett: 164

Szentes 7 — 7424 v. helyett: 7724 v.

Szőreg 7 1. 4/123 3 elé: 1., 7032 v. helyett: 702 v.

Tass 7 Kunszentmiklós 108 után: 18

Tiszai öldvár 7 — 102 után: 1. Szol. 2/7724 v.

Tom papuszta
l

7 — 105 v. helyett: 109 v., 166 v. 
helyett: 106 v.

Tótkom lós 7 196/11; 196 után: II. 1. 27 elé: 1. Orosh. —, 
7824 v. u tán: 196.

Turkeve 7 196/1; 255 után M ezőtúr 8082 v. helyett: 8032 v, 
1. Bp. 72 u tán: 8022 v, 
255 u tán: 196 —

Uj szász 7 100 6 elé: 1.,

Úszód 7 — 186 helyett: 185

Vésztő 7 164 helyette: 5 — Bcs. 2/1630 v., 
164 u tán: 164

A ggtelek 7 — 42 után: 41.

Békéscsaba Felsőnyomás 7 27 Bcsaba 2 után: ,/28.

Ecser 7 16 (V/15—IX/15), 6 után: 
(IX /16—V/14) —

Kelemé r 7 — P utnok után: 42. 41

Maglód 2 16 (V/15—IX/15); és 6 után: 
(IX/16— V/14) —

Marcali 7 — 243 után: 1. 8/5873 v. 
(VI/15—IX/15-ig nem)

Nyáregyháza 7 20 —

Ragály 7 — 42 után: 41.

Rákoskeresztúr 7 1. Bp. 72/324 v. —

Budapest, 1929. évi június hó 11-én.



2 2 . s z á m . 2 7 3

Helyesbítés.
26.357.

A P. R. T. folyó évi 2. számában a táviró- 
és távbeszélőhivatalok névsorához kiadott ki
egészítés „II. Egyéb változások” 4. pontjában 
a szolgálati jellegváltozásoknál Somogyvasas

vasúti táviróhivatal neve helyett tévesen So
mogy közöltetett.

A hivatalok ezt megfelelően helyesbítsék, és 
a „Táviró- és Távbeszélőhivatalok Névsoráé
ban a K jelleget Somogyvasas vasúti táviró- 
hivatalnál jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi június hó 14-én.
Pályázati hirdetm ény.

20.705.
Postamesteri állásra a m. kir. postameste

rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként 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.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a p é c s i  m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi julius hó 9-ig nyújt
sák be.

T. 1926. évi 2. számában tétettek közzé. Budapest, 1929. évi junius hó 15-én.
Pályázati hirdetmény.

25.294.
postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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Belecska 
(Eh. Pincehely)

/

P- Tolna 336 9’60 Belecska 
67. sz. őrház 0.58 gyalog 1-szer

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az

1929. évi július hó 9-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest, 1929. évi június hó 15-én.
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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

So
pr

on

Tóth Gyuláné kiadó Pápa
1888. öttevény

Üttevényi 
postamesterré 
neveztetett ki

So
pr

on

Szántó Etel
\

kiadó Szilágyi
1899. Szentpéterfa

Szentpéterfai 
postamesterré 
neveztetett ki

Pé
cs

\
Kovács Anna kiadó

Monostor-
apáti
1901.

Garabonc
Garabonci posta

mesterré 
neveztetett ki

Pé
cs König Mária kiadó

Zalaszent-
Balázs
1903.

Kajdacs
Betegsége miatt több 
mint egy éve nem 
vállalt alkalmazást

CDo
'<D
CL,

Maksay Eőse 
Zoltán Barna kiadó Jolsva

1894. Simontornya
Simontornyai 
postamesterré 
neveztetett ki

Kiadói állást keresnek.

Önálló kezelésre képes kiadó, állandó al
kalmazást vállal. Cím: Szőllősy Matild posta
kiadónő, Bajaszentistván.

Postakaidó a nyári hónapokra fürdőhelyre 
helyettesítést vállalna. Szives megkeresést

Szegheö László postakiadó, Rákospalota címre 
kér.

Mindhárom szakból képesített férfi kiadó, 
állandó alkalmazásra vagy hosszabb helyettesí
tésekre, fix fizetés mellett, azonnali belépéssel 
ajánlkozik. Címe; Nagy pt. kiadó, Nógrádber- 
cel.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.

\

Üü. szám. 

Kimutatás
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1929. JUNIUS 38. 23. száír

T A R T A L O M

V égrehajtási utasítás a postaigazgatóságok hatáskö
rének kiterjesztéséire vonatkozó 20.864/1929. és ia posta m ű
szaki felügyelőségeinek az igazgatóságokba műszaki osz
tályként való beolvasztása ügyében kiadott 20.862/1929.,

valamint <a postavezérigazgatóság üzemi osztály“®*5 °ü -  
álló igazgatóságokká való átszervezését tárgy“ . 20.863/ 
1929. számú rendeletiekhez.

Végrehajtási utasítás a postaigazgatóságok ha
táskörének kitérj esztésér e vonatkozó 20864/1929. 
és a posta műszaki felügyelőségeinek az igaz
gatóságokba műszaki osztályként való beol
vasztása ügyében kiadott 20862/1929., valamint 
a postavezérigazgatóság üzemi osztályainak 
önálló igazgatóságokká való átszervezését tár

gyaló 20863/1929. számú rendeletekhez.

27.962.

A postaigazgatóságok hatáskörének kiter
jesztése, valamint a posta szervezetében elren
delt egyéb változások tárgyában a P. R. T. 
1929. évi 17. számában közzétett rendeletek 
életbeléptetése alkalmából a következőket ren
delem:

I. A 20.86411929. számú rendelethez.

ad. 1. A postahivatalok vezetőit akadályoz
tatásuk esetén rendszerint külön megbízás nél
kül a hivatalvezető után rangban következő 
tisztviselők helyettesítik. Állandó helyettest 
csak azoknál a hivataloknál szabad megbízni:

a) amelyeknek forgalma olyan nagy, hogy 
az összes hivatalvezetői teendőket egy személy 
ellátni nem képes, vagyis azoknál a hivatalok

nál, ahol a létszám a 100 főt /éri, vagy megha
ladja;

b) amelyek egyúttal ülauzpostafőnöksé-
gek;

c) ahol a hivatalve?'-tő gyakran akadá
lyozva van teendőinek e’átásában és az utána 
rangban következő tiszfiselő nem alkalmas a 
főnöknek akadályoztatás esetén való helyette
sítésére és helyette mát kell megbízni.

ad. 3. A segélyez si célokra rendelkezésre 
bocsátott hitel keretn belül egy alkalommal 
legfeljebb 50 pengő erejéig engedélyezhető se
gély azoknak a tényleges szolgálatban álló al
kalmazottaknak, a nyugdíjasoknak, özvegyek
nek és árváknak, ikik önhibájukon kívül szo
rult anyagi helyzetbe kerültek. Az 50 pengőt 
meghaladó össze# segély iránt előterjesztett, 
indokolt kérvényeket megfelelő jelentéssel a 
vezérigazgatósághoz kell felterjeszteni.

A fizetés mgy az ellátás elégtelensége cí
mén segély irá/rt előterjesztett folyamodványo
kat az igazgatóságok saját hatáskörükben uta
sítsák el.

Az egy havi fizetési előleget az 1927. évi 
3.000/M. E, számú kormányrendelet 3. pontja 
értelmében és az ott megállapított keretben sza-

í
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bad engedélyezni. A központi számvevőség 
minden költségvetési év kezdetén közölni fogja 
az igazgatóság létszámába tartozó és fizetési 
előlegre igényjogosultak évi fizetésének 4%-át, 
amely összegnél több egyidőben fizetési előleg
ként kihelyezve nem lehet.

A saját hatáskörben engedélyezett egy 
havi, valamint a vezérigazgatóság által enge
délyezett 2 havi fizetési előlegekről költségve- 
és.i évenként pontos nyilvántartást kell ve- 
*tni. A két havi fizetési előlegre vonatkozó 
Úaslattétel alkalmával fel kell említeni az elő
késztésben azt is, hogy engedélyezés esetén 
az éélra igénybevehető összeg még nincs-e ki- 
meri>e

A egy havi fizetési előleget sem lehet ru-U 
házkoosij tüzelőanyagbeszerzési, kiházasítási, - 
költözkW3i; házépítési és tatarozási célokra 
engedélytmh mert az ilyen indokolással az 
egész szemiyZet kérhetne fizetési előleget és 
akkor az e éira igénybevehető összeg kimerü
lése miatt akésőbb jelentkezők és a fizetési 
előlegre valóln rászorulók jogos igényeit nem 
lehetne kielég.eni. Különös figyelemmel kell 
lenni azokra a; alkalmazottakra, akik a fize
tési előleget re<iszeresen igénybeveszik, ne
hogy esetleg köriwelmű adósságcsinálásra haj
lók miatt az önhibájukon kívül szorult hely
zetbe kerülők hátrányt szenvedjenek.

Az ütalványozát minden esetben ügyira
ton kell tárgyalni, ki&iás előtt a központi szám
vevőséghez terjesztek, illetve az 1.409. számú 
„Utalványrendelet“ nyomtatványon a központi 
számvevőség útján keli eszközölni.

ad. 4. A fogalmazáslés műszaki szakba tar
tozó tisztviselőknek, a li.vatalvezetőknek és a 
műszaki személyzetnek Vgyik állomáshelyről 
másikra való áthelyezésé magamnak tartom 
fenn. A kincstári szolgálatban levő többi sze
mélyzet áthelyezésénél, ha -z az érdekelt ké
relmére, saját költségén törtmik, akkor ennek 
lehetőleg a szolgálat érdekeinek az illető érde
kének az összeegyeztetésével cell történnie. A 
szogálat érdekében történő áthelyezéseknél a 
szabályszerű átköltözködési ilhtmények enge
délyezése esetén, kizárólag a szolgálat érdekeit 
kell szem előtt tartani. Mozgópostái szolgálatra 
—- Budapesten — a jövőben csak olyan tisztvi
selő osztható be, aki a budapesti 72. sz. posta- 
hivatalnál az irányítási szolgálatban előírt bel
földi és külföldi vonalvizsgákat, a szétosztó és 
rovatoló vizsgát sikerrel letette és aki az erre 
alakított bizottság előtt az említett vizsgák

anyagának összefoglaló átismétlését célzó, ú. n. 
összesítő vizsgát tett.

ad. 5. Az igazgatóság hatáskörében elren
delt áthelyezések, felmentések és elbocsátások 
esetén a járandóságok folyósítása, illetőleg 
megszüntetése iránt, — a vonatkozó ügyiratok 
csatolása mellett közvetlenül a m. kir. posta 
közp. számvevőségéhez kell fordulni. Ugyanígy 
kell eljárni új félfogadás, vagy rendszeresített 
állásra való első kinevezés esetén is.

ad. 6. A postahivatalok személyzetének lét
számát a hivatalok forgalmának és egyéb szol
gálati viszonyainak a figyelembevételével, va
lamint a távbeszélő berendezések tökéletességi 

j. fokára való tekintettel kell megállapítani. 
Irányelv, hogy egy-egy tisztviselőre a) stabil 
hivataloknál évi 50.000—50.000, egy-egy al
tisztre ott, ahol külön hirlapkézbesítő van,
17.000— 17.000, ahol pedig nincs külön hirlap
kézbesítő, 15.000—15.000,

b) pályaudvari hivataloknál pályaudvari és 
a mozgó-, vagy a kalauzposta-szolgálatot ille
tőleg egy-egy tisztviselőre évi 60.000—60.000, 
egy-egy altisztre pedig 20.000—20.000,

c) a leadási és kézbesítési szolgálatot is el
látó pályaudvari hivataloknál pedig az utóbbi 
szolgálatra, úgy mint a többi stabil hivatalok
nál, évi 50.000, illetőleg 17.000, az egyéb szolgá
latot illetően pedig évi 60.000—60.000, illetőleg
20.000— 20.000 munkaegységet kell számítani. 
Ezenfelül a betegségek és szabadságolások ese
tén szükséges helyettetítésekre még 10% sze
mélyzet tartalékot kell hozzászámítani. A 0.5 ti
zeden aluli törtrészeket figyelmen kívül kell 
hagyni, az azon felül levő törtrészt pedig fel
felé kell kikerekíteni.

A létszám-megállapításnál a postaszemély
zet részére kifizetett értékcikkárusítási jutalé
kot is figyelembe lehet venni és pedig úgy, hogy 
ezt a létszám-megállapítás céljából munkaegy
ségre átszámítjuk és pedig oly módon, hogy a 
munkaegységkimutatás „összesítés a postasze
mélyzet részére kifizetett jutalékösszegekről'* 
felírású hasáb 1. sorszáma alatt feltüntetendő 
évi Összeget 0.72 fillérrel, vagyis a hivatalnál 
egy munkaegységre eső jutalék összegével el
osztjuk és az így kapott eredményt a posta-, 
táviró- és távbeszélő-szolgálatban elért évi 
munkaegységekhez hozzáadjuk. Megjegyzem, 
hogy a létszámnak a munkaegységek száma 
után való megállapítása csak kisegítő eszköz, 
de nem mindig és minden szolgálati helyen al
kalmazható.
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ad. 7. Amíg a távbeszélő központok auto
matizálása folyik, ideiglenes tisztviselői ki
segítő munkaerőket csak abban az esetben sza
bad a megállapított kerületi létszámon belül is 
felfogadni, ha az automatizálás folytán a szük
ség felmerülésétől számított egy éven belül 
megfelelő számú munkaerő nem szabadul fel és 
a kerületi létszám ennek folytán nem fog csök
kentetni. Félfogadás előtt ilyen esetben előze
tesen erre nézve a társigazgatóságokat is meg 
kell kérdezni. Ha valahol tömegesen szabadul
nak fel munkaerők, azokat a hiányok pótlására 
más kerületekbe át kell helyezni és nem szabad 
megtörténnie annak, hogy egyes helyeken fe
leslegessé válók elbocsáttassanak, más helye
ken pedig újak felfogadtassanak.

Az üzemi férfitisztviselők szakát kiegészí
teni nem szándékozom. Ezért kezelési szolgá
latra férfikiadók, vagy szakképesítéssel nem 
biró, 4 osztályú középiskolai végzettséggel ren
delkező férfidijnokok még ideiglenes kisegítő
munkaerőkként sem fogadhatók fel. Ideiglenes 
tisztviselői kisegítő női munkaerőkként is csak 
25 évesnél nem idősebb, tisztviselői állásra elő
írt iskolai végzettséggel, testi alkalmassággal 
biró, büntetlen előéletű magyar állampolgáro
kat szabad alkalmazni.

Havibéres kisegítőszolgákat is csak a már' 
megüresedett állásokra szabad felfogadni. Be-j 
tegek pótlására a tartalék-személyzet szolgál.

A megüresedő havibéres kisegítőszolgai ál
lásokra pályázókról előjegyzést kell vezetni. Ai 
vezérigazgatóságnál eddig előjegyzésben lévők] 
folyamodványait az igazgatóságoknak külön I 
megküldöm. Uj pályázóknak előjegyzésbe vé
tele vagy felvétele esetén a gyakorlatban már 
kialakult következő szempontokra kell figye
lemmel lenni. A folyamodónak be kell mutatnia 
a születési anyakönyvi kivonatát, igazolnia kell 
magyar honosságát (állampolgársági vagy köz
ségi illetőségi bizonyítvánnyal), igazolnia kell; 
kifogástalan erkölcsi múltját, a terhes postai 
szolgálatra való testi alkalmasságát és legalább 
az elemi iskola IV. osztályának végzettségét. 
Azokat az új pályázókat, akik még nem érték 
el a 18-ik életévet, de 16 évesek már elmúltak,; 
legfeljebb táviratkézbesítésre szabad felfogadni, 
akik pedig 25-ik életévüket már betöltötték, a 
szolgálat érdekében megállapított korhatárt te
hát már túlhaladták, el kell utasítani.

E tekintetben csak a hat évi szolgálat után 
leszerelt és a m. kir. postához közvetlenül át
lépő érdemes, volt katonákkal lehet kivételt

tenni, de ezek is legfeljebb egy-két évvel halad
hatják meg a 25. életévet.

A vitézeket 30 éves életkorig lehet felA 
venni, és őket a felvételnél más pályázóval' 
szemben előnyben kell részesíteni. Éppen így! 
megelőzik a többi folyamodókat postaalkalma-1 
zottaknak az általános pályázati feltételeknek* 
megfelelő gyermekei is.

Minden pályázót félfogadás előtt az inté
zeti orvossal — Budapesten a posta-intézeti or
vossal — újból meg kell vizsgáltatni és csak 
azt szabad felvenni, akire nézve az orvosnak 
az a véleménye, hogy az éjjeli szolgálattal egy
bekötött terhes postai szolgálatra alkalmas. A 
Budapesten működő országos bűnügyi nyilván
tartó hivataltól a felvétel előtt meg kell tudni 
azt is, hogy pályázó valóban büntetlen elő
életű-e és nincs-e terhére olyan büntetés elő
jegyezve, amelyről az erkölcsi bizonyítványt 
kiállító illetékes községi elöljáróság nem birt 
tudomással.

A megüresedett állásokra újonnan felfoga
dott havibéres kisegítőszolgák szolgálati táblá
zatának összeállítása alkalmával különös figye
lemmel kell lenni az 1925. évi december hó 
20-án kelt 37.946/X—1925. sz. körrendeletben 
foglaltakra. Mindenkor meg kell állapítani azt 
is, hogy az újonnan felfogadott korábbi alkal
mazásából (munkaviszonyából) kifolyólag az 
1929. évi január hó 1-ig visszamenőleg a folyó 
évi P. R. T. 2. számában közzétett 1928. évi 
5.630/M. E. sz. rendelet 10. pontja értelmében 
öregségi és rokkantsági ellátás szempontjából 
járulék-tartalékra van-e igénye? Az erre vonat
kozó adatokat (az új alkalmazott neve, élet
kora, anyjának a neve, előző munkaadó neve 
és üzemi helye, előző alkalmazásának minősége 
és ideje, a munkaadó és a munkavállaló által 
fizetett járulékok összege 1929. évi január bbj 
1-ig visszamenőleg) az esetleges írásbeli bizo
nyítékokkal (szolgálati bizonyítvány, munkaK 
könyv) kimutatásszerűleg kell a postavezét# 
igazgatóságnak jelenteni, hogy a felvett új alj, 
kalmazottat netán megillető járuléktartalék á t|( 
utalása iránt központilag intézkedhessen!.

ad. 8. A posta-altisztek és a posta-müszakil 
személyzetnek a IV. fizetési csoportjába való] 
kinevezése a vezérigazgatóság előzetes mégha-: 
tározása alapján történik. Erre azért van szűk-. 

|  ség, hogy egyik-másik igazgatósági kerületben, ! 
ahol aránylag több az altiszti kiválás folytán 
megüresedő állás, a kisegítőszolgák hamarább 
ne jussanak kinevezéshez, mint a másik kerü-
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leiben, ahol átmenetileg talán kevesebb a ki
válás. E célból a kisegítő-szolgákról a szolgálati 
idő szerinti központi nyilvántartás vezetését to
vábbra is fenntartom. Az igazgatóságok tehát 
minden egyes alkalommal, amikor kisegítő-szol
gát fogadnak fel, azt épúgy, mint eddig, a havi 
személyváltozási kimutatással bejelenteni tar
toznak. Be kell jelenteniök továbbá azt is, ha 
valamelyik állásáról lemond, meghal,, elbocsát- 
tatik, vagy felmentetik, vagy bármi más okból 
megválik a szolgálatból.

A központi nyilvántartás alapján a vezér- 
igazgatóság az igazgatóságokkal időközönkint 
közli, hogy kerületenként hányán és mely idő
pontig szolgálatba-lépettek nevezhetők ki.

Aki életének 20-ik életévét még nem érte 
el, nem nevezhető ki altisztté s nem nevezhe
tők ki azok sem, akik 40-ik életévüket megha
ladták. Utóbbiak kinevezéséhez korengedély 
szükséges, amely iránt az igazgatóságok csak a 
legkivételesebb esetben tegyenek a vezérigaz
gatósághoz előterjesztést.

II. osztályú vonalfelvigyázókká csak azok 
nevezhetők ki, akik a vezérigazgatóság által 
időnkint központilag berendezett vonalfel
vigyázói tanfolyamot sikeresen elvégezték. 
Ezeknek a kinevezése a vezérigazgatóság elő
zetes kijelölése, a vonalfelvigyázói tanfolyamon 
elért vizsgaeredmény szerint történik.

A műszaki segédszemélyzet többi kategó
riáira nézve, tekintettel a központi hivatalok
nál szolgálatot teljesítőkre, a kinevezési jogot 
magamnak tartom fenn.

A IV. fizetési csoportban kinevezett ideig
lenes minőségű műszaki segédszemélyzet és al
tisztek kinevezésének visszavonása és a szolgá
lat alól való felmentése szintén az igazgatóság 
hatáskörébe tartozik, úgyszintén az állásukról 
való lemondásnak az elfogadása.

ad. 9. A m. kir. postamesterek szolgálati 
szabályzatának 10. §-a értelmében a vasúti al
kalmazottak (állomásfőnökök, elöljárók) által 
kezelt pályaudvari hivatalokhoz a postamestert 
az illetékes főispán megkérdezése nélkül, pá
lyázaton kívül, az érdekelt üzletvezetőség hoz
zájárulásával kell kinevezni. Ezek a kinevezé
sek időhöz vannak kötve, vagyis a kinevezés 
arra az időre szól, amíg az illető a szóbanforgó 
vasúti állomáson tényleges szolgálatot teljesít.

ad. 10. és 11. A postamesteri állások meg- 
üresedését az igazgatóságok az előírt nyomtat
ványon a jövőben is minden egyes esetben be
jelentik. E jelentésben fel kell tüntetni, hogy a

megüresedett III., vagy IV. osztályú postames
teri állást pályázat útján, vagy pályázat mellő
zésével igényjogosult családtaggal kívánják-e 
betölteni.

A postamester elhalálozása miatt megüre
sedő postamesteri állásokról szóló jelentések
ben mindenkor fel kell tüntetni azt is, hogy 
van-e igényjogosult családtag, aki a kinevezés
hez megkívánt összes feltételekkel rendelkezik 
és aki így arra a postamesteri állásra pályázat 
mellőzésével kinevezhető. A pályázat útján be
töltendő postamesteri állásokra vonatkozó je
lentésekhez a P. R. T.-ban való közzététel vé
gett csatolni kell a pályázati hirdetmény terve
zetét is.

Egyrészt az egyöntetű eljárás biztosítása 
végett, másrészt a külső befolyástól való men
tesítés végett a kinevezendőt az igényjogosult- 
sággal biró pályázók közül a következő sor
rendben kell kiválasztani: 1. tényleges szolgá
latban álló postamester, 2. postakiadó, 3. posta- 
hivatali kisegítő, 4. volt postai alkalmazott és 
végül 5. ezek hiányában, intézeten kívül álló 
egyén. Amíg a fenti sorrend szerint előző igény- 
jogosult pályázó van, a sorrendben következő 
pályázók közül senkit sem lehet kinevezni. In
tézeten kívüli egyén csak abban az esetben ne
vezhető ki, ha más igényjogosult pályázó nincs, 
avagy ha a pályázók az illető községben nem 
tudnának elhelyezkeni. Az igényjogosultság 
megállapításánál szigorúan alkalmazkodni kell 
a P. M. Sz. 7. és 8. §-ában foglalt határozmá- 
nyokhoz. Olyan egyén tehát, aki 24. életévét 
még nem töltötte be, nem magyar állampolgár 
és nem rendelkezik 4 középiskolai osztályú 
végzettséggel, postamesterré semmi körülmé
nyek közt nem nevezhető ki. III. osztályú 
postamesteri állásra az olyan postamestert,^ 
vagy postakiadót sem lehet kinevezni, akinek 
nincs 3 évi postamesteri vagy postakiadói szol
gálata.

Az áthelyezést kérő postamestereknél a 
szolgálati idő és alkalmazhatóság mellett a csa
ládi körülményeket is mérlegelni kell.

A kiadók kérelmét a szolgálati idő és al
kalmazhatóság, esetleg nyelvismeretek szerint 
kell elbírálni és az egyenlő szolgálati idővel bi- 
rók közül a jobb minősítésűt kell előnyben ré
szesíteni.

A volt postai alkalmazottak kérelmének 
elbírálásánál figyelemmel kell lenni végelbánás 
alá vonásuk (létszámapasztás) okára is. Ha ez 
az alkalmazhatóság korlátolt-volta miatt tör
tént, akkor a kinevezésnél mellőzhető az illető.
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A saját kerületbelieket más kerületbeli, 
igény jogosultabb pályázókkal szemben előny
ben részesíteni nem szabad.

Ha valamelyik III. vagy IV. osztályú posta- 
mesteri állásra csak az általános pályázati fel
tételeknek meg nem felelő egyén pályáznék 
(24 éves életkor, 4 középiskolai végzettség 
hiánya), az igazgatóság az ilyen egyéneknek 
helyettes postamesterként való megbízásához 
előzetesen kérje ki a vezérigazgatóság felhatal
mazását.

Elhalálozás esetén a postamester özvegye, 
gyermeke, vagy unokája (P. M. Sz.'lO. §.), ha az 
általános és különös előfeltételeknek megfelel, 
III. és IV. osztályú postamesteri hivatalhoz pá
lyázat mellőzésével kinevezhető. Ha az igény- 
jogosult családtag az általános feltételeknek 
nem felel meg, vagy III. osztályú postamesteri 
állásnál ezenkívül a szabályszerű 3 évi szolgá
lattal még nem rendelkezik, a megbízás, illetve 
kinevezés csak a vezérigazgatóság előzetes en
gedélyével történhetik.

Az állomáscsere iránt előterjesztett kérel
meket szigorúan kell elbírálni és az üzérkedést 
minden körülmények közt meg kell akadá
lyozni.

A postamesteri állások átruházása iránt be
adott folyamodványokat véleményes jelentés 
kíséretében a vezérigazgatósághoz kell felter
jeszteni.

A fegyelmi úton állásukból való elmozdí
tásra ítélt, de más, kisebb forgalmú postames
teri állásra újból kinevezhető postamesterek
ről a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése 
után minden egyes esetben jelentést kell tenni 
a vezérigazgatósághoz. A jelentésben ki kell 
terjeszkedni arra, hogy a fegyelmi határozat 
szerint az illető milyen hivatalhoz nevezhető ki 
és korábbi postamesteri állása alól mikor men
tetik fel. Megfelelő üresedés esetén az ilyen 
postamestereket a vezérigazgatóság fogja el
helyezni.

Városi és városok közvetlen környékén 
lévő postahivatalokhoz lehetőleg olyan posta
mestereket, illetve kiadókat kell kinevezni, 
akiknek az ilyen állomáshelyen való elhelye
zése gyermekeik neveltetése szempontjából 
szükséges.

Az olyan községekben, ahol a lakosság 
20%-a nyelvi kisebbségből alakul, a postames
teri állás betöltésénél a P. M. Sz. 7. §-ának hato
dik bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

Főispáni vélemény előzetes kikérése csak

akkor mellőzhető, ha az áthelyezés ugyanannak 
a vármegyének a területén belül történik. Min
den más áthelyezéshez és az összes kinevezé
sekhez az illetékes főispán véleményét előze
tesen ki kell kérni.

Az igazgatóságok az általuk eszközölt pos
tamesteri kinevezésekről,, engedélyezett állo
máscserékről, illetőleg áthelyezésekről minden 
hó végén a vezérigazgatósághoz, az I. személy
zeti ügyosztály címére jelentés nélkül összesítő 
kimutatást kötelesek felterjeszteni.

Az állomásváltozási kimutatás összeállítá
sára és felterjesztésére nézve kiadott, eddigi 
rendelkezések továbbra is változatlanul meg
maradnak.

ad. 12. A postatisztképző-tanfolyam, az 
üzemi tisztviselők részére szaktanfolyam, a 
műszerészi tanonciskola, a szakaltiszti tanfo
lyamok és vonalfelvigyázói tanfolyamok fenn
tartását, avagy időközönkénti berendezését, te
kintettel azok országos jellegére, magamnak 
tartom fenn.

A postakiadói tanfolyamok berendezésé
nél a vonatkozó egyéb rendelkezéseken kívül 
szem előtt kell tartani ennek célját, vagyis hogy 
a postamesteri hivatalok személyzetének ki
egészítésére olyan személyzet képeztessék ki, 
amely a rája bízott szolgálati teendőket ön
állóan, felelősség mellett is ellátni képes legyen.

A személyzetnek a kopogó- és fónikus táv
iratvételben való kiképzése érdekében a P. T. 
Sz. Gy. IV. rész, második kiadás 103. folyó
száma alatt a Hughes-gépkezelés elsajátítása 
tárgyában közzétett 43.497Í1892. sz. rendelet ha- 
tározmányait, a kopogó- és fónikus vételre is 
kiterjesztem. A kezdőknek oktatása elejétől 
kezdve fónikus vételre történjék.

Az oktatpk részére az általuk teljesített 
külön munkáért, ha az oktatást szabad idejük
ben végzik, az 1926. évi P R. T. 64. számában 
közzétett 135.361. sz. rendeletben megállapított 
rendkívüli óradíjaknak megfelelő összeget kell 
kifizetni.

Az újonnan megnyíló távbeszélő-közpon
tokhoz a postamesternek, ügynöknek, a táviró- 
és távbeszélő-kezelésben és számadástételben 
való kioktatására, vándortanítói teendőkre, a 
VIII. fizetési osztálynál nem magasabb állású 
tisztviselőt szabad csak (az utazást nem szá
mítva) legfeljebb 3 napra kirendelni.

A vidéki kincstári és postamesteri hivata
lok személyzetének az irányítási szolgálatban 
való tervszerű kiképzésére és állandó tovább-
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képzésére különös gondot kell fordítani. E te
kintetben az 1927. évi P. R. T. 35. számában 
közzétett 32.245. sz. rendelet, valamint az ezen 
rendelet végrehajtása tárgyában kiadott utasí
tás határozmányai a mérvadók.

A fővárosi nagy irányító postahivataloknak 
a továbbító szolgálatban betöltött fontos szere
pére való tekintettel e hivatalok személyzeté
nek szakkiképzését külön rendeletek szabályoz
zák. Budapesten az irányítási szolgálat kiképző 
szerve a Budapest 72. sz. hivatal. Egyebekben 
az előírt vizsgák tananyagát, a vizsgáztatás 
módját, a vizsgát sikerrel letett személyzet dí
jazását és a kiképzéssel kapcsolatos egyéb teen
dőket a 19.668/1922., 8.219/1923., 20.530/1924. és 
23.184/1927. sz. alatt kiadott rendeletek állapít
ják meg. A kiképzésre vonatkozó, fennálló ren
delkezések változtatását magamnak tartom 
fenn. Erre az igazgatóság félévenkint teendő 
összefoglaló jelentése kapcsán javaslatot tehet.

Az igazgatóság az irányítási ismeretek tö
kéletesítése, a személyzet buzdítása céljából — 
egyelőre csak a Budapest 72. sz. postahivatalnál 
— irányítási versenyeket is rendezhet.

Az ilyen versenyek tartását a postavezér
igazgatóság 3. ügyosztályának előzetesen be 
kell jelenteni.

A székesfőváros területére szóló postai kül
demények irányításánál és kézbesítésénél szük
séges különös szakismeretek elsajátítására a 
budapesti 62., 70. s 741. sz. hivatalok személy
zete is külön kiképzésben részesítendő. Az ok
tatás, vizsgáztatás és általában a kiképzéssel 
kapcsolatos teendők végzése, — az erre vonat
kozó általános irányelvek alapján, — az igaz
gatóság feladata.

ad. 17. A kincstár által bérelt épületek és 
helyiségek fenntartási, továbbá kisebbmérvü, a 
szerkezeti részeket nem érintő, átalakítási mun
kálatainak elrendelése esetén a Közszállítási 
Szabályzat utasításait szigorúan be kell tartani.

Az igazgatóság félévenként május, illető
leg november hó végéig közvetlenül a posta
vezérigazgatóság 7. ügyosztályának jelentse be 
a következő félévben tervbe vett ilyen fenn
tartási és átalakítási munkákat és pedig külön 
kimutatásban a saját hitele terhére tervezette
ket és külön kimutatásban a központ hitele ter
hére kért ilyen munkálatokat. A hitel szempont
jából e kimutatások másodpéldányát a posta- 
vezérigazgatósági. ügyosztálya címére egyide
jűleg szintén be kell küldeni.

A kincstári ingatlanok (épületek stb.) hasz

nosítása iránt külön rendeletben intézkedem.
ad. 18. A takarmánybeszerzési, valamint a 

fűtési előleg kérdését általános szempontból a 
postavezérigazgatóság évenkint szabályozza. 
Az erre vonatkozó rendeletben foglalt szabá
lyok betartása mellett az egyes konkrét esetek
ben úgy a takarmánybeszerzési, mint a fűtési 
előleget az igazgatóság engedélyezi, utalvá
nyozza és gondoskodik annak törlesztéséről.

ad. 19. Oly célból, hogy a postamesterek, 
továbbá kincstári hivataloknál a postaszállító, 
valamint a lovas vonalfelvigyázók részére a 
szükséges fogat (ló, szabályszerű jármű, kül
dönckocsi), továbbá a rakodásnál, közvetítés
nél, vagy a postaszállításnál használt kézikocsi, 
nemkülönben a kézbesítéshez, vagy a járat cél
jaira szükséges kerékpár beszerzése megköny- 
nyíttessék, az igazgatóság a felsorolt szállítási 
eszközök beszerzésére előleget engedélyezhet s 
annak törlesztése iránt intézkedik. A kisebb 
tőkét igénylő kézikocsi és kerékpár beszerzésé
nél, legfeljebb 12 havi, egyéb költségesebb jár
mű beszerzésénél legfeljebb 24 havi törlesztés 
engedélyezhető. Ennél hosszabb törlesztési 
időt az igazgatóságok nem engedélyezhetnek.

Mindennemű előleg engedélyezésére vonat
kozó ügyirat kiadás előtti intézkedéssel (videat) 
előzetesen a m. kir. posta/központi számvevő
ségéhez küldendő be előjegyzés, a levonások 
feljegyzése és foganatosítása végett. A posta 
központi számvevősége azokat az ügyiratokat, 
amelyekben 12 hónapnál több hónapra eső rész
lettörlesztés terveztetik, a postavezérigazgató
ság 2. ügyosztályának k. e. videáttal esetről- 
esetre bemutatja.

ad. 20. Postaügynöki állás betöltése előtt az 
igazgatóság az illetékes főispán véleményét ki
kérni tartozik.

ad. 22. Ha a végrehajtó szolgalatban rend- 
ívüli körülmények (forgalmi zavarok, képvi- 
lőválasztás, árvíz, tömeges feladás okozta vá- 

•atlan munkatorlódást, stb.) a hivatalok sze- 
nélyzetének rendkívüli szolgálatra való beren-

fBélését tennék szükségessé, az igazgatóság in
tézkedik és a felmerülő költségeket kiutalja, a 
rendkívüli szolgálat berendezésének okáról, ter
jedelméről s a felmerült költségekről a vezér- 
igazgatóságnak utólag jelentést tesz, mely azt 

} la hitel szempontjából is tárgyalja.
Ha a rendkívüli szolgálat valamely idegen 

'tárca kérelmére és költségére rendeltetett el, az 
igazgatóságok gondoskodnak annak beszedésé
ről és elszámolásáról.

dv, 4
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A karácsonyi, újévi, húsvéti forgalom lebo
nyolításához szükséges rendkívüli szolgálat en
gedélyezése végett a postavezérigazgatósághoz 
kellő időben előterjesztést kell tenni.

Az év egyes szakaiban tömegesen feladásra 
kerülő nyomtatványok (osztálysorsjáték, stb.) 
feldolgozására — feltéve, hogy az a rendes sze
mélyzettel csak nagyobb késéssel volna elvé
gezhető, — az igazgatóság engedélyt adhat a 
budapesti 72. és 741. sz. hivataloknál rendkívüli 
szolgálat berendezésére, de a felmerülő költség 
a szóbanforgó nyomtatványokból befolyó jöve
déki bevétel 3%-át nem haladhatja meg.

ad. 23. A nem átalányozott rendkívüli szál
lítási költségeket az igazgatóság állapítja meg 
és utalványozza. A kocsijáratoknál időnként 
szükséges, csak bizonyos esetekben alkalmazott 
pótfogatok engedélyezése és ezek díjának meg
állapítása végett azonban a postavezéíigazga- 
tósághoz előterjesztést kell tenni.

ad. 24. A postamesterek fenntartási költsé
gének, valamint ezzel egyidejűleg a hivatali he
lyiség bérlete címén járó pótdíjazásnak éven
ként történő általános szabályozása a posta- 
vezérigazgatóság hatáskörébe tartozik. Az álta
lános szabályozáshoz szükséges előmunkálato
kat azonban az igazgatóság végzi.

A postamesterek fenntartási költségének 
időközben szükséges módosítása iránt, ha erre 
a kiosztott hitelben fedezete van, — az alább 
felsorolt kivételekkel — az igazgatóság saját 
hatáskörében intézkedik.

Ehhez képest a postahivataloknak távíró
val vagy távbeszélővel való egyesítése, a szol
gálat kiterjesztése esetén a rendes díjazást, a 
postaindítások vagy érkezések idejében be
álló változások esetén a rendkívüli díjazást, to
vábbá a postaügynökségek ellenőrzéséért, a vo
nalfelvigyázók beosztásáért, Meidinger-elemek 
gondozásáért, és gyermeksegély engedélyezése 
esetén a pótdíjazást, valamint a távíróval vagy 
távbeszélővel való egyesítés esetén a hivatali 
helyiség bérlete címén járó alap-pótdíjázást — 
a vonatkozó általános szabályok szerint — az 
igazgatóság módosítja s erről utólag aí, állomás
változási kimutatás útján számol be. Gyermek
segély engedélyezésénél a családi pótlékra vo
natkozó általános szabályok az irányadók. 
Gyermeksegély első megállapítása esetén a 
gyermeksegély-törzslap az állomásváltozási ki
mutatás mellett szintén felterjesztendő.

A fenntartási költség időközben való sza
bályozása tekintetében továbbra is a vezérigaz
gatóság hatáskörében marad.
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a) a forgalom után járó rendes díjazás 
megállapítása,

b) korpótlék címén rendkívüli díjazás en
gedélyezése, mert az ennek megállapításához 
szükséges adatok sok esetben csak a vezérigaz
gatóság birtokában vannak,

c) a hivatali helyiség bérlete címén járó 
pótdíjazásnak a forgalomtól eltérően, a helyi 
viszonyok figyelembevételével történő megálla
pítása,

d) különleges szolgálati viszonyok miatt 
vagy más, előre nem látható esetekben alkalma
zott munkaerők után, akiknek tartását a forga
lom nem indokolja, a postamesterek részére 
pótdíjazás engedélyezése.

A III. és IV. oszt. postahivatalok postames
tereinek helyettesítésével kapcsolatosan felme
rülő költségek megállapítása és engedélyezése 
a postavezérigazgatóság hatásköréhez tartozik.

ad. 25. A gyalogküldönc-postajáratok fenn
tartásáért a postamesterek (postaügynökök) 
részére járó szállítási átalányt, továbbá a faluzó 
levélhordójáratok, valamint a tanyai kézbesítő- 
és gyüjtőjáratok fenntartásáért járó átalányt 
az igazgatóság állapítja meg és utalványozza. 
A gyalogjáratok berendezésénél és az átalányok 
megállapításánál a következő elveket kell szem 
előtt tartani:

a) Uj gyalpgjárat csak abban az esetben 
rendezhető be, ha a felmerülő többköltség az 
érdekelt postai szerv jövedéki bevételéből — 
a fenntartásával járó összes kiadások (rezsi, 
stb.) levonása után — fedezhető.

b) Meglévő gyalogjáratok fenntartásáért 
járó szállítási átalányt az igazgatóság a költség- 
vetési és folyamán legfeljebb a költségvetési év 
elején engedélyezett átalányösszeg 10%-ával 
emelheti fel.

Az átalány összegének az itt említett el
vektől eltérő szabályozása végett a postavezér
igazgatósághoz előterjesztést kell tenni. Az évi 
átalányok lehetőleg 12-vel osztható összegben 
állapítandók' meg.

ad. 26. Rakolási átalányt az igazgatóság 
csak végső szükség esetén engedélyezzen.

Igyekezzék a rakolási szolgálatot a posta
szállítással, vagy a kézbesítéssel összekapcsolni 
s közös munkaerővel végeztetni.

ad. 27. Szabványszerű kocsik, kézikocsik 
és kerékpárok használata esetén a megállapí
tott kocsi-, kézikocsi-, illetőleg kerékpár-áta
lányt az igazgatóság engedélyezi és utalvá
nyozza.
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ad. 28. Vágányáthidalást az igazgatóság 
csak abban az esetben létesítsen, ha arra a pos
tai kezelésnél múlhatatlanul szükség van. Elő
zetes tárgyalás útján minden esetben állapítsa 
meg, hogy az áthidalást a vasút is használni 
fogja-e s ha igen, a költségek fele-részét a vas
útra kell hárítani. A vasútat terhelő költséget 
az igazgatóság saját hatáskörében át nem vál
lalhatja.

Pályaudvari postaszoba (csomagraktár) lé
tesítése, átengedése ügyében a vasútakkal az 
igazgatóság tárgyal és előzetes vezérigazgató
sági engedély alapján megállapodást köt és a 
költséget utalványózza.

ad. 29. Postahivatal felállítása, postaügy
nökségnek postahivatallá való átalakítása, to
vábbá postamesteri hivatalnak kincstári hiva
tallá és fordítva való átalakítása a postavezér
igazgatóság engedélyéhez van kötve.

Postaügynökség felállítása, IV. oszt. posta- 
mesteri hivatalnak postaügynökséggé való át
alakítása, faluzó-levélhor dó járatok berende
zése, postai gyűjtőhelyek, tanyai gyűjtő- és kéz
besítő-állomások létesítése, vasúti állomások
nak levélfelvételi szolgálattal való megbízása, 
valamint az ezek után járó munka jutalék, illető
leg átalány megállapítása és utalványozása iránt 
az igazgatóság intézkedik. A felsorolt postai 
szervek, valamint az ezek után járó munkajuta
lék és átalány megszüntetése is az igazgatóság 
hatáskörébe tartozik.

Uj postai szervek létesítésénél az igazga
tóság a következő elvek szerint járjon el:

a) Postaügynökséget csak olyan helyeken 
létesítsen, ahol a várható forgalom legalább az 
évi 3000 munkaegységet eléri s a postaszállítás, 
valamint a kézbesítés költségeit a község vagy 
az érdekeltség legalább három éven át magára 
vállalja,

b) faluzó-levélhordójáratokat (tanyai levél- 
hordó-járatokat) csak abban az esetben rendez
zen be, ha azok egyenként legfeljebb évi 240 
pengő átalány keretén belül megvalósíthatók.

c) á felállítástól számított egy év elteltével 
az új postai szerv működését, jövedéki viszo
nyait vizsgálja felül s ha a szerv jövedéki be
vételéből a fenntartásával járó összes kiadáso
kat fedezni nem lehetne, a kiadások csökken
tése, a fedezetlen kiadásoknak az érdekeltség 
által való megtérítése iránt intézkedjék. Ha ily 
módon sem lehetne a kiadások és a bevételek 
közt az egyensúlyt helyreállítani, az új postai

szerv továbbra csak a postavezérigazgatóság 
engedélyével tartható fenn.

Egyébként új szerv létesítése iránt a posta
vezérigazgatósághoz előterjesztést kell tenni.

ad. 30. Kiállításokon, kongresszusokon vagy 
más különös alkalmakkor rövid ideig működő 
alkalmi postahivatal (kirendeltség) felállítása, 
megszüntetése, — feltéve, hogy a postára sem
minemű új költség nem hárul, — az igazgató
ság hatáskörébe tartozik. Ha ily alkalommal új 
betűzőre volna szükség, a beszerzéshez még 
akkor is a vezérigazgatóság előzetes engedé
lyét kell kérni, ha a betűző költségét az érde
keltség fedezné.

Alkalmi jellegű (pl. vasút- vagy hídépítés
nél felállított), de hosszabb ideig működő posta- 
hivatal (kirendeltség), továbbá időszaki posta- 
hivatal felállítása a vezérigazgatóság előzetes 
engedélyéhez van kötve.

ad. 31. A postai személyszállító gépkocsi
járatok menetrend-tervezetét a járatok által 
érintett vasúti vonalakon közlekedő vonatok 
menetrendjére és az útvonalmenti érdekeltség 
kívánságaira való tekintettel a postaigazgató
ság állítja össze.

A menetrend-tervezet összeállítása előtt 
tehát az igazgatóságok kérjék ki az útvonal
menti érdekeltség és közigazgatási szervek vé
leményét s a vasúti menetrendváltozásra vonat
kozólag az üzletvezetőséggel folytatott előzetes 
tárgyalásokkal egyidejűleg a postai személy- 
szállító gépkocsijáratok menetrend-tervezetét 
állítsák össze s a tavaszi és őszi vasúti menet
rendváltozások életbelépése előtt 6 héttel a ve
zérigazgatósághoz terjesszék fel.

A menetrend-tervezetekben az igazgatóság 
javaslatot tehet a gépkocsijáratok számának 
szaporítására, apasztására, a menetrend módo
sítására, az útvonal megváltoztatására, rendes 
és feltételes megállóhelyek, valamint a beálló
helyek létesítésére, áthelyezésére, megszünte
tésére, a díjszabás módosítására, a gépkocsi
járatoknak postaszállításra való felhasználá 
sára.

Mindezekre nézve az igazgatóság nem csu
pán a menetrend-tervezetekben, hanem indo
kolt esetben más időpontban is előterjesztést 
tehet.

Évenként egyszer, október hó folyamán, 
tegyen az igazgatóság jelentést arról, hogy mely 
útvonalakon volna kívánatos új személyszál
lító postai gépkocsij áratok berendezése. Az 
igazgatóság tehát kisérje figyelemmel a már
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üzemben levő magán-autóbuszjáratokat, külö
nös tekintettel arra, hogy az üzemben tartásra 
adott engedély mely időpontban jár le? Az új 
postai személyszállító gépkocsijáratok beren
dezésére vonatkozó javaslatokban az igazgató
ság terjeszkedjék ki arra is, hogy mily sorrend
ben volna célszerű a vonalakat postai kezelésbe 
venni, esetleg új vonalakat üzembe helyezni? 
Ha lehetőség kínálkozik, az elért forgalmi ada
tokat is mutassa be, illetőleg új vonalaknál a 
várható forgalomra vonatkozólag mondjon vé
leményt.

Uj postai személyszállító autóbusz-vonalak 
létesítése feltételeinek a megszabása, az új vo
nalak berendezésének engedélyezése a vezér- 
igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az engedé
lyezett vonalakon a gépkocsi járatok közleke
dési rendjének (a járatok száma, menetrendje, 
megállóhelyek, stb.) megállapítása és tényleges 
berendezése iránt a vezérigazgatóság előzetes 
jóváhagyása mellett az igazgatóság intézkedik.

A viteldíjak megszabását, a menetjegyek 
beszerzését, a menetrendek közzétételét a ki
adandó postai személyszállító gépkocsiszabály- 
zat fogja szabályozni.

Általában minden személyszállító postai 
gépkocsi járat igénybevehető a vonalmentén 
fekvő postahivatalok (postaügynökségek) ösz- 
szes postai anyagának szállítására. A rovatolá
sok berendezése és megszüntetése az igazgató
ság hatáskörébe tartozik. Irányadó elvnek te
kintendő azonban, hogy a gépkocsijáratoknak 
postaszállításra való igénybevétele a személy- 
szállítás rovására nem történhetik.

A személyszállító postai gépkocsijáratok
nak postaszállításra való felhasználásával kap
csolatosan a gépkocsi megállóhelyek és a posta- 
hivatalok között a postaszállítás- és közvetítés 
ügyét az igazgatóság a vonatkozó általános sza
bályok értelmében rendezi.

A magánvállalkozásban fenntartott, menet
rendszerűen közlekedő autóbuszjáratoknak 
postaszállításra való felhasználása ügyében az 
érdekelt vállalatokkal az igazgatóság tárgyal s 
oly esetekben, midőn az autóbuszjárat igénybe
vétele újabb, illetve? több költséget nem okoz, 
a posta szállítására végleges megállapodást is 
köthet. Más esetekben a vezérigazgatósághoz 
előterjesztést kell tenni.

Úgy a postai, mint a magánvállalkozásban 
fenntartott, postaszállításra igénybevett gép
kocsijáratok útján történő postaszállítás (keze
lés) ellátását illetően az 1929. évi február hó

20-án kelt 47.225/1923. sz. rendeletben foglaltak 
az irányadók.

A postai személyszállító gépkocsiüzemek
nél előforduló forgalmi zavarokról a vezérigaz
gatóságnak haladéktalanul — a szükséghez ké
pest távbeszélő útján — jelentést kell tenni s a 
járat részleges vagy teljes megszüntetésére, 
esetleg más útvonalon való közlekedtetésére a 
vezérigazgatóság előzetes engedélyét kell kérni. 
Hosszabb^ideig tartó zavarok, forgalom-szüne
telés tartama alatt az igazgatóság gondoskodik 
a postai személyszállító gépkocsi járatok vonala 
mentén fekvő hivatalok postai szállításának 
biztosításáról.

A postai személyszállító gépkocsiüzemek
nek postajárati (üzemviteli) szempontból tör
ténő ellenőrzését az 1928. évi szeptember hó
18-án kelt 34.860:1928. számú rendelet szabá
lyozza, az igazgatóság a járatok ellenőrzésénél 
a hivatkozott rendeletben foglaltakhoz alkal
mazkodjék.

Az ellenőrzéssel megbízott postai tisztvi
selők részére szükséges igazolványokat a posta
vezérigazgatóság állítja ki; az igazgatóság min
den év december hó 10-ig terjesszen fel kimu
tatást azokról, akiket a területén közlekedő 
gépkocsijáraíok ellenőrzésével megbízni óhajt.

A postai személyszállító gépkocsijáratokra 
érvényes tanuló havi bérletjegyek engedélye
zésénél az igazgatóság az 1927. évi december hó 
5-én kelt 35.579/1927. számú rendeletben foglal
takat tartsa szem előtt.

A postai személyszállító gépkocsiüzemek
nél rendelkezésre álló tartalék-gépkocsik, az ú. 
n. bérelt járatokhoz is felhasználhatók. A meg
rendelés módját, a járatok előállítását, a fize
tendő díjakat a 26.373:1929. sz. rendelet szabá
lyozza.

A gépkocsiüzemek által eladott menet- és 
podgyászjegyek árának elszámolása a 26.373/ 
1929. számú, a jegyek eladásával megbízott pos
tahivatalokat és gépkocsivezetőket megillető 
0.25%-os értékcikkárusítási jutaléknak és a gép
kocsi üzemi szolgálatban alkalmazott személy
zet üzemi jutalékának megállapítása és elszá
molása a 18.888/1927. számú rendeletben foglalt 
határozmányok értelmében történik.

Az üzemi balesetek ügyében hozott határo
zatok kiadását minden egyes esetben magam
nak tartom fenn. Ezeket tehát minden egyes 
esetben előzetes jóváhagyás végett fel kell ter
jeszteni a postavezérigazgatósághoz.

ad. 32. A máv. igazgatósággal történt meg-
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állapodás értelmében úgy a tavaszi, mint az 
őszi menetrendváltozásokra vonatkozó előze
tes tárgyalásokat az üzletvezetőségekkel az 
igazgatóság folytatja. Evégből a máv. üzletve
zetőségei a tervezett változásokat közlik az ér
dekelt postaigazgatósággal, amely a saját vo
nalait érdeklő fenntartásokra, egyes vonatok
nak íevélposta-szállításra való felhasználására, 
valamint akkor, ha a meglévő vonatok közleke
dési rendjében lényegesebb eltolódás nem tör
tént, a vonatokban a postakocsi szállítására is 
az üzletvezetőségekkel az előkészítő tárgyalá
sok alkalmával megállapodhatik. Egyéb válto
zásokat azonban —. még a megállapodás létesí
tése előtt — a postavezérigazgatosággal hala
déktalanul közölni kell.

Egyebekben a menetrendváltozással kap
csolatban a vonatoknak posta szállítására való 
felhasználása módjáról továbbra is a posta
vezérigazgatóság intézkedik.

Az igazgatóság a menetrendváltozásokkal 
összefüggő részletes intézkedéseknél az 1929. 
évi március hó 22-én kelt 12.200/1929. számú 
rendeletben foglalt utasítások szerint járjon el. 
Nevezetesen

a) a rovatolási változások a folytatólago
san kiadott rovatolási pótkimutatásokban köz
lendők a társigazgatóságokkal, a budapesti 
mozgópostafőnökségekkel és a budapesti 72. és 
741. számú hivatalokkal,

b) a menetrendváltozásnál érdekelt hiva
talok (postaügynökségek) összes (közúti, pálya
udvari, levélgyűjtő, kézbesítő) járatainak járat
jelzőit, a hivatalok szolgálati átnézetét, rovato
lási kimutatásait, nagyobb hivataloknál a köz
vetítésre kerülő zárlatok kimutatását, a vasúti 
menetek jegyzékelési mintáit; valamint a 
mozgó- (kalauz) posták rovatolási kimutatását 
újból ki kell adni, még pedig oly időben, hogy 
a változásokat a személyzet még idejekorán 
elsajátíthassa.

A székesfővárosi postahivatalokat — a ro
vatolási kimutatáson adott irányítási utasítá
son felül — még el kell látni az ország vala
mennyi postahivatalát felölelő, a menetrend- 
változások alkalmával lehetőleg átdolgozott, a 
levél-, érték- és csomagküldemények irányí
tására vonatkozó kimutatásokkal.

Minden postahivatal (postaügynökség) 
részére, amely naponként egynél több hivatal
lal áll rovatolási összeköttetésben, a rovatolási 
kimutatáson irányítási utasítást is kell adni.

A felsorolt járati okmányok a P. U. Sz.

rendelkezéseinek megfelelően és a postavezér
igazgatóság által leadott járati segédokmányok 
mintájára és az azokban foglaltak szigorú 
szem előtt tartásával állítandók ki.

A menetrendváltozással kapcsolatban a 
fürdő- és nyaralóhelyek postahivatalainak já
rati szolgálatára (gyűjtés, indítás, érkezés, kéz
besítés) fokozott figyelmet kell fordítani. Erre 
nézve az igazgatóság készítsen tervezetet s 
mindarra nézve, amit saját hatáskörében nem 
valósíthat meg, idejében tegyen előterjesztést.

Nyomatékosan hangsúlyozom, hogy a me
netrendváltozásokkal kapcsolatos minden
nemű berendezésnél a legnagyobb takarékos
ságot tartsa szem előtt.

Az ú. n. kisegítő menetek vasárnapon és 
munkaszünetes ünnepnapon nem indítan- 
dók, továbbá nem szabad utaztatni — a 
Hegyeshalom—Budapest 52. sz. mp. kivételé
vel — a Budapestre vasárnap reggel érkező 
mozgópostákkal a leadási szolgálatot végző 
tisztviselőket sem.

A mozgó (kalauz) postai utazó személyzet 
utiilletményeinek összegére és számítására 
vonatkozóan az 1926. évi május hó 24-én kelt 
17.946/926. sz., illetőleg az P. R. T. 1926. évi 64. 
számában közzétett 135.361. számú rendelet a 
mértékadó. A mozgópostái órapénzek kiszá
mításánál elvül szolgáljanak a következők:

Mindenekelőtt a távoliét (kimaradás) idő
tartama számítandó ki, amely a személyzetnek 
a kocsiba szállásától a mozgó- (kalauz) postai 
menetnek a kiindulási állomásra való menet- 
rendszerű visszaérkezéséig számít, úgy azon
ban, hogy a maradék percek teljes órának egé- 
szíttetnek ki. Ezután a végállomáson pihenőre 
fordított fenntartási idő számítandó ki, amely 
fenntartás nem más, mint a vonatnak a vég
állomásra való menetrendszerű érkezésétől a 
kocsiba újból való beszállásig számított órák 
összegéből alakult időtartam. A pihenő időtar
tamnál abban az esetben, ha az órák összege 
nem kerek óraszám, a megkezdett 45 perc és 
azon alóli percmennyiség nem számit pihenés
nek, vagyis ez esetben csak a kerek óraszám 
veendő pihenő időnek, a 46 percen felüli perc
mennyiség azonban pihenő órára kerekítendő 
ki. A távolléti időtartamból a kikerekített 
pihenő órák levonása után fennmaradt óra
szám adja a munkában töltött órák számát.

A késedelmi órapénz számítására a P. R. T. 
1910. évi 24-ik számában közzétett 2812. sz. 
rendelet az irányadó.
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Abban az esetben, ha a mozgópostái alkal
mazott egy útnál menetben is térti útban is 
más-más minősültségi szolgálatot végez, a vég
állomáson töltött pihenő órákra járó órapénz 
mértékére az alkalmazottnak a pihenő előtt 
végzett munkakörének minősége az irányadó.

Budapesten az utazószemélyzetnek kocsiba 
szállása általában a mozgópostakocsinak a 
postavágányokról való kihúzásához igazodjék, 
feltéve, hogy a kocsiba szállás az indulási csar
nokban szolgálati okokból nem lehetséges.

Egyebekbeh az 1924. évi szeptember hó 
3-án kelt 17.419/924. és 1925. évi március hó 
20-án kelt 8245/1925. sz. rendeletekben foglal
tak érvényben maradnak.

A mozgóposták kezelésének ellenőrzése 
céljából végzett szemleutak tartására az 1924. 
évi november hó 7-én kelt 17.884/ 1924. sz. ren
delet az irányadó.

Ennek alapján —- tekintettel arra, hogy a 
mozgópostái szemleutak célja a mozgópostái 
kezelés ellenőrzésén kívül, az irányító- és 
továbbító szolgálat közvetlen megfigyelése, an
nak javítására vonatkozó javaslatok kidolgo
zása, az igazgatóság a mozgó- (kalauz) posták 
ellenőrzésére — az igazgatóság vezetőjének, 
helyettesének, a járati ügyosztály vezetőjének, 
a budapesti 72. sz. hivatalnak és a mozgó- 
(kalauz) posta főnökségeknek az ellenőrzésük 
alá tartozó meneteknél végzett szemleútjaitól 
eltekintve -— a járati ügykörben foglalkozta
tott szakelőadókat küldje ki. Az említett okok
nál fogva a vámszaki ellenőrző utakra is, 
amennyiben ezek megtételére a vezérigazgató
ságtól esetenként külön rendelkezés adatnék, 
mozgópostái szolgálatban jártassággal bíró 
tisztviselők küldendők ki.

A mozgó- (kalauz) posták kocsijában való 
utazás jogosultsága s az utazásra jogosító iga
zolványok kiállításának engedélyezése tekin
tetében az 1920. évi június hó 4-én 5011/16/920. 
sz. a. kiadott rendelet a mértékadó. Az említett 
rendeletben megszabott korlátok közt kiállí
tott igazolványok tulajdonosainak nevét — a 
kiállítással egyidejűén — a vezérigazgatóság
nak jelenteni kell.

A mozgó- (kalauz) posták ellenőrzésével 
megbízott alkalmazottak, valamint a vasútak 
mentén haladó táviró- és távbeszélő vonalak 
karbantartásával és felügyeletével megbízott 
műszaki személyzet részére évenként a vasu- 
taktól igénylendő éves szabadjegyekről készí

tendő kimutatásokat (külön a mozgó- (kalauz) 
posták ellenőrzésével megbízott és külön a 
műszaki személyzetről) az igazgatóság éven
ként egyszer és pedig október hó 15-ig terjesz- 
sze fel.

A vasúti szabadjegynyomtatványok éven
ként egyszer és pedig január hó első felében 
igényelhetők, amidőn az elhasznált szabadjegy- 
nyomtatványokra vonatkozó kimutatásszerű 
számadás is felterjesztendő.

A budapesti postaigazgatóság a vezérigaz
gatóság által rendelkezésére bocsátott gépjár
műveket és lófogatokat a helyi-, levélgyűjtő-, 
csomaggyüjtő- és csomagházhozkézbesítő jára
tokban szabadon használhatja. Ugyanígy a ke
rületi létszámon belül a rendelkezésére bocsá
tott személyzet igénybevételével Budapesten a 
levélkézbesítő- és csomagházhozkézbesítő jára
tok számát szaporíthatja vagy apaszthatja. A 
fennálló járati és kézbesítési rendszer gyöke
res átalakításához azonban a postavezérigazga
tóság előzetes engedélye szükséges. A rendel
kezésére bocsátott szállítási eszközöket az igaz
gatóság a takarékosság elvét tartva szem előtt, 
a lehető legnagyobb mértékben használja ki. A 
járatok közlekedtetésénél arra törekedjék, hogy 
azok holt útat csak végső szükség esetén tegye
nek. Evégből tartózkodjék a levélgyüjtőszek- 
rények számának indokolatlan, csupán a kö
zönség kényelmét szolgáló szaporításától, a 
szekrényeket lehetőleg főútvonalakon, útkeresz- 
tezéseknél függesztesse ki, a külterületeken, 
ahol a levélszekrény a már közlekedő járatokba 
csak jelentékeny kitéréssel (tehát újabb költ
séggel) volna bekapcsolható, kézzel üríthető 
szekrényt szereltessen fel. A gépkocsivezetők
nek a járati szolgálatban való igénybevételére 
vonatkozólag kiadott rendelkezések érvényben 
maradnak.

Külföldre közlekedő mozgóposták részére 
külföldi pótdíj megállapítása a vezérigazgató
ság hatáskörében marad.

A stabil hivataloknál az éjjeli- és kapu
pénzek, továbbá a pénzösszegek háznál kifize
tését végző kincstári kézbesítők részére a meg
állapított pénzkezelési átalányok engedélye
zése, utalványozása, megszüntetése a vonatkozó 
általános szabályok betartása mellett az igazga
tóság hatáskörébe tartozik.

ad 33. A végállomásokon bérelt lakások bé
réhez való hozzájárulás mértéke tekintetében 
az igazgatóság alkalmazkodjék az 1925. évi már
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cius hó 20-án kelt 8.245/1925. sz. rendelet hatá- 
rozmányaihoz.

Ha az utazó személyzet a végállomáson a 
posta tulajdonában levő épületben van elhe
lyezve, az elfoglalt helyiségek használatáért 
lakbért nem fizet, hanem csak a takarítás, mo
satás stb folytán felmerülő, de a teljes önkölt
séget téríti meg, amelynek összegét az igazga
tóság állapítja meg.

A külföldre közlekedő mozgópostákat kí
sérő személyzet részére bérelt végállomási la
kások lakbérének fizetéséhez szükséges külföl
di pénznemeket (valutákat) az igazgatóság a 
Magyar Nemzeti Banktól igényelje. Ha a szük
séges valuták mennyiségében változás állana 
be, a vezérigazgatóságnak jelentést kell tenni. 
A Magyar Nemzeti Bank a valutákat a mozgó
postafőnökség megbízott tisztviselőjének kezé
hez fizeti ki és arról az igazgatóságot értesíti.

ad 34. A központi anyagraktárból beszerez
hető irodai és gazdászati szerek, hátizsák és 
ponyva részletfizetésre való beszerzésénél az 
igazgatóság saját hatáskörében legfeljebb 12 
havi részletfizetésre adhat engedélyt.

ad 35. A nem szabványos leltári tárgyak
nak, bútoroknak és felszerelési tárgyaknak, va
lamint a kincstári hivatalok részére kézikocsik
nak a szabad kereskedelemben való beszerzé
sénél az igazgatóság a közszállítási szabályzat 
pontjaihoz megfelelő módon alkalmazkodjék.

Az igazgatóságnak a felszerelési tárgyak 
beszerzésére vonatkozó hatásköre nem terjed 
ki gépek (pl. számoló-, író-, másológépek stb.) 
beszerzésére, mert ezeknél a típus egységének 
biztosítása érdekében továbbra is a központi 
beszerzés marad meg.

Egyelőre a vezérigazgatóság hatáskörében 
marad a teljes tételű fémpénz beszolgáltatására 
felhasznált pénzeszacskók kiadásának engedé
lyezése is.

ad 36. A szolgálati, valamint a leltári ruhá
zat igénylésére, szétosztására és használatára 
nézve az igazgatóság az 1923. évi P. R. T. 44-ik 
számában közzétett 9.097. sz. ruhaszabályzat in
tézkedéseihez alkalmazkodjék, figyelembevéve 
ennek a szabályzatnak egyes rendelkezéseit ki
egészítő vagy módosító rendeleteket. (4.204/
1924, 6.941/1924, 13.023/1924, 33.370/1924, 8.007/
1925, 18 814/1925, 31.602/1925, 9.905/1926, 45.123/
1926, 33.075/1927, 12.764/1928, 22.721/1929),

A postavezérigazgatóság 8. és 9. ügyosztá
lyainak hatáskörébe tartozó hivatalok igénylé

seikkel stb. a jövőben ne forduljanak közvet
lenül a központi anyagraktárhoz, mert ezentúl 
az összes ruházati ügyek tekintetében is az il
letékes budapesti posta-, illetőleg táviró-, táv
beszélőigazgatóság alá tartoznak. Ennek meg
felelően ezeknek a hivataloknak a központi 
anyagraktárnál őrzött és vezetett törzslapjait 
további őrzés és vezetés végett az arra illeté
kes igazgatóságoknak kell átadni. Ugyancsak 
át kell adni az igazgatóságoknak további veze
tés és az érdekelt személyzet előírásszerű fel
szerelése végett a sapkaszám törzskönyv, tar
talék sapkaszámok és sapkaszám elismervénye- 
ket is.

A m. kir. posta járműtelepének szerveze
tét szabályozó, az 1927. évi P. R. T. 48. számá
ban közzétett 37.650. számú rendelet 5. §. o) 
pontját odamódosítom, hogy a vidéki gépkocsi- 
üzemeknél szolgálatot teljesítő kinevezett és 
órabéres személyzet részére a rendes és kü
lönleges ruházat kiadása és a viselés ellenőrzése 
a jövőben az igazgatóságok ügykörébe tarto
zik, a járműtelep csak saját személyzetét ille
tően végzi ezeket a teendőket.

ad 37. A rendszeresített nyomtatványok 
előállításáról és tárolásáról továbbra is a vezér- 
igazgatóság gondoskodik. Az igazgatóságok és 
az alárendelt hivatalok nyomtatványszükségle
tüket a központi anyagraktártól való igénylés 
útján szerzik be a P. R. T. 1924. évi 65-ik szá
mában közzétett 21.386. sz. rendelettel megálla
pított eljárás szem előtt tartásával.

A házinyomtatványok előállítása és rendel
kezésre bocsátása iránti kérelernnjel a buda
pesti igazgatóságoknak a vezérigazgatósághoz 
kell fordulni. A vidéki igazgatóságok a helyi 
nyomdaipar igénybevételével — rendszerint 
több árajánlat bevonása és a legelőnyösebb fi
gyelembevétele alapján — szerezzék be házi
nyomtatvány szükségletüket.

ad 38. Igazgatósági engedélyhez kötött s a 
központi anyagraktárból beszerezhető irodai 
szereknek leltári tárgyaknak és a posta üzem
anyagszámadásban nyilvántartott szerelvények
nek úgy a kincstár terhére, mint a postamester 
költségére való kiadása iránt az igazgatóság in
tézkedik. Hátizsák és ponyva általánosságban 
csak a postamester (postaszállító) költségére 
engedélyezhető.

Használt bélyegzők javítása, pótlása, to
vábbá szaporításként új bélyegző beszerzése 
iránt az igazgatóság intézkedik.

1
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ad 40. Az ebben a pontban felsorolt álla
mokkal való viszonylatban közvetlen tárgya
lásra az igazgatóságok hatáskörébe utalt kár
térítési ügyek elintézésénél, valamint a kártérí
tési kötelezettség mérvének elbírálásánál és 
megállapításánál mindenkor a P. Ü. Sz. 137. íj
ában foglalt rendelkezésekhez, továbbá a stock
holmi egyetemes postaszerződés és egyezmé
nyek vonatkozó határozmányaihoz, valamint a 
németországi forgalomban a magyar—német 
külön postaegyezménybén (P. R. T. 1926/16. ad 
5.073. sz. rendelet), Ausztriával való forgalom
ban pedig a magyar—osztrák külön posta- 
egyezményben (P. R. T. 1925/4. 1.130. sz. ren
delet) foglaltakhoz kell alkalmazkodni.

A megállapított kártérítési tartozásokat 
Ausztriával, Csehszlovákiával és Svájccal való 
forgalomban az érdekelt postaigazgatóságok 
egymásnak szolgálati postautalvánnyal küldik 
meg. Németországgal és Lengyelországgal fenn
álló forgalomban a kártérítési ügyekből kifo-r 
lyplag felmerülő követelések és tartozások ki- 
egyenlítése negyedévenkint utólagos leszámo
lás mellett központilag történik.

Ennélfogva az igazgatóságok a Németor
szággal és Lengyelországgal letárgyalt kártérí
tési ügyiratokat nyilvántartásbavétel céljából 
továbbra is — rövid úton — a vezérigazgatóság
4. ügyosztályához terjesszék fel.

Amennyiben pedig valamely kártérítési 
ügyben a postaigazgatóságok az érdekelt álla
mok postaigazgatóságaival megállapodni nem 
tudnának, az ügyet további tárgyalás végett a 
postavezérigazgatóság 4. ügyosztályához ter
jesszék fel.

ad 41. Németországgal és Ausztriával való 
viszonylatban a közvetlen rovatolásokat az 
igazgatóság az érdekelt külföldi igazgatóságok
kal egyetértésben rendezi be. Értéklevél és cso
magzárlat berendezéséről a központi számve
vőséget utólag értesíteni kell.

Uj zárlat indítása esetén az irányítási uta
sítást -— a külföldi igazgatástól kért adatok 
alapján — a berendezéssel egyidejűén kell meg
adni. Uj zárlat érkezésénél a külföldi igazga
tással közölni kell, hogy a zárlatban mely vo
nalakra, helyekre szóló anyag továbbítandó.

A külföldi zárlatokról külön nyilvántartást 
kell vezetni (útirány, a zárlat szállítására fel
használt vonatok száma, irányítási utasítás).

ad 42. A postai bérmentesítőgépek haszná
ltá ró l kiadott engedélyekről az igazgatóságoi

— és pedig minden egyes géptípusról külön- 
külön — 1-el kezdődő folyószámmal vezessenek 
nyilvántartást. A nyilvántartás rovatai a kö
vetkezők: 1. folyószám, illetve az engedély 
száma, 2. engedélyes neve, 3. engedélyes laká
sa, 4. Frankotyp-rendszerű gépeknél a gép mily 
értékkártyával működik, 5. a cégklisé szövege,
6. azoknak a vállalatoknak a neve, melyekkel 
engedélyes a gépet közösen használja, 7. ellen
őrző postahivatal neve, 8. rendkívüli feladásra 
kijelölt pályudvari postahivatal neve, 9. enge
dély kiadásának napja, 10. jegyzet.

Az engedélyokiraton, valamint a bérmen
tesítőgép keletbélyegzőjében, továbbá a gép 
külső burkolatán — vésett alakban — az enge
dély számát a következő adatokkal kell fel
tüntetni: 1. az igazgatósági kerület számát
római szám jelzéssel (Budapesti igazgatóság I, 
Debrecen II, Szeged III, Pécs IV, Sopron V.) 2. 
a nyilvántartás folyószáma, 3. a géptípus rövid 
jelzése. (Frankótyp-rendszerű gépeknél „Fr“, a 
Midget-rendszerű gépeknél pedig „M” (pl. I.
12. Fr.).

A vezérigazgatóság által kiadott engedé
lyekre vonatkozó adatokat — kimutatásba fog
lalva — rövid úton az érdekelt igazgatóságok 
rendelkezésére bocsátom. Ezeket az érdekelt 
igazgatóság saját nyilvántartásába legelői a kö
zölt adatokkal vegye fel.

A bérmentesítőgép használatának engedé
lyezéséhez szükséges nyomtatványokat — első 
készletként — a hivatalok rövid úton kapják 
meg. A további készletet az igazgatóságok a m. 
kir. posta központi anyagraktáránál a szokásos 
módon rendeljék meg.

Az „Engedélyokirat postabérmentesítőgép 
használatához1’ című, 1.395. számú nyomtatvá
nyon felül — addig, míg ebből a nyomtatvány
ból a készlet tart — az igazgatóságok a „M. kir. 
postavezérigazgatóság” szöveget töröljék és he
lyette a postaigazgatóság nevét írják fel.

A postabérmentesítőgépek használatának 
engedélyezése tárgyában a P. R. T. 1928. évi 14. 
számában közölt 41.699. sz. rendelet II/4., vala
mint III/28. pontjában előírt műszaki felülvizs
gálást az igazgatóságok 6. ügyosztálya által ki
jelölt műszaki alkalmazottak végzik. Egyébként 
a postabérmentesítőgépek használatának enge
délyezése tekintetében az előbb említett rende
letben foglaltak a mérvadók.

ad 43. A kincstári postahivatalok táviró- 
és távbeszélőszolgálatának meghosszabbítása
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esetén az 1929. évi április hó 25-én 14.911/1929. 
X. 5. szám alatt kiadott rendelet értelmében 
kell eljárni. A postamesteri hivataloknál kért 
szolgálat meghosszabbítása alkalmával az ér
dekeltségtől az 1926. évi P. R. T. 25. számában 
közzétett 17.661. sz. rendelet I. 3. pontjában 
megállapított díjakat kell beszedni.

ad 45. A Tb. Ü. Sz. 24. §. 13. pont második 
bekezdésében megállapított rendelkezéseket 
hatályon kívül helyezem s a rendes díjú állo
másoknak kedvezményes díjú állomássá való 
átírását szintén az igazgatóságok hatáskörébe 
utalom.

Továbbra is érvényben marad azonban a 
Tb. Ü. Sz. 32. §. 17. pontjának azon rendelke
zése, hogy állami — katonai —- vagy más köz
hatóságok a saját nevükön vagy alárendelt hi
vatalaik nevén álló állomásuknak tényleges 
szolgálatban álló vagy maradó hatósági köze
geire való átruházása esetén, a hatósági köze
gek díjkedvezményben nem részesülhetnek.

ad 46. A közérdekű és magánhasználatú 
táviró, távbeszélő és villamosjelzőberendezések 
engedélyokiratának másolatait, alapkönyveit és 
díjnyilvántartásait a budapesti posta-, illetőleg 
táviró- és távbeszélőigazgatóság július hó 1-én 
a postavezérigazgatóság X/5. ügyosztályától 
vegye át.

ad 48. A díjtartozások leírásánál a legmesz- 
szebbmenő gondossággal és körültekintéssel 
kell eljárni. A díjhátralékosokról pontos nyil
vántartást kell vezetni es az állomások bekap
csolása vagy átírása esetén minden egyes eset
ben meg kell győződni arról, vájjon a jelent
kező félnek nincsen-e díjhátraléka? A díjhátra
lékosok anyagi viszonyait különben állandóan 
figyelemmel kell kísérni s minden lehetőt meg 
kell termi, hogy a hátrálékos díjak befolyjanak.

Az igazgatóságok a díjhátrálékosokról egy
mást értesítsék.

ad 52. Vidéki hálózatokban, ha valamelyik 
előfizető nem a saját, hanem más község köz
pontjához kíván csatlakozni, állomását — a 
költségekre való tekintet nélkül — továbbra is 
csak a m. kir. kereskedelemügyi miniszter en
gedélye alapján lehet bekapcsolni.

<s

A Távbeszélőüzleti Szabályzatban beállott 
változások keresztülvezetése iránt Pótlék útján 
intézkedem.

II. A 20.863. és 20.862. 1929. számú rendelethez.

A postavezérigazgatóság üzemi osztályai- 
ból alakuló budapesti postaigazgatóságnál és 
budapesti táviró- és távbeszélő igazgatóságnál a 
Fegyelmi rendtartás 28. §-a értelmében a fe
gyelmi bizottságokat szintén meg kell alakí
tani.

A postaigazgatóságoknál a fegyelmi bizott
ság elnökének, tagjainak és póttagjainak kine
vezésre való javaslatba hozatalánál figyelembe 
kell venni, hogy az igazgatóság műszaki (6) 
ügyosztályának vezetője, akadályoztatása ese
tén pedig helyettese szavazati joggal résztvesz 
úgy a 6. ügyosztály személyzete, mint a külső 
végrehajtó szolgálat személyzete fegyelmi 
ügyeinek tárgyalásában, tehát őket fegyelmi bi
zottsági taggá és póttaggá való kinevezésre ja
vaslatba kell hozni és amikor a 6. ügyosztály
személyzetéhez, vagy a műszaki végrehajtó 
szolgálatban levő műszaki személyzet valamely 
tagjának fegyelmi ügye tárgyaltalak, a fegyelpii 
bizottságot úgy kell megalakítani, hogy a fe
gyelmi bizottság egyik jogász tagja helyett a 
műszaki osztály vezetője, vagy helyettese hi
vassák a fegyelmi bizottságba. Ha azonban mű
szaki szakhoz tartozó (mérnök) tisztviselő fe
gyelmi ügye tárgyaltatik, a fegyelmi bizottsá
got úgy kell megalakítani, hogy a tagok fele
része fogalmazási, felerésze pedig műszaki szak
beli tisztviselő legyen.

Az igazgatóságok a szolgálatukból elbocsá
tott díjnokok panaszának felülvizsgálására az 
1898. évi december hó 6-án kelt 5207/ ein. számú 
keresk. miniszteri rendelet 23. §-a értelmében 
a fegyelmi bizottságot szintén alakítsák meg. 
A fegyelmi bizottság 3 tagból álló tanácsban 
határoz, amelynek elnöke az igazgatóság ve
zetője. Tagjait az igazgatóság vezetője a fogal
mazói személyzetből egy év tartamára nevezi 
ki. A hivatkozott rendelet szerint 2 rendes és 
2 póttagot kell kinevezni.

111. a 20.86211929. számú rendelethez.

A vidéki gépkocsi üzemeknél szolgálatot 
teljesítő személyzetet a jövőben a járműtelep 
csak név, á)lás és állomáshely szerint tartja 
nyilván. Ezt a személyzetet annak az üzem
vezető kincstári postahivatalnak a létszámába 
kell áthelyezni, ahol szolgálatot teljesítenek. 
Ha azonban az üzemvezetéssel, postamesteri
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hivatallal bízatott volna meg, a gépkocsiüzem
nél szolgálatot teljesítő személyzetet az ugyan
azon igazgatósági kerületbe tartozó, az üzem
vezetőhivatalhoz legközelebb fekvő kincstári 
hivatal létszámába kell áthelyezni. Rendes illet
ményeiket azonban ez utóbbiak továbbra is az 
üzemvezető hivatalnál kapják.

A m. kir. posta automobiljáratainak „Üz- 
letszabályzatá“-nak végrehajtási utasítása 
(52.227/910. K. M.) 1. §-a szerint a berendezett 
gépkocsijáratok zavartalan közlekedéséről az 
illetékes postaigazgatóság gondoskodik, mely 
ennélfogva úgy a forgalmi, mint a műszaki- 
szolgálat ellátására rendelt alkalmazottakat ép 
úgy rendelkezik, mint a postai üzem bármely 
más ágában alkalmazottakkal.

Az utóbbi rendelet 4. §-a szerint az egy- 
egy gépkocsiüzem személyzete az illető üzem
vezetőhivatal létszámához tartozik és a hivatal- 
vezetőnek minden tekintetben alá van ren
delve.

A kinevezett személyzet mellékilletmé
nyeiről és az órabéres személyzet mindennemű 
illetményeiről összeállítandó jegyzékeket az 
üzemvezetőhivatal felülvizsgálás végett kifize
tés előtt közvetlenül megküldi a m. kir. posta 
központi járműtelepének. A járműtelep által 
felülvizsgált jegyzékek alapján az üzemvezető
hivatal fizeti ki ezeket az illetményeket az ille
tékes igazgatóság hitele terhére.

Az órabéres személyzet órabéreit a vonat
kozó rendeletek értelmében az igazgatóság álla
pítja meg.

ad 6. Az igazgatóság a garageműhelyek 
részére szükséges készülékeket, alkatrészeket, 
üzemi anyagokat és szerszámokat a m. kir. 
posta járműtelepe útján igényli.

ad 16. A gépjárműszolgálatot teljesítő sze
mélyzet oktatása és gyakorlati kiképzése a m. 
kir. posta járműtelepénél történk.

ad 18. A gépkocsiüzemekhez szükséges 
órabéres, személyzetet nem az igazgatóság fo
gadja fel, hanem ha ilyennek a felvétele szük
ségessé válik, a m. kir. posta központi jármű
telepétől kéri kiképzett embernek az átenge
dését.

A járműtelep által átengedett és innen 
valamelyik vidéki gépkocsiüzemhez a szolgá
lat érdekében áthelyezett, kinevezett személy
zetnek az áthelyező igazgatóság a szabályszerű 
átköltözködési illetményeket engedélyezi saját 
hitele terhére. A járműteleptől vidéki gépkocsi-

| üzemhez beosztott órabéres alkalmazottaknak 
III-ad osztályú vasúti jegy ára és az utazás 
napjára 8 órai bér térítendő meg. Egyéb áthe
lyezési, vagy átköltözködési illetményre nincs 
igényük, még akkor sem, ha nősök és családo
sok lennének. A vidékre beosztottaknak a jár
műtelep az előreláthatóan őt megiilető összeg 
erejéig utazási előleget adhat annak az igaz
gatóságnak a hitele terhére, amelynek a kerü
letében az órabéres új beosztása van. Ezek a 
költségek az érdekelt igazgatóság által a jármű
telepnek megtérítendők.

A járműteleptől vidéki gépkocsiüzemhez 
való áthelyezésre csak kinevezett, megfelelően 
kiképzet alkalmazottak hozandók javaslatba 
és csak kivételesen lehet órabéreseket a jármű
teleptől vidéki gépkocsiüzemhez beosztani. Az 
utóbbiak ezen új beosztással a járműtelep lét
számából az üzemvezetőhivatal, illetőleg az 
érdekelt igazgatóság létszámába kerülnek.

A nyári forgalmasabb időszak tartamára 
erősítésül és elkerülhetetlen esetekben betegek, 
vagy szabadságramenők pótlására az érdekelt 
igazgatóság megkeresésére a járműtelep ren
del ki megfelelően kiképzett alkalmazottat.

A kirendelteknek az első két hétben a sza
bályszerű napidíjra, azontúl 6 hétre az 1928. 
évi ad 35.754. számú K. M. rendelettel megálla
pított napi 3 P tápdíjra, 60 napon túl tartó ki
rendeléseknél pedig, a 61-ik naptól az 1925. évi 
1100 M. E. számú kormányrendelet értelmé
ben járó napidíj felére van igényük. A kiren
delés tartama alatt — azoknak tehát, akik 
napidíjban, vagy tápdíjban részesülnek — 
rendkívüli óradíjat az 1928. évi II. ad 35.754/928. 
számú rendelet értelmében nem szabad enge
délyezni.

A kocsimosókat szükség esetén az igaz
gatóság a helyszínén fogadja fel és órabérben 
részesíti őket.

ad 23. A mozgópostakocsik javítási ügyét 
továbbra is központilag intézem. A vidéki hi
vataloknál állomásított mozgópostakocsik javí
tása ügyében az igazgatóságok szükség esetén 
jelentést tesznek. A gépjárművek javítása, 
úgymint eddig az 1927. évi P. R. T. 48. számá
ban közzétett 37.650. számú rendelet 1. §. a) 
pontja értelmében továbbra is a m. kir. köz
ponti járműtelep ügykörébe tartozik. Ez leltá
rozza továbbra is a vidéken levő gépkocsikat 
is. Az üzemvezetőhivatalok a gépkocsi, anyag- 
és szerszámszámadását továbbra is közvetlenül
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a járműtelephez küldik, amely azokat felül
vizsgálja és azután esetleges észrevételeinek 
közlése mellett az érdekelt igazgatóságnak 
megküldi. A garageok ingó leltárát az igazgató
ság vezeti.

Ehhezképest a 37.650/1927. K. M. számú 
rendelet 1. §. a) és c), 5. §. m) pontjai és 7. §-a 
módosulnak, illetőleg kiegészítendők.

Az ezzel a végrehajtási utasítással ellen
tétben lévő összes rendelkezések hatályon kí
vül helyeztetnek.

Végül ezúttal is hangsúlyozom, hogy a ta
karékos gazdálkodásra a legnagyobb gondot 
kell fordítani az egész vonalon, kiadásokat 
csak a rendelkezésére bocsátott kitelkeretek 
között vagy külön felhatalmazásra lehet esz
közölni, sőt minden lehetőt el kell követni az 
iránt is, hogy újabb és újabb eszmék és meg
gondolások alapján a hitelösszegekből is megta
karításokat érjünk el s a bevételek fokozását is 
minden lehető eszközzel előmozdítsuk.

Budapest, 1929. évi június hó 21-én.

IV.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1939. JULIUS 1. 24. szám.

T A R T A L O M

V áltozás a Csomagdíjsziabásibain.
A  T. Ü. Sz. 2. számú pótlók áriáik szétosztása.
V áltozás *a Táviró-Díj-saabás-biao.
Figyelmeztetés a távolsági távbeszélgetések bejelen

tésének elfogadása tárgyában.
A gyengeforgalmú órák változása a m agyar-francia 

távbeszélő forgalomban.
A távbeszélő forgalom felvétele Vemeziával (Velen

cével).
Uj mag var- lengyel távbeszélő viszonylatok meg

nyitása.

Változás a Csomagdíjszabásban.

28.870.

A hivatalok javítsák a Csomagdíjszabást 
az alábbiak szerint:

88. oldal, Irak: az 1. útiránynál az 5. hasáb
ban töröljék a **-jelt; az 5. útirányban az 1, 3, 
5 és 10 kg súlyú csomag díja 5.—, 10.40, 10.95 
és 20.20 P; a 7. hasábban a 3 jegyzet 2—3. sorá
ban „spécial automobile Beyrouth —“ helyett 
írják: „trandésertique Damas—“.

99. oldal, Lengyelország: írják a 7. hasábba: 
„Sürg. 10 kg súlyig“.

100. oldal, Luxemburg — 1929. július 1-töl 
— az 1, 5, 10, 15 és 20 kg súlyú csomag díja 
1.70 f, 2.60, 4.75, 9.10 és 12.30 P.

112. oldal, Németalföldi India, II. Német 
szállítók útján: az 5, 10, 15 és 20 kg súlyú cso
magok díja 7.65, 12.20, 18.95 és 23.95 P.

122. oldal, Perzsia: a 7. hasábban az ’) jegy
zet első két sora helyébe írják: *) Az alábbi ki
mutatás szerint „poste restante Douzdap“ 
vagy „poste

Az 1929. évi budapesti távbeszélő betűrendes és 
szaknévsor kiadása.

V áltozások az irányítási füzetben.
Uj postahivatal megnyitása.
M átrafüred időszaki postahivatal m egnyitása.
U j ügynökségek megnyitása.
Forgalomköri változások.
Kinevezési
K im utatás >a létszám ból törölt postakiadókról. 
B etöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

138. oldal, Tanganyika terület (folyt.): e) 
alatt töröljék a 3. hasábban az ,,3)“ jelt és a 7. 
hasábban az ®) jegyzetet.

143. oldal, Venezuela: a 7. hasábba írják: 
„Ajánlatos, hogy a feladó a címzettet a cso
magok) elküldéséről közvetlenül értesítse, 
mert a venezuelai posta, illetve a vámhatóság 
a címzettet az érkezésről nem értesíti“.

Budapest, 1929. június 26.

A T. Ü. Sz. 2. számú pótlékának szétosztása.
26.358.

A T. Ü. Sz. helyesbítésére vonatkozó 2. 
számú pótlék nyomtatásban megjelent.

Ügy a hivatalból annakidején kiosztott 
T. Ü. Sz. példányok tulajdonosai, mint a vásá
rolt példányok tulajdonosai a pótlékot hivatal
ból ingyen kapják. A szétosztás iránt egyidejű
leg intézkedtem.

A postaigazgatóságok és postahivatalok
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részére szükséges mennyiséget a m. kir. posta 
központi anyagraktára közvetlenül küldi meg.

Felhívom a hivatalokat, hogy a pótlék 
alapján a T. Ü. Sz.-ot pontosan javítsák és a 
fedőlapokat a megjelölt helyekre ragasszák be.

Budapest, 1929. évi június hó 15-én.

Változás a Táviró-Díjszabás-ban.
22.243.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 14. oldalon Portugál-Nyugat-Afrika d) 
Cabinda szódíja a via Lissabon-Madére hasáb
ban 4.73 helyett 4.45.

A 16. oldalon b) Kábel-utak: stb. bekez
désben via Italcáble után a következőket kell 
beszúrni: „(rövidített jelzése: ITC)“.

A 21. oldalon az Útirány II. hasábban 
Haiti köztársaság 1. Cap Haitién stb. szódíja 
4.44 helyett 3.86, 2. Többi hivatal szódíja 4.73 
helyett 4.26. Ugyanebben a hasábban San Do
mingo köztársaság Haiti szigetén: San Domingo, 
Puerto Plata szódíja 4.44 helyett 3.86, La Ro
mána szódíja 4.91 helyett 4.33. Többi hivatalok 
szódíja 4.62 helyett 4.04.

A 23. oldalon Bolivia: 1. Ballivian stb. szó
díja via Radio—Varsovie—Viacha radio 5.15 
helyett 5.59, 2. Többi hivatalok szódíja via 
Radio-Varsovie 3.75 helyett 4.19.

A 24. oldalon Chile 1. Magallanes stb.-nél 
via Italcáble után a zárójelben lévő útirányjel- 
zés „Kizárólag via Concepcion radio“ törlendő.

A 26. oldalon Guyana (angol) 2. Akyma 
stb. díja via Italcáble 5.57 helyett 5.29. Ugyan
itt 3. Apoteri stb. díja via Italcáble 5.57-el 
jegyzendő elő. Ugyanitt megjegyzéseknél LCD: 
angol után a következőket kell írni: „(LC táv
irat a 2. és 3. alatt felsorolt helyekre nem 
küldhető.)“

A 27. oldalon Guyana (francia) elé A je
let kell írni. Ugyanitt a via Italcáble díjtétele
1. Mana, Regina stb-nél 8.17 helyett 8.25 és
2. Többi hivatalnál 7.72 helyett 7.80.

A 28. oldalon Surinam szódíja via Italcáble 
Barbados radio 5.52 helyett 4.40.

Ugyanezen az oldalon Venezuela 1. Por- 
lamaz szódíja via Italcáble a következőkép 
jegyzendő elő: „via Italcáble—Barbados Ra
dio.......  5.35; 2. Többi hivatal szódíja via
Italcáble—Trinidad radio 5.68 helyett 5.35.

A 29. oldalon Japán szódíja via France 
T. S. F.—Java 4.68 helyett 3.87.

A 30. oldalon Kina: 1. Macao szódíja via 
Italcáble—San Francisco 7.81 helyett 7.53;
2. Flongkong, Sanghai szódíja via Italcáble—San 
Francisco 7.53 helyett 6.97.

A 33. oldalon Gilbert- és Ellice szigetek: 
1. Ocean Island szódíja via Empiradio—Austra- 
lie 4.80 helyett 4.45, via Empiradio—Suva radio
4.57 helyett 4.23, via Italcáble—Vancouver— 
Suva Radio 5.57 helyett 5.24; ugyanitt via 
Italcáble—Vancouver—Australie útirány és 
díja 6.49 törlendő. Ugyanitt 2. Tarawa szódíja 
via Empiradio—Australie 5.51 helyett 5.16, 
via Empiradio—Suva radio 5.24 helyett 4.90, via 
Italcáble—Vancouver—Australie 7.20 helyett 
6.86; ugyanitt a következő új útirány és díjté
tel jegyzendő elő: „via Italcáble—- Vancouver— 
Suva Radio. . . .  5.91“. Ugyanitt 3. Butaritari 
stb.-nél a következő új útirányt és díjtételt kell
előjegyezni: „via Empiradio—Suva Radio.......
4.68“.

A 35. oldalon Marshall-szigetek: Nauru
szódíja via Empiradio—Suva radio 5.24 helyett 
4.90.

A 36. oldalon Papua terület: 1. Port Mo
resby stb. szódíja via Empiradio 3.74 helyett 
3.75. Ugyanitt „2. Oriomo“ kitétel, az összes 
erre vonatkozó útirányok és díjtételek, úgy
szintén a megjegyzéseknél a +  jegyzet teljes 
egészében törlendő.

A 37. oldalon Raiatea-sziget: Uturoa-nál a 
következő új útirányt és díjtételt kell írni: 
„via Empiradio—Suva Radio . . . .  5.97“.

Ugyanezen az oldalon Salamon-szigetek- 
nél „1. Tulagi“ kitétel törlendő s helyette a 
következőket kell írni: „Tulagi és Vanikoro“; 
ugyanitt via Empiradio—Suva radio útirány 
díjtétele 5.24 helyett 4.57, via Italcáble—Van
couver—Suva radio 6.24 helyett 5.57 és via 
Transradio díjtétele 5.15 helyett 5.12. Ugyan
itt „2. Vanikoro“ kitételt, az összes erre vo
natkozó útirányokat és díjtételeket törölni kell.

Ugyanezen az oldalon Samoa-szigetek: 1. 
Apia város és 2. Tutuila-nál via Empiradio he
lyett „via Empiradio—Suva Radio“ írandó; 
ugyanitt 3. Ofu, Tau kitételt megelőző je
let törölni kell; ugyanitt 4/a Aleipata, Fagamalo, 
Salailua, Tuasivi-nél a következő új útirányt és 
díjtételt kell írni:

„via Empiradio—Nouvelle Zélande Rádió.... 
5.13)); ugyancsak itt 4/b Aleipata, Fagamalo,
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Tuasivi-nél a következő új útirányt és díjtételt 
kell írni:

„via Empiradio—Suva Radio....... 4.79“.
A 38. oldalon Uj-Guinea terület: 1. Rábául, 

Kokopo szódíja via Empiradio 3.74 helyett 
3.75.

Ugyanezen az oldalon Timor-sziget: Dilly 
szódíja via Italcáble—San Francisco 9.77 he
lyett 9.66; ugyanitt a keresztben írt „Manilla— 
Hongkong“ átfogója a fentemlített via Ital 
cable—San Francisco útirányra nem vonatkozik, 
az átfogót eszerint helyesbíteni kell.

A 39. oldalon Uj-Hebridák címét megelőző 
A jelet és a jegyzeteknél „LCD: angol“ jegy
zetet törölni kell; ugyanitt via Italcáble—Van
couver—Australie díjtétele 6.24 helyett 5.91, 
via Empiradio—Australie díjtétele 4.57 helyett
4.22, via Italcáble—Vancouver—Suva Radio
5.57 helyett 5.24 és via Empiradio—Suva Radio
4.57 helyett 4.23.

Ugyanezen az oldalon Union-szigeteknél 
Fakaofo „via Italcáble—Vancouver“ útirány 
jelzése „Suva Radio“ megjelöléssel kiegészí
tendő. Ugyanitt „via Italcáble—San Francisco“ 
útirányt és díjtételét 6.03-at törölni kell.

A 46. oldalon a második Útirány hasábban 
via Radio France után * jelet, lent pedig a kö
vetkező jegyzetet kell írni: yBrit-Amerikába
via Radio-France =  WLT =  távirat nem küld
hető“.

A 49. oldalon a =  ZLT =  táviratok szó
díját az Útirány második hasábjában (via 
Commercial stb.) a következőképen kell elő
jegyezni: Brazília: Amazon terület I. őv 1.85*, 
II. őv 2.41*, District de l’Acre (via Belem radio)
2.23, Paraguay: Többi hivatal 1.38, Uruguay: 
Többi hivatal 1.57. Ugyanitt lent a következő 
jegyzetet kell írni: „*) ZLT Távirat csak via 
London—Marconi vagy via Commercial küld
hető“.

Budapest, 1929 június 24-én.

Figyelmeztetés a távolsági távbeszélgetések 
bejelentésének elfogadása tárgyában

15.864.
Előfordult, hogy az egyik budapesti posta- 

hivatal nyilvános állomásánál 18 óra után sür
gős ügyből kifolyólag távolsági beszélgetést 
akartak bejelenteni és jóllehet a fél az össze
köttetést a saját felelősségére kérte és kijelen
tette, hogy biztos tudomása van arról, hogy a

hívott központnál 21 óráig van szolgálat, a 
kezelő a beszélgetés bejelentését azért, mert a 
segédkönyvek adatai szerint a hivott központ 
csak 18 óráig tart szolgálatot, nem akarta el
fogadni és mikor hosszas kérésre a beszélge
tést mégis előjegyezte, a beszélgetés már nem 
volt eredményesen lebonyolítható, amiből a 
félnek jelentékeny erkölcsi és anyagi kára szár
mazott.

Nehogy ilyen eset ismétlődhessék, utasí
tom a távbeszélő hivatalokat, hogy jövőben 
hasonló esetben a fél felelősségére mindig 
fogadják el a beszélgetést. Ha azonban a be
szélgetést azért, mert a hivott központ szolgá
lata már letelt, nem lehet lebonyolítani, a tör
lési díjat számolják el.

Ezt a rendeletemet a hivatalok a Tb. Ü. 
Sz. 43. §. 4. pontjánál, valamint az 51. §. 8. 
pontjánál jegyezzék elő.

A Tb. Ü. Sz. megfelelő helyesbítése iránt 
pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1929. évi június hó 18-án.

A gyengeforgalmú órák változása a magyar
francia távbeszélő forgalomban.

28.562.
A magyar-francia távbeszélő forgalomban 

a folyó évi július hó 1-től a .gyengeforgalmú 
órák 19—8-ig tartanak.

A kir. hivatalok a változást a „Távbeszélő 
Díjszabás“ 17. oldalán, valamint a „Kivonatos 
Posta-, Táviró-, Távbeszélő és Rádió-Díjsza
bás“ 105. oldalán Franciaországnál jegyezzék 
elő.

Budapest, 1929. évi június hó 26-án.

A távbeszélőforgalom felvétele Veneziával 
(Velencével).

27.007.
Az összes magyar távbeszélő központok és 

az olasz Venezia (Velence) közt a távbeszélő 
forgalom megnyílott. A beszélgetési díj 6 P 
40 f.

Tekintettel arra, hogy a szóbanlevő vi
szonylatokban folytatott beszélgetések akár 
Budapestről, akár valamely vidéki magyar 
távbeszélő központtól indulnak ki, Ausztrián 
(Linzen) át vezető áramkör igénybevételével 
nyernek lebonyolítást, a magyar-olasz táv
beszélő forgalomban megállapított korlátozá
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sok Velencével nemcsak a vidéki, hanem a bu
dapesti távbeszélő központ által folytatott be
szélgetések lebonyolításánál is érvényesek.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Díjszabást a 
2 . oldalon a „Kivonatos Posta-Táviró Távbe
szélő Rádió Díjszabásit a 109. oldalon ^Olasz
országénál az új viszonylat adataival egészít
sék ki. E viszonylatnál „XX“ jegyzetként a 
következő írandó: Velencével úgy a budapesti, 
mint a vidéki magyar távbeszélő központok 
beszélgetéseinek lebonyolítására a szükséges 
áramkörök az osztrák-olasz szakaszon csak 
11—13, 15—17 és 18—9 órák közt állnak rendel
kezésre.

Budapest, 1929. évi június hó 22-én.

Uj magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

I.
27.701.

Folyó évi július hó 1-én a távbeszélő for
galom Budapest és Wilno közt megnyilik.

A közönséges háromperces beszélgetés 
. ,a 6 P 15 f.

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

Budapest, 1929. évi június hó 22-én.
II.

26.780.
Folyó évi július hó 5-én Budapest és 

Oswie?in közt a távbeszélőforgalom meg
nyilik.

Az egyszerű háromperces beszélgetés díja 
6 P 15 f.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díj szabás-t 
az új viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi június hó 21-én.

Az 1929. évi budapesti távbeszélő betűrendes 
és szaknévsor kiadása.

22.722.
Az új, 1929. évi május havi kelettel ellátott 

budapesti távbeszélő betűrendes és szaknév
sor megjelent.

A m. kir. postahivatalokat a szolgálati cé
lokra szükséges példányokkal az előttes posta- 
igazgatóság látja el. A m. kir. posta vezérigaz
gatóság kerületébe tartozó hivatalok e példá
nyokat a vezérigazgatóság X/8. ügyosztálya 
útján kapják meg.

A budapesti távbeszélő előfizetők névsor

példányainak kiosztása iránt külön intézkedem.
A vidéki távbeszélő előfizetők a Budapest

től 0—15 Km-es körzetben bekapcsoltak kivé 
telével, akik szintén budapesti névsort kapnak, 
— mivel a T. B. U. Sz. 27. §-ának 2. pontja ér
telmében díjtalanul csakis a vidéki távbeszélő 
névsorra van igényük, az új kiadású budapesti 
névsort 6.— P lefizetése ellenében kaphatják 
meg.

A hivatalok tudassák ezt a napilapok út
ján díjmentes közleményben és más alkalmas 
módon a helyi érdekeltekkel. Kívánatos, hogy 
a hivatalok az érdekeltek' figyelmét felhívják 
arra a körülményre, hogy a betűrendes névsor
ral egybekötve a budapesti távbeszélő előfize
tőknek foglalkozási szakok szerint egybeállí
tott névsora — szaknévsor — is megjelent. Ez a 
könyv különösen értékes azokra nézve, akik
nek budapesti távbeszélő előfizetőkkel ügyeket 
kell lebonyolítaniok. A hírlapi közleményben 
arra is reá kell mutatni, hogy az új névsor az 
1928. évivel szemben mintegy 12.000 változást 
ölel fel és így a vidéki távbeszélő előfizetőknek 
saját érdekében áll, hogy az új névsorból a 
hivott budapesti távbeszélő előfizető helyes 
kapcsolási számát esetről-esetre megállapítsák.

A helyes budapesti hívószámok megálla
pítását egyébként a vidéki távbeszélő közpon
toknak az új névsorok megjelenésétől számított 
egy hónapon át kötelességévé is teszem, hogy 
téves számkérések miatt a távbeszélő áram
körök feleslegesen igénybe ne vétessenek.

A vidéki távbeszélő előfizetők az új buda
pesti távbeszélő névsorokat helybeli postahiva
taluk útján rendelhetik meg. Ebből a célból a 
hivatalok annyiszor 6.— P-t szednek be, ahány 
új budapesti névsorra szükség van. A hivata
lok az így beszedett összegeket szolgálati pos- 
tautalvánvon küldjék el a m. kir. posta hirdető 
hivatala (Budapest 114.) címére. Az utalvány 
szelvényére minden egyes esetben fel kell je
gyezni, hogy a postahivatalok budapesti, vagy 
vidéki névsort rendelnek-e meg, mert a kétféle 
névsor ára azonos és megfelelő feljegyzés hiá
nyában, a hirdető hivatal nem képes megállapí
tani, hogy melyik névsort küldje el. Az ösz- 
szeg beérkezte után a névsorok kézbesítés cél
jából azonnal megküldetnek.

A postahivatalok a náluk levő régi kiadású 
budapesti távbeszélő névsorokat selejtezés cél
jából szolgáltassák be a m. kir. posta központi 
anyagraktárának.

Budapest, 1929. évi június hó 12-én.
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Változások az irányítási füzetben.
28.231.

A P. R. T. 1928. évi 29. számában megje
lent 24.214. számú rendeletemmel kapcsolatban 
az „Irányítási füzet“ című segédkönyvben be

állott változásokat az alábbi kimutatás tünteti 
fel.

A hivatalok a közölt változásokat vezessék 
keresztül és a helyes irányítás iránt intézked
jenek.

1
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Balaton

1
2
3
4
5
6 
7

_

Abc sorrendben 
U.
Borsod
D.
I.
Miskolc—Ózd 
Borsodnádasdi lemezgyár

Csornád pu. 7 — 190, 190

Debrecen 2 7 — 220 a 117 elé Írandó

Eger 1 7 38
38 helyett: 9; 9 helyett 38; 
144 után 1. M. 2/417/9192 v., 
34 után: 9

Gyöngyös 7 38 38 helyett: 9; 9 helyett: 38; 
34 után: 1. M. 2/407'v„ 9

Hatvan 2
i

7

C í ,  /  _

1. Jászberény/2020 v.,
1. Jászberény/2017 v.
38, 100, 38

9 helyett: 38; 1319 v. helyett: 319 v.; 
33 után: 100, 1, M. 2/417 v.; 1. 78 elé: 
1. M. 2—; 34 után: 9; 324 v. helyett: 
404 v.; u tána 21; 404 v. helyett : 
406 v.; utána: 6—20—255—Szol. 2— 
Jászb./2011 v., 9

Hévízfürdő 7 —

1. 7 után: — 1. 35, 1. 47/5 gk,
1. 35—1. Bp. 72/11 gk.; 1. 8/13 gk. 
után: 48/19 gk. 1 8/21 gk.,
1. 35/29 gk. tV II—V ili. hó)

Jászberény 7 —

1 sor: 1. 9/2020 v. helyett: 1. 21 —
1. 38/2020 v.;

2 sor: (2011 v.-nálj Szol. 2 elé: 1. Bp. 
6 2 - ;

3 sor: (2018 v.-nál) 38 helyett: 9

Karcag 7 — 20. 20 helyett: 20. 20

Kislőd 7 — 82 elé: 82

Kisvárda 7 — 19 után: 1. 33/2322 v.

Középrigóc 7 25 után: 26

Miskolc 2 7 12, 20

1 sor: 9 helyett: 38; 4Uí v. helyett: 
427 v., 12 helyett: 1. Szerencs—
1. Sárosp.—1. 38/437 v.,

2 sor: 34 elé: 1. 142—1. 150/1515 v.,
3 sor: Saujh. elé: 1. 20—;
4 sor: 38 helyett: 9.

í ..........■ ............
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1
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Nagyberki 7 — 44. 44

Nagymágócs . 7 az összes adat 174. 1. 4/7424 v. *

Nyirderzs 7 — Hodász

Nyíregyháza 2 7 1. Kisvárda/2317 v.
1. 182—1. Kisvárda/2321 v.

1. 33 után: —1. M. 2; 1737 v. he
lye tt: 1717 v.; 172 után: 1. Bp. 
62—1. Bp. 72/1718 v.; 134 után: 
299

Püspökladány 7 — 298 a 15 után Írandó

Salgótarján 7 — 22 után: 21

Sátoraljaújhely 7 1. 12—1. 20/420 v. 
1. 299

33 u tán: 38; 212 után: 1. Bp. 72— 
1. M. 2/434 v.

Szerencs 7 20, 1. 299/1732 v. 12
12 után: 38; 406 v. helyett: 404 v.; 
33 u tán: 1. Bp. 72/428 v. 1. Bp. 72— 
1. M. 2/434 v.

j Szolnok 2 7 10—H atvan 2—22—
— Jászberény előtt: 1.

100 az 1703 v. után írandó; 
22 u tán: —9 .

Tabajd 6
7

Budapest—Székesfehérvár 
Vál

Székesfehérvár—Bicske 
A lcsút

Tihany 7 — 48 után: 47.

Tokaj 2 —
12 után: 1. M. 2—1 33/1717 v., 
Szerencs/gk. után: 1. 34/1733 v.

Budapest, 1929. évi június 24.

Üj postahivatal megnyitása.

26.693.

Budapest székesfőváros I. közigazgatási 
kerületében Pauler-utca 3. szám alatt „Buda
pest 13“ elnevezéssel, a budapesti 114. számú 
postahivatal kirendeltségeként, távbeszélővel 
egyesített új postahivatal nyílik meg.

Az új hivatal utálványszámjelzője: 11.—
Budapest, 1929. évi június hó 17-én.

Mátrafüred időszaki hivatal megnyílt.
27.172.

Mátrafüred időszaki postahivatal folyó évi 
június 1-én megnyílt.

Budapest, 1929. évi június hó 21-én.

Uj ügynökségek megnyitása.
I

25.295.
Sumony (Baranya vm., szentlőrinci j.) 

pályaudvari postahivatal — változatlan forgal-
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mikörrel — ugyanott postaügynökséggé ala
kíttatott.

Az ügynökség ellenőrző hivatala Pécs 2, 
díjnégyszög száma — a volt hivataléval egye
zően 1149.

A Helységnévtár, a Postahivatalok és Posta
ügynökségek névsora, valamint az Irányítási 
Füzet adatai megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1929 június 20.

II.
25.324.

Nyirderzs (Szatmár, Ugocsa és Bereg 
k. e. e. vm, mátészalkai j.) község ezentúl . 
eh. Hodász, Nyíregyháza m—m»—m  Máté
szalka, Hodász----, 2044, postáig. D., VI/3.

A Helységnévtár, Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsora, valamint az Irányítási 
Füzet adatai megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1929. évi június hó 20.

Forgalomköri változások.

25.112.

1. Arlo (57. 1.) kk-nél a „pd“, illetve a „M. 
kir. postahivatalok és ügynökségek névsora“ 
című segédkönyvben a „gy“ jelzés törlendő.

2. Árpád 1. Nagyárpád (57. 1.) után fel
veendő: Árpádföld 1. Árpádtelep.

3. Árpádszállás (57. 1.) után felveendő: 
Árpádtelep (Árpádföld.) O Cinkota, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vm., gödöllői j., u. p. Rákosanna- 
telep, u. t. Cinkota.

4. Balaton (61. 1.) kk-ben postaügynökség 
nyilt meg, ennélfogva az u. p. és „jelzés he
lyett“ [S3 E. h. Borsodnádasdilemezgyár 
Bánréve m— “  Ózd, postáig. D.“ írandó, 
továbbá ugyanitt a lakott helyek közé fel
veendő: Szabótanya.

5. Cinkota (81.1.) nk-nél a lakott helyek
közé felveendő: Árpádtelep (Árpádföld) és
Rákosannatelep.

6. Csehimindszent (84. 1.) kk-nél a „pd“, 
illetve a „M. kir. postahivatalok és ügynöksé
gek névsora“ című segédkönyvben a „gy“ jel
zés törlendő.

7. Csőszihegy r t  Petrikeresztur (90.1.) 
u. p. helyesen Nova.

8. Dobozmegyer nk. (95. 1.) végleges neve 
ezentúl: Mezőmegyer, az ott működő posta

ügynökség nevét ennek megfelelően Mező- 
megyerre változtatom, a község adatai után 
írandó: 1. Mezőmegyer.

9. Előszállás nk. (101. 1.) ezentúl(§ )£ 3

L. is.
10. Felsőmajor O Kislőd (109. 1.) ezentúl 

u. t. Kislőd.
11. Freinreis (Freunreisz) tanya Bala

ton (115. 1.) ezentúl u. p. Balaton.
12. Gázlópuszta O Mosdós (118. 1.) ezen

túl u. p. Nagyberki.
13. Gyepesvölgypuszta O Balaton (124. 1.) 

törlendő s adatai után Írandó: 1. Freinreisz 
tanya.

14. Harc (130. 1.) nk-ben a postaügynökség 
működését ismét megkezdte, ellenőrző hiva
tala ezentúl: Szekszárd.

15. Hódoscsépány kk-nél (135. 1.) a „pd“, 
illetve a „M. kir. postahivatalok és ügynöksé
gek névsora“ című segédkönyvben a „K“ jelzés 
törlendő.

16. Jajvölgytelep O  Kisberki (144. 1.)
ezentúl u. p. Nagyberki.

17. Keresztmajor O Kislőd (156. 1.) ezentúl 
u. t. Kislőd.

18. Kisberki kk. (159. 1.) ezentúl u. p. 
Nagyberki.

19. Kisgátpuszta Ci Szabadi (161. 1.) ezen
túl u. p. Nagyberki.

20. Kisgyalán kk. (161. 1.) ezentúl u. p. 
Nagyberki.

21. Kiskamond kk (162. 1.) ezentúl(f)£3
L. is.

22. Kislőd kk. (163. 1.) ezentúl (fjöL . is.
23. Felveendő Mezőlak (196. 1.) után: 

Mezőmegyer (azelőtt Dobozmegyer) kk. Békés 
vm., gyulai j., Sí) m. h. gg Eh. Békéscsaba, 
Budapest :wwr —* Békéscsaba. 865., u. t. Bé
késcsaba, postáig. Sz.

24. Mocsolyáspuszta O Borsodnádasd 
(198. 1.) ezentúl u. p. Balaton.

25. Nagyberki )202. 1.) kk-ben postaügynök
ség nyilt meg, ennélfogva „u. p. és“ jelzés he
lyett beírandó: Eh. Mosdós, Ujdombovár
BKZüWrrwi: Gyékényes, 672., Postáig. P.

26. Nagykamond kk. (205. 1.) ezentúl u. t. 
Kiskamond.

27. Penyige kk. (227. 1.) vasúti távírdája 
ismét működik, ennélfogva u. t. Fehérgyarmat 
törlendő.

28. Petrikeresztur kk (229. 1.) u. p. helyesen 
Nova.
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29. Rákosannatelep O  Rákosszentmihály 
(238. 1.) helyett Rákosannatelep O  Cinkota 
írandó, u. t. pedig ezentúl Cinkota.

30. Rákosszentmihály (238. 1.) után sze
replő: Rákosannatelep törlendő.

31. Reményik tanya Balaton (240. 1.) neve 
ezentúl: Szabótanya O Balaton, u. p. pedig 
Balaton.

32. Rózsamajor O Kiskamond (243. 1.)
ezentúl u. t. Kiskamond.

33. Szabótag (255. 1.) után felveendő:
Szabótanya O Balaton, Borsod, Gömör és 
Kishont k. e. e. vm., ózdi j., u. p. Balaton, u. t. 
Borsodnádasdilemezgyár.

34. Szalacska puszta O  Nagyberki (256.1.) 
ezentúl u. p. Nagyberki.

35. Tarcapuszta O Balaton (272. 1.) ezen
túl u. p. Balaton.

36. Tiszaujfalu nk. (279. 1.) vasúti távír
dája „K“ jellegűvé alakíttatván át, ezentúl u. t. 
Alpár.

37. Vashámor O Kislőd (293. 1.) ezentúl 
u. t. Kislőd.

A 4, 8, 14, 23 és 25 tétel alatti változás a 
,,M. kir. postahivatalok és ügynökségek név
sora“ című segédkönyvben is keresztül veze
tendő.

Budapest, 1929. évi június hó 26-án.

Kinevezés.

26.819.

a) A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
kinevezte: Uzoni Jenő postafőfelügyelői cím 
és jelleggel felruházott postafelügyelőt posta
főfelügyelővé.

b) A m . kir. posta vezérigazgatója kine
vezte:

1. I. osztályú postatisztekké: dr. Savras
György és Szakmány László II. osztályú posta
tiszteket;

2. ideiglenes minőségű II. osztályú posta
tisztekké: Bencsis László, Medveczky Zoltán, 
Metykó Károly és ifj. Tóth Lajos díjnokokat;

3. postasegédtisztnőkké: Varga Ilona be
regszászi, özv. Heiszner Kálmánné, Fiiser Mar

git, Tóth Róza, Kaiser Emma, Horváth Gyu- 
láné és Siepák Irén kezelőnőket;

4. posta műszaki segédellenőrré: Györke 
Lajos műszaki segédtisztet;

5. ideiglenes minőségű postakezelőnőkké: 
Patkós Erzsébet, Paulovits Mária, Rainer Irén, 
Szilágyi Gizella, Varga Julia, Vig Margit és 
Woziwodzky Antonia díjnokokat;

6. I. osztályú postaszakaltisztekké: Szei-
denleder János II. osztályú szakaltiszteket;

7. II. osztályú postaszakaltisztekké: Lukács 
Lajos, Rácz Ignác, Popovits Mihály és Mészá
ros Pál I. osztályú altiszteket;

8. I. osztályú postaaltisztekké: Bagó Ger
gely, Tomolák Ferenc, Tóth Dezső, Jakab Ist
ván, Döme István, G. Fekete János és Révész 
János II. osztályú altiszteket;

9. ideiglenes minőségű II. osztályú posta
altisztekké: Em Jenő, vitéz Kevevári György, 
Kokauszki János, Kónya Mihály, Boros Gá
bor makádi, Gutái Mihály, Sóti János, Szikora 
József, Varga Sándor szászvárosi, Biró Mihály 
tiszakürti, Kolmann János, Miller Tamás és 
Tóth József kisegítőszolgákat;

10. I. osztályú postavonalfelvigyázóvá: 
Czékmány András II. osztályú vonalfelvigyá
zót;

11. ideiglenes minőségű II. osztályú posta- 
vonalfelvigyázókká: Tóth Géza győri, Varró 
Kálmán, Zimmermann Zoltán, Fülöp István 
szepetneki, Kalocsai Mihály, Fehér István 
mélyteleki, Bakony István, Németh István 
kürti, Szabó Péter sormási, Bera János, Krez- 
nár István, Jeges István, Bognár János nagy- 
kanizsai, ifj. Erdélyi József szabadkai, Hémár 
István, ifj. Maglódi Pál, Schuszter János báta- 
széki, Vukits István, Ritoók Károly. Kelemen 
Gáspár felcsuti és Virág János magyarbánhe- 
gyesi vonalfelvigyázói tanfolyamot végzett 
távirdamunkásokat.

Átminősíttetett: Tóth Pál ideiglenes minő
ségű II. osztályú altiszt (2708) ideiglenes minő
ségű II. osztályú vonalfelvigyázóvá.

Rangsorhelye a műszaki segédszemélyzet
IV. fizetési csoportjába sorozottak közt 256/a.

Budapest, 1929 június hó 17-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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hol utoljára 
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Széllé Lajos Zoltán kiadó Kolozsvár
1900. Lábatlan

Lábatlani 
postamesterré 
neveztetett ki

D
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n*

Tóth Sarolta kiadó Sárkeszi
1893. Tiszaroff Postamesterré 

neveztetett ki

Betöltendő^kiadói állások.

Máza III. osztályú postahivatal számadás
képes hiv. kisegítőt vagy kiadót keres 3—4 hó
napi helyettesítésre. Július 1. vagy 15-re.

Mindhárom szakban jártas kezdő kiadót 
azonnali belépésre keres. Postahivatal Kun
hegyes.

Kiadói állást keres.

Mindenben perfekt ■ kiadónő július hó 
15-re állást keres. Szíves megkereséseket 
Rátz Ilona postakiadónő Hajdúnánás címre 
kér.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | É b  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAK KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1939. JUIUIUS 4. 25. szám.

T A R T A L O M

Lefoglalandó Sajtótermék,
Postam esteri alkalm azottak figyelmeztetése.
Master-,féle F/22 típusú posta bérm entesít őgép hasz

nálatának engedélyezése.
A  Haifa—Biagdad szárazföldi postaszállítási ú t irá

nyában :s elnevezésiéiben beá llo tt változás és >az új szállí
tási ú ton  tovább íto tt levelezéseik pót díjmentessége.

A  postatakarékpénztári közvetítő szolgálatban a 
személyazonosság igazolásánál követendő eljárás.

Adatszolgáltatiások a postatakarékpénztári szolgá
lattal kapcsolatban.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai küldem é
nyek díjában.

Távbeszélőimig,alom megnyitása M agyarország és 
Finnország közt.

Lefoglalandó sajtótermék.
29.661.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi június hó 27-én kelt B. I. 
7.623/2. 1929. számú végzésével a Budapesten 
könyvárusi úton forgalombahozott, Párisban 
előállított, Ernest Flammarion kiadásában és 
Sándor Kémeri szerző megjelöléssel „Sur le 
chemin des douleurs” cím alatt megjelent 
francia nyelvű könyv lefoglalását 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, 1929. évi július hó 1-én.

Postamesteri alkalmazottak figyelmeztetése.
27.349.

Előfordult esetből kifolyólag a Sz. Gy. I. 
része 462. folyószám alatt közzétett 23.523/

Uj magyar—lengyel távbeszéiővíiszohylat megnyi
tása.

A  „Tb. Ü. Sz.” m ásodik pótlékának szétosztása.

A  rádió díjnyugták megrendelése tárgyában.

„Borítók rádiónyugtákhoz” elnevezésű új nyom tat
vány rendszeresítése.

A külföldi utasok útiingóságai közö tt előforduló 
rádiókészülékek vámkezelése tárgyában.

Pályázati hirdetm ények.

Személyzetiek.

Kiegészítés a távíró- és távbeszélő h iva ta lok  név
sorához.

Kiadód állást keres.

1895. számú rendelet 4. pontjára való utalással 
figyelmeztetem a postamesteri alkalmazottakat, 
hogy szabályokba ütköző rendelkezéseket ne 
foganatosítsanak és az olyan körülményekről, 
amelyek gyanús pénzkezelésre vagy visszaélés
re mutatnak, az elöljáró postaigazgatóságnak 
késedelem nélkül tegyenek jelentést.

Budapest, 1929. évi június hó 27-én.

Hasler-féle F/22 typusú postabérmentesítőgép 
használatának engedélyezése.

27.859.

Süss Nándor precíziós mechanikai és op- . 
tikai intézet részvénytársaság, budapesti cég
nek (I., Csörsz-utca 39.) megengedtem, hogy a 
„Postai bérmentesítőgépek használatának en
gedélyezése” tárgyában az 1928. évi Posta Ren
deletek Tára 13. számában megjelent 41.699. 
számú rendelet II. részében közölt feltételek 
mellett a Hasler F/22 típusú svájci gyártmányú 
postabérmentesítőgépeket Magyarország terű-
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létén forgalomba hozhassa oly célból, hogy 
azok értékjegylenyomatával a postai küldemé
nyek bérmentesíthetők legyenek.

Megjegyzem, hogy ezeket a postabérmen
tesítőgépeket idővel a Süss Nándor cég gyára 
fogja előállíttatni és „Hasler-Süss” néven fogja 
forgalomba hozni.

A Hasler-féle postai bérmentesítőgép ér
tékkártyával működik. Erre a célra ugyanazok 
a 100, illetve 500 pengő értékű kártyák használ
hatók, amelyek a Frankotyp-rendszerű gép cél
jaira már most is forgalomban vannak.

Az értékkártyára a gép az abba való be
helyezéskor automatikusan rányomja a szám- 
iálólap állását. Azon tehát a gépből való kivé
telkor két számcsoport szerepel; egyik mutatja 
a számlálólap állását az értékkártya behelye
zésekor, a másik pedig az értékkártya kivétele
kor.

A Hasler-féle postabérmentesítőgép hasz
nálatának engedélyezésére, valamint a postahi
vatalok teendőire nézve a Frankotyp-rendszerű 
postabérmentesítőgépekre előírt rendelkezések 
az irányadók (Posta Rendeletek Tára 1928/13. 
41.699. számú rendelet).

A Hasler-féle postabérmentesítőgép rövid 
jelzésére a keletbélyegzőben, valamint az en
gedélyokirat számában: „H’‘ betűjelet kell al
kalmazni.

A használatra engedélyezett Haslelr-féle 
postabérmentesítőgépek nyilvántartásra a pos
tahivatalok —- megfelelő módosítással az 1.390. 
számú „Törzslap a Frankotyp-rendszerű posta
iké r me n tes ít őg é p r öl’ ’ és az 1.402. számú „Be- 
tétív a Frankotyp-rendszerű bérmentesítőgép 
törzslapjához” című nyomtatványokat használ
ják.

Félreértések elkerülése céljából közlöm, 
hogy a „Postaigazgatóságok hatáskörének ki- 
terjesztése” tárgyában a folyó évi Posta Ren
deletek Tára 17. számában közzétett, 20.864. 
számú rendelet 42. pontja értelmében 1929. évi 
július hó 1-től kezdve a szóbanlévő bérmente
sítőgép használatának engedélyezése szintén a 
postaigazgatóságok hatáskörébe tartozik.

Budapest, 1929. évi június hó 25-én.

A Haifa—Bagdad szárazföldi postaszállítási út 
irányában és elnevezésében beállott változás 
és az új szállítási úton továbbított levelezések 

pótdíjmentessége.
21.450.

A Haifa—Bagdad elnevezésű szárazföldi 
(automobil) postaszállítási út megszűnt s he
lyébe „Service transdésertique syro—iraquien” 
elnevezésű szárazföldi (automobil) postaszállí
tási út lépett életbe, amelynek kiindulási pontja 
Damas, végpontja Bagdad.

E változással kapcsolatban a Haifa—- 
Bagdad-i úton továbbított levelezésekért a fel
adás alkalmával a rendes bérmentesítési díjon 
felül eddig szedett pótdíjak megszűnnek.

Ezentúl tehát az Irak Mezopotámiai király
ságba (fővárosa Bagdad), valamint a Perzsia 
délnyugati részén fekvő Kirmansah, Hamadan 
és Mohammerahba szóló összes levelezés a 
„Service transdésertique syro—iraquien” elne
vezésű szárazföldi (automobil) postaszállítási 
úton pótdíjmentesen továbbítandó.

• Téves irányítások elkerülése végett ajánla
tos e levelezések címoldalának felső balsarkára 
feltűnően a következő megjegyzést írni: „Ser
vice transdésertique Syro-Iraquien Damas— 
Bagdad’“. Erre a feladókat figyelmeztetni kell.

Az így továbbítandó levelezéseket a posta- 
hivatalok továbbra is külön kötegben „Damas 
—-Bagdad-i úton továbbítandó levelezések” meg
jegyzéssel ellátva továbbítsák a Budapest 72. 
sz. postahivatalhoz.

E rendeletemmel a P. R. T. 1927. évi 39. 
számában közzétett 34.912/1927. sz. rendeletem 
hatályát veszti. A postahivatalok tehát töröl
jék e rendeietet, valamint a Posta-, Táviró-, 
Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás 7. oldalán a 
„Postai Díjszabás” című fejezetnél alul a díj
táblázathoz fűzött 1. alatti megjegyzést.

Budapest, 1929. évi június hó 22-én.

A postatakarékpénztári közvetítő szolgálatban 
a személyazonosság igazolásánál követendő el

járás.
19.080.

A m. kir. postatakarékpénztárral egyetér- 
tőleg figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy 
a postatakarékpénztári közvetítő szolgálatban 
a személyazonosság igazolásául nemcsak a P.



25 . szám . 3 0 3

Ü. Sz. 73. §. 4. pontjában felsorolt okmányokat 
kell elfogadni, hanem minden egyéb oly ok
mányt, illetve igazolványt, amelyből a hivatal 
megítélése szerint a^ illető személyazonosságát 
kétségtelenül megállapíthatja. E tekintetben 
„A m. kir. postatakarékpénztár közvetítőhiva
talainak a takarék forgalomból eredő teendők 
és ügykörét szabályozó 3.314/1895. ein. számú 
rendelet 33. §. b) pontjában foglaltak az irány
adók. Ennek keretén belül az alkalmasság el
bírálása a hivatalokra tartozik. A személy- 
azonoság igazolásául tehát — kifejezetten a 
postatakarékpénztári takarék- és csekk-közve
títő szolgálatban — oly lejárt érvényű igazolvá
nyokat is el kell fogadni, melyekből a személy- 
azonosság kétségtelenül megállapítható. (Ilye
nek pl. lejárt érvényű útlevelek, félárú jegy vál
tására jogosító, avagy egyéb hatóságok, hivata
lok által kiállított arcképes igazolványok stb.)

A  postatakarékpénztári takarék- és csekk- 
fizetési utalványok kifizetésénél azonban, ha a 
személyazonosság igazolásának szüksége merül 
fel, erre a célra csakis a P. Ü. Sz. idézett ren
delkezésében felsorolt okmányokat szabad el
fogadni.

Budapest, 1929. évi június hó 25-én.

Adatszolgáltatások a postatakarékpénztári 
• szolgálattal kapcsolatban.

27.519.

A postatakarékpénztári szolgálattal kap
csolatos, tehát magánfelek vagy hatóságok és 
hivatalok, illetve bűnügyekben vagy polgári pe
res ügyekben a kir. bíróságok által postataka
rékpénztári és csekk be- és kifizetésekről kért 
adatszolgáltatások teljesítése körül egyes pos
tai hatóságok, illetve hivatalok különböző el
járást követtek. Nevezetesen egyes esetekben 
az adatszolgáltatásokra vonatkozóan a Posta- 
üzleti Szabályzatban lefektetett elvek alkalma
zás mellett az ily adatszolgáltatási kérelmeket 
és kívánságokat a rendelkezésre álló aljegy- 
zék másolatok vagy egyéb okmányok alapján, 
saját hatáskörükben érdemlegesen elintézték, 
más esetekben pedig a postatakarékpénztár 
közreműködését vették igénybe, illetve esetleg 
a vonatkozó beadványokat, megkereséseket 
közvetlen elintézés végett a postatakarékpénz
tárhoz juttatták.

Az eljárás egyöntetűvé tétele céljából a m. 
kir. postatakarékpénztárral egyetértőén felhí
vom a postaigazgatóságokat és a postahivata
lokat, hogy a postaitakarékpénztári szolgálattal 
kapcsolatos adatszolgáltatásokra vonatkozó, 
bárhonnan eredő beadványokat, vagy megkere
séseket a náluk esetleg megállapítható adatok
kal felszerelve, illetékes intézkedés végett a m. 
kir. postatakarékpénztárhoz tegyék át, illetve 
terjesszék fel s erről a beadványost, illetve a 
megkereső hatóságot egyidejűleg értesítsék.

Jelen rendeletemet a P. Ü. Sz. 133—135. 
§-ainál megfelelően jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi június hó 27.

Változás a külföldről érkező levélpostai kül
demények díjában.

29.219.
A P. R. T. 1925—5. számában közölt 5.585. 

sz. rendelettel kiadott A) és B) kimutatást a 
hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

A) Kimutatás külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjszabásáról.

22, folyószám, Ecuador: a 11. hasábban
„—” helyett írják: 20.

26. Franciaország Monacóval: a 2. hasáb
ban „Monacóval” után írjanak 17/a) jelt és ír
ják a kimutatás alján: ,,17/a) A Monacóból ér
kezett küldeményeket bérmentetlenekként kell 
kezelni, ha nincsenek monacói bélyeggel bér
mentesítve.’1

116. Norvégország stb.: a 8. hasábban „10” 
helyett — f. é. július 1-től feladott küldemé
nyekre vonatkozó érvénnyel — írják: 7.

B) Külföldről légipostával érkező levél
postai küldemények és postautalványok légi
postái pótdíja.

4. folyószám, Argentina: a 3. és 4. hasábba 
tegyenek °) jelt-és írják a kimutatás alján, a *) 
jegyzet után: °) Argentínából grammonként 18 
centavos a Buenos Aires—Paris útért és egy
idejűleg 10 g-ként 6 centavos a Paris—Buda
pest útért.

26. Lettország: a levél, nyomtatvány, stb. 
légipostái pótdíja „35” helyett 25 —; levelezőlap 
és utalvány pótdíja „35” helyett 10 aranycen- 
time.

34. Norvégország: Levél, stb. pótdíja „15” 
helyett: 10 őre.
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A 6) jegyzet 2. sorában „Moszkván innen” 
helyett írják: Leningradtól; a 3. sorban a pon
tosvessző helyett tegyenek pontot s az utána 
következő szöveget (a jegyzet végéig) helyet
tesítsék a következőkkel: Ha a légipostái szál
lítás már Moszkva, illetőleg Leningrad előtt 
kezdődik, akkor a fenti pótdíjon felül az orosz 
belföldi légiszállításért: levél, nyomtatvány,
áruminta és üzleti papír minden 20 g-ja után 
20 kopek —, levelezőlap darabjáért 10 kopek 
pótdíj jár, ha csak európai Oroszország terüle- ■ 
tén szállították légipostával —; és ennek a két
szerese, ha az európain kívül ázsiai Oroszor
szág légivonalain is szállították a küldeményt.

A 7) jegyzetben levő táblázat fejében 
„5000—1 g” (sajtóhiba) helyett írják: 50—100 
g-ig-

Budapest, 1929. évi június hó 29-én.

Távbeszélőforgalom megnyitása Magyarország 
és Finnország közt.

26.842.
Magyarország és Finnország közt a távbe

szélőforgalom 1929. évi július hó 5-én megnyí
lik. A forgalomban az összes magyar és az 
alább felsorolt finn távbeszélőközpontok vesz
nek részt.

Finnország területe öt díjövre oszlik. A be
szedendő díjak — aszerint, hogy a beszélgetés 
melyik finn díjövbe tartozó hivatallal történik 
•— Magyarország bármely hivatalától kiinduló- 
lag a következő:

az I. 
a II. 
a III. 
a IV. 

az V.

P f
díjövbe tartozó finn hivatalokkal 18 85

„ „ „ „ 21 55
» „ „ „ 22 85

„ J  22 85
24 20

Ezidőszerint beszélgetések csak a gyenge 
forgalmú órákban, vagyis 19 és 8 óra között 
folytathatók.

A fontosabb finn távbeszélőközpontok díj
övbeosztása a következő:

/ . .

A finn távbeszélő központ neve: Díjöv:

Alajokikylä ..........................................5
A laniem i..............................................  5
Alberga (Leppávaara).........................  2
Antrea ................................................ 3

A  finn távbeszélő központ neve: D íjöv

A sikkala ............................................ 2
Bsggböle (Pakinkylä) .. .. .. 2
Borgä (Porvoo) .: .......................2
Dalsbruk (Taalintehdas) ................ 2
D eg erb y .............. .. .......................  1
Dickursby (Tikkurila).......................2
Ekenäs (Tammisaari).......................2
Elisenvaara ..................................... 3
Enso ............................................ 3
Esbo (Espoo)..................................... 2
Espoo (Esbo)..................................... 2
Finns ............................................ 2
Forssa .. ...................................... 2
Gamlakarleby (K okkola)................4
Grankulla ..................................... 2
G rö n d a l............................................ 2
Fiaaga (Haga) ............................. 2
Haapamäki ..................................... 4
Haga (Haaga) ............................ .* 2
Ha lila ............................................ 3
H a m in a ............................................ 3
Hangö (Hanko) ............................. 2
Hanko (Hangö) ............................. 2
Plartonen ..................................... 3
Haukipudas . . . . . .  ................5
Heinola ............................................ 3
Helsingfors (Helsinki)’.......................2
Píelsinki (Helsingfors).......................2
Hiitola ..................................... ' .. 3
Flirvensalo ..................................... 2
Honkaniemi .. ..............................3
H uum ola............................................ 3
Flyvinkää .....................................2
Hämeenlinna..................................... 2
Ii ................................................... 5
Ii salmi .......................................... . 4
I lm a jo k i............................................ 4
Imatra ............................................ 3
Im pilahti............................................ 3
Ino ................................................... 3
Jaakkima ..................................... 3
Jakobstad (Pietarsaari) ................ 4
Jovensuu .....................................  4
Johannes.......................  ................ 3
Jo rv in en ............................................ 4
Joutselkä .....................................3
Joantehdas ..................................... 4
J u v a ............................ .. ................ 3
Jvväskylä ..................................... 4
Järvenpää .....................................  2
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A finn távbeszélő központ neve:

Kaakamo .....................................
Kaavi ............................................
Kaipiainen .....................................
K a ja a n i ............................................
K alló ...................................................
Kangasala .....................................
Kanneljärvi .....................................
K annus ............................................
K a rh u la ............................................
Karis (Karjaa) ..............................
Karjaa (Karis) ..............................
K a ru n k i..............................
Kanhava,................
Kaukjärvi .....................................
Kauksamo ..................... ...............
Kauliranta .....................................
Kela (Käla) .....................................
Kellomäki .....................................
Kérni ............................................
Kerava .. ..............................
Keurun ............................................
K iim inki............................................
K i l o ...................................................
Kirkikonummi (K yrkslätt)................
Kiuruvesi .. .. ., ................
Kivennapa .....................................
Kiviniemi .......................  . . . .

, K o iv is to ............................................
Kokemäki .......................
Kokkola (G am lakarleby)................
Kolari ............................................
Korpilahti .....................................
Koski ............................................
Kotka ............................................
K o u v o la ............................................
Kristiinankaupunki (Kristinestad) .. 
Kristinestad (Kristiinankaupunki) ..
Kronoby .. .. ..............................
Kuivakangas .....................................
K uokko la ..........................................
Kuopio ............................................
Kurkijoki .....................................
Kurtakko ., ..............................
Kyitii ............................................
Kymintehdas ............................ .
Kyrkslätt (Kirkkonummi)................
Kyrkstad .....................................
Käkisahni .....................................
Käla (Kela) .....................................
Lahti ............................................
Lapinlahti .......................

A finn távbeszélő központ neve: Díj'

Lappeenranta ...................................3
Lapua .................................................4
Lempäälä ..........................................2
Leppäkoski ...................................   2
Leppävaara (Alberga) .............. ■. 2
Lievestuore ..........................................4
Liikola...........................    3
L im in k a .................................................5
Lohja (Lojo) .. .. ................  2
Loimaa .................................................2
L o im o la ................................................ 3
I.ojo (L ohja)............................ •. .. 2
Loviisa (L o v isa ) ...................................3
Lovisa (L o v iisa ) .................................. 3
Läskelä .................................................3
Maim (Malmi) .................................. 2
Malmi (Maim) .................................. 2
Mariehamn .............. . .. .. .. 1
M a s a b v .................................................2
Mellungsby ..........................................2
Messukylä ..........................................2
Mikkeli .................................................3
Muonio .................................................5
Mustamäki ..........................................3
Muurame ..........................................4
Myllykoskentehdas ........................... 3
Mäntsälä ..........................................2
Mänttä ................................................ 4
Mäntiluoto ......................................... 2
N a a n ta li .................................................2
N a s to l a .................................................3
Nickby .................................................2
Nokia .................................................2
Nummela ..........................................2
Nurmi järvi .. .. ..   2
Nykarleby (Uusikaarleppy) .. .. 4
Oravainen (O ra v a is ) ........................... 4
Oravais (O ravainen)........................... 4
Orimattila .......................  .. .. 2
Oripää ................................................ 2
Orismala ..........................................4
Orivesi .............................. '. .  •. 2
Oulainen ......................................... 4
O u lu ........................................................5
Oulunkvlä (A ggelby)........................... 2
Padasjoki ......................................... 2
Paimio ................................................ 2
Pakinkylä (Baggböle)...........................2
Parainen (Pargas) ........................... 2
Pargas (Parainen) ........................... 2
Parikkala ......................................... 3

Díjöv

5
4
3
4
5
2
3
4
3
2
2
5
4
3
3
5
2
3
5
2
4
5
2
2
4
3
3
3
2
4
5
4
2
3
3
4
4
4
5
3
4
3
5
3
-».) ,

2
2
3
2
2
4
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A finn távbeszélő központ neve:

Pello ................................
Perkjärvi .....................
Pernio ............................ .
P e r t tu la ............................
Pieksämäki ..................... .
pj ela v é s i ............................
Pietarsaari (Jakobstad)
iPjhlajavesi ..................... .
Piikkiö ............................
Pitkäranta .......................
Pitäjänmäki (Sockenbacka)
P o r i ...................................
Porvoo (Borga) ..............
Pudasjärvi ......................
Punkasalmi ......................
P uum ala ............................
Pyhäjärvi ......................
Pyhäsalmi ......................
P ä lk ä n e ............................
Raahe ............................
Raivöla ............................
Ratasjärvi ......................
Rauma ............................
Raunistula ......................
Rau tu ............................ .
Reposaari ......................
Riihimäki ......................
Rovaniemi .....................
R u issa lo ............................
R u o v e s i ............................
Saimaan k a n a v a ..............
Sairala ............................
Salmi ....................... .
S a lo ...................................
Sauvo ............................
Savonlinna .....................
Seinäjoki ................  .
Seivästö .....................
Sieppijärvi .....................
Sievi ............................
Simo ............................
SiurO ............................
Sockenbacka (Pitäjänmäki)
Sortanlahti ......................
Sortavala .....................
So tkam o.......................* .
Sulkava ............................
Suojärvi .....................
S u o la h ti............................
Suonenjoki .....................
Svsmä ............................

Díjöv:

5
3 
2 
2
A-JL
4 
4
4 
2 
3 
2 
2 
2
5 
3 
3
3
4 
2 

' 5 
3
5
2
2
oJ
2
2
5
2
2
3
3
3
2
2
3
4
3
5
4
5 
2 
2 
3
3
4
3
4 
4 
4 
3

A finn távbeszélő központ neve: D íjöv

Säiniö .....................................  ,. 3
Säkkijärvi ..............................  .. -3
Taalintehdas (Dalsbruck)................2
Tammisaari (E kenäs).......................2
T ampere ..................... ................2
Tenkeliö ..................................... 5
T e r i jo k i .....................................  ,. 3
T ervola ............................................ 5
Tikkurila (Dickursby) ................2
Tohmajärvi ..................................... 4
Toijala ............................................ 2
Tornio ............................................ 5
T u r e n k i ............................................ 2
Turku (A bo)..................................... 2
Turtulo ............................................ 5
Ulvila ............................................ 2
Uuras ............................................ 3
Uusikaarleppy (Nykarleby) .. .. 4
Uusikaupunki ................ .. .. 2
Uusikirkko ..................................... 3
Vaajakoski ..................................... 4
Vaasa (Vasa) .............................. 4
Vanda ............................................2
Varkaus ............................................  4
Vasa (Vaasa) ..............................4
Vihti ............................................ 2
Viipuri ............................................ 3
Vilpula ............................................ 4 ,
Virojoki ..................................... 3
Virrat ............................................ 4
Voikantehdas .............................. 3
Vuoksenniska .............................. 3
V ä r ts i lä ............................................ 4
Vöra (Vöyri) .............................. 4
Vöyri (V öra)..................................... 4
Ylistaro .. f ..................................... 4
Ylitornio .. .. .......................5
Ylivieska ..................................... 4
Ypäjä ............................................ 2
Abo (T urku)..................................... 2
Aggelby (Oulunkvlä).......................2
Aänekoski ..................................... 4

A magyar—finn távbeszélőforgalomra ál
talában a nemzetközi távbeszélőforgalomra 
megállapított szabályok érvényesek.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 
16. oldalán Dánia után a csatolt fedőlapot ra
gasszák be és a 34. oldalon Dánia és Francia-
ország közé „5/a Finnország..................... 16a”
szavakat írják.

Budapest, 1929. évi június hó 24-én.
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Üj magyar-lengyel távbeszélőviszonylat 
megnyitása.

25.138.
A folyó évi július hó 10-én a magyar

lengyel távbeszélő viszonylatban a forgalom 
Sátoraljaújhely és Lawoczne között megnyílik. 

Beszélgetési díj 5 P 45 fillér.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást az új 

viszonylat adataival egészítsék ki.
Budapest, 1929. évi június hó 27-én.

A „Tb. Ü. Sz.“ második pótlékának szétosztása.
20.264.

A Tb. Ü. Sz. helyesbítésére vonatkozó má
sodik pótlék nyomtatásban megjelent.

Úgy a hivatalból annakidején kiosztott Tb.
U. Sz. példányok tulajdonosai, mint a vásárolt 
példányok tulajdonosai a pótlékot hivatalból 
ingyen kapják meg. A szétosztás iránt egyide
jűleg intézkedtem.

A postavezérigazgatóság 8. és 9. ügyosztá
lyai és a postaigazgatóságok a hivatalos hasz
nálatra szükséges példányokat a m. kir. posta 
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. Ü. 
Sz.-ot pontosan javítsák és a fedőlapokat az 
ott megjelölt helyekre ragasszák be.

Budapest, 1929. évi június hó 17-én.

A rádió díjnyugták megrendelése tárgyában 
27.729.

A postahivatalok a 774. sz. „Nyugta rádió 
használati díjakról” című nyomtatványból a m. 
kir. posta központi anyagraktárából lényege
sen nagyobb mennyiséget rendelnek, mint 
amennyit a rádióelőfizetők számát véve számí
tásba, igényelhettek volna.

Mivel a hivatalok emez eljárása egyrészt a
m. kir. posta pénzügyi érdekeit érinti, de a 
rádió díjnyugtákon hirdető vállalatoknak sem 
áll érdekében, nyomatékosan felhívom a posta- 
hivatalokat, hogy e nyomtatványból a rádió
előfizetők létszámát véve alapul, mindenkor

csak két hónapi szükségletet rendeljenek meg, 
nagyobb készlet beszerzésétől pedig szigorúan 
tartózkodjanak.

Eme rendelkezés betartását a m. kir. posta 
központi anyagraktára ellenőrzi. Ennélfogva a 
nyomtatvány megrendelési bizonylatpárnak 
ama tételénél, amely a 774. sz. „Nyugta rádió 
használati díjakról” című nyomtatványra vo
natkozik, a rádió-előfizetők számát mindenkor 
jegyezzék fel.

Budapest, 1929. évi július hó 1 -én.

„Boríték rádiónyugtákhoz“ elnevezésű új 
nyomtatvány rendszeresítése.

8.662.

Hivatkozással az 1927. évi P. R. T. 20. szá
mában közzétett 14.246. sz. rendeletem 25. b) 
pontjában foglaltakra, értesítem a kir. hivata
lokat, hogy a rádiónyugták kézbesítésére 792. 
nyomtatványszám alatt „Boríték rádiónyugták” 
kézbesítésére” elnevezéssel, új nyomtatványt 
rendszeresítettem.

Az új nyomtatványt a kir. hivatalok a köz
ponti anyagraktártól a többi nyomtatványok
kal együtt a szokásos módon rendelhetik meg.

A borítékkal a kir. hivatalok takaré
koskodjanak, ezt megtehetik azért is, mert 
azon az átírások és egyéb változások keresztüí- 
vezetésére több hely, illetve sor áll rendelke
zésre.

A régi élőifzetők részére már kiállított bo
rítékokat a kir. hivatalok továbbra is használ
ják, amíg csak az valamely okból használhatat
lanná nem válik.

A változást a hivatalok jegyezzék elő az 
1912. évi P. R. T. 42. számában közzétett nyom
tatványkimutatásban.

Budapest, 1929. évi június hó 27-én.

A külföldi utasok útiingóságai között előfor
duló rádió készülékek vámkezelése tárgyában.

29.409.

Tudomás és esetleg érdeklődő felek meg
felelő felvilágosítása végett értesítem a kir. hi
vatalokat, hogy a m. kir. központi vámigazga
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tóság 1929. évi június hó 26-án 44.030/V. sz. 
alatt a következő körrendeletét adta ki:

„Valamennyi vámhivatalhoz és vámhivata
li kirendeltséghez. A külföldi utasok útiingósá
gai közt előforduló rádiókészülékek vámkeze
lése tárgyában.

Meghagyja a m. kir. központi vámigazgató
ság, hogy a külföldi utasok útiingóságai közt 
előforduló rádiókészülékeket útiingóság gya
nánt vámmentesen kezelje, ha azok használtak 
s ha beigazolást nyer, hogy azokat az utas a 
magyar vámterületen nyaralás, vagy más cél
ból hosszabb ideig tartózkodása alatt használni 
fogja.

Ezen vámmentesen kiszolgáltatott rádió- 
készülékekről nyilvántartás vezetendő, feltün
tetvén az utasok nevét, azt, hogy az utasok

mely országból jönnek és hogy a készülékek 
hány lámpásosok, mely nyilvántartás minden 
hó elején jelen körrendelet számára hivatko
zással a központi vámigazgatósághoz felterjesz
tendő.”

Ennek kapcsán utasítom a kir. hivatalokat, 
hogy az ország területén ideiglenesen tartóz
kodó külföldi állampolgárok részére a rádió
vevőkészülék üzembentartására jogosító enge
délyokiratot a 14.246. sz. rendeletem 22. b) 
pontja értelmében (1927. évi P. R. T. 20. sz.) 
akadálytalanul állítsák ki. Ezt a rendeletemet 
pedig az idézett rendeletem fenti pontjánál je
gyezzék elő.

Budapest, 1929. évi július hó 1-én.

Pályázati hirdetmény.
25.577.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

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.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi július hó 15-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi július hó 1-én.
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Pályázati hirdetmény.
29.084.

postaügynöki állásra, szerződés mellett.
CD
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születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az

1929. évi július hó 15-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest, 1929. évi július hó 1-én.
Pályázati hirdetmény.

26.678.-27.352.
Postamesteri állásra a m. kir. postameste

rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként 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 debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi julius hó 25-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1929. évi julius hó 1-én.
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Személyzetiek.
28.991.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1929. 
évi május havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Mikes Tivadar főtiszt 215 
Kaposvárról Budapestre, Szemerády Zoltán II.
o. tiszt 167 Budapestről Balassagyarmatra, 
Rosta Lajos II. o. tiszt 164 id. Budapestről 
Kecskemétre, Fancsali Sándor II. o. tiszt 240 id. 
Budapestről Szolnokra, Radványi Sándor II. o. 
tiszt 307 Budapestről Nyíregyházára, Bujdosó 
János segédellenőr 293 Budapestről Debrecen
be, Tóth Géza segédellenőr 359 Budapestről 
Körmendre, Szikorszky Károly segédellenőr 
404 Budapestről Balassagyarmatra, Pászthory 
Imre segédellenőr 418 Budapestről Szombat
helyre, Fiséit Árpád segédellenőr 451 Budapest
ről Debrecenbe, Szentirmai Ede segédtiszt 4 
Budapestről Bajára, Simon Alajos segédtiszt 17 
Budapestről Salgótarjánba, Csirnó József se
gédtiszt 172 Orosházáról Nagykőrösre, Molnár 
Szeréna segédellenőrnő 197 Gyöngyösről Mis
kolcra, özv. Jakab Imréné segédellenőrnő 653 
Székesfehérvárról Budapestre, Zemling Győ- 
zőné segédtisztnő 239 Balassagyarmatról Szé
kesfehérvárra, Kiss Elemérné segédtisztnő 333 
Nagykanizsáról Budapestre, Schipper János 
műszaki segédellenőr 11 Pécsről Budapestre, 
Zsigmond Emilia kezelőnő 174 Egerből Buda
pestre, Török Mihály I. o. altiszt 523 Sopronból 
Marcaliba, Holl János I. o. altiszt 598 Barcsról 
Keszthelyre, Nagy József székesfehérvári II. o. 
altiszt 908 Barcsról Keszthelyre, Racskó András 
TI. o. altiszt 1096 Gyöngyösről Budapestre, Tur- 
bács József II. o. altiszt 1216 Győrből Buda
pestre, K. Tóth István II. o. altiszt 1382 Kisúj
szállásról Gyöngyösre, K. Tóth Zsigmond II. o. 
altiszt 2080 Kisújszállásról Budapestre, Vitális 
János II. o. altiszt 2155 Budapestről Kisújszál
lásra, Bakos Sándor II. o. altiszt 2830 Oroshá
záról Mezőtúrra, ifj. Bódis Pál II. o. altiszt 2894

Vácról Budapestre, Jelenszki Ferenc II. o. al
tiszt 2931 Salgótarjánból Budapestre, Kecskés 
József II. o. altiszt 2932 Budapestről Budafokra, 
Sipos Sándor II. o. altiszt 2998 Veszprémből 
Budapestre, ifj. Szabó Sándor II. o. altiszt 3115 
Debrecenből Budapestre, Jankovits Márton II.
o. altiszt 3126 Pápáról Sopronba, Zemancsek 
Ferenc II. o. altiszt 3423 Sátoraljaújhelyről Bu
dapestre, Németh János kisbéri II. o. szakmes
ter 119 Veszprémből Budapestre, Vukics Ist
ván I. o. vonalfelvigyázó 328 Pápáról Siófokra, 
Őrlik József I. o', vonafelvigyázó 344 Csornáról 
Győrbe.

Felmentettek: Zsuppán Ferenc 3096 és
í.oggó Károly 3102 II. o. altisztek.

Lemondott: Farkas Géza II. o. tiszt 371 id.
Elbocsáttattak: Karancsi Zsigmond II. o. 

szakaltiszt 26 és Müller Oszkár I. o. altiszt 1471.
Nyugdíj azt attak: Bertók Béla hivatali igaz

gató 13, Vinczenty András felügyelő 349, Fó- 
rika Antal főtiszt 368, Szivér Lujza ellenőrnő 
II, dr. Rácz Kálmánná segédellenőrnő 189, Voj- 
tek János műszaki főellenőr 10, Nagy Lajos 
szelestei I. o. szakaltiszt 25, Bereczky János II.
o. szakaltiszt 79, Händler Gyula 485, Horváth 
János szegvári 528, Nyéki Gábor 532, Kajtár 
József 552, Juhász István bátorkeszi 659 és 
Sztriha Mihály 1027 I. o. altisztek, Bedő Károly 
II. o. altiszt 783, Matus Fábián 16 és vitéz 
Kuczkó Dezső 71 gépkocsivezetők.

Meghaltak: Kisszély Antal számvevőségi
II. o. főtanácsos 13, Sándor Győző felügyelő 
345, Sieger Tóbiáis I. o. altiszt 597, Jéger János 
II. o. altiszt 1060 és Majláth Sándor II. o. vonal
felvigyázó 149.

Névváltozások: Katona László II. o. tiszt 
433 id. =  dr. Tarich Gizella segédellenőrnő 366 
=  Strammer Béláné, Pirisi Etel segédellenőrnő 
686 =  Bálinth Józsefné, Kántor Margit segéd
tisztnő 148 =yLéber Péterné.

Budapest, 1929. évi június hó 26-án.
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Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.
I. Ú jonnan nyílt táviró és távbeszélő hivatalok s táviratkézbesítésre felhatalmazott vasúti táviró hivatalok.
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Közvetítő

hivatalok

Meg

nyílt Megjegyzés

szolgálati jellege X H van
H 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 í i 12 ■ 13 14

1 Babarc Baranya Pé — — L — — — — — 4107 N ém et
boly X I. 12- —

2 Bakta A bauj-
torna De — — L . — — — — 846 3114 Encs XII. 12. —

3 Berhida V eszp
rém So — — L — — — — 200 4603 XI. 2. Kiegészités

4 Bogyiszló
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun

S z c — — L — — — — — 2840 . Tolna
c

—

5 Bököny Szabolcs D e — — L — — — — 1538 3085 Téglás XII. 13. —

6 Bucsúszent-
lászló Zala Pé — — L — — — — — 2341 I. 25. Kiegészités

7 Csobád Abauj-
torna De — — L — — — — 847 3504 Miskolc 1 XII. 22. —

8 Csögle V eszp
rém So — — L — — — — 687 Devecser — i

9 Dánszent-
miklós

Pest-Pilis
Solt-

Kiskun

V e 
z é r
ig -

— — L — — — — — 2836 Albert-
irsa XI. 23. —

10 Farad Sopron So — — L — — — — 800 4591 Csorna XII. 1. —

11 Felsőörs Zala Pé — — L — — — — — 4576
Balaton-

füred-
fürdő

XII. 3. —

12 Felsőrajk Zala Pé — — L 2341 N agy
kanizsa III. 23. '  —

13 Felsősegesd Somogy Pé — — L — — — — — 4110 XI. 30 —

14 Füle Fejér
Ve
z é r

ig -
— — L — — — — 2835 Polgárdi XI. 17. ✓

15 Gclsc Zala Pé — — L 2341
4114

Kiegészités

16 G yu lafirá tó t V eszp
rém So — — L — - - — — 261 4561 Veszp

rém 1. XI. 27. —

17 H ahót Zala Pé — —• L - — — — — 4114 Gelse XII. 20. —

18 H erend V eszp
rém So - — L — — — — 407 4558 ’ V eszp

rém 1. I. 9. —

19 Ibafa Baranya pó — — L — — — — — 4108 Szigetvár XI. 5. —

20 Kehida3 Zala Pé — — L - — — — — 4106 Zala-
apáti XI. 27. /

21 Kerta V eszp
rém So — — L — — — — 686 Devecser I. 7. —



3 1 2  2 5 .  s z á m .
T

ét
el

sz
ám

A hivatal 
neve

Vár
megye

Ort
Scttj
—O'*a-.

A  vasút, 
illetve 
üzlet

vezetőség 
meg

nevezése

Állami Vasúti táv II. fiubcsz.

M
ag

án
íá

v
ir

ó
 

1 
h

iv
at

al

H
ív

ój
el

T
áv

b
es

zé
lő

 
d

íj


n
ég

y
sz

ö
g

 
sz

ám
a A

vezeték 
száma, 
melybe 
a hivatal 

kapcsolva 
van

Közvetítő

hivatalok

Meg

nyílt Megjegyzés

tá
ví

ró

tá
v

b
es

zé
lő

ah
o

l 
ál

la
m

i 
tá

v
ír

ó
' 

v
an

ah
o

l 
ál

la
m

i 
! 

tá
v

ír
ó

' 
.n

in
cs

l

szolgálati jellege
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 íi 12 13 14

2:2 Keszőhideg-
kút Tolna Pé — — L — — — — — 2529 1. 8. Kiegészítés

23 Kisvaszar (ü) Baranya Pé — L — — — — 4115 M ágocs XII. 2. —

24 Kömörő Szatm ár De — — L — — —2621 3069
3052

Fehér-
gyarm at X. 29. —

25 Kővágószöllős Baranya Pé — — L — — —— — 4111 Pécs 1. XII. 5. —

26 Ladánybenc
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun

Sze — — L — — —— — 5079 Lajos-
mizse — —

27

28

M agyarkeszi, Tolna Pé

So

— — L2 — —

: —

— Fclsőireg XI. 26.
2. A felsőiregi 
hálózat nyilv. 

állomása

M agyarpolány V eszp
rém — - L 492 4613 A jka I. 21. —

29 Mekényes Baranya Pc — — L — — — — 4109 Mágocs XI. 29. —

30

31

Miszla Tolna Pé — - L4 — — — — — G yönk XII. 18.
4- A  gyönki tb. 
központ nyilvá

nos állomása

M ozsgó 4) Somogy Pé — — L — — — — — 4108 Szigetvár X, 19. 4) v. t. Mozsgó- 
Szulimán

32 Mucsi Tolna Pé — — L3

—

- — — — Hőgyész XII. 28. Tevel tb. központ 
nyilv. állomása

33 M urga Tolna Pé — — L2 — — — — Hőgyész XI. 12.
2. A  hőgyészi tb. 

központ nyilv.' 
állomása

34 N agyar Szatm ár De — — L — — — 2621 3069 Fehér-
gyarm at XI. 1. —

35 Nagyalásony V eszp 
rém So — — L — — - — 687 4610 D evecser XI. 25. —

36 N agym ányok Tolna Pé — — L — — — — — 4112 Bonyhád XI. 23. —

37 N em esapáti Zala Pé — — L — — — — — 2341

4609

Z ala
egerszeg III. 25.

38 Noszlop V eszp
rém So — — L — — — — 585 Devecser XI. 22.

39 N yirgelse fü) Szabolcs De — — L — — — — 1868 3062 Debrecen
1. I. 5. —

40 N yírté t fü) Szabolcs De — — L — — - — 1696 3084 Demecser XII. 16 —

41 ősi V eszp
rém  * So — — L — — — — 147 4608 V eszp

rém 1. XII. 1. —

42 Padrag V eszp
rém So — — L — — — — 491 4612 A jka I. 8 . —



T
ét

el
sz

ám

A hivatal 
neve

Vár
megye

'Se
'OeVU ̂
5*1(13 U <- <U O M X1

A vasút, 
illetve 
üzlet

vezetőség 
meg

nevezése

Állami Vasúti tán 
ül. t á í t a z .

M
ag

án
tá

vi
ró

hi
va

ta
l

H
ív

ój
el

T
áv

be
sz

él
ő 

dí
j

né
gy

sz
ög

 s
zá

m
a A

vezeték 
száma, 
melybe 
a hivatal 

kapcsolva 
van

Közvetítő

hivatalok

Meg

nyílt M egjegyzés
•O(-4>'031
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43 Papkeszi V eszp
rém So — — L — — —— 199 4608 V e sz 

prém  1. XI. 1. —

44

45

46

P arasznya Borsod De — — L

L

— — — — 533 3115 S a j ó s z e n t -
p é t e r 111. 26. —

Pánd
P e s t - P i l i s -

S o l t -
K i s k u n

V e 
z é r

ig- — — — — — — — 2528 Tápió-
bicske X. 25. —

Pari Tolna Pé — — IÁ

—

— — — — — Tam ási XI. 22. 2. A  tam ásii háló
zat nyilv. állomása

47 Pusztabánréve
J á s z - N a g y 
k u n  S z o l 

n o k
S z e — — L — b — 9034 M ezőtúr —

48 Sárszent-
m ihály

Fejér
V e
z é rig, — - L — — — — 2739 Székesfe

hérvár 1 X. 19. —

49 Somlószöllős
V eszp

rém So — — L — — 686 4610 D evecser XI. 13. —

50 Somlóvásár-
hely

V eszp
rém So — — L — 686 4610 ” XI. 10. —

51 Szalonna Borsod De — — L — —

—

530 3514 S a j ó s z e n t -
p é t e r 111. 18. —

52 Szamosszeg Szatmár De — — L — —
—

2420 3083 N agy
dobos XI. 26. —

53 Szánk
P e s t - P i l i s

S o l t -
K i s - K u n

S z e — — L — — — 5080 K iskun
halas —

54 Szárazd Tolna Pé

Pé

— — Iá — — — — — — G yönk 1. 31. 5) A  gyönki tb. 
közp. nyilv. áll.

55 Szászvár Baranya — — L — — — — — 4112 — XII. 17. K iegészítés

56 Szentlászló Somogy Pé — — L —

—

—■
— — 4108 Szigetvár X. 26 — .

57

■
58

Szigetcsép
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun

V e 
z é rig*

— — L — — — 2554 Bpest k. I. 14. —

Szigetszent-
m árton — — L — — — — — 2554 1 .14. —

59 Szigetujfalu >* ?5 — — L — — — — - 2554 »J 1. 14. —

60

61

62

Tác Fejér

>)

So

- — L — — — — — 2834
Szabad-
battyán XI. 10. —

Tápióság
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun

— — L — — — — — 2837 Tápió-
bicske X. 24. —

T üskevár Veszp
rém — — L — — - - - — — — 1. 7. K iegészítés

63 V adna Borsod De — — L — — — — 443 3520 Putnok 111. 17. —

64 V ára lja Tolna Pé — L3 — — — — — Bonvhád 1. 24.
3) A  nagym ányoki 

tb. közp. nyilv. 
állom ása

1
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l 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 ii 12 13 14

65 Varoslőd Veszprém So — ' — L — — — — 492 4558
4567

Pápa 
V eszp
rém 1.

III. 17. —

66 Véreb Fejér
V e 
z é r
ig -

— — L2 — - — — — 2839 Lovas
berény I. 17.

2 ) Lovasberény 
központ nyilvános 

állomása

67 Vértesboglár Fejér ” — — L — — — — — 2729 Székesfe
hérvár 1. X. 26 —

68 V itka Szatm? r De — — L — — — — — 3065 — XI. 29. Kiegészítés

69 Vizsoly Abauj ” — — L — — — — 967 3509 Abauj-
szántó XI. 5. —

70 Zalacsány Zala Pé — — L — — — — — 4106 Zalaapáti 55 —

71 Zalakoppány Zala ” — — L — — — 4113 Zala
szentgrót XI. 19. —

72 Zalaszent-
lászló Zala — — L - — — — — 4106 55 XI. 24 —

73 Pálfa Tolna 55 — — L — — — — — 4116 — IV. 9. Kiegészítés

74 Neszm ély K om á
rom So — — L — — — — — 2841 Kom á

rom 4. ÍV. 25. —

I

II. Egyéb változások.

1. Bekapcsoltattak levelezésre:
a) táviró: Sopron Gy. S. a 9876 sz. vezetékbe.
b) távbeszélő: Ajka a 4612, 4599, 4613; Albertiirsa a 2836; Balatonboglár a 2309, 2330, 2331, 

4103, 6837, 6848; Balatonföldvár a 2290, 2309, 2306; Balatonlelle a 2309, 4103; Balatonfüredfürdő 
a 2287, 2306; Barcs 1. a 2151; Bácsalmás a 2838; Berettyóújfalu a 3079, 3057; Békéscsaba 1. a 2019; 
Biliarnagybajom a 3079; Bihartorda a 3079; Bonyhád a 4112; Bönyrétalap a 4517; Budapest
k. a 2288, 2216, 2220, 2289, 2290,6836, 6837, 2256, 2018, 2019, 2601, 2602, 2286, 2287, 6834, 6835, 12003, 
12004, 12011; Celldömölk a 4599, Dáka a 4610, Debrecen 1. a 3082; Demecser a 3084; Devecser 
a 4610, 4609, 4599, Dunaalmás a 2841, Encs a 3114; Győr 1. a 12080; Hajdúszoboszló a 3082; 
Hetes a 4117; Hévízfürdő a 2330; Kaposvár a 2331, 4117; Kehida a 4113; Keszthely a 2286, 
2330, 6834; Kiskunhalas a 2838; Kiskunmajsa az 5080; Kisújszállás á 2225; Körmend a 4611; 
Lajosmizse az 5079; Lepsény a 2302; Lovasberény a 2839; Mágocs a 4109,4115; Mátészalka a 
2269; Miskolc 1. a 3501; Nagydobos a 3083; Nagykanizsa 1. a 2220, 2341, 6837, 6848; Nagyrábé 
a 3079; Németboly a 4107; Pápa a 4610; Pécs 1. a 4111; Polgárdi a 2835; Püspökladány a 2225, 
3017, 3077; Sajószentpéter a 3115; Sáp a 3079; Simontornya a 4116; Siófok a 2302, 2309; Somogy- 
szob a 4110; Szabadbattyán a 2834; Székesfehérvár 1. a 2289, 2302, 6836; Szigetvár a 4108, Szom
bathely 1. a 4611; Tápióbicske a 2837; Téglás a 3085; Tolna a 2840; Törökszentmiklós a 2225; 
Veszprém 1. a 2288, 4599, 4608, 6835; Zalaapáti a 4106; Zalaegerszeg a 2256, 2341; Zalaszent- 
grót a 4106; Zsámbék a 2773 számú áramkörbe.

2. Kikapcsoltattak:
a) táviró: Hetes a 915 számú vezetékből.
b) távbeszélő: Balatonboglár a 2233, 2202, 2218; Balatonföldvár a 2202; Balatonfüredfürdő

\
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íi 2230; Békéscsaba 1. a 2215, 2276, 5002; Bihar nagybajom a 3018; Bihartorda a 3018; Budapest
k. a 2276, 2202, 2230, 2233, 6827, 7001, 7002; Devecser a 2313; Diósgyőr a 3501; Hejőcsaba a 
3526; Hévízfürdő a 2233; Kadarkút a 4001; Kaposvár a 2202; Keszthely a 2233; Kétegyháza az 
5002; Nagyrábé a 3018; Pápa a 4568; Siófok a 2233, 2218; Székesfehérvár 1. a 2233; Szolnok 1. 
a 2225; Szombathely 1. a 2239, 7001; Veszprém 1. a 7002; Zalaegerszeg a 2261 számú áramkör
ből.

3. Bekapcsoltattak vizsgálásra:
Báránd a 3078; Békéscsaba 1. a 2018; Bihar keresztes a 3078, 3088; Kisújszállás a 3087; 

Püspökladány a 3087, 3088 számú áramkörbe.
4. Szolgálati jellegváltozás.

Ácsa—Erdőkürt vasúti táviróhivatal K jellegű hivatallá minősíttetett át. Balatonalmádi a 
távirónál és távbeszélőnél ezentúl L/BC. Buda pest 507. ezentúl L. Helvécia vasúti táviróhivatal 
K jellegű hivatallá minősíttetett át. Kecskemét a távirónál és távbeszélőnél minden év június 
hó 1-től október hó 15-ig N, a többi hónapokban N/2, továbbá télen is reggel 7 órakor kez
dődő szolgálatot tart. Mernye a távirónál és távbeszélőnél ezentúl C. Mozsgó—Szulimán vas
úti táviróhivatal K jellegű hivatallá minősíttetett át. Nagykőrös a távirónál és távbeszélőnél 
minden év június hó 1-től szeptember hó végéig N, a többi hónapokban C szolgálatot tart. 
Nyirmada a távirónál és távbeszélőnél ezentúl C/DL. Orosháza a távbeszélőnél ezentúl N/2. 
Szeghalom és Vásárosnamény a távirónál és távbeszélőnél ezentúl C/2. Tolna a távirónál és 
távbeszélőnél ezentúl C., Eszterháza és Sárvár ezentúl C.

5. Egyéb változások:
Badacsonyszőlőhegy neve ezentúl Badacsonytomaj; ennélfogva a Névsor 7. oldalán a 3. 

számú megjegyzés is helyesbítendő, a 4. és 5. számú megjegyzés törlendő. Bércéi, Nógrád m. 
neve ezentúl Bércéi. Budapest 507-nél 12 számú jegyzetként beírandó: Hétköznap 9—12-ig és 
16—19 óráig, vasár- és ünepnapon pedig 9—12-ig tart távirószolgálatot. Drávafok közvetítő 
hivatala Lakócsa. Hejőcsabánál a 6. hasábban az L jelzéshez 2) jel teendő és jegyzetként 
beírandó: A miskolci távb. központ nyilvános állomása. Hetesnél az 5. hasábból az L tör
lendő és beírandó a 6. hasábba. Magyarszomba tfa közvetítőhivatala ezentúl Szentgotthárd. 
Mozsgó—Szulimán vasúti távirónál megjegyzésként beírandó: 5. á. t. Mozsgó. Senyeháza köz
vetítőhivatala ezentúl Szentgotthárd. Szeged 5. számú postahivatal neve Szeged—Alsóköz
pontra változott. Felsőrajk, Herend, Kehida, N eszmély, Papkeszi, Szalonna, Szentlászló, Vér
tesboglár, Zalacsány és Zalaszentlászló vasúti táviróhivataloknál az L jelzés a 8. hasábból 
törlendő és beírandó a 7. hasábba.

Kiadói állást keres.

Kiadói állást keres telefonból, távirdából 
vizsgázott kiadójelölt; azonnali alkalmazást vál
lalna oly hivatalnál, ahol a postamestertől nyi
latkozatot kapna. Fizetésre háro mhónapig nem 
reflektál, csak ellátást kér. Ajánlatot Nagy 
Ilona kiadójelölt, Kunágota címre kér.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J
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T ávbeszélő központ :°

5
Távbeszélő központ :°

5
Távbeszélő központ :°

5
Távbeszélő központ

5

K yrkslätt Nokia 2 Pyhäsalmi 4 Tampere 2
(Kirkkonummi)

K yrkstad
2
2

Nummela
N urm ijärvi

9

2
Pälkäne
Raiahe

2
5

T  enkeliö 
Teri j oki

5
3

K-ákisalim 3 N ykarleby Raivola 3 Tervola 5
Kata (Keia) 9 (Uusikaarlepyy) 4 Ratasjärvi 5 Tikkurila (Dickursby) 2

Lahti 2 Oravainan (Oravalis) 4 Rauma 2 Tohmajärvi 4
Lapinlahti 4 Onavais (Oravainon) 4 Raunistula 2 T odjala 5
Lappeenranita 3 O rim attila 2 Rautir 3 T  ornio 5
Lapua 4 Oripää 2 Reposaari 2 T urenki 2
bem päälä 9 Orismala 4 Riihimäki 2 Turku (Abo) 2
Leppäkoski 2 Orivesd 2 Rovaniemi 3 T urtola 5
Leppäv.aara (Alberga) 2 Oulainan 4 Ruissialo 2 Llvila 2
biieve&tuore 4 Oulii 5 Ruovesi 2 Uuras 3
Liikola
Lfaiánika

3
5

Oulunkylä (lAiggelby) 
Padasjoki

2
2

Saimaan fcan.ava 
Sairala

3
3

Uusikaarlepyy
(Nykarleby) 4

Loh ja  (Lojö) 2 2 Sailmi 3 Uusilkiaupunki 2
Loimiaa 2

3
Piakinkylä (Baggböle) 2 Salo

Sauvo
2
2

Uusikirkko 
V aajiakoski

3
4

Lojo (Lohja) 9 P arainen (Pargas) 2 Savonilminia 3 Viaasa (Vtasa) 4
Loviisia (Lovisa) 
Lovisia (Loviisia)

3
3

Pargas (Panainen)
ParLkkala
Pello
Penkjärvi
Pernio
Perttu la

2
3 Seinäjoki 

Sei väst ö
4
3

Vanda
Varkauis

2
4

Läskedä 
Malm (Malmi) 
Mialmi (Malm) 
Manie hamm

3
2
2
1

0
3
2
2

Siieppijärvi
Sievi
Simo
Siuro

3
4
5 
2

Vasa (Vaasa) 
V ih tt 
Viipuri 
Vilppula

4
2
3
4

Ma&aby 2 Piekisämäki 4 Sockeiibaoka Virojoki 3
Mellungisby 2 Pielavesi 4 (Pitäjänm äki) 2 Vrrrat 4
M essukylä 2 Pietiarsiaani (Jakobistad) 4 Sortanlahtä 3 Vcdkantehdas 3
Mikkeli 3 Pthlajiavesi 4 Sortavala 3 Vuoksennisfca 3
Muonio 5 Piikkiö 2 Sotkamo 4 Värtsilä 4
M ustam äki 3 Pitkäranta 3 Sulkiava 3 Vönse (Vöyrd) 4
M uuram e 4 Pitäjänm äki

2
Suojärvi 4 Vöyri (Vör,a) 4

■VI y 11 yk oskent ehdas 3 (Socken backa) Suolahti 4 Yliisfcaro 4
Mänitisällä 2 Pori 2 Suonenjoiki 4 Ylitomio 5
M änttä 4 Porvoo (Borgä) 9 Sysmä 3 Ylivieiskia 4
M äatyluoto 2 Pudasjärvi 5 Säiniö 3 Ypäjä 2
NaantaU 2 Punkasalmi 3 Säikkijärvd 3 Abo (Turku) 2

N astola 3 Puumala 3 Taialintehdas (D.alsbruik) 2 Aggelby (Oulunkylä) 2
Niclkby 2 Pyhäjärvi 3 Tam m isaari (Ekenäs) 2 Äänekosiki 4

A három percnél hosszabb ideig tartó beszélgetéseknél percenként és a gyengeforgalmú 
órákban folytatott beszélgetések után az alábbi I—III. hasábok szerint a következő díjak 
számítandók:

Ha a díjegység
I. II. III.

az erős forgalmú 
órákban percenként 

szám ítandó

a gyenge forgalmú 
órákban az első három 

percért szám ítandó

a gyenge forgalmú 
órákban percenként 

szám ítandó

P f P f P f P f

18 85 6 30 11 35 3 80

21 55 7 20 12 95 4 35

22 85 7 65 13 "5. 4 60

24 20 8 10 14 55 4 85
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5a Finnország*

az I. díjövbe tartozó hivatalokkal ................ ................18 P 85 f
a II. „ . . . . . . ................21 „ 55 „
a III. ' i i 1.9 . . . .  . . ................22 „ 85 „
a IV. i i i i ) )  . . . . .. .. .. 22 „ 85 „

az V. 11 i i 11 . . . . . . ................24 „ 20 „

>
Távbeszélő központ Távbeszélő

Q
központ

>-o
Távbeszélőa központ Távbeszélő központ

ALajofcikylä 5
AiLamienii 5
A lberga (Leppävaara) 2
Antreia 3
Asiikkala 2
BiaggböiLe (Piaknmkylä) 2
Borga (Porvoo) 2
D alsbm k (Taalimtehdas) 2
Degerby 1
Dickursby (Tikkurila) 2
Ekemás (Tammisiaari) 2
Elisemviaara 3
Enso 3
Esbo (Espoo) 2
Espoo (Esbo) 2
Finns 2
Forssa 2
Gítmlakarleby (Kokkola) 4
Gramkulla 2
Gröndial 2
Haiaga (Haga) 2
Haiapamáki 4
Haga (Haagia) 2
1 laliila 3
Hamina 3
Hangö (Hanko) A 2

M anko (Hangö) 
Martomén 
H aukipudas 
Hcinola
Helsingfors (Helsinki)
H elsinki (Helsingfors)
H iitola
Hirvensalo
Hombaniemi
H uum ola
H yvinkää
Häm  eenlin na
Ii
I is,at mi
Tlmajoki
Iinatra
Impiliahmti
Ino
.Taakkima
Jakobstad  (Pietansiaari)
Joemsuu
Johannes
Joroine.n
Joutseilikä
Juamtemdas
.Tuva

2
3
5
3
2
2
3
2
3
3 
2 
2 
5
4 
4 
3 
3 
3
3
4 
4
3
4
3
4 
3

Jyväskylä
Järvenpää
K aakamo
Kaavi
Kaipiiainem
Kajiaiami
Kalló
Kamgaisaila
Kamneljárvi
Kamm us
Karhula
Karis (Karja«.)
Karjaa (Karis)
KarumJd
Kauhavia
Kaukjárvi
Kauksiamo
Kauliranta
Kcila (Kaia)
Kellomäki
Kcmi
Kcrava
Keuruu
Kiiminki
Kilo

4
2
5
4
3
4
5
2
3
4
3 
2 
2
5
4 
3 
3
5 
2
3 
5 
2
4
5 
2

Kirikkomummi
(Kyrkslätt)

Kiuiuvesi
Kivemnapa
Kiviniemi
Koivisto
Kok.emaki
Kokkola (Gamlabarlebv) 
Kolari 
KorpiLahti 
K o.Sik.i
Kotika
Kouvola
Kristiinamikaupuniki

(iKristimestad)
Kristinestiad

(K riiS'tiimamikaum un ki) 
Kromoby 
Kuivakamgas 
KudkikaLa 
Kuopio 
Kurkijoki
Kurtakko
Kymi
Kymintehdas

*o
Q

4
3
3
3
2
4
5 
4 2 
3
3

4

4
4
5
3
4 
3
5 
3 
3

Ezidőszerint beszélgetések csak gyengeforgalmu órákban vagyis 19 és 8 óra közt fo ly ta thatók .

Külön meghívás (préavis): kérhető.
Meghívásnak (avis d’appel) a rendeltetési he

lyen az ingyenes táviratkézbesítés körzetén 
kívül való kézbesítése: nem kérhető.

Távbeszélő előfizető neve vagy állomásának 
száma utáni tudakozódás (demande de 
renseignements): kérhető.

Gyengeforgalmú órák: 19—8 óra közt.
Finn távbeszélő névsorok megrendelhetők: 

Direction Génér ale des Postes et des Télé- 
graphes ä Helsingfors.

Sürgős (urgent) beszélgetés: váltható.
Igen sürgős (éclair) beszélgetés: váltható.
Meghatározott időre kért beszélgetés (com

munication fortuite á heure fixe): váltható.
Bérelt beszélgetés: úgy az erős, mint a gyenge

forgalmú órákban folytatható.
A gyengeforgalmú órákban folytatott meg

határozott időre kért, hosszútartamú be
szélgetés (communication fortuite ä heure 
fixe de longue durée échangée pendant la 
période de faible trafic): nem váltható.

Meghívás (avis d’appel): kérhető.

A magyar—finn távbeszélőforgalomban az összes magyar és az összes finn távbeszélő 
központok résztvesznek.

Finnország területe öt díjövre oszlik. Ezért a beszélgetési díjak — aszerint, hogy a be
szélgetés melyik finn díjövbe tartozó hivatallal történik, — Magyarország bármely központ
jától Jdindulólag, — a következők:



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

BUDAPEST 1939. JULIUS 11.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

36. szám.

T A R T A L O M
Megbízás.
V áltozás a csomagdíjszabásban Rom ániával való for

galomban.
A z Egyiptommal berendezett közönséges postautalvány 

és utánvételes csomagforgalom kiterjesztése Szudánra.
A  „Kisebb üzemi- és egyéb kiadások szám adásában“ 

elszámolható kiadások újabb megállapítása.
A  postautalványok ellenjegyzése körüli eljárás egy

szerűsítése.
A  P. Ü. Sz. 11. számú pótlékának szétosztása.
A  hivatalos levelezés átalányozására jogosultak név

jegyzékének helyesbítése.
V áltozás a Táviró-Díjszabás-ban.

Figyelmeztetés az állami táviróvezetékek megterhelési 
kim utatásának elkészítésére.

Üj m agyar-j ugoszláv távbeszélő viszonylatok m egnyitása. 
A  m. kir. postatakarékpénztár 1929. m ájus havi for

galma.
Postahivatal elnevezésében változás.
Forgalomköri változás.
Helyesbítés.
Kinevezés.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetm ények.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Megbízás.
30.826.

Dr. Zsögön Béla postafőigazgató a szegedi, 
Staár Ferenc postafőigazgatói címmel felruhá
zott postaigazgató pedig a pécsi postaigazgató
ság vezetésével bízatott meg.

Budapest, 1929. évi július hó 8-án.

Változás a csomagdíjszabásban Romániával 
való forgalomban.

ad 17.877.
A Romániába szóló csomagok díja a folyó 

évi július hó 15-től a következő:
1 kg-ig 
5 „

................  1.30 P

................ 2.— „
10 „ ................ 3.35 „
15 ,, ................ 4.90 „
20 „ ...............  6.35 „

A hivatalok a 
oldalon javítsák. 

Budapest, 1929.

Csomagdíjszabást 

évi július hó 6-án.

Az Egyiptommal berendezett közönséges posta- 
utalvány és utánvételes csomagforgalom kiter

jesztése Szudánra.
15.476.

A folyó évi július hó 15-től kezdve közön
séges postautalványok a nemzetközi forga

lomban előírt feltételek és díjak mellett Szu-; 
dánnak e rendelet végén közölt kimutatásban 
felsorolt postahivatalaival válthatók. Ugyan
csak a f. é. július hó 15-től kezdve Szudánnal 
az utánvételes csomagforgalom is megnyilik, 
amely forgalomban Szudánnak a csomagdíj
szabás 214. és 215. oldalán felsorolt valamennyi 
postahivatala részt vesz. Egy utalvánnyal küld
hető legmagasabb összeg mindkét irányban 40 
angol font, az utánvétel legnagyobb összege 
azonban mindkét irányban csomagonkint csak 
20 angol font.

Távirati utalványok nem válthatók.

Egyebekben a P. R. T. 1928. évi 41. számá
ban közzétett 40.701. sz. rendeletnek az Egyip
tommal való forgalomban a közönséges posta- 
utalványok váltására nézve előírt rendelkezé
sei, valamint az Egyiptommal való utánvételes 
csomagforgalomra nézve a P. R. T. 1929. évi 9. 
számában közzétett 10.237. sz. rendeletben fog
laltak a Szudánnal való forgalomban is irány
adók.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a 
P. R. T.-ban közzétett fent idézett rendeletek
nél, a Kivonatos Posta-Táviró-Távbeszélő és 
Radio-Dijszabás 34. és 40. oldalain „Utalvány
forgalom a következő országokkal van“, illető-
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leg „Utánvételes forgalom a következő orszá
gokkal van“ című kimutatásokban Egyiptom
nál, valamint a Csomagdíjszabás 74. oldalán 
Egyiptomnál b) alatt a 7-ik hasábban a követ
kező módon: „Utánv. 20 angol font“.

Kimutatás azokról a postahivatalokról, ame
lyek Szudánban a közönséges postautalvány és 
utánvételes csomagforgalomban résztvesznek.

Abri
Abuzabbad
Abu Hamad
Akobo
Argó
Aroma
Atbara
Bara
Barakat
Berber
Bor
Debba (Sudan)
Delgo
Dongola
El Damer
Diling
El Duem
El Fasher
El Obeid
Gallabat
Gambela
Gebeit
Gedaref
Geneina
Geteina
Hág Abdalla
Halfa
Hassa Heissa
Jebelein
Kabushia
Kadugli
Kaka
Kamiin
Kareima
Kassala
Khándak
Khartoum
Khartoum North

Ködök
Korti
Kosti (White Nile)
Makwar
Malakai
Mefaza (Sudan)
Melut
Merowi
Meshra el Rek
Mongalla
Nahud
Nasser
Nyala
Omdurman
Port Sudan
Port Sudan-Radio
Rahad
Rejaf
Renk
Roseires
Rufaa
Rumbek
Shendi
Shereik
Singa
Sinkat
Suakin
Talodi
Tendelti
Toinya
Tokár
Tonj
Urn Kedada 
Urn Ruaba 
Wad Medani 
Wau 
Zeidab

Budapest, 1929. évi július hó 6-án.

A „Kisebb üzemi és egyéb kiadások száma
dásában” elszámolható kiadások újabb meg

állapítása.
28.204.

A „Kisebb üzemi és egyéb kiadások szám
adásában“ elszámolható kiadások felülvizsgá
lása alkalmával tapasztaltam, hogy a P. P. U.
54. §., illetve a H. P. U. 5. 7. és 8. pontja ér
telmében elszámolható kiadásokon leiül más — 
ott meg nem engedett kiadásokat is elszámol
tak. Ez az eljárás egyrészt indokolatlan ügy- 
iratforgalmat okoz, másrészt a költségvetésileg 
megállapított hitelkeretek betartását veszé
lyezteti.

Ezek elhárítása érdekében az 1924. évi 
P. R. Tára 48. és 64. folyószámában megjelent 
14.405-, illetve a 22.843. számú rendeletekben 
foglaltak magyarázata, illetve kiegészítéseke- 
pen a következőket rendelem.

A postamesteri és kincstári postahivata
lok folyó évi július hó 1-étől kezdődően a 
„Kisebb üzemi és egyéb kiadások számadásá
ban“ csak az alább felsorolt és költségvetési 
rovatok és tételek sorrendjében csoportosított 
kiadásokat teljesíthetik és számolhatják el; 
még pedig:

a) A postamesteri hivatalok:

1. a személyzetnek járó 14 %-os postai ér
tékcikkárusítási jutalékot,

2. a személyzetnek járó 0.1%-os pénzügyi 
értékcikkárusítási jutalékot,

3. a személyzetnek járó 5 %-os portó juta
lékot,

4. a személyzetnek járó 20%-os hiánylati 
jutalékot,

5. Az értékcikkmagánárusoknak járó 1.5 
%-os postai értékcikkárusítási jutalékot,

6. Az értékcikkmagánárusoknak járó 1.5 
%-os pénzügyi értékcikkárusítási jutalékot,

7. a bizományba adott pénzügyi értékcik
kek után a városoknak és községeknek járó 
1%-os jutalékot,

8. a személyzetnek járó 0.4%-os pénzügyi 
értékcikkárusítói jutalékot.

b) A kincstári postahivatalok:

1. az üzemi jutalékot,
2. a személyzetnek járó % %-os postai ér

tékcikkárusítási jutalékot,



2ß. szám. 319

3. a személyzetnek járó K%-os pénzügyi 
értékcikkárusítási jutalékot,

4. a személyzetnek járó. 0.1 %-os pénzügyi 
értékárusítási jutalékot,

5. a személyzetnek járó 5%-os portó juta
lékot,

6. a személyzetnek járó 2%-os portó juta
lékot kicserélő hivataloknál,

7. a személyzetnek járó 20%-os hiánylati 
jutalékot,

8. irodai felszerelések (p. o. írómappák, 
vonalzók, szárítók, tintatartók stb.) költségeit 
igazgatósági engedéllyel,

9. hivatali helyiségek tisztántartásának és 
a mosatásnak költségeit az igazgatóságok által 
hivatalonként megállapított havi összegek ere
jéig,

10. a kéményseprési díjakat, vízdíjakat, 
szemétpénzt, pöcegödör tisztítási díjat,

11. a hivatali helyiségek fűtési költségeit 
(tüzelőanyag beszerzése, vasúti és fuvardíjat, 
favágatás költsége, a kályhák javítása és tisz
títása, fűtő költségei), az engedélyező igazgató- 
sági rendelet másolatának csatolása mellett,

12. a hivatali helyiségek világítási költsé
geit, világító testek beszerzési költségét.

13. kártérítéseket,
14. az éjjeli és kapupénzeket az engedélye

zett keretben,
15. a mozgó- és kalauzposták személyzeté

nek órapénzeit, kapupénzeit és éjjeli pótdíjazá
sát az engedélyezett mérvben,

16. pénzkezelési átalányokat az engedélye
zett keretben,

17. rendkívüli óradíjakat a rendkívüli éjjeli 
pénzekkel együtt az engedélyező igazgatósági 
rendelet csatolása mellett,

18. fogyasztási és üzemi anyagok, szerek és 
eszközök beszerzési költségeit az igazgatósá
gok által engedélyezett összeg (havonta annak 
lehetőleg egytizenketted része) erejéig,

19. bútorok és egyéb leltári tárgyak kisebb 
javítási költségeit igazgatósági engedély alap
ján,

20. hírlapkézbesítési átalányokat az enge 
délyezett mérvben,

21. az értékcikkmagánárusítóknak járó 
1.5% százalékos postai értékcikkárusítói juta
lékot,

22. az értékcikkmagánárusítóknak és a leg
alább 1000 darab vasúti fuvarlevelet egyszerre 
vásárló magánfeleknek járó 1.5%-os pénzügyi 
értékcikkárusítói jutalékot,

23. a vásárolt fuvarlevélürlapok után a vas
úti intézetnek járó 0.4%-os jutalékot,

24. a bizományba adott pénzügyi értékcik
kek után a városoknak és községeknek járó 
1%-os jutalékot.

A budapesti m. kir. távbeszélő díjbeszedő 
hivatalnak megengedem, hogy a felsoroltakon 
kívül a díjhátralékok peresítése folyamán fel
merült perköltségeket is saját hatáskörben a 
„Kisebb üzemi és egyéb kiadások számadásá
ban“ elszámolhassa, a budapesti távíró és táv
beszélő igazgatóság pedig az eddigi előzetes 
ellenőrzést ezentúl utólag a számadás közigaz
gatási felülvizsgálása alkalmával (szükség ese
tén a vonatkozó ügyiratok bekérése útján) gya
korolja.

A fent felsorolt kiadásokat a postahivata
lok az eddig is érvényben volt módozatok be
tartása és a szükséges záradékkal ellátott eset
leges mellékletek csatolása mellett, részben sa
ját hatáskörükben, részben igazgatósági enge
déllyel az 1304., illetve 1313. számú „Kisebb 
üzemi és egyéb kiadások számadása“ c. nyom
tatványon számadásba foglalják és a végössze
get havi számadásukban az eddig is követett 
eljárás szerint kiadásként elszámolják. Az el
számolás rendje tehát változatlan marad. Az 
1304. sz. nyomtatványt mindazáltal célszerűbb 
rovatbeosztással újonnan kiadom.

Külön hangsúlyozom, hogy annak, aki a 
nyugtákat, számlákat kifizethetési záradékkal 
ellátja, különös kötelessége ellenőrizni, vájjon 
ez okmányok valódiak-e, a felszámítás helyes-e 
és hogy a fizetésre való kötelezettség valóban 
fennáll-e? Nem elég továbbá a beszerzés meg
történtét vagy a munka elvégzését, hanem azt 
is kell ezeken az okmányokon igazolni, hogy a 
beszerzésre vagy a munka elvégzésére feltét
lenül szükség volt.

A postahivatalok a fentebb tételesen fel
sorolt kiadásokon kívül más kiadást sem be
szerzés, sem javítás, sem fizetés címén nem tel
jesíthetnek

A ..Kisebb üzemi és egyéb kiadások szám
adásáénak közigazgatási felülvizsgálása alkal
mával az igazgatóságok ebben a számadásban 
netán felvett minden más tételt tegyenek kifo
gás tárgyává és az érdekelt hivatalokkal szem
ben szigorúan járjanak el, szükség esetén az in 
tézkedő alkalmazottakat, elsősorban a hivatal- 
vezetőt, illetve postamestert anyagilag is te
gyék felelőssé.
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E kiegészítést a postahivatalok az elől idé
zett rendeleteknél jegyezzék elő és ehhez szi
gorúan alkalmazkodjanak.

Az ellátmányszámadást vezető postai szer
vekre vonatkozóan külön rendelettel intézke
dem.

A vidéki autóbuszüzemvezető hivatalok 
egyelőre az 1304. sz. nyomtatványon vezessék 
üzemszámadásaikat, de ezekben az üzem kü
lönleges kiadásait (órabéreket, gépkocsiveze
tők mellékilletményeit, accumulatortöltés költ
ségeit stb.) is elszámolhatják. Ezeknek a szám
adásoknak a közigazgatási felülvizsgálásra az 
1926. évi P. R. T. 9. számában közzétett 1780. 
sz. rendelet határozmányai az irányadók.

Budapest, 1929. évi július hó 1-én.

A postautalványok ellenjegyzése körüli eljá
rás egyszerűsítése.

30.350.

A felvett postautalványok ellenjegyzésével 
kapcsolatos teendők (P. K. U. 22. §. II. 5. pont) 
egyszerűsítése céljából jövőben az ellenjegy
zéssel megbízott postai alkalmazottat felmentem 
attól a kötelezettségtől, hogy az ellenjegyzés 
alkalmával az általa ellenjegyzett postautal
ványtételeket az utalványbevételi naplóban 
összeadja és a végösszeget a napló indítási zár
latában feltüntesse.

Az ellenjegyzés alkalmából tehát az ellen
jegyző az utalványbevételi indítási záradéká
ban a jövőben csak az ellenjegyzés idejét (óra 
és perc), az indítás számát, az ellenjegyzett 
utalványok kezdő s végső tételszámát és darab
számát írja be s végül ezeket az adatokat sa
játkezű aláírásával látja el.

A naplóban ellenjegyzett utalványtételek 
utólagos helyesbítésével űzhető visszaélések 
megakadályozása céljából az ellenjegyző tarto
zik a naplóban esetleg javított tételek mellett 
a javítás igazolásául a jegyzet rovatban a he
lyes összeget újból kiírni és aláírását ennél a 
tételnél külön alkalmazni.

Az ellenjegyző a betelt naplóíveket már 
nem adja vissza a felvevőnek, hanem azokat 
közvetlenül a pénztárosnak adja át (esetleg a 
napi zárlat elkészítéséig ő őrizi zár alatt). 
Azoknak a még be nem telt naplóknak a téte
leit, amelyek a felvevőhöz visszakerültek, az 
esti zárlatkor különös gonddal kell felülvizs

gálni és az ellenjegyző aláírásával nem igazolt 
javítások okát haladéktalanul tisztázni kell.

Félreértések elkerülése céljából közlöm, 
hogy a befizetett utalványok s a lerótt díjak 
napiösszegét a napi zárlatkor továbbra is meg 
kell állapítani és ez alkalommal a bevételi nap
lóban a napiösszegét (a pengőket betűkkel, a 
filléreket számokkal) az utolsó bejegyzés alatt 
ki kell írni és ezt az összegező tisztviselőnek 
sajátkezű aláírásával is el kell látni.

Budapest, 1929. évi július hó 8-án.

A P. Ü. Sz. 11. számú pótlékának szétosztása.
27.747.

A P. Ü. Sz. helyesbítésére vonatkozó 11. 
számú pótlék megjelent.

A pótlékot úgy a díjmentes, mint a vásá
rolt P. Ü. Sz. példányok tulajdonosai között 
díjtalanul hivatalból osztatom szét, illetve 
utóbbiak díjmentesen káphatják 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 helyekre ragasszák be.

Budapest, 1929. évi június hó 22-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 
névjegyzékének helyesbítése.

27.625.
A „M. kir. államépítészeti hivatalok kincs

tári építményeinek építési és karbantartási osz
tályai (Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, 
Pécs, Szeged. Debrecen, Miskolc)“ és a „M. kir. 
állami épületkezelőségek“ című szervek idő
közben megszűntek, a szintén megszűnt „M. 
kir. állami építési anyagraktár“ helyett pedig a 
„M. kir. műszaki anyagraktár“ szerveztetett, 
amely nem a honvédelmi, hanem a kereskelem- 
ügyi minisztérium hatásköre alá tartozik.

Ebből kifolyólag a folyó évi P. R. T. 20. 
számában közzétett 22.120. sz. rendeletnek az 
említett szervek előjegyzésére vonatkozó hatá- 
rozmányait hatályon kívül helyezem. Felhívom 
a postahivatalokat, hogy a P. R. T. 1924. évi 51. 
számában közölt 17.516. sz. rendeletben közzé
tett névsor VII. részének 40., 44. és 47. tételét 
töröljék és a fentieknek megfelelően ugyanezen 
névsor VIII. részének 57. tételeként jegyezzék 
elő ,,M. kir. műszaki anyagraktár Budapest“ c. 
szervet.

Budapest, 1929. évi június hó 26-án.
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Változás a Táviró-Díjszabás-ban.

24.344.
■

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én | 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 13. oldalon Marokkó Spanyol hivatalok: 
Alcazarquivir stb. szódíja a via. Italcáble és a j 
via Brest-Dakar vagy Tvia Teneriffe-Dakar j 
hasábban 73 f. helyett 81; ugyanennek szódiíja j 
a via Eastern 81 f.

A 14. oldalon Portugál—Kelet-Afrika: c) ; 
Nvasszatársaság hivatalai Mozambique kerü
letben szódíja a via Empiradio hasábban 3.19 
helyett 3.30.

A 23. oldalon Brazília: 1. Pernambuco szó
díja via Radio-Varsovie 3.51 helyett 2.88.

A 28. oldalon Surinam-nál a via Radio- 
France—Barbados radio útirány és díjtétel tör
lendő.

Budapest, 1929. évi július hó 5-én.

Figyelmeztetés az állami táviróvezetékek meg-
terheiési kimutatásának elkészítésére.

30.610.

Az állami táviróvezetékek és táviratok 
közvetítésére felhasznált áramkörök megterhe- 
lési adatait a postahivatalok a P. T. Sz. Gy.
IV. rész 91. f. száma alatt közzétett 18.242/ 
892. sz. rendelet értelmében f. évi augusztus 
havában is pontosan gyűjtsék össze s az előírt 
kimutatásba foglalva, az adatgyűjtés befeje
zése után előttes igazgatóságaikhoz terjesz- 
szék fel.

Az igazgatóságok az adatokat összesítve, 
jelentés nélkül terjesszék fel.

Budapest, 1929. évi július hó 5-én.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

30.033.

A folyó évi július hó 10-én a forgalmat a 
következő új magyar-jugoszláv távbeszélő vi
szonylatban megnyitom:

A m agyar távbeszélő 
központ neve

A külföldi távbeszélő 
központ neve

Beszélge
tési díj

F I T

B udapest Baska (Besca) 4 73
,, D ubrovnik (Raguza) 6 05

K raljeviea (Portore) 4 75
Krk (Veglia) 4 75
M alinska 4 75

, . Növi 4 75
,, Selce 4 73

Sibenik (Sebenico) 4 73
Pécs Baska (Besca) 3- 33

K raljeviea (Portore) 3 53
,, M alinska 3 55
,'v Növi '  3 55

Rab (Arbe) 3 55
.. Selce 3 55

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
kiadott „Távbeszélő-Díjszabás“-t az új viszony
latok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi július hó 5-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1929. május havi 
forgalma.

4974/eln.

A takaréküzletben a betétek összege 
1,632.263 P 35 fillérrel haladta túl a visszafize
tések összegét. A betétek állománya ezzel 1929. 
évi május hó végén 47,089.694 P 54 fillért tett 
ki. A különleges takarékbetétek álladéka a 
fenti álladókban 6,344.052 P 94 fillérrel szere
pel. A betevők száma e hóban 2722-vel gyara
podott s összes számuk e hó végén 1,363.400 
volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ösz- 
szege 17,063.999 P 22 fillérrel múlta felül a visz- 
szafizetések összegét. A csekkbetétek állomá
nya ezzel 1929. évi május hó végén 218,033.150 P 
09 fillért tett ki. A csekkszámlatulajdonosok 
száma e hóban 103-al növekedett s a fennálló 
csekkszámlák száma e hó végén 43.371 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,110.904 tétel s 
1,299.573.677 P 95 fillér, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 265,092.844 P 63 fillér 
volt.

Az értékpapír-üzletágban 1929. évi május 
hó végéig kiállíttatott 271.565. járadékköny
vecske, forgalomban volt e hó végén 91.695 da
rab. Az intézet értékpapír állománya különféle 
értékpapírokban és záloglevelekben 1929. évi
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május hó végén 55,962.777 P 18 fillér névértéket 
tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalmában e hóban 184.134 darab új zálog
felvétel történt 4,637.104 P kölcsönnel és 
162.906 darab zálogkiváltás 3,814.204 P kölcsön- 
visszafizetéssel.

A zálogálladék 1929. évi május hó végén 
789.281 darab volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 21,227.020 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3041 darab, kényszerárverésre pedig 
6559 darab különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 7782 darab, a befolyt 
vételár 176.196 P 33 fillér volt.

Budapest, 1929. évi június hó 28-án.

Postahivatal elnevezésében változás, 
18.728.

Nógrádkövesd pu. postahivatal elnevezé
sét a hivatalnak a községbe történt behelyezése 
következtében Nógrádkövesdre változtattam 
meg.

Budapest, 1929. évi július hó 1-én.

Forgalomköri változások.
27.348.

Rákosanna-telep (Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., központi j.) ügynökség ellenőrző hivatala 
ezentúl Cinkota.

A Helységnévtár, a Postahivatalok és 
Postaügynökségek Névsora, valamint az Irá
nyítási Füzet adatai ennek megfelelően helyes
bítendők.

Budapest, 1929. évi június hó 20-án.

Helyesbítés.
ad 8997.

A P. R. T. f. évi 22. számában megjelent 
8997. sz. rendelet 1. sorában „41“ helyébe 
„45“-öt kell írni.

Budapest, 1929. évi július hó 8.

Kinevezés.
29.021.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:
1. végleges minőségű poktasegédmérnö- 

kökké: Klucsik Vilmos, Tamási Lajos, Faller 
László, Stúr Iván, Budinszky Károly és Cso- 
both Róbert Ödön ideiglenes II. osztályú posta
tiszt, okleveles építészmérnök, mérnök, illető
leg gépészmérnököket,

2. ideiglenes minőségű II. osztályú posta
altisztekké: László István székesfehérvári, Laj
tos Ferenc, Eperjessy Árpád, Konkoly András, 
Hackstock János, Hegedűs Antal szentgáli, 
Varga Imre mocsai, Dezső József, Paulusz Ár
pád, Fodor István tiszaujfalusi, Horváth János 
szemenyei, Jakovits István, Szeleczki Pál, 
Győré József, Bognár Vencel, Németh János 
rónadfai, Bóvári Sándor, Bóvári János, Varga 
Pál dávodi, Aradi Flórián, Klein Ferenc adonyi, 
Szalai Gyula alsóőrsi, Bereczky Antal, Kövér 
József, Lerch Henrik, Pap János magyaralmási, 
Takács János sárszentmihályi, Tóth József 
vérségi, havibéres kocsisokat, Szili László, Mol
nár Sándor uzborjádi, Pintér János, Fekete Má
tyás, Stalberg István, Hamalik István, Juhász 
Pál ceglédi, Székelyi István, Horváth István 
sárkeresztúri, Miloszrdni Mihály, Bojsza 
Gyula, Hundzsa Imre, Ones János, Kiss Antal 
rákócifalvai, Illinger József, Légrádi Géza, Ba- 
likó István, Szűcs Ferenc szegedi, Réder János, 
Juhász József, Herczeg Ferenc, Nagy József 
parádi, Vasas György, Vrábel István, Mis- 
kolczi János, Freier Richárd, Márton Géza, 
Mátyus Ferenc, Szakács Antal, Freier Pál, Bo
ros Ferenc, Tilli Antal, Tóth Gyula nagycsö- 
mötei, Mór István, Deák István, Lábadi Ferenc, 
Sinka Antal, Hornyák Pál, Józsa Géza, Kocsi 
Dénes, Kocsis István, Tuska Mátyás, Keller Jó
zsef, Takács Ferenc pécsi, Winecker Henrik, 
Kántor Ferenc, Varga András gyulai, Csuka 
József, Harner Ferenc, Németh Ferenc lövői. 
Teleki László, Gábor István, Pálinkás János 
faddi, Kotta Kis József, Lukács Ottó, Márton 
Mihály, Soltész András, Bajer Antal, Éger 
Dezső, Bojnár Mátyás, Szabó István pápai, 
Kastóczki János, Weibl Sándor, Mocskos Jó
zsef, Kocziszki András, Villám Lajos, Farkas 
Ferenc, Kocsi András, Koronics György, Klim- 
kovics Elemér, Prenner Lajos, Baracsi Imre, 
Kustos István, Gál János köröstarcsai, Dia Já- 
nos, Szarka Mátyás, Paulusz Pál, Szabó István 
kiskunfélegyházai, Kocsó József, Forgó Imre,
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Nagy Béla budapesti, Sápy Imre, Weisz Lajos, 
Beszterczán György, Bencsik József, Bezerédi 
Mihály, Gyurák Béla, Kondacs János, Pozsár 
Gyula, Bognár Mihály, Mikó József, Táborosi 
József, ifj. Ábrahám József, Bors László, Bottá 
D. Mátyás, Kéry Gyula, Mirák István, Pelbárt 
Gyula, Gaál Benedek, Tremmel Nándor, Liszik 
Pál, Németh István budapesti, Szőke Sándor 
budapesti, Takács István hatvani, Jankó Ká
roly, Pap Kálmán, salföldi, Prack Zsigmond. 
Vadász János, Sütő Sándor, Weingart Nándor, 
Kántor János, Bálik Ferenc, Hegyi Kálmán, 
Nagyiván József, Pestalits István, Chabada 
Gyula, Csekei Gyula, Dorner Károly, Fejős Já
nos, Fenekes Mihály, Kredits József, László Fe
renc perkátai, Matyó Sándor, Mód István, 
Nagy János lovasberényi, Németh József 
nagycsákányi, Pandúr Antal, Pécz Sándor, 
Sinka Márton, Szabó József rábasömjéni, Szép 
Lajos, Varga Ferenc budapesti, Tóth István 
esztergomi, Gallai József, Béres János, Gyur- 
csek József, Katona Imre, ifj. Mayer József, 
Márkus Zoltán, Romsits Vencel, Szalisznyó 
István, Takács János budapesti, Oláh Gyula, 
Otmájer Bertalan, Nagy Sándor rákoscsabai, 
Daumier József, Fényszarusi László, Nagy Béla 
újpesti, Polják Pál, Benkő János, Kovács Mi
hály vámosgyörki, Rajcsányi József, Baranyai 
József, Gyukin Sándor, Harányi János, Mózes 
Jenő, Polgár Sándor, Szabó István rákospalotai, 
Varga József nagykátai, Cserta István, Fábián 
Lajos, Hunfalvi Béla, Kókai Sándor, Kovács 
József, Tenner János, Takács Lajos, ifj. Franta 
András, ifj. Rózsa Sándor, Mász János, Szabó 
Lajos békéscsabai, Takács János makói és 
Csányi István havibéres kisegítő szolgákat.

Budapest, 1929. évi június hó 27-én.

Személyzetiek.

29.028.

a) Kineveztettek postamesterekké:
1. a vezérigazgatósági kerületben:

Andrássy Klára kiadó Litkére, Bajer Klára 
kiadónő Bujákra, vitéz Bartha Istvánné szül. 
Zsurkay Irén volt postaügynök Ipolytarnócra, 
László Istvánné szül. Pápay Margit Keszegre, 
Nagy Teréz kiadónő Vácszentlászlóra, Senkey 
Jolán kiadónő Homokterenyére, Szikora Ilona 
kiadónő Kósdra,

2. A debreceni igazgatóság kerületében:

Özv. Faludi Györgyné szül. Tóth Gizella 
Erdőhorvátra, Gaál Károlyné szül. Kulcsár Ida 
kiadónő Taktaszadára, Koncz Janka kiadónő 
Alsóbereckire, özv. Orosz Miklósné sz. Károsi 
Jolán kiadónő Jásztelekre, Róka Teréz kiadónő 
Nyíracsádra.

3. A pécsi igazgatóság kerületében:

Vitéz Bolhóy Jenőné Vonyarcvashegyre, 
Elekes Lajos kiadó Magyarszentivánra, Kandi 
Gabriella kiadónő Kehidára, Kiss Károlyné sz. 
Boda Jolán kiadónő Rinyaszentkirályra, Pén
tek Jolán kiadónő Gyulakeszire, Reiha Anna 
kiadónő Zalacsányra, Szíj jártó Franciska ki
adónő Zalabaksára, Vadas János kiadó Vár
aljára, Vizy Ilona kiadónő Murakereszturra.

4. A soproni igazgatóság kerületében:

Hoffmann Erzsébet kiadónő Vaszarra, Né
meth Teréz kiadónő Hédervárra, Szántó Etel 
kiadónő Szentpéterfára, Tóth Gyuláné szül. 
Nagy Julia kiadónő Öttevényre.

5. A szegedi igazgatóság kerületében:

Csincsák Lujza kiadónő Kisszállásra, Mil- 
vius Viktória kiadónő Szakmárra, Reiner Valé
ria kiadónő Katymárra.

b) Áthelyeztettek a következő postamesterek, 
illetve postamesternők:

Csécsy Sámuelné szül. Csaballa Terézia 
Nyíracsádról Budapest 99. sz. hiv-hoz, Háver- 
land Károly Hédervárról Hegyeshalomra, 
Heckinger Julia Hetesről Pécs 7. sz. hiv-hoz, 
Kerepeczky Sándor Alattyánról Gyulavárira, 
Páldy Lászlóné szül. Herz Gizella Vácszent- 
lászlóról Taksonyra, özv. Polgár Andorné 
Hosszúhetényről Szatymazra, Rumpf István 
Gyulaváriról Alattyánra, Scheich István Gara- 
boncról Kiskorpádra, Sümegi Józsefné Nagy- 
gyimótról Hódmezővásárhely 3. sz. hiv.-hoz, 
Szeneth Jánosné sz. Schédl Paula Peszéradács- 
ról Nagyfügedre, Tarlós Margit Murakereszt- 
turról Piszkére, Tóth Józsefné sz. Gaál Gizella 
Csépről Peszéradácsra,
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c) Lemondottak:
Gribács Ignác Annavölgyibánya-Sárisáp 

pályaudvari, Heilmann Béláné szederkényi, 
Horváth Gyula balatonkeresztúri, Koller Te
réz vaszari, özv. Kraupa Ágostonné szőllősgyö- 
röki, Presits Antal nágócsi, Reiner Zzigmond- 
né katymári, Tóth Gyula öttevényi, özv. Tö
rök Józsefné kötegyáni, Traub Emilné kiskor
pádé Varrók Pál királdi, Wenk Flórisné kis- 
szállási postamesterek, illetve postamester- 
nők.

d) Kinevezése visszavonatott:
Nika Gizella diszeli postamesternőnek.

e) Elbocsáttatott:
Bősze Anna bogyoszlói, özv. Réti Károlyné 

Veszprém 2. sz. hiv., Vörös Zsigmondné szül. 
Vörös Ilona domonyi postamesternők.

f) Meghaltak:
Guoth Kálmán felsősegesdi, özv. Kopácsy 

Györgyné szül. Horváth Anna zalabaksai, özv. 
Kovács Lajosné szül. Szabó Ilona nagydorogi, 
Kovács Margit szatymazi, Lakatos Mihály ván- 
csodi és Natta Vilma felsőörsi postamester, il
letve postamesternők.

Budapest, 1929. évi július hó 2-án.

Pályázati hirdetmény.
20.642

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

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.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellet*.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi július hó 31-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1929. évi július hó 3-án.

Évi járandóság Szállít:
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Pályázati hirdetmény.
9.203.

postaügynöki állásra, szerződés mellett.

P
os

ta
ig

az
ga

tó
sá

gi
ke

rü
le

t

A
postaügynökség

neve
Je

lle
ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság S z á I l i t

m
un

ka
ju


ta

lé
k

sz
ál

lí
tá

si
át

al
án

y

fa
lu

zó
 l

e
vé

lh
or

dó
i 

át
al

án
y

hova

tá
vo

ls
ág

milyen já ra tta l

na
po

nt
a

há
ny

sz
or

pengő km

Fertőendréd Petőházai

..

Co (eh. Petőházai P- Sopron 204 — — cukorgyári 2 gyalog 1-szer
ao cukorgyár) postahivatalhoz

cn

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények, 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felsze
relve az 1. hasábban felvett postaigazgatóság

hoz az 1929. évi július hó 31-ig nyújtandók be. 
Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 
1. számában.

Budapest, 1929. évi július hó 6-án.

Kimutatás
*

a létszámból torolt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és 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

So
pr

on

Stach György hiv. kisegítő Győr
1882. Vasvár Követelményeknek 

nem felelt meg.

Betöltendő kiadói állások.
Bösárkányi postahivatal augusztus 15-től 

szeptember 15-ig perfekt kiadót keres helyette
sítésre, aki önállóan vezet hivatalt. Fizetés 
50 P és útiköltség, teljes ellátással.

Számadásban és mindhárom szakban jártas 
kiadónőt keresek július 15-ére, fizetés, lakás, 
mosás nélkül üzemivel 58 pengő. Ellátással. 
Szíves megkeresést kér: Postahivatal, Kará-
csond.

Kiadói állást keres.
Számadástételre képesített, több évi gya

korlattal biró férfi-kiadó azonnal állást vállal. 
Szíves megkeresést kérek postakiadó, Pester
zsébet, Bánffy-utca 8. szám.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchom J.
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

BUDAPEST 103». JULIUS 18.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

2 7 .  szám.

T A R T
Szent István-bélyegek foirgadombabocsátása.
M átyásföld-Repülőtéren postai vám közvetítő szol

gálat berendezése.
Légipostaforgalom Egyiptom, Palesztina, Irak, Per

zsia és Brit-India felé.
A z Egyesült-Államok által A usztriába távirányítót! 

csomagok díjának visszajelentése.
Külföldre szóló közönséges postautalványok felvé

telének kiterjesztése.
U tán  vé teles cső ma g f or g al < unban résztvevő görög 

postahivatalok.
Államadóssági kölcsönkötvényekhez tartozó kam at

szelvények beváltása körül észlelt rendellenességek.

A L O M
V áltozások a  mozgó- (kalauz-) posták, jegyzékei® 

m enetek és postaszállításira felhasznált uatóbuszjáratok 
jegyzékében.

Máié község nevének megváltoztatása.

Uj postahivatal m egnyitása.

Időszaki postaügynökség megnyitása.

Kinevezés.

K im utatás elveszett igazolójegyekről.

Pályázati hirdetmény’ postaügynöki állásra. 

B etöltendő állások.

Kiadói állást keresnek.

Szent István-bélyegek^ forgalomba bocsátása.
28.696.

A közelgő Szent István ünnepségekkel 
kapcsolatban folyó évi augusztus hó 1-én, a ta
valyi Szent István-bélyegekkel azonos rajzú, de 
azoktól eltérő színű bélyegek bocsáttatnak for
galomba.

Rajzuk leírását a P. R. T. 1928. évfolyamá
nak 28-ik számában közzétett 27.289. számú 
rendelet tartalmazza. A 8 filléres bélyeg színe 
lila-vörös, a 16 filléresé ibolya, -a 32 filléresé 
világosokker. A vízjel azonos a múlt évivel.

Folyó évi augusztus hó 1-től kezdve a hó 
végéig minden postahivatal, postaügynökség, 
postai értékcikkárusítóhely a most forgalom
ban levő 8, 16 és 32 filléres bélyeg helyett 
csakis ezeket a bélyegeket árusíthatja, a rendes 
8, 16 és 32 filléres bélyegek azonban ez idő alatt 
is érvényben maradnak s így azokat bérmente
sítésre akadálytalanul fel lehet használni.

Az értékcikkraktár folyó évi július hó vé
géig minden postahivatalt el fog látni elegendő 
mennyiségű Szent István-bélveggel. Pótrendelést 
Írem lehet tenni.

A múlt évi augusztus havában forgalom
ban volt zöld színű 8 filléres, narancs-vörös szí
nű 16 filléres és kék színű 32 filléres Szent Ist- 
ván-bélyeg bérmentesítésre nem alkalmas s ha 
ilyenek a postaküldeményekre felragasztaná
nak, azokat érvényteleneknek kell tekinteni s 
nem szabad lebélyegezni sem.

Szeptember hó 1-én a megmaradt Szent 
István-bélyegeket a postahivatalok vonják be 
az ügynökségektől, értékcikkárusoktól és saját 
készletükkel együtt bizonylatpár kíséretében 
értékküldeményként legkésőbb 1929. évi szep
tember hó 15-éig a m. kir. posta értékcikkrak
tárába küldjék be és a beküldött bélyegek ér
tékét a folyó évi szeptember havi postai ér
tékcikkmérleg „Beszolgáltatott értékcikkek' 
című tétele alatt felmentéskép állítsák be.

A m. kir. posta értékcikkraktára a beszol
gáltatott Szent István-bélyegek készletét a 
postavezérigazgatóságnak jelenti be.

A folyó évi Szent István-bélyegek folyó év 
december hó végéig bérmentesítésre felhasz
nálhatók.

A közönség birtokában esetleg megmaradt
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folyó évi kiadású Szent István-bélyegeket a 
postahivatalok kötelesek 1930. évi január hó 
végéig más forgalomban maradt postabélyegre 
díjtalanul becserélni.

A becserélt Szent István-bélyegeket 1930. 
évi február hó 15-éig az előbb leírt módon kell 
beszolgáltatni s elszámolni.

Budapest, 1929. évi július hó 8-án.

Mátyásföld-Repülőtéren postai vámközvetítő 
szolgálat berendezése.

ad 29.745.
A légiposta útján érkező postacsbmagok 

gyors továbbításának és kézbesítésének bizto
sítása céljából a Mátyásföld-Repülőtér posta- 
hivatalnál (a Budapest 42. sz. postahivatal ki- 
rendeltségénél) — am . kir. központi vámigaz
gatósággal egyetértőén — a folyó évi július hó 
16-tól kezdődően postai vámközvetítő szolgá
latot rendeztem be. A vámszemlét a Mátyás
föld-Repülőtéren szolgálatot teljesítő fővámhi
vatali kirendeltség végzi.

A Mátyásföld-Repülőtér postahivatal a 
légipostán érkező csomagzárlatok átvételét és 
a vámközvetítő szolgálatot a kiadott külön uta
sítás értelmében végzi és vámhivatal elé állítja 
nemcsak a hivatal kézbesítési kerületébe, ha
nem az ország területén bárhová szóló sommás, 
kézi és betétcsomagokat, a fővámhivatalba 
címzett csomagok kivételével.

A más hivatal kézbesítőkerületébe szóló 
csomagokat — ideértve a Budapestre szóló 
Csomagokat is — vámutánvételi lappal felsze
relve továbbítja.

A kicserélőszolgálatra vonatkozó levelezés 
elintézése a Budapest 78. sz. postahivatal teen
dője marad.

Jegvezzék elő a hivatalok a változást a P. 
R. T. 1922. évi 86. számában közölt 33.073. 
Számú rendelet 4. pontjánál.

Budapest, 1929. évi július hó 15-én.

Légípostafotgalom Egyiptom, Palesztina, Irak, 
Perzsia és Brit-India felé.

ad. 27.019.
London és Karachi között hetenkint egy

szer angol légipostajárat közlekedik, amely út
ján a svájci postaigazgatás közvetítésével folyó

évi július hó 18-tól kezdve Magyarországból is 
küldhetők közönséges és ajánlott légipostakül
demények Egyiptom, Palesztina, Irak, Perzsia 
és Brit-India felé.

A légijárat menetrendje a következő:
Szombat London (Croydon) ind. 10.30

Basel (Sternenfeld) érk. 17.00
Basel (SBB) ind. 21.35

V asárnap Chiasso érk. 3.55
>> ind. 4.35

Genua P. P. érk. 9.20
Genua légikikötő ind. 10.30
Ostia érk. 13.30

ind. 14.30
Nápoly érk. 15.45

Hétfő Nápoly ind. 7.45
Corfu érk. 13.15
Athen érk. 17.30

Kedd Athen ind. 10.30
Tobruk érk. 16.00

Szerda Tobruk ind. 6.00
Alexandria érk. 11.30

»> ind. 14.05
Gaza érk. 17.20

Csütörtök Gaza ind. 6.30
Bagdad érk. 15.00

ind. 15.45
Basra érk. 18.45

Péntek Basra ind. 6.00
Buschir érk. 9.00

»» ind. 9.45
Lingeh érk. 14.10

>> ind. 14.55
Jask érk. 17.15

Szombat Jask ind. 7.30
Gwadar érk. 12.35

»> ind. 13.55
Karachi érk. 17.15

A légipostái küldeményeket Budapesten 
legkésőbb pénteken este, illetve a Budapest 72. 
sz. postahivatalnál szombaton reggel 4 óráig, 
vidéken pedig legkésőbb csütörtökön este kell
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postára adni, hogy azokat a Budapest 72. sz. 
postahivatal a szombat reggel 6 óra 15 perckor 
induló repülőgéppel továbbíthassa.

A küldemények légipostái pótdíjára nézve 
1. a P. R. T. jelen számához csatolt fedőlapot. 
Ezt a fedőlapot a postahivatalok a Kivonatos 
Posta-, Táviró- és Rádió-Díjszabás 22. és 23. 
oldalai közé ragasszák be. A Díjszabás 22. ol
dalán pedig a légipostái zónák felsorolásánál a
IV. zónát töröljék. Ugyanígy keresztvonással 
töröljék a légiposta igénybevételére vonatkozó 
hirdetményen is a IV. zónát. A törléseknél je
gyezzék be jelen rendeletem keltét és számát.

Budapest, 1929. évi július hó 12-én.

Az Egyesült-Államok által Ausztriába 
tévirányított csomagok díjának visszajelentése

30,311.

Utalással a P. R. T. 1928. évi 36. számában 
megjelent 32.132. sz. rendeletre értesítem a hi
vatalokat, hogy ezentúl az utánküldő osztrák 
kicserélőhivatalok nem fogják többé az Észak- 
amerikai Egyesült-Államok által tévesen 
Ausztriába küldött, de Magyarországba szóló 
csomagok szállítólevelein az eredeti rovatolási 
adatokat közölni. Ehelyett az osztrák igazgatás 
az osztrák-magyar viszonylatban is az Ausztriá
ba tévirányított, de Magyarországba szóló cso
magokról negyedévenkint kimutatást készít, 
melynek alapján a központi számvevőség fogja 
a Magyarországnak járó csomagvégdíjat az 
Egyesült-Államoktól igényelni.

Az osztrák kicserélőhivatalokkal összeköt
tetésben álló kicserélőhivatalok (ezidőszerint 
Bp. 78., Győr 2., Sopron 2.) az ily tévirányított 
csomagokat foglalják jegyzékbe és a jegyzéket 
terjesszék fel a központi számvevőséghez.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a fent idézett 
rendeletnél, azonkívül ugyancsak a fentidézett 
rendelet 3. bekezdésének végén a „Postfach
rechnungsdepartement I. Wien” címet helyes
bítsék „Post-Fachprüfungsstelle I. Wien" cím
mel.

Budapest, 1929. évi július hó 10-én.

329

Külföldre szóló közönséges postautalványok 
felvételének kiterjesztése.

30.186.
A külföldre szóló közönséges postautalvá

nyok felvételével folyó évi augusztus hó 1-től 
kezdve az összes, vagyis a távírdával vagy táv
beszélővel nem egyesített postahivatalokat is 
felhatalmazom.

Ezzel kapcsolatban felhívom a központi 
táviróhivatalt, hogy folyó évi július hó 31-én 
központi körözvényben a külföldi fizetési esz
közökre vonatkozó teljes árfolyamtáblázatot 
adja le.

Az utolsó távirdahivatalok kötelesek jövő
ben az árfolyamokra vonatkozó központi kö- 
rözvények szövegét postai úton, a legelső indí
tással a körzetükhöz tartozó távírdával vagy 
távbeszélővel nem egyesített postahivatalokhoz 
eljuttatni. Ha az utolsó távirda vasúti táviró ál
lomás, a közvetítő távirdahivatal tartozik a 
központi körözvényt a vasúti távirda körzeté
hez tartozó postahivatalok címére a vasúti táv
íróhoz táviróvezetéken továbbítani.

Ezt a változást a postahivatalok a Kivona
tos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díj
szabás XVII. tudnivalók 1. pontjánál jegyez
zék elő.

Budapest, 1929. évi július hó 11-én.

Utánvételes csomagforga’omban résztvevő, 
görög postahivatalok.

30.031.
Hivatkozással a P. R. T. 1928. évi 37. szá

mában megjelent 37.479. sz. rendeletre értesí
tem a postahivatalokat, hogy folyó évi augusz
tus hó 1-től kezdve Görögországba utánvéte- 
les csomagokat a következő postahivatalokhoz 
lehet felvenni:

Achai’a, Aigina, Aghios Nicolaos (Crete), 
Agrinion, Alexandronopolis, Aliverion, Amalias, 

’ Amaroussion, Amphilochia, Amphissa, Andrit- 
saina, Andros, Astakos, Argos, Argostoli, Arta, 
Amyntaion (Ex-Sorovits), Athénes (Syntagma), 
Athinai, Calamai, Chalkis, Chania, Chios, Co- 
motini, Derveni, Dimitsana, Didimothihon, 
Drama, Eghion, Edessa, Elásson, Elefsis, Fi- 
liatral Fiorina, Gargaliani, Gastouni, Genitsa, 
Grevena, Ghytion, Ierapetra, Ioannina, Iraklion 
(Crete), Ithaki, Kavalla, Kalavryta, Kallithea
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(Athénes), Kalloni, Karditsa, Karlovassi, Kar- 
penissi, Karyai, Karystos, Kastoria, Kastron- 
Limnas, Katerina, Kerkyra, Kífissia, Kiaton, 
Korinthos, Kosani, Kranidion, Kythira, Kymi, 
Kyparissin, Lamia, Larissa, Lavrion, Levadial 
Lefkas, Leonidion, Lixouri, Loutraki, Loutra- 
Edipsou, Megalopopolis, Megara, Meligala. 
Messolongion, Molai, Mytilini, Niaoussa, Naf- 
pactos, Nafplicn, Neon-Faliron, Nission, Pa- 
leon-Faliron, Paralia-Astrous, Patrai, Pireefs, 
Poros, Prebeza, Palygyros, Paros, Pylos, Pyrgos 
(Ilias), Rethymnos, Samos, Selinous, (ex-Kres- 
taina), Servia, Serrai, Sitia, Sidirokastron, Sco- 
pelos, Sparti, Spetse, Syros, Thébes, Thessalo
niki, Thira, Tinos, Trikkala, Tripolis, Vámos, 
Verria, Volos, Vytina, Xanthi, Xylokastron és 
Zakynthos.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Kivonatos 
Postadíjszabás 40. oldalán is a 2. sz. jegyzetben.

Budapest, 1929. évi július hó 8-án.

Államadóssági kölcsönkötvényekhez 
tartozó kamatszelvények beváltása körül észlelt 

rendellenességek.
28.628.

Felmerült esetből kifolyólag — hivatkozás
sal az „Államadóssági szelvények beváltásánál 
észlelt szabálytalanságok” tárgyában az 1926. 
évi P. R. T. 40. számában megjelent 34.563. sz. 
rendeletben foglaltakra figyelmeztetem a pos
tahivatalokat, hogy a beváltás céljából ott be
mutatott szelvények lejárati idejét a beváltás 
foganatosítása előtt mindenkor a legnagyobb 
figyelemmel és gondossággal vizsgálják meg. 
Az esedékesség időpontja előtt beváltásra nyúj
tott szelvényeket ne fogadják el, hanem azokat 
kellő felvilágosítás mellett a bemutatónak adják 
vissza.

A lejárati idő előtt szabályellenesen bevál
tott szelvények ellenértékét a jövőben a felelős 
alkalmazott tartozik megfizetni.

Budapest, 1929. évi július hó 8-án.

Változások a mozgó-(kalauz)posták, 
jegyzékelő menetek és postaszállításra fel

használt autóbuszjáratok jegyzékében.
31.378.

A Tornanádaska—Miskolc 165. sz. kalauz
posta a 9865—9821. sz. vonatokban közlekedik.

szám .

A 174. sz. kalauzposta menetirányban a 
7461—7562—7561—7461. sz. vonatokban Oros
háza—Fábián—Árpádhalom—Fábián—-Kiskun
félegyháza, térti útban pedig a 7462 sz. vonat
ban Kiskunfélegyháza—Orosháza közt közle
kedik.

Gyöngyös—Vámosgyörk jegyzékelő me
netnél a 8849. vonatszám törlendő, a Vámos
györk—Gyöngyös jegyzékelő menetnél pedig 
utolsó tételként 8836. vonatszám beírandó.

Eger és Füzesabony közti jegyzékelő me
neteknél a 9179. és 9192. vonatszámok törlen
dők.

Zalaegerszeg—Zalaszentiván közt a 7722. 
és 7737. számú vonatokban jegyzékelő menet 
közlekedik.

Keszthely és Balatonszentgyörgy közt a
7540., illetve 7531/a. számú vonatokban jegyzé
kek') menet közlekedik.

Szombathely—Búcsú közt a 6154. sz. Búcsú 
és Szombathely közt a 6155. sz. vonatokban 
postaközeg kísérete mellett jegyzékelő menet 
közlekedik.

Mezőtúr és Turkeve jegyzékelő menetnél 
a 8024., Turkeve—Mezőtúr jegyzékelő menet
nél pedig a 8045. vonatszám törlendő.

Kétegyháza—Elek közti jegyzékelő mene
teknél a 208., illetve 209. és 211. vonatszámok 
pótlólag beirandók.

Mezőhegyes—Battonya közt a 104., 108. és
106., Battonya és Mezőhegyes közt pedig a 15., 
109. és 107. sz. vonatokban közlekedik jegyzé
kelő menet.

Szarvas és Mezőtúr közt a 7835. sz. vonat
ban is közlekedik jegyzékelő menet.

Vésztő—Békéscsaba közt az 1631—1681. sz. 
vonatokban közlekedik a jegyzékelő menet,

Békéscsaba és Gyula közt az 1688., Gyula 
és Békéscsaba közt pedig a 8361. sz. vonatokban 
postaközeg kísérete mellett jegyzékelő menet 
rendeztetett be.

A 3825., illetve 3876. számú vonatokban 
Kisnyir—Kerekegyháza helyett Kecskemét és 
Kerekegyháza közt közlekedik vasúti közeg kí
sérete mellett jegyzékelő menet.

Békéscsaba—Mezőkovácsháza közt az 506. 
sz. vonatban jegyzékelő menet nem közlekedik. 
A Cegléd—kupái kovácsmajori jegyzékelő me
net a 4332. sz. vonat helyett a 4324. sz. vonat
ban közlekedik.

Békéscsaba Vésztő közt a 708., Vésztő és 
Békéscsaba közt pedig a 713. sz. vonatokban
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vasúti közeg kísérete mellett jegyzókelő menet 
közlekedik.

E változásokat a hivatalok a P. R. T. ezévi 
16. számában 19.115/1929. számú rendelettel köz
zétett mozgó- (kalauz-) posták, jegyzékelő me
netek stb. jegyzékében jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi július hó 11-ón.

Máié község nevének megváltoztatása. 

30.912.
Értesítem a hivatalokat, hogy a m. kir. bel

ügyminiszter úr a Borsod, Gömör és Kishont
k. e. e. vármegyébe bekebelezett Máié község 
nevét a P. R. Tára múlt évi 35. számában 35.336. 
sz. rendelettel közöltektől eltérően Serényimái 
helyett „Serényifalva” névben állapította meg.

A helységnévtár ennek megfelelően helyes
bítendő.

Budapest, 1929. évi július hó 9-én.

Üj postahivatal megnyitása.
31.116.

A Szabolcs megyében működő, távbeszélő
vel egyesített nyirgelsei postaügynökséget (Eh. 
Debrecen 2.) — változatlan forgalmi körrel, ro- 
vatolási és járati összeköttetéssel •— folyó évi 
július hó 1-től IV. osztályú postahivatallá ala
kítottam át.

Utalványjelzőszáma: 2.494.
A Helységnévtár, Postahivatalok és Posta- 

ügynökségek Névsora, valamint az Irányítási 
Füzet adatai megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1929. évi július hó 13-án.

Időszaki postaügynökség megnyitása.
30.090.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Ko- 
lopfürdőn, a fürdőtelepre kiterjedő kézbesítő 
kerülettel június 21-én időszaki ügynökség nyílt 
meg.

Az időszaki ügynökség a tiszasülyi hiva
tallal áll rovatolási és járati összeköttetésben s 
ugyané hivatal ellenőrzése alá tartozik.

Díjnégyszögszáma: 372.

Az időszaki ügynökség előreláthatóan folyó 
évi szeptember hó 15-éig fog működni.

A Helységnévtár, Postahivatalok és Posta- 
ügynökségek Névsora, valamint az Irányítási 
Füzet adatai ennek megfelelően helyesbítendők. 

Budapest, 1929. évi július hó 13-án.

Kinevezés.
30.835.

I. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ki
nevezte: Feik Károly, Pázmándi József és Kol- 
tai János postafelügyelőket postafőfelügyelők
ké, Lieutenant István postaellenőrt postafőel- 
lenőrré és Balázs Pál postasegédellenőrt posta- 
ellenőrré.

II. A m. kir. posta vezérigazgatója kinevez
te: 1. postafogalmazókká: dr. Szeitz Endre 
postafőtisztet és dr. Dályai Andor I. osztályú 
postatisztet, 2. I. osztályú postatisztekké: vitéz 
Vörös Kálmán, Szabó Tivadar, Szekeres János, 
ifj. Nagy Péter és Méhes Árpád II. osztályú 
postatiszteket, 3. végleges minőségű II. osztályú 
postatisztekké: Csontos Balázs volt I. osztályú 
postatisztet, Ivanics Károly, Tamás, Ferenc, 
Nagy Ferenc, Ocskay Szilárd, Rábl Géza, Ta- 
tay János és Lehoczky Andor órabéres mérnö
köket, ideiglenes minőségű II. osztályú posta
tisztekké; Bogdán Pál, Röthler Emil, Soós Ist
ván, Takács Zoltán és Tóth Kálmán erzsébet- 
falvai postadíjnokokat, 4. végleges minőségű 
postasegédtisztnőkké: Petras Kálmánná, Gál 
Mária, Sipos Magdolna, özv. Schimpl Ödönné 
és Marchis Judith postakezlőnőket, 5. ideigle
nes minőségű postakezelőnőkké: Zelles Irma, 
Hafner Béláné, Graf Vilma, Vörös Katalin, Ko- 
renika Gizella és Békéi Irén díjnokokat, 6. II. 
osztályú szakaltisztekké: Lendvai József go-
gánfai, Szabó József bicskei és Pásztó Lajos I. 
osztályú altiszteket. 7. I. osztályú altisztekké: 
Rózsa Sándor erdőteleki, Farkas Gerzsón, Vigh 
István, Gombos Péter, Antal János, Bulyáki 
Ferenc, Szanka József, Nábrádi Imre, Kovács 
Márton békéscsabai. Megyeri János, Juhász 
Mihály hárságyi, Tóth Mihály berkesdi II. osz
tályú altiszteket.

Budapest, 1929. évi július hó 8-án.
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31. K im utatás 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

Alexandrie, Egyiptom 1373 1928. I. 3. Sayed Mahmoud Mahfouz
Cairé, „ 44 1928. I. 18. Hamed Mahmoud Zäher

59 1828. 1. 26. Hussein Mohamed Al Shebini
272 1926. VII. 23. Mahmoud Sadek
306 1926. V ili.25. Mohamed Hamouda
386 1928. IX. 25. Chafik Rizkallah Guirguis
415 1928. X. 13. Mohamed Abdou Osman
476 1928. XI. 12. Hassan Omar

Aquila Vaglia, Olaszország
585 1928. XII. 24. Ishac Hanna

64.699 1928. XII. 6. Patrignani Leonida di Carlo
Chieti Cassa, 92.038 1928. X. 11. Guido de Luca fu Vincenzo
Genova Vaglia, „ 53.406 1928. III. 8. Carriglio Angelo di Carmelo

53.579 1928. V. 10. Andreani Carlo di Emanuele
Imperia Cassa, „ 108.949 1929. II. 6. Pinoncelli Elena
Livorno Vaglia, 91-637 1928. X. 16. Casentini Dino di Alessandro
Marsala, 82.714 1928. VII. 28. Grillo Salvatore, feu Nicolo
Messina Vaglia, „ 74.047 1927. XI. ó. Lo Surdo Antonino di Camillo
Milano Vaglia 35.384 1927. VII. 9. Morteo Mascardi Teresa, feu Giacomo

63.874 1928. II. 13. Dal Passo Eros di Paridé
Napoli Vaglia, 

Risparmi „ 37.194 1927. IV. 13. Antonio di Fenza, feu Francesco
Napoli Vaglia, „ 80.465 1928. IV. 12. Puzziello Vincenzo
Padova Vaglia, „ 78.790 1928. IX. 24. Vittorio Balbo
Roma, Ministero P. T. 

Piazza Dante 105.071 1928. XII. 5. Edoardo Masia, feu Angelo
Roma, Ministero P. T. 

Piazza Dante 105.080 1928. XII. 11. Pina Oggiano
Roma Risparmi, Olaszország 106.831 1929. I. 5. Giosi Pina di Amleto
Trieste Vaglia, 110.131 1929. II. 21. Venier Silvio fu Giovanni
Palencia, Spanyolország B. 35.647 1929. V. 4. Francisco Serrano Llamas
Valencia, „ B. 57.859 1929. V. 1. Eliodoro Andres Fernández
Vitoria, „ B. 57.207 1929. III. 20. Francisco Calvo Miranda

A P. R. T. f. é. 9. számában közölt 30. kimutatásból töröljék „Alexandrie, Egyiptom — 
1284—1927. VIII. 27.—Mahmoud Ernám Hafez” adatokat, mert az elveszettnek hirdetett iga
zolójegyet tulajdonosa időközben megtalálta.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

30.756.
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(II. r a )

/
A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 

születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
a soproni postaigazgatósághoz az 1929. évi

augusztus hó 8-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest, 1929. évi július hó 10-én.
\

Pályázati hirdetmény.
31.567. — 31.590.

postaügynqki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények, 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felsze
relve az 1. hasábban felvett postaigazgatóság

hoz az 1929. évi aug. hó 8-ig nyújtandók be. 
Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 
1. számában.

Budapest, 1929. évi július hó 15-én.
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Betöltendő kiadói állások.
A tarcali postahivatalnál mindhárom szak

ban jártas kiadó alkalmazást talál, kérem fize
tésük megjelölésével jelentkezésüket. Azonnali 
belépésre.

Kisterenye I. oszt. hivatal azonnalra, leg
később augusztus 1-re teljesen gyakorlott, meg
bízható nőtlen Il-od kiadót keres. Fizetése havi 
60 pengő üzemivel együtt, teljes ellátással, mo
sás és ágyneműn kívül. Az állás állandó.

Kiadói állást keres.
Mindhárom szakban teljesen jártas kiadó

nő állást keres. Pénztárkezelést, helyettesítést 
vállal. Szíves megkeresést „Kiadónő’' Kápolnás- 
nyék címre kér.

Tizenöt évi gyakorlattal bíró kiadónő ál
landó alkalmazásra, augusztus 1-re pénztár-, 
raktárkezelőnek ajánlkozik. Megkereséseket kér 
„Kiadónő” Tárcái.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, V I., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.

I mm



Melléklet a R. T. 27. számához.

F e d ő l a p

a Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabáshoz. 
(Beragasztandó a 22. és 23. oldalak közé.)

Egyiptomba, Palesztinába, Irakba, Perzsiába és Brit Indiába 
szóló légipostaküldemények után a rendes postai díjon felül 

még a következő légipostái díjak járnak:

Rendeltetési ország 

»

Légipostái pótdíj 
20 g-kint

Repülő állomás 
neve

Egyiptom  Arábiával, Cyprus 
és Sudánnal 56 fillér A lexandria

Palesztina, Syriával és a Jordá
non túl fekvő te rü le tte l 56 fillér Gaza

Irak, M ezopotám iával 96 fillér Bagdad
Basra

A perzsiai tengeröböl mentén 
fekvő helyek ( 1 P 26 fillér

Buschir
Lingeh
Jask

G uadar
Karachi

India, A fghanistánnal 1 P 26 fillér Bombay
C alcutta
M adras

A  fenti díjakban benfoglaltatnak m ár a Budapest—Ziirich-i légi ú té rt já ró
légipostái pó td íjak  is.
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RENDELEIEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  

BUDAPEST 1939. JULIUS 35.

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

28. szám.

T A R T
F e lh ív á s  a m . ikir. p o s t a  s z e m é ly z e té h e z .

A nemzetközi postautalvány űrlapoikna,k új alakban, 
valjó kiadása.

A  munkaegységkimutatás módosítása.

Távbeszélő áram körök bérletének engedélyezése a 
Budapest—W ien közötti forgalomban.

Éjjeli táviratlevelek =  NLT =  rém dszeresítóse a

Felhívás a m. kir. posta szem élyzetéhez.

„A nemzet vértanúinak 1918/1919” Orszá
gos Emlékműbizottsága azzal a kérelemmel 
fordult hozzám, hogy a nemzeti újjáéledés 10 
éves évfordulója alkalmából tervezett emlékmű 
felállításának költségeire, amely a magyar nem
zethez, az állami és társadalmi rendhez való 
ragaszkodásuk miatt hősi halált haltak dicső
séges emlékét lesz hivatva hirdetni, pénz
adományokat gyüjthessen és a m. kir. posta 
hatóságai és hivatalai a náluk befolyt adomá
nyokat az Emlékműbizottságnak beküldhessék.

A kérelemnek helyt adva, felhívom a sze
mélyzetet, hogy szerény adományával lehetőleg 
támogassa azt a mozgalmat, amely a hazáért 
halni is tudó polgártársaink' emlékét lesz hi
vatva megörökíteni és akiknek áldozatkész 
vértanúhalála indította meg a magyar nemzet 
újjászületésének korszakát.

Nehogy az adakozás terhelést jelentsen a 
posta személyzetére, úgy határoztam, hogy 
mindenki bármily csekély összeget adhasson, 
de magasabbrangú tisztviselő (VI. fizetési osz
tálytól feljebb) 2, a többi tisztviselők 1 pengő, 
egyéb alkalmazottak pedig 20 fillérnél többet 
ne adhassanak. A befolyt adományokat a 
postai hatóságok és hivatalok az Emlékmű
bizottságnak a Pénzintézeti Központnál nyitott

A L Ó  >1
Brit-Amerikával (Kanada), Ésaakamerikával Egyesült-Ál
la mc-kkal, Mexicóval, Kubával és Columbiával való for
galomban.

Változás a T á vá r ó - D í j s za bá s - b am.
Szünetellő postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmények postamesteri állásra. 
Betöltendő állások.
Kiadói állást keresnek.

„Vértanuk” 36.800. számú csekkszámlája javára 
biankó csekkbefizetési lapon a lehető legrövi
debb időn belül közvetlenül fizessék be.

Budapest, 1929. évi július hó 17-én.

A  nem zetközi postautalvány űrlapoknak új 
alakban való kiadása.

31.532.

A jelenleg forgalomban lévő, 1918. évben 
kiadott, feladóvevénnyel el nem látott és ér
tékjelzés nélküli nemzetközi postautalványo
kat a forgalomból kivonom. Helyettük E. 1. 
jelzésű, feladóvevénnyel és értékjelzéssel ellá
tott, nagyobb alakú utalványok készültek. Az 
utalványok a koronázási jelvényeket ábrázoló 
1 fillér értékjelzésű bélyegképpel vannak el
látva.

Az első készlettel a postahivatalokat az ér
tékcikkraktár hivatalból látja el. Kincstári 
postahivatalok 2—5, a postamesteri hivatalok 
1 csomagot kapnak.

A hivatalok az új készlet vételekor a régi 
kiadású űrlapok árusítását azonnal szüntessék 
be, a régi készletet az egyes kezelő osztályoktól 
vonják be és a feleknek kizárólag az új mintájú 
utalványokat szolgáltassák ki.
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Az új mintájú nemzetközi utalványűrlapon 
annak felső jobb szélén négyszögű keretbe fog
lalt és az utalványnak külföldön való átszámí
tására vonatkozó szövegrészt a felvevő hivata
lok hagyják figyelmen kívül. Azt tehát felvé
tel alkalmával kitölteni nem kell.

Magánértékcikkárusok és magánosok a 
birtokukban lévő, de általuk fel nem használt 
feladóvevény nélküli külföldi utalványűrlapokat 
folyó évi december hó 31-ig cserélhetik be új 
kiadású megfelelő űrlapokra. A hivatalok a na
gyobb készlettel rendelkező magánosok figyel
mét erre a körülményre hívják fel. Ha azonban 
eddig az időpontig valaki régi mintájú űrlapon 
óhajtana külföldre utalványt feladni, azt a hi
vatalok akadálytalanul fogadják el.

A postahivatalok 1930. január 1-én a for
galomból kivont és a magánosok által becserélt 
űrlapokat bizonylatpár kíséretében haladékta
lanul a m. kir. posta anyagraktárába küldjék be 
és a beküldött értékcikk Összegét a január 
havi postai értékcikkmérleg „Beszolgáltatott 
értékcikk” című tételénél felmentésképpen ál
lítsák be. Az aPvagi-ak+ár a beszolgáltatott ér
téket Idsérő bizonvlatot a P. R. T. 1924. évi 64 
számában megie’ent .23 3%. számú rendelet 65 
pontja értedében a hó 25-ig a beszolgáltató 
hivatalnak, amennyiben pedig áz átvétel 25-ig 
valamely o^ból meg nem történik, a központi 
Számvevőséghez juttatja.

Budapest, 1929. évi július hó Í7-én.

A  m unkaegységkim utatás m ódosítása.

32.462.
Az 1927, évi P. R. T. 52. számában közölt 

46.062. sz. rendelet kapcsán értesítem a hiva
talokat, hogy a m. kir. postánál rendszeresített 
új teendőkkel, a távbeszélő fejlesztésével és a 
kezelési szabályok időközi változásával kap
csolatban, Valamint á szerzett tapasztalatok 
alapján a munkaegységkimutatást f. évi július 
1-től kezdődő hatállyal módosítottam és ennek 
megfelelően az 1084. sz. nyomtatványt újból 
kinyömattam. A módosítások a következők: 

Az új kiadású ragszámos és feladóvevény- 
szelvényes szállítólevelekkel és szállító jegyzé
kekkel kapcsolatos kezelési egyszerűsítések, 
valamint a felszámítás és ellenőrzés egyszerű
sítése végett is, az egyenként és csoportosan 
felvett sommás csomagok darabszámát a hiva

talok jövőben a munkaegységkimutatásba ne 
külön-külön, hanem együttesen jegyezzék be; 
szorzószám 1.1.

A Pénzintézeti Központ tagjainak a postai 
pénzforgalomba történt bekapcsolásával járó 
teendőkre a munkaegységkimutatásban a kö
vetkező új rovatokat nyitottam:

a) I. Posta. A) Felvétel: Pénzintézetek be
fizetése (fehér) postautalvánnyal a Pénzintézeti 
Központ javára. Szorzószám darabonként 1 és
1.000 pengőnkint 0.5. A kettős felszámítás el
kerülése végett azonban a hivatalok a jelzett 
(fehér) postautalványbefizetések tételszámát és 
együttes összegét az utalványbevételi napló 
havi tételszámából és végösszegéből vonják le 
s a felvett (fehér) postautalványok tételszámát 
és együttes havi összegét, valamint az egyéb 
felvett postautalványok tételszámát és együt
tes havi összegét a munkaegységkimutatás e 
célra nyitott rovatain külön-külön tüntessék 
fel;

b) I. Posta. B) Kézbesítés a postahivatal
ban: Pénzintézetek által feladott (fehér) posta- 
utalványok kifizetése a Pénzintézeti Központ 
javára. Szorzószám darabonként 0.8 és 1.000 
pengőnként 0.5. Ezt a rovatot a központi szám
vevőség tölti ki;

c) I. Posta. B) Kézbesítés a postahivatal
ban: Kifizetés a postapénzforgalomba bekap
csolt pénzintézeteknek és vállalatoknak a 
Pénzintézeti Központ terhére. Szorzószám da
rabonként 0.8 és 1.000 pengőnként 0.5.

Ellenőrzési és statisztikai célokból szüksé
ges, hogy úgy a befizetésnél, mint a kifizetésnél 
a postatakarékpénztári és a csekkfizetések 
külön-külön legyenek feltüntetve. A hivatalok 
tehát a postatakarékpénztári és a csekkbefize
téseket, úgyszintén a kifizetéseket is, a munka
egységkimutatásba jövőben ne együttesen, ha
nem a havi sommázat alapján az I. Posta rész
ben e célra nyitott rovatokon külön-külön je
gyezzék be. A szorzószám nem változik.

A visszajelentések után a hivatalok mun
kaegységet nem számíthatnak fel, mert ezek a 
teendők a visszajelentés tárgyát képező könyvelt 
küldemény után felszámított munkaegységek
ben már kifejezést nyernek.

A téves bejegyzések elkerülése végett fi
gyelmeztetem a hivatalokat, hogy a postai meg
bízási forgalomban ne az érkezett megbízási 
jegyzékek, hanem az azokhoz csatolt megbízási
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okmányok és a megbízási lapok darabszámát 
jegyezzék be a munkaegységkimutatásba.

Az egész ország részére végzett spedicio- 
nális teendőknek a végzett munkával arányos 
értékelése végett, valamint a budapesti speciá
lis levélgyüjtési, kézbesítési és irányítási szol
gálatra való tekintettel, Budapesten a közönsé
ges levelezés feldolgozásáért a szorzószámot a 
felvételnél O.ó-ban, a házhozkézbesítésnél 1.1- 
ben és az átrovatolásnál 0.7-ben állapítom meg. 
Az így felszámítható munkaegységeknek az 
egyes budapesti hivatalok között a végzett 
munkájukkal arányos szétosztása iránt külön 
intézkedem. Vidéken a közönséges levelezés 
feldolgozásáért megállapított eddigi szorzószá
mok nem változnak.

Statisztikai okokból a csomagkicserélő
hivatalok a jövőben külön-külön jegyezzék be 
a munkaegységkimutatásba a) a belföldön fel
adott külföldre szóló, b) a külföldön feladott 
belföldre szóló csomagokat, továbbá c) a kül
földről eredő és külföldre szóló átmenő csoma
gokat külön a belépésnél és külön a kilépésnél. 
A munkaegységkimutatás vonatkozó rovatai
nak szövegét megfelelően módosítottam. A 
szorzószám nem változik.

A munkaegységkimutatás II. Táviró részé
nek szövegezését az ellenőrzés megkönnyítése 
végett és a jelenleg érvényben álló szabályok
nak megfelelően módosítottam, de a szorzószá- 
rnokat a II. Táviró részben változatlanul meg
hagytam.

A hivatalban és a távbeszélőn hitelre fel
vett táviratokat a hivatalok jövőben ugyan
azon folyószám alatt, de külön-külön mutassák 
ki, mellyel szemben a távbeszélőn történt fel
vételért más rovaton távirómunkaegység nem 
számítható fel. Ugyanazon folyószám alatt, de 
külön kell kimutatni a küldönccel és a távbe
szélőn kézbesített táviratokat is, mellyel szem
ben a távbeszélőn történt kézbesítésért más 
rovaton távirómunkaegység nem számítható fel.

A más hivataltól küldönccel begyűjtött 
táviratokat, express levélpostai küldeményeket 
és (ahol „sürgős” levélforgalom van rendszere
sítve) a „sürgős” levélpostai küldeményeket a 
begvüjtő hivatal jövőben külön-külön mutassa 
ki. Ugyancsak külön kell kimutatni a küldönc
cel kézbesített express levélpostai küldeménye
ket, exnress csomagpostai küldeményeket és a 
„sürgős” levélpostai küldeményeket is.

Külön folyószám alatt kell kimutatni a

gépen vett és továbbított átmenő táviratokat 
és külön a gépen vett, vagy adott (nem átmenő) 
táviratokat.

Az utolsó távirdahivataltól postán közön
séges levélként továbbítandó és a rendeltetési 
helyen lévő postahivatal által közönséges levél
ként kézbesítendő táviratok után munkaegység 
sem az utolsó távirdahivatalnál, sem a kézbe
sítő postahivatalnál nem számítható fel.

A távolsági forgalomban a távbeszélő elő
fizetők neve és száma után rendszeresített „tu- 
dakozódások”-ért a hivatalok a távolsági be
szélgetésekért szabályszerűen járó munkaegy
ségeket felszámíthatják.

A postahivatal nyilvános állomásához ér
kezett távolsági beszélgetések szorzószámát a 
nyilvános állomásnál darabonként 0.5-ben ál
lapítottam meg.

Az újonnan rendszeresített „távbeszélő 
üzenetek“ közvetítéséért a hivatalok címzetten
ként 4 munkaegységet, az „ébresztő” szo'gá- 
latért darabonként 0.5 munkaegységet, a Tb. 
Ü. Sz. 55. §-a szerint létesített állandó össze
köttetésért pedig darabonként (ahány össze
köttetés létesül) és naponként 0.7 munkaegysé
get számíthatnak fel.

A rádió-vevőberendezések nyi’vántartásá- 
val stb. járó teendők egyszerűsítése folytán az 
üzemben levő rádióvevcberendezések után ko
rábban megállapított szorzószámot 3-ról 2.8-ra 
szállítottam le.

Figye’meztetem a hivata’okat, hogy a táv
beszélő előfizetői állomások közül az időszaki 
állomás után csak azokra a hónapokra lehet 
munkaegységet felszámítani, amely hónapokban 
az időszaki állomás üzemben volt.

Az előfizetői állomások nyilvántartásával, 
a helyi kapcsolások létesítésével stb. és a vo
nalfelvigyázó működésének a hivatalnál történő 
ellenőrzésével kapcsolatos teendőket a távbe
szélőforgalom fejlődése által is megkívánt 
újabb mérlegelés tárgyává tettem és a tényleg 
végzett munkával arányosan az előfizetői ál
lomások után járó munkaegységeket újból sza
bályoztam. Az újonnan kiadott munkaegységki
mutatás III. Távbeszélő részének 9. a) folyó
száma alatt jövőben azok a távbeszélő közpon
tok számítanak fel munkaegységet, ahol az elő
fizetők egymásközt váltott helyi beszélge
téseinek díja az előfizetési díjban már átalá
nyózva van. A 9. bi folyószám alatt azok á 
manuális távbeszélő központok számítanak fel
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munkaegységet, amelyek az előfizetőknek egy
másközt váltott helyi beszélgetéseit e célra fel
szerelt gépekkel megszámlálni tartoznak és 
minden egyes számlált helyi beszélgetésért az 
előfizetőtől külön beszélgetési díjat szednek. 
A 9. c) folyószám alatt pedig az automatikus 
távbeszélő központok számítanak fel — szám
lált helyi beszélgetésenként — munkaegységet. 
A munkaegység megállapításánál továbbá fi
gyelembe vettem azt is, hogy a távbeszéíőhálo- 
zat közös (CB) vagy pedig helyi (LB) telep- 
rendszerű-e, mert, az utóbbi rendszerű berende
zésnél a helyi kapcsolások létesítése több mun
kával jár.

Az említett előfizetési díjrendszerű távbe
szélő központnál (9. a.) figyelembe vettem még 
azt is, hogy az előfizetők kisebb hálózatban ke
vesebb helyi beszélgetést folytatnak, mint na
gyobb hálózatban. Ezért az előfizetési díjrend
szerű távbeszélő központba kapcsolt és üzem
ben levő előfizetői állomások darabszáma után 
a szorzószámot a) LB rendszerű berendezésnél 
1—20 előfizetőig 20-ban, 21—75 előfizetőig 30- 
ban, 76—100 előfizetőig 50-ben, 101—300 előfi
zetőig 75-ben, 301—1000 előfizetőig 110-ben és 
1000-nél több előfizetővel bíró hálózatban 130- 
ban, továbbá b) CB rendszerű berendezésnél 
101—300 előfizetőig 50-ben, 301—1000 előfize
tőig 70-ben és 1000-nél több előfizetővel bíró 
hálózatban 90-ben állapítottam meg.

Az alap- és beszélgetési dí j rendszerű ma
nuális távbeszélő központoknál (9. b.) figye
lembe vettem, hogy a 200-nál kevesebb előfi
zetővel és CB rendszerű berendezéssel bíró 
távbeszélő központoknál interurbánnal kevert 
helyi szolgálat van, Budapesten pedig a még 
folyamatban levő automatizálással kapcsolat
ban átmentileg új (félautomata stb.) munkahe
lyekkel kell dolgozni. Ezért ezeknél a közpon
toknál a megszámlált helyi beszélgetések da
rabszáma után a szórzószámot a) LB rendszerű 
berendezésnél 0.8-ban, továbbá b) CB rendsze
rű berendezésnél 200 előfizetőig 0.6-ban, 200-nál 
több előfizetővel bíró hálózatban 0.5-ben, Bu
dapesten átmenetileg a manuális központoknál 
0.75-ben és az automatikus központoknál 0.6- 
ban állapítottam meg.

A hivatalok a forgalmat folyó évi július hó 
1-től kezdve már kizáróan az új munkaegység
kimutatás szerint mutassák ki. E célból az új 
kiadású „Munkaegységkimutatás” című 1084. 
sz. nyomtatványból a központi anyagraktár

5—5 darabot a hivataloknak hivatalból küld 
meg.

Ezt a rendeletét a hivatalok az 1927. évi 
P. R. T. 52. számában közölt 46.062. számú ren
deletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi július hó 22-én.

T ávbeszélő  áramkörök bérletének  en ged élye
zése a Budapest—W ien k özötti forgalom ban.

21.519.
Az osztrák táviróigazgatással létesített 

megállapodás alapján a Budapest—Bécs közti 
távbeszélőforgalomban kábel áramkörök bé
relhetők.

Az áramkörbérletnek két faja van:
A) A bérelt áramkör a bérleti idő egész 

tartama alatt a megjelölt budapesti és bécsi 
előfizetői állomás egymással való állandó össze
kötésére szolgál. A két távbeszélő állomás te
hát a bérelt áramkör útján kizárólag csak egy
mással beszélhet, a budapesti, illetőleg bécsi 
hálózat többi állomásaival azonban nem.

B) A bérelt áramkör a bérlő távbeszélő ál
lomását közvetlenül (vagyis a budapesti és 
bécsi interurban központok kikerülésével) a 
másik (a bécsi) központ • különleges munkahe
lyével köti össze olyképpen, hogy attól a bécsi 
hálózat bármely előfizetőjével kérhető össze
köttetés, illetőleg az összes bécsi előfizetők a 
budapesti bérlőt a bécsi különleges munkahely 
útján közvetlenül is felhívhatják.

Az áramkörbérletek feltételei a követke
zők:

A) csoportbeli bérlet esetén:
a) Az áramkörnek napi egy órán át tartó 

iigénybvétele esetén a bérlet díja naponta a 
Budapest—bécsi forgalom mindenkori díjsza
básának megfelelően az erősforgalmú órákban 
folytatott 20 közönséges beszélgetés díja (egy 
beszélgetés díja ezidőszerint 3 P 90 f.).

b) Az áramkörnek naponta több órán át 
tartó igénybevétele esetén a bérleti díj órán
ként 15 beszélgetés díja.

c) A bérlet díja naponta az erősforgalmü 
órákban folytatott 80 beszélgetés díjánál maga
sabb nem lehet.

d) A gyengeforgalmú órákban (19—8 közt) 
való bérlet esetén fele díj jár.

Ha a bérleti idő úgy az erős-, mint a
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/gyerigeförgalmú órákra kiterjed, ügy a bérlet 
idíja az illető órákra érvényes erős-, illetőleg 
gyengeforgalmú bérleti díjszabás szerint szá
mítandó. Pl. 18—24 órák közti bérlet esetén a
18— 19 órák közti időre 15 beszélgetési díj, a
19— 24 órák közti időre pedig óránként 15/2 díj 
számítandó.

e) Áramkörbérlet csak egész (oszthatatlan) 
órákra köthető.

A bérlet órái havonta előre állapítandók 
meg és azoknak a hó minden egyes napján 
azonosaknak kell lenniök. A megkötött áram
körbérlet óráinak a következő hónap elsejétől 
való megváltoztatása csak a rendelkezésre álló 
szabad időhöz mérten történhetik.

f) A havi bérleti díj kiszámításánál a hó
napot 25 nappal kell számítani.

g) Az áramkörbérlet legrövidebb tartama 
6 hónap s azt hónapról-hónapra megújítottnak 
kell tekinteni, ha azt a bérlő vagy a m. kir. 
posta a bérleti idő lejárta előtt egy hónappal 
írásban fel nem mondja.

h) A bérlet díja havonta előre egy összeg
ben fizetendő.

i) Üzemzavar esetén a bérlő kérelmére a 
posta az üzemzavar minden egyes napjára a 
havi bérleti összeg 1/25 részét visszatéríti. Egy 
napnál rövidebb ideig tartó üzemzavar esetén 
díjvisszatérítésnek helye nincs.

j) A bérlő a bérelt áramkört csak saját 
személyes vagy vállalatára vonatkozó beszélge
téseinek lebonyolítására használhatja.

B) csoportbeli bérlet esetén:
a) Áramkör csak egész napon át való hasz

nálatra bérelhető, óránkénti használatra nem.
b) A bérlet díja a Budapest—bécsi forga

lom mindenkori díjszabásának megfelelő és az 
erősforgalmú órákban folytatott napi 80 közön
séges beszélgetés díja.

c) A bérlet díja havonta előre egy összeg
ben fizetendő.

d) A havi bérleti díj kiszámításánál a hó
napot 25 nappal kell számítani.

e) Az áramkörbérlet legrövidebb időtar
tama 6 hónap s azt hónapról-hónapra meg
újítottnak kell tekinteni, ha azt a bérlő vagy a
m. kir. posta a bérleti idő lejárta előtt egy hó
nappal írásban fel nem mondja.

f) Üzemzavar esetén a bérlő kérelmére a 
posta az üzemzavar minden egyes napjára a 
havi bérleti összeg 1/25 részét visszatéríti. Egy

napnál rövidebb ideig tartó üzemzavar esetén 
díjvisszatérítésnek helye nincs.

g) A bérlő a bérelt áramkört csak saját 
személyes vagy vállalatára vonatkozó beszélge
téseinek lebonyolítására használhatja.

Távbeszélő áramköröknek a Budapest— 
Wien közti forgalomban való bérbeadását a m. 
kir. kereskedelemügyi miniszter engedélyezi s 
az eziránti kérvények a m. kir. postavezérigaz
gatóság 5 ügyosztályához (I., Krisztina-körút
12. sz.) címzendők.

A Tb. U. Sz. megfelelő kiegészítése külön 
pótlék útján történik.

Budapest, 1929. évi július hó 11-én.

Éjjeli táviratlevelek =  N L T  =  rendszeresítése  
a Brit-Am erikával (K anada), Északam erikával 
Egyesült-Á llam okkal, M exikóval, Kubával és 

Columbiával való forgalom ban.

31.693.

A folyó évi augusztus hó 1-től kezdve egy
részről Magyarország, másrészről Brit-Amerika 
(Kanada), az Északamerikai Egyesült-Államok, 
Mexico, Kuba és Columbia közt való forgalom
ban „via Commercial” és „via Western Union” 
éjjeli táviratlevelek = N L T =  válthatók a kö
vetkező feltételek mellett:

1. A szódíjat az alábbi díjtáblázat tünteti 
fel; díjminimum 20 szó díja.

2. Az éjjeli táviratlevelek Magyarországon 
a hivatalos órák alatt az összes táviróhivatalok- 
nál feladhatók; azok a felvevő hivataltól a ren
deltetési hivatalig a rendes díjú és az =  LC =  
táviratokat követő sorrendben, mint táviratok 
kezeltetnek olymódon, hogy a budapesti köz
ponti táviróhivatal által naponta éjfélig kül
földre továbbított éjjeli táviratleveleket az 
óceánon át az éj folyamán továbbítják, a ren
deltetési helyen pedig a következő nap regge
lén kézbesítik.

3. Jelzésük — N L T = , melyet díjköteles 
megjelölésként a cím elé kell írni. Külön szol
gálatként csak az „Rpx”, „PC” és ,,TC’ köthető 
ki. A külön szolgálatok díja az ugyanabban a 
viszonylatban váltott rendes díjú távirat díjsza
bása alapján számítandó, a külön szolgálat 
megjelölésére azonban a kedvezményes díjsza
bás alkalmazandó. Az útjelzés alkalmazása kö
telező.
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4. Rövidített vagy összebeszélt távirati cím 
használható.

5. A szerkesztésnél általában ugyanazok a 
szabályok érvényesek, mint a díjkedvezményes 
tengerentúli =  LC =  táviratoknál.

Az éjjeli táviratlevelek díjszabása a kö
vetkező:

Ü tirány
T.

Rendeltetési ország
via Commercial 

Via Western Union
NJ
CD

S Z Ó c Í j CD

p f 2

Brit-Ameriika (Aimórique hritan-
niiqu e :
A lberta .......................................... 83
Gap Breton .................................. — 61
Colombie (britamnique) I. zóna — 83
M anitoba .. .. .......................... — 78
New-Bruraswick ........................... — 61
New-Foundland (Terre N euve) 

(Labrador kivételével) — 61
N ordw est-Territories (Canada) I.

A lberta, Saskatchievan a la t t . 
N ouvelle Écosse (Nova S kotia) 61
O ntario .......................................... — 61
Prince Edouard (Ile d e ) ................... — 61
Q uébec .......................................... — 61
Saisikatthevián .................................. — 83
T erre  Neuve 1. New-Foundland. 

St. Piiorre és Miquelon szigetek 61
Észaikameniikai Egyesült-Államok: 

A labam a .......................................... 72
A rizona .......................................... _ 83
A rkansas .......................................... • ; r-r-; •• 78
California .......................................... — 83
Carolin» .......................................... — 72
Colorado .......................................... — 78
Columbia (D is tr ic t) ........................... — 67
Connecticut .................................. — 61
D akotah .......................................... — 78
Delaware .......................................... — 67
F lorida:

Kev W est .................................. 83
Pensacola .................................. _ 72
T öbbi hivatal ........................... _ 78

G eorgia .......................................... — 72
Idaho .................................................. — 83
Illinois .......................................... — 72
In d iám  .......................................... — 72
Jowa .................................................. — 72
Kansas .......................................... — 78
K entucky .......................................... — 72
Louisiana:

Nfew-Otteáns ........................... 72
Többi hivatal ........................... — 78

Maine .................................................. — 61
M aryland .......................................... — 67
M assachusetts .................................. — 61
Michigan .......................................... — 72
Minnesota.:

Duluth, Minneapolis, St. Paul, 
Smith St. Paul, Stock Yards, 
W inona .................................. 72
Többi hivatal ........................... — 78

Mississippi .......................................... 72
M issouri:.

St. Louis .......................... 72
Többi hivátal ........................... S-?- 78

M ontana .......................................... — 78
N ebraska .......................................... — 78

Ü tirány cn

Rciidéitetési ország
via Commercial 

via Western Unión
N>>■oh

s z ó d í j ch

P i 2

N ow ada .......................................... _r- 83
New-Ham pshire .......................... —. - 61
New-Jersey:

Hoboken, Jersey City, Union 61
Hilll .......................................... _ 61
T öbbi hivatal .......................... __ 67

New-Mexico .................................. _ 78
New-York:

N ew -York (City) és m indam a 
hivatalok, melyek nevénél a 
N om enclature 2 hasábjában a 
„T arif de New-York C ity  m eg
jegyzés á l l .................................. 61
Többi hivatali .......................... 67

Ohio .................................................. 72
Oklahom a .......................................... 78
Oregon .......................................... _ 83
Pennsylvania .................................. __ 67
Rhode Island .................................. _ 61
Tennesee .......................................... _ 72
Texas .................................................. _ 78
U tah .................................................. — 83
V erm ont .......................................... — 61
Virginia .......................................... — 72
W ashington .................................. — 83
W isconsin .......................................... — 72
W yoming .......................................... — 78

K özép-A m erlka:
Mexico . . ..................................

■
l 06

Kuba (Cuba):
H avana .................................. _ 95
Többi hivatal .......................... l 17

Dél- A m erika:
Columbia (République de):

B aran q u illa, Buena Ventura, 
C artagena . . . . l 39
Bogota .................................. l 51
Többi hivatal ................ .. i 67

A kir. hivatalok a „Távíró-Díjszabás” 4. 
oldalán legalul a „Rádió-levél” kezdetű bekez
dés után új bekezdésként a következőket írják: 

„Éjjeli táviratlevél (NLT) Magyarország 
és Brit-Amerika, az Északamerikai Egyesült 
Államok, Mexico, Kuba és Columbia közt való 
forgalomban van rendszeresítve. A díjakat és 
a részletes feltételeket 1. a 45a oldalon.

A „Táviró-Díjszabás” 44. és 45. oldalai 
közé új 45a oldalként a csatolt fedőlap bera
gasztandó, a „Hétvégi táviratok” és „A feladás 
idejétől számított 36 óra után kézbesítendő 
táviratok” pontok címe előtt pedig a ,,b)”, ille
tőleg ,.c)” jelzés ,,c)”, illetőleg „d“ jelzésre ja
vítandó.

A címlapon levő tartalomjegyzék ennek meg
felelően szintén kiegészítendő.

A T. Ü. Sz. kiegészítése iránt külön pótlék 
útján intézkedem.

Budapest, 1929. évi július hó 19-én.
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Változás a Táviró-Díjszabás-ban.
27.917.

A hivatalok az 1928. cvi július hó 1-én élet
belépett Táviró-Díjszabás-ban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

Al l .  oldalon Belga-Kongo-nál a Rendelte
tési ország hasábban Banana, Banga-Chela-tól 
(via Banana)-ig mind a tíz sor törlendő; ugyan
itt törlendők a via Eastern és a via Brest-Dakar 
vagy Teneriffe-Dakar hasábban a 4.12—4.12 díj
tételek is. Ugyanitt Belga-Kongo összes hivata- 
lai-nál a via Eastern hasábban „via Eastern— 
Daressalaam 4.17” helyett „via Eastern—Bana
na 2.80” Írandó; ugyanitt a via Brest—Dakar 
vagy via Teneriffe—Dakar hasábban „5.07 díj
tétel helyett a következő Írandó: „via Brest- 
Dakar 2.80”.

. A 14. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Reunion sziget elé A jel írandó.

A 15. oldalon Szomali partvidék (francia) 
szódíja via France T. S. F. 3.87 helyett 3.11.

A 21. és 48. oldalon a Rendeltetési ország 
hasábban San Domingo köztársaság Haiti szi
getén „San Domingo. Puerto Plata” helyett a 
következőket kell írni: „La Vega, Puerto Plata, 
Santiago de los Caballeros, San Domingo City,
S. Pedro de Macoris”.

A 27. oldalon Guyana (francia)-nál a Szol
gálati korlátozások folytatásául a következő 
jegyzet Írandó: „ = L C =  távirat via Északat
lanti kábelek Haiti nem küldhető”.

A 29. oldalon Japán szódíja via Italo Radio 
4.68 helyett 3.87.

A 31. oldalon Sziam és Púkét szigetnél a 
következő új útirány és díjtétel írandó: „via
London—Marconi. . .  2.69”.

A 34. oldalon Jalouit-szigetnél, Karolina- 
szigeteknél, a 35. oldalon Palaos szigetcsoport
nál, a 37. oldalon Ponape-szigetnél és Saipan- 
szigetnél, a 38. oldalon Truk-szigetnél a via 
Eastern—Japon és a via Varsovie—Indo— 
Japon útirány díjtétele 4.68 helyett 3.87. Ugyan
ezen szigeteknél és szigetcsoportoknál a kö
vetkező új útirányokat és díjtételeket kell írni:

via Transradio—Osaka . . . 3.87
via Italo R adio ........................3.87

Ugyanitt a „via Transradio—San Fran
cisco;—Japon” útirány és 6.64 díjtételét törölni 
kell; ugyancsak törlendő a felsorolt helyeken.

kivéve Truk-szigetet — a „via Transradio— 
San Francisco-HC C. A.-—Japon” útirány és 
4.68 díjtétele is.

Ugyanitt -— kivéve Truk-szigetet — „via 
Radio—Varsovie—San Francisco—R. C. A.— 
Japon” útirányt és 4.68 díjtételét törölni kell; 
helyette a következőt kell írni: „via Radio— 
Varsovie . . . 3.87”.

A 38. oldalon Truk-sziget szódíja via 
Radio—Varsovie 4.68 helyett 3.87.

A 39. oldalon Uj-Hebridák-nál „via Ital- 
cáble—Vancouver—Australie” útirányt és 5.91 
díjtételét törölni kell.

A 49. oldalon lent a * jegyzet szövege tör
lendő és helyette a következő írandó: 
„* — ZLT — távirat csak via Transradio, via 
London—Marconi, via Commercial és via Ital- 
cáble küldhető; via Italcáble az Amazon terü
let I. övben csak Santarém Para, a II. övben 
csak Manaos hivatalhoz küldhető”.

Budapest, 1929. évi július hó 18-án.

Szünetelő postaügynökség megnyitása.
32.045.

A Veszprém vármegyében fekvő Olaszfalu 
községben szünetelő ügynökség — Olaszfalu 
községre és Eplény pusztára kiterjedő forgalmi 
körrel — ismét megnyílt.

Az ügynökség díjnégyszögszáma változat
lan, ellenőrző hivatala Zirc.

Az ügynökség a zirci postahivatallal áll 
rovatolási és járati összeköttetésben.

A Helységnévtár, Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsora, valamint az Irányítási 
Füzet adatai ennek megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1929. évi július hó 19-én.
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Pályázati hirdetmény.
31.099.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként 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. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi augusztus hó 15-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi július hó 16-án.

Pályázati hirdetmény.
31.123.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként 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 s z e g e d i  m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi augusztus hó 15-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi július hó 16-án.
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Betöltendő kiadói állások.
Nőtlen kiadó felvétetik augusztus tize

dikére. Fix fizetés, lakás, fűtés, világítás. Posta- 
hivatal Tatabánya.

Bugyi posta- és távbeszélőhivatal augusz
tus hó 1-től 31-ig helyettest keres, fizetés 40 P 
és teljes ellátás mosáson kívül.

Bösárkányi postahivatal augusztus 15-ére 
Önálló kezelésre képes kiadónők ajánlatát kéri 
állandó alkalmazásra. Teljes ellátás, külön 
szoba (mosás és ágynemű nélkül), fizetés meg
egyezés szerint.

Kiadói állást keresnek.
Kiadónöjelölti, illetve hivatali kisegítői ál

lást keresek bármely postamesterségnél, 4 pol
gárit és felsőkereskedelmi iskolai szaktanfolya
mot végeztem. 18 éves, gör. kath. vallású MÁV 
altiszt gyermeke vagyok. Igényeim szerények. 
Az állást azonnal elfoglalhatom. Oláh Ilona, 
Nyíregyháza, Alsó-pázsit 17.

Szeptember 1-től állandó alkalmazást válla
lok Balaton melletti II. oszt. hivatalnál. Szíves 
ajánlatokat kérek Kiss Margit postakiadó, Ba
latonszárszó postahivatal címre.

Mindenben perfekt, 11 éves postakiadó, 
szeptember 1-re állást keres. Szíves megkeresé
seket kérem „Postakiadónő” Hajdúnánás.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. Felelős v.: Duchon J.





Fedőlap a P. R. T. 1929. évi 28. számához.

b) Éjjeli táviratlevelek (N-L.T.).

Egyrészről Magyarország, másrészről Brit-Amerika (Canada) az 
Északamerikai Egyesült-Államok, Mexico, Kuba és Columbia közt való 
forgalomban „via Commercial” és „via Western Union” éjjeli távirat

levelek válthatók a következő feltételek mellett:
1. A szódíjat az alábbi díjtáblázat tünteti fel; díjminimum 20 szó

díja.
2. Az éjjeli táviratlevelek Magyarországon a hivatalos órák alatt 

az összes táviróhivataloknál feladhatók; azok a felvevő hivataltól a 
rendeltetési hivatalig a rendes díjú és az =  LC =  táviratokat követő 
sorrendben mint táviratok kezeltetnek olymódon, hogy a budapesti 
központi táviróhivatal által naponta éjfélig külföldre továbbított éjjeli 
táviratleveleket az óceánon át az éj folyamán továbbítják, a rendelte
tési helyen pedig a következő nap reggelén kézbesítik.

3. Jelzésük — NLT = , melyet díjköteles megjelölésként a cím elé 
kell írni. Külön szolgálatként csak az „Rpx”, „PC” és „TC“ köthető 
ki. A külön szolgálatok díja az ugyanabban a viszonylatban váltott

• rendes díjú távirat díjszabása alapján számítandó, a külön szolgálat 
megjelölésére azonban a kedvezményes díjszabás alkalmazandó. Az 
'átjelzés alkalmazása kötelező.

4. Rövidített vagy összebeszélt távirati cím használható.
5. A szerkesztésnél általában ugyanazok a szabályok érvényesek, 

mint a díjkedvezményes tengerentúli =  LC =  táviratoknál.
Az éjjeli táviratlevelek díjszabása a következő:

Rendeltetési ország

Útirány

M
eg

je
gy

zé
s

via Commercial 
via W estern Union

s z ó d i j
P f P f

Brit—Amerika (Amérique britam,-
niquc):
Alberta ........................  .. — 88
Cap Breton ..  . . . — 61
Colomba© (britairmique) I. zóna — 83
Manitoba ........................................ — 78
New-Bruniswick ......................... — 61
New-Foundland (Tcrre Neu ve) — 61

(Labrador kivételével) . .  ..
Nordwest-'J territories (Canada) 1. f l — 61

Alberta, Saskatchewan alatt.
Nouvelle Écosse (Nova Skotia) — 61
Ontario ............... .. . .  . . '  .. .-- 61
Prince Edouard (Ile d e ) ................. J — 61
Québec ....................................... f l — 61
Saskatchewan ................................ — 83
Terr© Neuve 1. New-Foundland.

St. Pierre és Miquelon szigetek — 61
Észaikaimiemikai Egyesült-Államok: ’W

Alabama ....................................... t-A — 72
Arizona ........................................ — 83
Arkansas ................ ................. 78
California ....................................... — 83
Carolina ........................................ — 72
Colorado ....................................... — 78
Columbia (D is tr ic t) ......................... — 67
Connecticut .................................. — 61
Dakotah ....................................... — 78
Delaware .......................................... — 67



Útirány (/t

N
>>via Commercial

Rendeltetési ország via W estern Union oc

OD
OS Z Ó d i j

~ s P f P f S

Florida:
Key W est . .  ... . .  '. . 83 1 t
Pensacola . .  ..  ... . ,  «; ' . . , ' -- 72
Többi h iv a ta l .................................. —: 78

Georgia . .  .. . • . . . . 72 .
Idaho ................................................... — 83
Illinois , ................ .... •• • • —* 72
Indiana ................................ .. . .  ■ — 72
Jowa .................................................. — 72
Kansas .; i .................................. — 78
K entucky .................................. - -
Louisiana:

72
...?'

N ew -Orlaans ' ' — 72
Többi hivatal . .  .. .................. — 78

Maine ........................... ••• • ■ ■ • ---' 61
Maryland . .  ..  .......................... — 67
M assachusetts .......................... 61
Michigan ............................................ r . 72
Minnesota: W

D uluth . Minneapolis, St. Paul, 
South St. Paul, Stock Yards,

72

*

W inona ............................................
Többi h iv a ta l .................................... 78

Miiisisiäipi .......................... ..................
Missouri:

72

St. Louis ' — 72
Többi h iv a ta l .................................... — 78

M ontana ...........................  . . . . :— 78
Nebraska ........................... • 78

83
New-Hiampshire . J •• •• 61
New-Jersey: _ M  

Hoboken, Jersey City, U n io n . .  ^ — 61
Hill ....................................  •• •• — 61
Többi h iv a ta li .................................... — 67

New-Mcxico ....................................
New-York:

78

New-York (City) és mindama h i
vatalok, m elyek nevénél a  N o-
m enclature 2 hasábjában a „T a
rif de New-York City” mcgjegy-
zés áll ............................................ — 61«
Többi h iv a ta l .................................... — 67

Ohio ..................................................... — 72
Oklahoma ............................................. i  —- /78
Oregon • • > .................................... ......... 83
Peninsyivainia .................................... f - i 67
Rhode Island 61
Tennesee ............................................ 72

— % 78
LTtah ..................................................... — 83
V erm ont .......................................... — 61
Virginia .......................................... — 72
W ashington .................................. — 83
W isconsin .................................. — 72
W yoming .................................................

Közép-Amerika:
78

Mexico ............................................
Kuba (Cuba):

i 06

__ 95
Többi h iv a ta l ........................... i 17

Dél-Amerika:
Columbia (République de):

Baranquilla, Buenaventura, C arta- 
g e n a ..........................  .................... i 39
Bogota .......................................... i 51
Többi h iv a ta l .................................. i 67
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A MAGVAK KIK.
KI ADJ A A MAGYAR K I R Á L Y I

Sil S»AK»i:ST 1939. JULIUS 30.

POSTA KÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

39. szám.

T A R T A L O M
A  budapesti helyi forgalomban feladható sürgős 

levélpostai küldem ények díjának újabbi szabályozása.
A z időszakos távbeszélő állom ások előfizetési (vo- 

nalfemntartásii) dijainak fizetésére vonatkozó szabályok 
m ódosítása.

Részleges díjváltozás a m agyar—finn távbeszélő- 
forgalomban.

Budapesttel szomszédos egyes városoknak és közsé
geknek a budapesti egységes távbeszélő hálózatba való 
bevonása és ezzel kapcsolatban a díjszabás módosítása.

A  m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi június havi 
forgalma.

V áltozások az irányítási füzetben.
H elyesbítés a  Postahivatalok és Ügynökségek N év

sorában és a  Helységnévtárban.
Forgalomköri változások.
Személyzetiek.
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő állások.
Kiadói állást keres.

A budapesti helyi forgalomban feladható sür
gős levélpostai küldemények díjának ujabbi 

szabályozása.
ad 411.

A budapesti helyi forgalomban az ú. n. 
„sürgős” levélpostai küldemények díját 1929. 
évi augusztus hó 1-től az illető küldeményfajra 
a helyi forgalomban megállapított mindenkori 
súlydíj ötszörösében, de legalább 30 f.-ben álla
pítom meg. A hivatalok ezt a rendeletet jegyez
zék elő a kivonatos Postadíjszabás 16. oldalán 
a XII. 2. pontnál, illetve ezt a pontot a fentiek
nek megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi július hó 26-án.

Az időszakos távbeszélő állomások előfizetési 
(vonalfentartási) díjainak fizetésére vonatkozó 

szabályok módosítása.
22.157.

A Tb. Ü. Sz, 20. §. 2. pontjának, illetőleg a 
12. §. 4. pontjának azt a rendelkezését, hogy az 
időszakos távbeszélő állomásokért az éves állo
mások után megállapított előfizetési díjakat az 
előfizetési időszakra, de legalább 6 hónapra min

dig előre és egy összegben kell fizetni és hogy 
az ilyen állomás előfiztője az előfizetési időszak 
végéig köteles a következő időszakra esedékes 
előfizetési (vonalfenntartási) díjat egy összeg
ben előre megfizetni, ellenkező esetben ismételt 
jelentkezéskor a belépési díj újból esedékessé 
válik, hatályon kívül helyezem s megengedem, 
hogy az időszakos állomásokért legalább egy fél 
évre járó előfizetési (vonalfenntartási) díjak 
havi részletekben mindig előre épúgy szedesse
nek be, mint ahogyan az az éves állomásokra; 
elő van írva. /

A hivatalok e rendeletemet a Tb. Ü. Sz. 
20. §. 2. pontjánál, illetőleg a 12. §. 4. pontjánál 
megfelelően jegyezzék elő.

A változásnak szöveg szerinti helyesbítése 
iránt pótlék útján később fogok intézkedni.

Budapest, 1929. évi július hó 23-án.

Részleges díjváltozás a magyar-finn távbeszélő 
forgalomban.

32.447.

A magyar-finn távbeszélőforgalomban a 
Finnország V. díjövébe tartozó hivatalok be-
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szélgetési díja a folyó évi augusztus hó 1-től 
kezdve 21 P 55 fillér.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban 
a Finnországra vonatkozó adatokat ilyen érte
lemben helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi július hó 23-án.

Budapesttel szomszédos egyes városoknak és 
községeknek a budapesti egységes távbeszélő 
hálózatba való bevonása és ezzel kapcsolatban 

a díjszabás módosítása.
28.590.

A budapesti távbeszélőhálózat automatizá
lásával kapcsolatban Újpest, Rákospalota, Pest
újhely, Kispest, Pestszentlőrinc, Pesterzsébet, 
Csepel, Albertfalva és Budafok távbeszélő elő
fizetőit a rendelkezésemre álló hitel keretén be
lül fokozatosan a budapesti egységes távbeszélő 
hálózatba fogom bekapcsoltatni.

1. A Budapest székesfőváros közigazgatási 
területéről bekapcsolt előfizetők a tervezett be
kapcsolások végrehajtása után is ugyanolyan 
alap-, beszélgetési, használati és fenntartási, il
letőleg fenntartási díjakat fizetnek, mint eddig 
s ezen díjak ellenében a felsorolt városok és 
községek előfizetőivel éppen úgy beszélhetnek, 
mintha azok budapesti helyi előfizetők volná-
nak.

2. Az automata központba kapcsolt kör
nyékbeli előfizetők a távbeszélő állomás, főál-
lomás vagy fővezeték után felemelt alapdíjat 
fizetnek, amelynek havi összege a következő:

1. Újpest részére . . . . . . 13 P
2. Rákospalota részére . . . . 16 P
3. Pestújhely részére . _ . . . 12 P
4. Kispest részére . . . . . 14 P
5. Pestszentlőrinc részére . . . 21 P
6. Pesterzsébet részére . . . . 13 P
7. Csepel részére . . . . . . 17 P
8. Albertfalva részére . , . . 12 P
9. Budafok részére . .  . . . . 18 P
Az állomásért, főállomásért és fővezetékért

járó és alább a 6. pontban közölt belépési és a 
felemelt alapdíjtól eltekintve a felsorolt váro
sok és községek előfizetői egyébként ugyan
olyan berendezési, alap, beszélgetési, használati 
és fenntartási, fenntartási, időközi változási és 
egyéb díjakat fizetnek, mint a budapesti elő
fizetők, tehát a Távbeszélő Díjszabás I., II. és

V. táblázatának többi díjai reájuk nézve is vál
tozatlanul érvényesek.

3. Úgy Budapesten, mint az automata háló
zatba bekapcsolt budapesti környékbeli közsé
gekben a nyilvános és nyilvános táblás állo
másokról az egységes automata hálózatban foly
tatott helyi beszélgetések dija 2U túlér lesz.

A távolsági forgalomban a díjak továbbra 
is a fent említett egyes községektől mért tény
leges távolságnak megfelelően fizetendők, e te
kintetben tehát Budapest és környéke automa
tizált hálózata nem tekintendő egységes távbe- 
széiőhálózatnak.

4. A környékbeli központoknál kisebb for
galmú állomások részére társas vonalakat is 
rendszeresítek s az előfizetők kívánságára egy 
központi áramkörre két állomás bekapcsolását 
is engedélyezem. Az ilyen állomások után az 
előbb felsorolt alapdíjaknak csak a felét kell 
megfizetni.

Ugyanarra az áramkörre kapcsolt két tár-' 
sas előfizető egymással beszélgetést nem foly
tathat, egy és ugyanabban az időben nem hív
hat és nem is hívható. Bár a társnak szóló csen
getést nem kapja meg, beszélgetését kihallgat
hatja, ha akkor használja állomását, amikor a 
társa beszél. A lebonyolított beszélgetések 
számlázása azonban elkülönítve történik.

5. A külön vonalú állomások előfizetői leg
alább 600, a társas előfizetők pedig egyenként 
legalább 200 beszélgetés díját kötelesek éven
ként megfizetni.

6. A belépési díj a budapesti előfizetőknél 
továbbra is 240 P marad; a környékbeli előfi
zetők részére e díjat 96 pengőben állapítom meg. 
A belépési díj összegét az előfizetők — kifeje
zett kívánságára — 24 havi részletben is fizet
hetik.

7. A Budapest környékéről bekapcsolt ál
lomásokra nézve a most megállapított díjak 
csak akkor lépnek életbe, ha a felsorolt városok 
és községek a tervezett új központokba bekap
csoltatnak. Azok az előfizetők tehát, akik a fel
sorolt helyekről ezidőszerint a budapesti háló
zathoz csatlakoznak, az eddigi díjszabásszerű 
díjakat az új központba való bekapcsolásig to
vábbra is változatlanul fizetik.

A beállott változások keresztülvezetése 
iránt külön Pótlékkal fogok intézkedni.

Budapest, 1929. évi július hó 18-án.
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A M. kir. postatakarékpénztár 1929. évi junius 
havi forgalma.

5.838. ein.

A takaréküzletben a betétek összege 776.845 
P 06 fillérrel haladta túl a visszafizetések össze
gét. A betétek állománya ezzel 1929. évi június 
hó végén 47,866.539 P 60 fillért tett ki. A külön
leges takarékbetétek álladéka a fenti álladék- 
ban 6,542.245 P 37 fillérrel szerepel. A betevők 
száma e hóban 2.774-gyel gyarapodott s összes 
számuk e hó végén 1,366.174 volt.

A csekk- és kliringüzletben a visszafizetés 
összege 24,855.688 P 50 fillérrel múlta felül a be
tétek összegét. A csekkbetétek állománya ezzel 
1929. évi június hó végén 193,147.461 P 59 fillért 
tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma e hó
ban 131-gyel növekedett s a fennálló csekkszám
lák száma e hó végén 43.502 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,001.657 tétel s 
1.093,165.747 P 78 f, összes betéteinek állomá
nya pedig a hó végén 241,014.001 P 19 f volt.

Az értékpapírüzletágban 1929. évi június 
hó végéig kiállíttatott 271.566 járadékkönyvecs
ke, forgalomban volt e hó végén 91.625 drb. Az 
intézet értékpapír állománya különféle érték

papírokban és záloglevelekben 1929. évi június 
hó végén 56,344.878 P és 97 f névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma volt e hóban 170.313 drb új zálogfel
vétel történt 4,496.357 P kölcsönnel és 151.229 
drb. zálogkiváltás 3,700.693 P kölcsön visszafi
zetéssel.

A zálogálladék 1929. évi június hó végén 
808.365 drb volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
22,022.684 pengőt tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.082 drb., kényszerárverésre pedig 
5.885 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 7.460 drb., a befolyt vé
telár 157.212 pengő 45 f. volt.

Budapest, 1929. évi július hó 23-án.

Változások az irányítási füzetben.
32.690.

A P. R. T. múlt évi 29. számában közölt
24.214. számú rendelettel rendszeresített „Irá
nyítási füzet” című segédkönyvben beállott vál
tozásokat tudomás, keresztülvezetés és a helyes 
irányítás iránti intézkedés céljából az alábbi 
kimutatásban közlöm:

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

A tány 7 — Heves elé 78

Balatonm áriafürdő 7 \ — 8 u tán  35

Békéscsaba 7 — 6 után  1. Orsh./1612 v.

Bojt 2 ü. IV.

Bucsatelcp 7 Pusztaecscg Karcag

D eákvár 7 — V Vác elé 46

Gigc 7 — K iskorpád u tán  44

G yőrvár 7 24, 23 23, 23

Karancsság 7 Etes 22, Zagyvapálfalva
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H i v a t a l ,  ü g y n ö k s é g

H
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di

k
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va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Kóka 7 — 255 után Tápiósiily

Kolopfürdő 7 Jászladány Tiszasüly

K ondoros 7 — 7930 helyett 7832 (7932 v., 7934 
elé 7834)

Kömlő 7 — Heves elé 78

M agyaróvár 7 — 2 után /802 a

M áriabesnyő 7 — 22 után 21

N ádasd ladány 7 — 82 után 82

N agyigm ánd 7 1.72/713 V, 80 —

N yirgelse 2 Ü. IV.

.O rosháza 7 196 u tán  a II. 1. 5 után 1. 72—

Ölbő 7 — A lsószeleste elé 1. Szombh. 2/8227 v.

Székesfehérvár 2
7

1. Szombh. 2, 82 elő tt 8. 1. 14—1. 
80—1. 106, 82 után 1. Sárb.—1. 32— 
1. 61, 94, 35, 82, 79

31 után 241, 98 után 8, 1. Veszpr. 
1 u tán  1. A jk a—1. 53, 1. Kom. 4 
u tán  1. M ór—, 35 után 1. Sárb.— 
1. 32—1. 61/5124 v., 1863 helye tt 
1823, 1823 v. után 35, 94, 79“, 82

Szekszárd 7 1. 43, 135 előtt Tam ási Hőgyész/gk.
136 elé 1. 43/5237 v. 135 után  1. 
32/135, 1. 32/135 után  Tamási, Hő- 
gyész, Kéty, Zom ba 3/gk.

Tab 7 92, 1. 72/5425 v., (VI/15—IX/15) 92 után 1. 8/5425 v., 92,1. 35/5421 v.

Tiborszállás 7 1. Mátészalka/6531 v. —

Tóalm ás 7 összes adat 16, 255, Tápiószecső

Viss 6 M iskolc—Sátoraljaújhely Sárospatak—-Kenézlő

Zalaegerszeg 7 összes adat 1. 72/1306/7431 v, 1. 24/7731 v., 1. 
N kan. 2—1. 7—1. 72/302/7727 v„ 
Keszth. Pacsa/1. gépk., 24, 210, 83, 
24, 86,1. 72/2/1312/7425 v. 1. Szombh. 
2—124/301/7725, 198 1. 72/2/7433 v„ 
Keszth., Pacsa 3/gk., 1. Pécs 2— 
Barcs 1—1. Nkan. 2—1. 8/903/304/ 
7733 v., 23 , 85, 84,1. 72/4/7421 v., 23

Egyben felhívom a kir. hivatalokat, hogy a 
szóban levő segédkönyv „Tudnivalók’* c. része 
utolsó előtti hetedik bekezdésében a „V.” betűt 
„v.” betűre, a kimutatás negyedik hasábjában

Budapest, 1929. évi július hó 22-én.

pedig a ,,V.*’ betűt mindenütt „Bp.”-re helyes
bítsék. Ugyancsak a „Tudnivalók” hatodik be
kezdésében „V.” helyett ,,Bp.’*, a „vezérigazga
tósági*’ szó helyett pedig „budapesti” szó Írandó.
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Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában és a helységnévtárban.

30.378.

Alsószölnök postaügynökség neve mellé a 
„gy”, illetve „pd” jelzés pótlólag felveendő.

Budapest, 1929. évi július hó 22-én.

Forgalomköri változások.
I.

32.044.

1. Cservölgy O Iklad, Pest vm., aszódi j., 
u. p. és u. t. Domony a P. R. Tára f. évi 18. szá
mában közzétett 16.495. számú rendelet alap
ján történt bejegyzés törlendő.

2. Cservölgy O  Nyergesújfalu (8 6 . 1.) Ko
márom és Esztergom k. "k. e. vm., u. t. Aszód az 
összes bejegyzés törlendő.

3. Csöngetmajor O Ollár (90. 1.) Zala vm., 
zalaegerszegi j., u. t. ezentúl Egervár.

4. Felsőszenttamás Cl Tass (111. 1.) ezentúl 
u. p. Tass-Kertváros.

5. Hidegtanya Cl Tiszabezdéd (135. 1.) ezen
túl u. t. Tiszabezdéd.

6 . Körcsönye C> Bogdása (173. 1.) ezentúl 
u. t. Drávafok.

7. Középszenttamás Cl Tass (175. 1.) ezen
túl u. p. Tass-Kertváros.

8 . Meszestanya Cl Tiszabezdéd (195. 1.) 
ezentúl u. t. Tiszabezdéd.

9. Tass nk. (273. 1.) után felveendő: T ass- 
Kertváros Ci Tass, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
kunszentmiklósi j., g ]  E. h. Kunszentmiklós, 
Budapest M rm _m Kelebia, Kunszentmiklós 
Tass, 96., postáig. Sz.

10. TetenkeO Tiszabezdéd (276. 1.) ezen
túl u. t. Tiszabezdéd.

11. Tiszabezdéd (277. 1.) ezentúl © £ 3  L.
12. Tuzsér (284. 1.) ezentúl L.
13. A P. R. Tára f. évi 20. számában a 20.999. 

számú rendelet alapján történt Sopron Cl Bé
késcsaba (252. 1.) ezentúl u. p. Békéscsaba—Fel
sőnyomás bejegyzés Soprony Cl Békéscsaba stb. 
helyesbítendő.

Budapest, 1929. évi július hó 19-én.

II.
29.873.

1..Abod kk. (47. 1.) szövegből törlendő: „£>g 
 pd.,1’ rész (ügynökség nincs a község
ben) s beírandó: „u. p. Szendrő”.

2. Á dám puszta Ci Nagykereki (48. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Kismarja.

3. Alsóleperd Ci Ujdombóvár (52. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Dombóvár.

4. Balatonalmádi nk. (61. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Balatonfőkajár.

5. Balogh tanya Ci Szamossályi (62. 1.) ezen
túl u. t. Szamossályi.

6. Beldoromlás Cl Bogyiszló (68. 1.) ezen
túl u. t. Bogyiszló.

7. Bodoglár Cl Kiskunhalas (73. 1.) ezentúl 
u t. Szánk.

8 . Bogyiszló nk. (74. 1.) ezentúl © £ 3  L. is.
9. Bojt* nk. (74. 1.) ezentúl (Törlendő

tehát Eh. Biharkeresztes). Utalványjelzőszáma: 
2.379. Vasútvonal helyesen: „Püspökladány

~'mm~ Biharkeresztes, Biharkeresztes.......... ”
10. Búsmajor Cl Bozsok (79. 1.) ezentúl u. t. 

Búcsú.
11. Cégénydánvád kk. (80. 1.) ezentúl 

L. is. (u. t. Fehérgyarmat törlendő.)
12. Csákánygyiir O  Bogyiszló (82. 1.) ezen

túl u. t. Bogyiszló.
13. Csöngetmajor ci Kemendollár (90. 1.) 

ezentúl u. p. Egervár.
14. Dokomlás Cl Bogyiszló (95. 1.) ezentúl 

u. t. Bogyiszló.
15. Előtelektanya Cl Nagyecsed (101. 1.) 

ezentúl u. t. Fábiánháza.
16. Évasárjatanya Cl Nagykereki (104. 1.) 

ezentúl u. p. és u. t. Kismarja.
17. Fábiánháza nk. (104. 1.) ezentúl ©23 L. 

is (u. t. Nagyeifcsed törlendő).
18. Galambka Cl Bogyiszló (117. 1.) ezentúl 

u. t. Bogyiszló.
19. Gémes Cl Bogyiszló (119. 1.) ezentúl Bo

gyiszló.
20. Góga Cl Bogyiszló (120. 1.) ezentúl u. t. 

Bogyiszló.
21. Gyügye kk. (127. 1.) ezentúl u. t. Cé- 

génydányád.
22. Gyümölcsény Cl Bogyiszló ezentúl u. 

t. Bogviszló.
23. Hadik Barkóczy tanya C l Szamosújlak 

(127. 1.) ezentúl u. t. Szamossályi.
24. Hátfő C l Bogyiszló (131. 1.) ezentúl u. t. 

Bogyiszló.
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25. Hermánszeg kk. (133. 1.) ezentúl u. t. 
Szamossályi.

26. Hólyapuszta őA Ipolytarnóc (136. 1.) 
ezentúl u. t. Litke.

27. Istvánka <A Bogyiszló (141. 1.) ezentúl 
u. t. Bogyiszló.

28. Jánkikert O Hermánszeg (143. 1.) ezen
túl u. t. Szamossályi.

29. Karasz O Bogyiszló (151. 1.) ezentúl u.
t. Bogyiszló.

30. Kisgyene tanya <A Szamossályi (161. 1.) 
ezentúl u. t. Szamossályi.

31. Kisgyulaháza <A Gyulaháza (161. 1.) he
lyett írandó: „Kisgyulaháza <A Szabolcsbáka’1.

32. Kisszekeres kk. (166. 1.) ezentúl u. t. 
Nagyszekeres.

33. Kongópuszta O Szigliget (170 1.) ezentúl
u. p. Nemesvita.

34. Kovácstanya őA Szamossályi (172. 1.) 
ezentúl u. t. Szamossályi.

35. Kögyes O Bogyiszló (178. 1.) ezentúl 
u. t. Bogyiszló.

36. Küldoromlás O Bogyiszló (178. 1.) ezen
túl u. t. Bogyiszló.

37. Litke kk. (184. 1.) ezentúl L. is.
38. Magyary tanya O  Szamossályi (188. 1.) 

ezentúl u. t. Szamossályi.
39. Máié kk. (189.1.) neve Serényifalvára 

változott. Serényifalva 249 oldalon Seregélyházi 
major után Máié eddigi adataival beírandó. 
Máié (189. 1.) neve után utalást kell tenni: „1. 
Serényifalva”.

40. Mánd kk. (189.1.) ezentúl u. t. Nagysze
keres.

41. Móricgát ő'' Szánk (199. 1.) ezentúl u. t. 
Szánk.

42. Nagygyenetanva Szamossályi (204) 
ezentúl u. t. Szamossályi.

43. Nagyházamajor <A Nemesvita (204) 
ezentúl u. p. Nemesvita.

44. Nagyhörcsögpuszta <A Kálóz (204) 
ezentúl u. p. Sárbogárd.

45. Nagyszekeres kk. (208) T L után „(id. 
szün.)”, továbbá „u. t. Iánk” törlendő. (Vasúti 
távirda ismét működik.)

46. Nagytanva O Cégénydánvád (209̂  
ezentúl u. t. Cégénydányád.

47. Nemesapáti kk. (210) Bötefa lakott hely 
törlendő.

48. Nemesborzova kk. (210) ezentúl u. t. 
Nagyszekeres.

49. Nemesvita* kk. (211) ezentúl isi Eh.

Balatonederics, Keszthely Tapolca,
Balatonederics.............. . — díjnégyszögszáma
682.

50. Nyircsaholy nk. (214) ezentúl ( § £ 3  L is.
51. ösztövér <A Bogyiszló (178) ezentúl u. 

t. Bogyiszló.
52. Pinkamindszent kk. (230) ezentúl (§Ö 

L is.
53. Pinkaszentkirály O Vasalja (230) ezen

túl u. t. Pinkamindszent.
54. Szabolcsbáka kk. (255) lakott helyek 

közé felveendő Kisgyulaháza.
55. Szalonna kk. (257) ezentúl @£3 L is.
56. Szamossályi kk. (257) ezentúl L is. 

(u. t. Jánk törlendő.)
57. Szamosujlak kk. (257) ezentúl u. t. Sza

mossályi.
58. Szánk nk. (257) ezentúl L is.
59. Szentadorján kk. (261) lakott helyek 

közé felveendő Erdőhát.
60. Szőllősor <A Szánk (269) ezentúl u. t. 

Szánk.
61. Taplós <A Bogyiszló (272) ezentúl u. t. 

Bogyiszló.
62. Törekpuszta Nemesvita (282) ezen

túl u. t. Nemesvita.
63. Ujfok ŐS Bogyiszló (285) ezentúl u. t. 

Bogyiszló.
64. Ujsálvi O Szamossályi (287) ezentúl 

au t. Szamossályi.
65. Vámosoroszi kk. (291) ezentúl u. t. 

Nagyszekeres.
66. Viss* nk. (298) szövegben vasútvonal

helyesen: „Sárospatak «=« >■*» Kenézlő”,
— „pd.” (Hivatalok Névsorában „gy”) törlendő

67. Zsarolván kk. (304) ezentúl u. t. Nagy- 
szekeres.

A *-gal jelöltek a postahivatalok és ügv- 
nökségek névsorában is keresztül vezetendők.

Budapest, 1929. évi július hó 16-án.

Személyzetiek.
31.168.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1929. 
évi június havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik). 

Áthelyeztettek: Wendörfer Géza dr. titkár 
66 Szegedről—Budapestre, Kovácsy Pál dr. fo
galmazó 34 Budapstről—Sopronba, Zavadszky
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Zenó számtiszt 18/b Kisvárdáról—Budapestre, 
Váradi Károly felügyelő 368 Bajáról -Buda
pestre, Blaha Ferenc főtiszt 66 Debrecenből— 
Budapestre, Gyura Géza I. o. tiszt 42 Cegléd
ről—Budapestre, Bakos Tibor dr. 1. o. tiszt 185 
Makóról—Budapestre, Füle László I. o. tiszt 252 
Budapestről—Ceglédre, Kövér Béla II. o. tiszt 
117 Győrből—Budapestre, Tóth Nándor II. o. 
tiszt 204 Budapestről—Győrbe, Pakucs F’erenc 
II. o. tiszt 240 Budapestről—Győrbe, Leidl Jenő 
II. o. tiszt 245 Nagykanizsáról—Budapestre, 
Konez Sándor II. o. tiszt id. 102 Budapestről— 
Karcagra, Botár Zoltán II. o. tiszt id. 129 Buda
pestről—Szolnokra, Lázár Szilveszter II. o. tiszt 
id. 151 Budapestről—Szegedre, Prokk Dániel 
II. o. tiszt id. 163 Budapestről—Szentesre, Kletz 
Andor II. o. tiszt id. 186 Budapestről—Miskolc
ra, Ádám József II. o. tiszt id. 197 Budapestről— 
Bajára, Albrecht László II. o. tiszt id. 216 Bu
dapestről—Veszprémbe, Arday Lajos id. 218 
Budapestről—Nyíregyházára, Deák Jenő II. o. 
tiszt id. 236 Budapestről—Nagykanizsára, Dó- 
ezy István II. o. tiszt id. 239 Budapestről—Szé
kesfehérvárra, Kajsza Pál id. 265 Budapestről— 
Székesfehérvárra, Kefrik Lajos II. o. tiszt id. 
268 Budapestről—Egerbe, Konkoly István II. o 
tiszt id. 276 Budapestről—Veszprémbe, Lakatos 
János II. o. tiszt id. 282 Budapestről—Győrbe, 
Mayer János II. o. tiszt id. 290 Budapestről— 
Paksra, Mihálka Béla II. o. tiszt id. 293 Buda
pestről—Debrecenbe, ifj. Nagy Imre II. o. tiszt 
id. 294 Budapestről—Makóra, Rónai István II.
o. tiszt id. 312 Budapestről—Balassagyarmat
ra, Rubovszky László II. o. tiszt id. 313 Buda
pestről—Kisvárdára, Sail Béla II. o. tiszt id. 315 
Budapestről—Gyöngyösre, Sztaniek Ernő II. o. 
tiszt id. 319 Budapestről—Hatvanba, Töglhofer 
István II. o. tiszt id. 330 Budapestről—Győrbe, 
Balogh Andor II. o. tiszt id. 342 Budapestről—- 
Kaposvárra, Tatár Gyula II. o. tiszt id. 343 Bu
dapestről—Debrecenbe, ifj. Elbert János II. o. 
tiszt id. 347 Budapestről—Bonyhádra, Kovács 
József főellenőr 129 Győrből—Budapestre, Vizy 
Lajos ellenőr 90 Veszprémből—Budapestre, 
Murai Árpád ellenőr 97 Hatvanból—Budapest
re, Pákolicz György segédellenőr 286 Paksról— 
Budapestre, Mészáros Lajos segédellenőr 340 
Budapestről—Miskolcra, Bori Béla segédellenőr 
346 Salgótarjánból—Hatvanba, Borbás Jenő se
gédellenőr 389 Szentesről—Szegedre, Sándor 
Gyula segédtiszt 190 Bonyhádról—Budapestre, 
Fekete János segédtiszt 195 Budapestről—Cég- j

lédre, Bori Ferenc segédtiszt 271 Budapestről— 
Salgótarjánba, Szóda Nagy Károly segédtiszt 
285 Budapestről—Kiskunfélegyházára, Hankó- 
czy Kálmán segédtiszt 390 Karcagról—Buda
pestre, Pongrácz Anna segédtisztnő 143 Mis
kolcról—Budapestre, Urbán Margit segédtiszt
nő 467 Szolnokról—Székesfehérvárra, özv. Ha- 
mulyák Károlyné kezelőnő 367 Pécsről—Buda
pestre, Medve István II. o. altiszt 2862 Buda
pestről—Gyöngyösre, Kovács Gyula barcsi II.
0. altiszt 3222 Pécsről—Bfircsra, Pénzes István
1. o. vonalfelvigyázó 226 Kisújszállásról—Vesz
prémbe, Tóth Pál II. o. vonalfelvigyázó 256/a 
Pécsről—Paksra.

Felmentetett: Horváth Gyula II. o. tiszt id. 
256.

Más állami szolgálatba kineveztetett: Szta- 
rek István gépkocsivezető 32.

Nyugdíjaztattak: Dévény Károly főfel
ügyelő 25, Takács Istvánná ellenőrnő 140, Hor
váth Ida segédellenőrnő 87, Lisching Julia 462 
és Lantossy Ágostonná 506 segédellenőrnők, 
Dr. Vigyázó Jánosné 10 és Kastner Mária 118 
segédtisztnők, Faller István I. o. szakaltiszt 43, 
Konrád József 5 és Juhász János seregélyesi 136 
II. o. szakaltisztek, Árvái János 70 és Pelle 
István 188 I. o. altisztek, Paul János 622, Juhász 
János dunaföldvári 755 és Taba László 1360 II.
o. altisztek.

Meghaltak: Mayer József dr. főigazgató 5, 
Németh Adolf Gyula I. o. tiszt 76, Tolnai Hen
rik műszaki főellenőr 3, Keresztes Bálint 50 és 
Kretzinger Kálmán 602 I. o. altisztek.

Egyéb változások: Kaczvinszkv Emil dr.
tanácsos 19 helyett vitéz Kaczvinszky Emil dr.; 
Schmidt Dezső cím és jelleg műszaki tanácsos, 
főmérnök 2 helyett Schmidt Dezső dr.; Száraz 
Gyula dr. számvizsgáló 41 helyet^ vitéz Száraz 
Gyula dr.; Raskó Dezső I. o. tiszt 70 helyett 
Raskóy Dezső; Jászai Antal I. o. tiszt 146 he
lyett Jászay Antal; Rákos Béla I. o. tiszt 199 
helyett Rákos Béla dr.; Tördy Géza I. o. tiszt 
235 helyett Tordy Géza dr.; Ripszám József II. 
o. tiszt 81 helyett Ripszám József dr.; Szent- 
pétery Béla II. o. tiszt 415 helyett Szentpétery 
Béla dr.; Gezsik Gyula műszaki,ellenőr 24 he
lyett Gergely Gyula; Varga Ágnes segédtisztnő 
96 helyett Merk Endréné; Jaksa Vilma segéd
tisztnő 326 helyett Mező Andrásné; Frey Vilma 
segédtisztnő 486 helyett Farkas Ferencné; Mo
csári Teréz segédtisztnő 647 helyett Preisz Bé- 
láné; Juhász Ilona kezelőnő 315 helyett Moósz
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Józsefné; Ormossy Borbála kezelőnő id. 21 he
lyett Barth Jenőné; kéner Károly I. o. altiszt 
472 helyett vitéz Kerényi Károly; Fodor György 
II. o. altiszt 543 helyett vitéz Fodor György; 
Kovács László II. o. altiszt 663 helyett vitéz 1 
Kovács László; Kelemen Zsigmond II. o. altiszt 
971 helyett vitéz Kelemen Zsigmond; Hérjncs

Géza II. o. altiszt 1223 helyett Dénesfai Géza; 
Magyar József II. o. altiszt 2174 helyett vitéz 
Magyar József; Keller József II. o. altiszt 2193 
helyett vitéz Kürti József; Bácsay Lajos I. o. 
vonalfelvigyázó 278 helyett Bácsai Lajos írandó. 

Budapest, 1929. évi július hó 23-án.
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a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali
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^Balla Adél kiadó Nagykálló
1902. Nyirgelse Postamesterré 

neveztetett ki.

Pé
cs Szabari Benedek kiadó Kál

1904.
*

Káí Zánkai postamesterré 
neveztetett ki

Betöltendő kiadói állások.
Sellye postahivatal keres kezdő kiadónőt 

négyheti helyettesítésre augusztus 15-től, eset
leg szeptember 1-től ellátással. Ajánlatokban fi
zetési igény is megjelölendő.

Augusztus 15-töl másfél hónapi helyettesí
tésre kiadónőt keres Postahivatal, Németboly.

Kiadói állást keres.
Mindhárom szakban jártas kezdő kiadónő 

augusztus 15-re vagy szeptember 1-re állandó 
alkalmazást keres. Szíves megkeresést Remi- 
sovszky Viktória, Kúnhegyes címre kér.

(

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1939. AUGUSZTUS 5. 30. szám.

Postai szállításból k izárt sajtótermékeik.

Lefoglalás alól feloldott sajtóterm ék.

A  postahivatali kisegítők engedélyezése, alkalmazása 

és a kiadói képesítés megszerzése.

Tőzsdei nyilvános állomással kért beszélgetés után 

felszám ítandó díj a hívó visszalépése esetén.

A távbeszélőforgalom felvétele Milanó-val.

U j magyar-legyei távbeszélőviszonylatok meg 
nyitása.

Forgalom köri változás.
Címadományozás.
Kinevezés.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra. 
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
33.935.

A Moszkvában a moszkvai építőmunkások 
szervezetének kiadásában megjelenő „Posztroi- 
kaM című orosz nyelvű laptól a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a lapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 1-én.

33.319.
A Los-Angelesben az „Universal Pub

lishing Co.“ kiadásában megjelenő „Nyugat“ 
című hetilaptól a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a hetilapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi július hó 27-én.

Lefoglalás alól feloldott sajtótermék.
33.399.

Utalással a P. R. T. folyó évi 18. számában 
közölt 21.868. sz., valamint a 22. számában kö
zöld 25.737. sz. rendeletekre, értesítem a posta- 
hivatalokat, hogy a Magyar Zsidó Lexikonnak 
Szigeti Lipót, Baross-utca 11. alatti könyvköté

szeti üzemében lefoglalt 500 példányából még 
fel nem oldott 300, azaz Háromszáz példányt a 
budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgálóbí- 
rája folyó évi július hó 25-én kelt B. I. 5.182/22. 
sz. végzésével a lefoglalás alól feloldotta, mert 
Nagy Béla a Magyar Zsidó Lexikon kiadóhiva
talának vezetője, a vádtanács 10. sorsz. végzé
sében foglalt rendelkezésének eleget tett ak
ként, hogy a lefoglalt példányokból a 239, 524, 
645, 646, 725, 896, 902, 913, 940 és 963 nyomta
tott lapoldalakat, amelyekben dr. Weszely 
Ödön, Trautmann Henrik, dr. Erőss Gyula, 
Nászay Mór, Séthy, Szászy, Primer Gyula, 
Tonelli Sándor és Varságh János nevei csillag
gal megjelölve szerepeltek, a reájuk vonatkozó 
sajtóközleményekkel együtt, továbbá Lázás 
Ödön neve mellől a csillagjelzést eltávolította 
és a 300 példányból eltávolított lapoldalakat a 
bíróságnak beszolgáltatta és azokat teljesen 
más szövegezésű nyomtatott lapoldalakkal pó
tolta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a szó- 
banlevő sajtóterméknek esetleg postára adott 
azokat a példányait, amelyekben a kifogásolt 
lapoldalak megfelelően javíttattak, illetve pó
toltattak, akadálytalanul szállítsák és kézbe
sítsék.

Budapest, 1929. év július hó 29-én.

T A R T A L O M
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A postahivatali kisegítők engedélyezése, alkal
mazása és a kiadói képesítés megszerzése.

30.400.
A m. kir. postahivatali kisegítők engedé

lyezésére, alkalmazására, a postakiadó jelöltek 
kiképzésére, alkalmazására és a postakiadói 
szakvizsgákra vonatkozó összes rendeletek ha
tályon kívül helyezése mellett a postakiadói 
képesítés megszerzését a következő rendelettel 
szabályozom:

> I. A hivatali kisegítők engedélyezése, 
alkalmazása és elbocsátása.

1. §. M. kir. postahivatali kisegítő az, aki
nek az illetékes postaigazgatóság enge
délyt adott arra, hogy valamelyik postamesteri 
hivatalnál szakképesítés nélkül, a postamester 
felelősségére a hivatal kezelési teendőinek el
látásában, állandó felügyelet és ellenőrzés mel
lett résztvegyen.

2. §. M. kir. postahivatali kisegítő csak oly 
férfi, vagy nő lehet, aki

a) magyar állampolgár;
b) legalább 18 éves, de'30-ik életévét mégf 

nem töltötte be;
c) oly testi, vagy szellemi fogyatkozása 

nincs, mely őt a szolgálat ellátásában akadá
lyozná;

d) valamely középiskolának legalább négy 
alsó osztályát, vagy ezzel egyenragú más tan
intézet megfelelő osztályát elvégezte;

e) erkölcsi és politikai szempontból kifo
gás alá nem esik;

f) valamelyik postamestertől kötelező nyi
latkozatot kap, mely szerint szakképesítésének 
megszerzése után a postamester még legalább 
egy évig kiadói minőségben hivatalánál alkal
mazni fogja;

g) igazolja, hogy iskoláinak elvégzése óta 
hol és mivel foglalkozott.

3. §. Aki hivatali kisegítői minőségben való 
alkalmazását kéri, az illetékes postaigazgató
sághoz címzett és sajátkezűleg írt kérvényét az 
érdekelt m. kir. postamesternek adja át felter
jesztés végett. A 2. §-ban előírt kellékeket a 
kérvényéhez csatolt következő okmányokkal 
kell igazolni:

a) illetőségi bizonyítvány vagy honosítási
okirat; '

b) születési anyakönyvi kivonat;
c) hatósági tiszti, vagy postaintézeti orvos

orvosi bizonyítványa, melynek kiállításától 
számított hat hónap még nem telt el és amely 
szerint folyamodó postaszolgálatra alkalmas;

d) iskolai bizonyítvány;
e) hatósági erkölcsi bizonyítvány, melynek 

kiállításától számított hat hónap még nem 
telt el;

f) a kötelező írásbeli nyilatkozat, melyben 
a postamester kötelezően kijelenti, hogy fo
lyamodót kiadói szakképesítésének megszer
zése után is még egy évig hivatalában kiadóul 
alkalmazni fogja;

g) szolgálati bizonyítványok a munkaadók
tól, vagy ha idegennél alkalmazásban nem ál
lott, helyi hatósági bizonyítvány arról, hogy a 
folyamodó otthon, vagy valamelyik rokonánál 
a háztartásban, vagy a szülők valamely vállala
tában dolgozott.

A 2. és 3. §. f) pontjában előírt kötelező 
nyilatkozat csatolása fölösleges azoknál, akik 
a 17. .§. értelmében kiadói képesítést nem sze
rezhetnek.

A postamester felterjesztésében részletesen 
indokolni tartozik, hogy hivatali kisegítő enge
délyezésére, miért van szüksége és bejelenti 
egyúttal, hogy a hivatali kisegítővel, vagy annak 
hozzátartozójával a kiképzés tartamára az el
látás, esetleg javadalmazás tekintetében mily 
megállapodást kötött (7. §.). kivéve a 4. §l 2-ik 
bekezdésében felsorolt családtagok alkalma
zása esetét.

4. §. Ha az igazgatóság az engedély meg
adását a szolgálat szempontjából vagy a posta
mester magánviszonyaira való tekintettel in
dokoltnak látja és ha folyamodó a 2. §-ban 
előírt kellékeknek megfelel, folyamodónak mű
ködési engedélyt ad és erről a hivatalt értesíti.

A 2. §-ban előírt 30 éves maximális korha
tártól és az előírt minimális iskolai előképzett
ségtől az igazgatóság, — ha azt alaposan indo
koltnak látja — eltekinthet abban az esetben, 
ha az, aki engedélyért folyamodik, hosszabb 
ideig, már korábban is a m. kir. posta szolgá
latában állott, magyarul írni, olvasni és szá
molni jól tud, a postamester házastársa, édes, 
mostoha vagy örökbe fogadó apja, anyja, nagy
apja, nagyanyja, vagy ezek valamelyikének 
testvére, a postamesternek édes, mostoha, vagy 
örökbefogadott gyermeke, a postamesternek, 
vagy házastársának testvére vagy ezek valame
lyikének egyenes leszármazója s ha a posta
mesterrel közös háztartásban él. A postames-
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ter édes, mostoha, vagy örökbefogadott gyer
meke, vagy gyámoltja már 16 éves korában is 
kaphat atyja, anyja, vagy gyámja postahivata
lánál kisegítői működési engedélyt, de kiadói 
képesítést 18 éves kora előtt nem szerezhet.

A korábbi postai alkalmazást szolgálati 
okmányokkal, a családi viszonyt anyakönyvi 
kivonatokkal (családi értesítő), illetve az 
örökbefogadást igazoló okmányokkal, azt pe
dig, hogy a folyamodó a postamesterrel közös 
háztartásban él, helyhatósági bizonyítvánnyal 
kell igazolni.

Arról, hogy az érdekelt magyarul írni, ol
vasni és számolni jól tud, az igazgatóság az en
gedély megadása előtt a legközelebbi kincstári 
postahivatal vezetője útján vagy más, alkalmas 
módon szerez meggyőződést.

5. §. Ha az igazgatóság a postamesternek 
hivatali kisegítő alkalmazását nem engedélyezi, 
az érdekelt postamester szolgálati úton az en
gedély megtagadása miatt 15 napon belül a m. 
kir. postavezérigazgatósághoz felfolyamodással 
élhet, mely az ügyben végérvényesen határoz.

6. §. Aki hivatali kisegítői működési enge
délyért folyamodott, addig a postahivatal ke
zelési helyiségében nem tartózkodhatik, sem a 
kezelésben részt nem vehet, míg a működési 
engedélyt meg nem kapta és tőle a postames
ter az előírt fogadalmat ki nem vette.

Azt a postamestert, aki a rendelet e) pont
ja ellen vét, az igazgatóság vonja fegyelmi el
járás alá.

7. §. A postamester az oktatásért a hiva
tali kisegítőtől, fegyelmi felelősség terhe alatt, 
díjazást sem nyíltan, sem burkoltan nem köve
telhet és el nem fogadhat. E rendelkezés betar
tásának ellenőrzése céljából a postamester a 
hivatali kisegítővel, vagy annak hozzátartozó
jával kötött megállapodást, vagy annak később 
történt módosítását az igazgatóságnak késede
lem nélkül bejelenteni tartozik. Az eredeti meg
állapodás módosítása a hivatali kisegítő ter
hére csak az igazgatóság jóváhagyásával esz
közölhető. A bejelentés mellőzhető a 4. §. 2-ik 
bekezdésében felsorolt családtagok alkalma
zása esetén.

8. §. A hivatali kisegítőt felvétele alkalmá
val e szabályzatban foglaltakról ki kell oktatni 
és annak jeléül, hogy jogait és kötelességeit is
meri, ezt vele írásbeli nyilatkozatban el kell is
mertetni. Ezt a nyilatkozatot a kisegítő tartásá
ra nézve adott igazgatósági rendelet mellett kell

megőrizni. A hivatali kisegítőnek alkalmat kell 
adni arra, hogy hat hónap alatt a kezelés min
den ágáról kellő fogalmat szerezzen, minden 
szakkifejezést megértsen és minden nyomtat
vány beosztását megismerhesse.

A hivatali kisegítő a kezelés egyik ágában 
sem foglalkoztatható állandó felügyelet nélkül. 
Munkájáért a postamester anyagilag és erköl
csileg felelős. Ez azonban nem zárja ki a hi
vatali kisegítő büntetőjogi felelősségre voná
sát, sem pedig magánjogi felelősségét a posta
mesterrel szemben.

9. §. A postamester a hivatali kisegítőtől 
(kivéve a 4. §. alapján engedélyezett családta
got) nem követelheti oly munkák végzését, 
amelyek posta-, távirda-, illetve távbeszélő
szolgálatnak nem tekinthetők (pl. főzés, takarí
tás, ruhavarrás stb.). Az alkalmazással kapcso
latban létrejött ilyen természetű kikötések ér
vénytelenek. Az oly postamesterektől, kik e 
szabály ellen vétenek, hivatali kisegítő engedé
lyezését egyszersmindenkorra meg kell vonni.

10. §. Az igazgatóságok az engedélyezett 
hivatali kisegítőkről a 2., illetve 4. §. adatainak 
megfelelő nyilvántartást vezetnek és pedig a 
hivatali kisegítők működési engedélyének ki
adási sorrendjében.

11. §. Hivatali kisegítő csak annak a posta- 
hivatalnak szolgálatában állhat, amelyhez mű
ködési engedélyt kapott.

A postamester személyében beálló változás 
esetén, — ha az új postamester 30 napon belül 
a kisegítő felmentése iránt az igazgatósághoz 
indokolt előterjesztést nem tesz, a kisegítő to
vábbra is a hivatal szolgálatában marad s az új 
postamester köteles az elődje által kiadott kö
telező nyilatkozatot a magáénak tekinteni s az 
abban vállalt kötelezettségnek eleget tenni.

A postamester áthelyezése esetén a 4. §. 
szerint családtagul tekinthető hivatali kisegí
tőjét új hivatalához magával viheti, de erről a 
körülményről a hivatal átadása előtt igazgató
ságának jelentést tesz s a már kiadott műkö
dési engedélynek új hivatalánál való érvénye
sítését kéri.

12. §. A hivatali kisegítőtől a működési en
gedélyt a postamester javaslatára vagy indokolt 
esetben anélkül is az igazgatóság bármikor 
megvonhatja, mely esetben a postamester az 
igazgatóság rendeletének vétele után őt a hi
vatalban való megjelenéstől azonnal eltiltani 
tartozik. A határozat ,ellen úgy a kisegítő, mint
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a postamester 15 napon belül szolgálati úton a
m. kir. postavezérigazgatósághoz fellebbezéssel 
élhet, de a döntés beérkeztéig a kisegítő szol
gálatot nem teljesíthet.

A postavezérigazgatóság döntése végleges.
13. §. Ha a hivatali kisegítő a postamester

nek, vagy kiadójának a kezelésben való segéd- 
kezést megtagadja, a hivatalban meg nem en
gedhető magaviseletét tanúsít, életmódja erköl
csileg kifogásolható, a hivatali titkot megsérti, 
a hivatalbelieknek vagy másoknak szándékosan 
anyagi, vagy erkölcsi kárt okoz, a postamester 
bizalmát indokoltan elveszti, őt a postamester 
a hivatalból azonnal kitilthatja. Ily esetben a 
postamester a hivatali kisegítő működési enge
délyének visszavonását azonnal kérni tartozik.

14. §. A hivatali kisegítő szolgálatát bár
mikor elhagyhatja, ha tőle a postamester a 
szolgálati szabályok, törvények, vagy rendele
tek megsértését, vagy erkölcsbe ütköző cselek
ményt kíván, oly munkák végzését követeli 
tőle, melyek a posta-, távirda- és távbeszélő
szolgálattal szoros összefüggésben nem állanak, 
őt a hivatalbeliek tettleg bántalmazzák, vagy 
súlyosan megsértik és ezért a postamestertől 
megfelelő elégtételt nem kap, vagy betegsége 
miatt hosszabb ideig szolgálatképtelen, illetve 
családi körülményei kényszerítik szolgálatának 
elhagyására.

Ha a hivatali kisegítő szolgálatát elhagyta, 
más postahivatalnál működési engedélyt csak 
abban az esetben kaphat, ha igazolja, hogy elő
ző beosztását önhibáján kívül volt kénytelen el
hagyni. E körülményt igazolhatja azzal, hogy 
szolgálatból való kilépését közvetlenül az igaz
gatósághoz címzett ajánlott levélben, az indo
kok felsorolása mellett annakidején bejelen
tette, vagy az előbbi bekezdésben felsorolt in
dokok valamelyikének felmerülését okmányok
kal, vagy tanukkal elfogadható módon igazolja.

A kilépést és indokát a postamester három 
napon belül az igazgatóságnak bejelenteni kö
teles, mely a hivatali kisegítőt a nyilvántartás
ból törli. Ha a hivatali kisegítő bármilyen ok
nál fogva 6 hónapon belül összesen 14 napnál 
hosszabb ideig szolgálatot nem teljesít, ezt a 
postamester az igazgatóságnak bejelenteni tar
tozik. Ez az idő a tanfolyamra való berendelés 
szempontjából figyelembe nem vehető. (17. §.}

II. Kiadói tanfolyam szervezése, működése 
és vizsgarendje.

15. §. A postakiadói szaktanfolyam célja, 
hogy a postamesteri hivatalok személyzetének 
kiegészítését, pótlását előmozdítsa és olyan 
személyzetet bocsásson a postamesterek ren
delkezésére, amely a rája bízott szolgálati 
teendőket Önállóan, felelősség mellett is ellátni 
képes.

16. §. Postakiadói tanfolyamot a költség- 
vetési hitel keretén belül az igazgatóságok a 
szükséghez képest kerületük székhelyén ren
dezhetnek be.

17. §. Az igazgatóságok a tanfolyam hall
gatására a hivatali kisegítőket engedélyük kelt
jének sorrendjében jelölik ki. E tanfolyamra 
azonban nem jelölhetők ki oly hivatali kisegí
tők, akik a m. kir. postánál eltöltött legalább 
hat havi szolgálati idejük nincs, vagy akiknek a
I. 2. §. d) pontjában előírt iskolai előképzettsé
gük hiányzik, illetve 18-ik életévüket még nem 
töltötték be.

A más postahivatalnál hivatali kisegítői, 
kiadójelölti vagy kincstári díjnoki minőségben 
eltöltött szolgálati időt a berendelés szempont
jából a kisegítői minőségben eltöltött szolgálati 
időhöz hozzá kell számítani.

18. §. A tanfolyam megnyitásának idejét az 
igazgatóságok . a tanfolyamra kijelölt hivatali 
kisegítőkkel szolgálati úton közük s egyúttal 
őkekt a tanfolyamot megelőző felvételi vizsgára 
hívják be.

Azok a hivatali kisegítők, akiknek szülei, 
vagy rokonai más igazgatóság székhelyén van
nak, akik a tanfolyam tartama alatt részükre 
ellátást biztosíthatnak, kellően indokolt kér
vényben kérhetik, hogy más igazgatóság szék
helyén nyíló tanfolyamra rendeltessenek be. 
Ha az igazgatóság a kérelem teljesítését méltá
nyosnak tartja, a kérvényt a társigazgatósághoz 
teszi át további közvetlen rendelkezés végett.

19. §. A tanfolyamot megelőző felvételi 
vizsga megtartására hivatott bizottság elnökét 
a m. kir. postavezérigazgatóság, két tagját pe
dig az érdekelt igazgatóság küldi ki.

A felvételi vizsga célja annak megállapí
tása, hogy a jelöltben megvannak-e mindazok a 
képességek, amelyeket a m. kir. postakiadóktól, 
illetve postamesterektől munkájuk ellátásánál 
feltétlenül meg kell kívánni. (Jól olvasható, fo
lyékony és különösen helyesírás, számolási
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készség, emlékezőtehetség, figyelem, értelmes 
beszéd, jó modor, bizonyos fokú műveltség, 
megfigyelő készség stb.)

A felvételi vizsga két részből áll: írásbeli 
és szóbeli vizsgából. Menetét a vizsgabizottság 
elnöke kapott utasításai szerint határozza meg.

A bizottság a vizsga eredménye szerint a 
jelölteket három csoportba sorozza s ennek 
megtörténte után az érdekeltek előtt élőszóval 
kihirdeti a vizsga eredményét. Az első cso
portba sorozottakat a kiadói tanfolyam hallga
tására „kiválóan alkalmas‘’-iiak, a második cso
portba sorozottakat „alkalmasnak”, a harmadik 
csoportba sorozottakat pedig e tanfolyam hall
gatására „alkalmatlanoknak” kell nyilvánítani.

A felvételi vizsgáról jegyzőkönyvet kell fel
venni, melynek a bizottsági tagok által aláírt 
egyik példányát az elnök a m. kir. postavezér
igazgatósághoz terjeszti fel, másik példányát 
pedig az érdekelt kerületi igazgatóság vezető
jének adja át.

A tanfolyam hallgatására alkalmatlannak 
nyilvánított hivatali kisegítő a legközelebbi tan
folyam előtt kérelmére megismételheti e vizs
gát, de ennek sikertelensége esetén újabb vizs
gát már csak a postavezérigazgatóság engedé
lyével tehet. Aki háromszor sikertelen felvételi 
vizsgát tett, — ha csak nem a postamester csa
ládtagja — a szolgálatból el kell bocsátani.

20. §. A tanfolyamra kijelölt hivatali kise
gítő a felvételi vizsgán, — igazolt betegség ese
tét kivéve — megjelenni tartozik, kérheti azon
ban, hogy magánviszonyaira való tekintettel a 
tanfolyamon való részvétele elhalasztassék. Az 
igazgatóság erre az engedélyt megadhatja. A 
tanfolyam hallgatása alól azonban általában 
senkit felmenteni nem lehet.

Nem kötelezhető azonban a tanfolyam hall
gatására s így magánúton készülve is kérheti 
vizsgára bocsátását az, aki

a) am . kir. postatisztképző tanfolyamnak 
legalább 7 hónapon át rendes, vagy rendkívüli 
hallgatója volt,

b) az üzemi tisztviselői tanfolyam rendes 
hallgatója volt s legalább alapvizsgát tett, vagy 
tanfolyam hallgatása nélkül segédtiszti szak- 
képesítést szerzett;

c) korábban postamesteri, kiadói, vagy ki- 
adójelölti képesítést szerzett, de azt alkalma
zás hiánya miatt elvesztette;

d) a postamester házastársa, ha e kérésé

nek teljesítését az igazgatóság indokoltnak 
látja.

21. §. A tanfolyam vezetőjét a közigazga
tási tisztviselők közül az érdekelt postaigazga
tóság vezetője jelöli ki.

A tanfolyam vezetője a hallgatókról és a 
tanfolyam hallgatása nélkül vizsgára bocsátot
takról anyakönyvet vezet, amelybe beírja a 
hallgató nevét, születési helyét és idejét, vallá
sát, annak a hivatalnak a nevét, amelynél a hi
vatali kisegítő szolgálatban legutóbb volt, a 
szolgálatbalépés napját, a hallgató előírt és 
ennél magasabb iskolai előképzettségéről szóló 
bizonyítványainak adatait.

A tanfolyam vezetője az igazgatóság veze
tőjének utasításai alapján gondoskodik a tan
folyam helyiségeinek kijelöléséről, megfelelő 
berendezéséről, tanszerek beszerzéséről, ő  ál
lítja össze a tanfolyam órarendiét, ügyel annak 
betartására, a hiányzókat az osztálykönyv 
adatai alapján igazoltatja a hanyag, képesség 
nélküli, kifogás alá eső magaviseletét tanúsító, 
vagy gyakran hiányzó hallgatók kizárására az 
igazgatóság vezetőjének előterjesztést tesz. A 
tanárok előadásain bármikor részt vehet, ügyel
vén arra. hogy a tanárok az előírt tantervet be
tartsák.

A tanfolyam vezetőjét az igazgatóság ve
zetője bármikor kicserélheti.

22. §. A tanfolyam öt tanárát, az igazgató
ság vezetője jelöli ki és pedig a közigazgatási 
ismeretek tanárát a közigazgatási tisztviselők, 
a posta-, távírda-, a távbeszélőkezelés és a föld
rajz tanárát rendszerint a forgalmi tisztviselők 
sorából.

A tanárok kötelessége a tanrend szerint, 
az alábbi tantervhez szorosan alkalmazkodva a 
hallgatókat tanítani és gyakori kérdezés útján 
meggyőződni arról, hogy azok az addig előadott 
tananyagot megértették-e, megtanulták-e? Kü
lönösen hangsúlyozom, hogy a tanítás főként 
gyakorlati módszerrel történjék. Órája alatt 
köteles a tanár a hallgatókat fegyelmezni és 
minden fegyelemsértést, továbbá a hiányzók 
névsorát a tanfolyam vezetőjének tudomására 
adni. Akadályoztatása esetén helyettesítését a 
tanár a tanfolyam vezetőjétől tartozik kérni.

A tanárok ellenőrzésére az osztálykönyv 
szolgál, amelybe a tanárok beírják év, hó és 
nap szerint, hogy hány órától, hány óráig me
lyik tantárgyat adták elő, a tananyag melyik
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részét tanították s az óráról kik hiányoztak. A 
bejegyzést a tanár aláírásával látja el.

A talárokat az igazgatóság vezetője bár
mikor, indokolás nélkül kicserélheti.

23. §. A tanfolyam hallgatói a tanrend sze
rint meghatározott időben az előadásokon meg
jelenni tartoznak. Távolmaradásukat a tanfo
lyam vevzetőjénél hitelt érdemlően igazolni kö
telesek. Azt a tanfolyamhallgatót, aki a tan
folyam tartama alatt 1 0  vagy ennél több órát 
igazolatlanul mulasztott, aki feltűnő hanyagsá
got vagy kifogás alá eső magaviseletét tanúsít, 
a tanfolyam vezetőjének javaslatára az igazga
tóság a tanfolyam hallgatásából a következő 
tanfolyam megnyitásáig kizárja. Azokat a hall
gatókat, akik igazoltan ugyan, de száz órát 
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 en
gedheti el, de 3 napnál hosszabb időre szabad
ságot ő sem engedélyezhet.

24. §. A tanfolyam tartama 12 hét és pedig 
napi 4 órai tanítási idővel. Meg kell engedni 
azonban a hallgatóknak azt, hogy indokolt eset
ben a gyakorlati távirást ez időn túl is a ren
delkezésre álló Morserendszerű gépeken tanul
hassák.

Az alábbi tantervben előírt postai tantár
gyak tanítására 84, a távirdai tantárgyak taní
tására 84, a telefon tantárgyainak előadására 
48, a földrajz előadására 48, a közigazgatási is
meretek előadására pedig 24 óra fordítható.

25. §. A tanfolyam vázlatos tanterve a kö
vetkező:

a) postai tantárgyak: postaüzleti szabály
zat, postatarifakezelés (díjazás), postakezelés, 
postatakarékpénztári kezelés, számadás és sta
tisztika készítés, a hivatalos iratok szerkeszté
sének módja és formája;

b) távirdai tantárgyak: távirda, üzletsza
bályzat, tarifakezelés, távirda gép- és kapcsolás
tan, távirdakezelés, gyakorlati táviratozás Mor- 
se-rendszerű gépen, számadáskészítés;

c) a távbeszélő tantárgyai: távbeszélő üz
letszabályzat, tarifakezelés, távbeszélő gép- és 
kapcsolástan. távbeszélő kezelés, rádió szabály
zat és a számadások elkészítése;

d) közigazgatási ismeretek: alkotmánytan, 
posta-, távirda- és távbeszélő-jog, a postaintézet 
szervezete, a személyzet jogai és kötelességei;

e) politikai és postairányítási földrajz.
A tanfolyam részletes tantervét külön ren

delet szabályozza.
26. §. A tanfolyam végzett hallgatói és azok, 

akik a II. 20. §-a alapján a tanfolyam hallgatása 
alól felmentést kaptak a postavezérigazgatóság 
által kiküldött vizsgabizottsági elnök elnöklete 
alatt, az igazgatóság által kijelölt kérdező vizs
gabizottsági tagok és az előadó tanárok jelen
létében posatkiadói alapvizsgát tesznek.

A vizsga két részből áll:
a) írásbeli,
b) szóbeli vizsga.
Tárgyai a következők:
1. post^üzletszabályzat,
2 . távirdaüzletszabálvzat,

• 3 . távbeszélő üzletszabályzat és rádió sza
bályzat,

4. politikai és postairányítási földrajz,
5. távirda és távbeszélő gép- és kapcsolás

tan,
6 . gyakorlati táviratozás,
7. tarifakezelés,
8 . iratszerkesztés.
Az 1—4. pontok alatt felsorolt tantárgyak

ból a vizsgázók csak szóbeli a 6—8 . pontok 
alatt felsorolt tantárgyakból csak írásbeli vizs
gát, az 5. pontban előírt tantárgyból pedig írás
beli és szóbeli vizsgát tesznek.

A távirda és távbeszélő gép- és kapcsolás 
tanból az írásbeli vizsga alkalmával egy táviró 
közép- vagy végállomás kapcsolási rajzát és vál« 
tóállását készítik el a vizsgázók. Érdemjegyüket 
a vizsgabizottság a szóbeli vizsga eredményével 
egybevetve állapítja meg. A gyakorlati távirás- 
ból az érdekeltek egy idegen nyelvű távirat le
adásával és egy ugyanilyen szövegű távirat vé
telével vizsgáznak. A tarifakezelésből a megfe
lelő segédkönyvek használata mellett a vizsgá
zók írásban mindhárom szakból, három-három 
díjazási példa megoldásával, az iratszerkesztés
ből pedig valamely jelentés megfogalmazásával 
vizsgáznak. Az írásbeli vizsgánál az egyes fel
adatok megoldására szolgáló időt, melyen belül 
a sikeres vizsgához szükséges, egyébként még 
megfelelő dolgozatot elfogadni lehet a vizsga- 
bizottság elnöke a feladatokhoz képest úgy ál
lapítja meg, hogy azt a közepes minősítésű 
munkaerő is a gyakorlatban megoldhassa.

27. §. A vizsga eredményéről a bizottság 
kimutatás-alakú jegyzőkönyvet vezet s abba az
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érdemjegyeket számokkal vezeti be. Érdemje
gyek: 1 =  jeles, 2 — jó, 3 =  elégséges, 4 =  elég
telen. A vizsga végeztével a vizsgabizottság 
elnöke azokat, akik a vizsgán minden tantárgy
ból jeles, vagy legfeljebb két tantárgyból kap
tak jó osztályzatot, de a többiből jeles az ér
demjegyük, „dicséretes“, akiknek legfeljebb két 
tantárgyból van elégséges érdemjegyük, de a 
többiből ennél jobb, „jó”, akiknek három, vagy 
ennél több elégséges, de elégtelen érdemjegyük 
nincs, „elégséges“ eredménnyel, „kiadójelöltek
ké képesítettnek” nyilvánítja.

Azokat, akik egy tárgyból elégtelen osztály
zatot kaptak egy hó múlva, akik két tárgyból 
elégtelen osztályzatot kaptak, két hó múlva te
hető pótvizsgára, azokat pedig, akik három, 
vagy ennél több tantárgyból elégtelen osztály
zatot érdemeltek három hó múlva tehető is
métlő-vizsgára kell utasítani.

Akik a pót- és ismétlő-vizsgán bármelyik 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, újabb 
vizsgára csak miniszteri engedéllyel bocsátha
tók. Az ily vizsga sikertelensége esetén a hiva
tali kisegítőt, -  kivéve a T. 4. §-ában felsorolt 
családtagokat — azonnal el kell a szolgálatból 
bocsátani.

28. §. Azok, akiket a vizsgabizottság kiadó
jelöltekké képesített, azonnal, vagy a lehető 
legrövidebb időn belül az érdekelt igazgatóság
tól a következő szövegű bélyegköteles vizsga
bizonyítványt kapják:

M. kir. postaigazgatóság .................................
............ !19.. szám.

Bizonyítvány.
..........................  m. kir. postahivatali kisegítő,
aki szü le te tt.........évben, .............. .. hó . , .  .n
.......................ban................ vallásé, a mai na
pon a ....................... -i pistaigazgatóságnál m.
kir. postakiadói alapvizsgát tett. a következő 
eredménnyel:

1 . postaüzleti szabályzatból: ....................
2 . távirdaüzletszabályzatból ............ ...:
3. távbeszélő üzleti és rádió-szabályzatból:

4. politikai és postairányítási földrajzból:

5. távirda- és távbeszélő gép- és kapcsolás-
tanból: ...........................

6 . gyakorlati táviratozásból: ....................
7. tarifakezelésből: ..........................

8 . iratszerkesztésből: ......... .............
E vizsga eredménye alapján nevezettet a

vizsgabizottság ........................... eredménnyel
m. kir. postakiadójelöltté képesítette.

...................., 19...........é v i ...............hó . .n.
P. H.

Láttam:

m. kir. p o sta ............ m. kir. p o s ta ............
az igazgatóság veze- a vizsgabizottság

tője elnöke.
29. §. A 27. §s-ban előírt vizsgajegyzőköny

vet egypéldánvban kell vezetni és a vizsgabi
zottság összes tagjaival alá kell Íratni, melyet 
az írásbeli dolgozatokkal együtt az igazgatóság 
őriz meg.

30. §. A kiadójelöltekről az igazgatóság 
nyilvántartást vezet, melynek adatai alapján, 
benyújtott kérelmükre azokat, akik „dicséretes 
eredmény”-nyel képesítettek, már három havi, 
a többieket pedig hat havi gyakorlati szolgálat 
után postakiadói szakvizsgára bocsátja.

31. §. A kiadó jelöltek ahhoz a postahiva 
tálhoz térnek vissza gyakorlati postaszolgálat
ra, amelynek postamesterétől kötelező nyilat
kozatot kaptak.

A kiadójelölteket a postamester az alap
vizsga eredménye szerint három, illetve hat hó 
alatt (30. §.) olymódon tartozik foglalkoztatni, 
hogy az érdekelt a szolgálat minden ágát gya
korlatban megismerje. Ha a szolgálat valame
lyik ágát a kiadójelölt annál a hivatalnál, amely
nél szolgálatot teljesít azért nem tanulhatja, 
mert az a hivatal munkaköréből hiányzik, az 
érdekelt hivatal kérésére az igazgatóság megen
gedheti, hogy a kiadójelölt magát más posta- 
mesteri, vagy kincstári hivatalnál, gyakorol
hassa. A más hivatalhoz gyakorlatra járó 
kiadójelölt végzett munkája után semmiféle il
letményt vagy üzemi jutalékot nem követelhet.

32. §. A kiadójelöltek indokolt esetben a 
kötelező nyilatkozatot kiállító postamester be
leegyezésével más postamesteri hivatalnál is 
nyerhetnek alkalmazást. Ily esetben a kiadó
jelölt vizsgabizonyítványának és annak a pos
tamesternek, ki őt alkalmazni kívánja, köte
lező nyilatkozatának csatolása mellett kérvényt 
nyújt be, melyet a postamester fölöttes igaz
gatóságához oly jelentéssel terjeszt fel, hogy 
az érdekelt távozásához beleegyezését adja-e, 
vagy sem

Ha a kiadójelölt távozásának akadálya
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nincs, a kérvényt az esetleg érdekelt társigaz
gatósághoz a folyamodó személyi adatainak 
közlése mellett át kell tenni s ha az az újabb 
alkalmazáshoz szintén hozzájárul, a nyilvántar
tások megfelelő kiegészítésével azt a kért időre 
végre kell hajtani.

33. §. Egyébként a kiadójelöltnek szolgá
latból való elbocsátása, vagy kilépése ugyan
olyan szabályok szerint történik, mint a hiva
tali kisegítőké.

34. §. Ha a kiadójelölt bármely oknál fogva 
kiadói alapvizsgája után az előírt ideig gyakor
lati szolgálatot nem teljesített, m. kir. posta
kiadói szakvizsgára nem bocsátható s ha egy 
évig az előírt gyakorlati szolgálatot nem szerzi 
meg, a nyilvántartásból őt az igazgatóság törli. 
E szabály alól csakis különösen méltánylást 
érdemlő esetben akkor tehet a m. kir. posta
vezérigazgatóság kivételt, ha az érdekelt az 
alapvizsga letételének napjától számított egy 
éven belül gyakorlati szolgálatát valamelyik 
postahivatalnál megkezdi, vagy annak engedé
lyezését kérte és azt utóbb meg is kapta.

Azt a kiadójelöltet, aki kiadói alapvizsgájá
nak megszerzésétől számított három éven belül, 
— hacsak nem a I. 4. §-ban felsorolt családta
gok valamelyike, — a kiadói szakvizsgát nem 
tette le. a szolgálatból el kell bocsátani s a 
kiadójelöltek nyilvántartásából1 törölni.

A törölt kiadójelölt alapvizsgájának napjá
tól számított 5 éven belül, ha hivatali kisegítő
ként újból alkalmazási engedélyt kapott, tan
folyam hallgatása nélkül új alapvizsgára bocsá
tását kérheti a m. kir. postaigazgatóságtól. Az 
engedély megtagadása ellen a m. kir. postave
zérigazgatósághoz 15 napon belül felfolyamo
dással élhet.

35. ß. A postakiadói szakvizsga vizsgabi- 
bizottságának összeállítására és megtartására 
vonatkozó szabályok egyébként ugvanazok, 
mint az alapvizsgára vonatkozó szabályok 0 - 
26. első bek., 27. és 29. §!§.).

A m. kir. postakiadói szakvizsga szintén
a) írásbeli és
b) szóbeli vizsgából áll.
Az írásbeli vizsga tárgya valamely hivatal

nak feltételezett forgalmi adatai alapján a napi 
vagy havi számadás elkészítése.

A szóbeli vizsga tárgyai:
1 . közigazgatási ismeretek,
2 . postakezelés,
3. távirdakezelés,

4. távbeszélőkezelés,
5. postatakarékpénztári kezelés,
6 . számadáskészítés.
A számadás készítéséből a vizsgaeredményt 

az írásbeli dolgozat és szóbeli vizsgaeredmény 
alapján kell megállapítani olymódon, hogy ha 
ezek között nincs meg a kellő összhang, az írás
beli eredményét az elbírálásnál döntőnek kell 
tekinteni.

36. §. Azok a kiadójelöltek, akik a posta- 
kaidói szakvizsgát sikerrel letették, a következő 
mintának megfelelő, bélyegköteles vizsgabizo
nyítványt kapják:
M. kir. postaigazgatóság ..................................
............ /19.. szám.

Bizonyítvány.
.................................  m. kir. postakiadójelölt, a
ki született ......... évben, ................... hó ..n
....................n és aki a ............... vallást követi,
a mai napon a ....................i postaigazgatóság
nál m. kir. postakiadói szakvizsgát tett, a kö
vetkező eredménnyel:

1. Közigazgatási ismeretekből: ................
2. Postakezelésből: ..........................
3. Távirdakezelésből: .......................
4. Telefonkezelésből: ...................
5. Postakarékpénztári kezelésből: ............
6 . Számadáskészítésből: ...................
E vizsga eredménye alapján nevezettet a

vizsgabizottság .......................  eredménnyel m.
kir. postakiadóvá képesítette.

.......................  19.. évi ................ hó . .n.
P. H.

Láttam:

m. kir. p o s ta .......  m. kir. p o s ta .........
az igazgatóság veze- a vizsgabizottság

tője elnöke.
37. §. A képesített kiadó a vizsgaeredmény 

kihirdetés^ után nyomban, az igazgatóságnál 
esküt tesz és erről igazolványt kap. Vizsgabizo
nyítványát, kiadói igazolványát és személyazo
nossági arcképes igazolványát az igazgatóság 
vagy azonnal átadja a kiadónak, vagy a legrö
videbb időn belül alkalmazási helyére elküldi.

38. §. E rendeletem nem vonatkozik azokra 
a hivatali kisegítőkre, akik e rendelet megjele
nésekor már fél év óta alkalmazásban vannak, 
ha távirda-távbeszélő vizsgájuk kitűzését 1929. 
évi december hó 31-ig kérik és kiadójelölti 
szakképesítésüket legalább 1930. évi február hó
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végéig megszerzik, továbbá azokra, akik már 
a távírda és távbeszélő kiadói szakvizsgát letet
ték s postavizsgára való behívásukat 1930. évi 
március hó 31-ig kérik. Az e pontban felsorolt 
egyének az eddig érvényben volt szabályok sze
rint szerezhetik meg kiadói szakképesítésüket, 
1930. április hó 1-től június hó 30-ig már csak 
pótvizsgát lehet az eddig érvényben volt sza
bályok szerint tenni, 1930. július hó 1-től kezdve 
azonban a kiadók képesítése csak e rendelet 
alapján történhetik.

Budapest, 1929. évi május hó 27-én.

Tőzsdei nyilvános állomással kért beszélgetés 
után felszámítandó díj a hívó visszalépése ese

tén.

29.282.

Kétség merült fel arra nézve, hogy a hi
vatalok milyen díjat számoljanak el abban az 
esetben, ha a tőzsdei nyilvános állomással kért 
beszélgetés előkészítésével kapcsolatban a 
tőzsdei hivatal által a hívási értesítéssel kikül
dött küldönc a keresésre szükséges idő alatt a 
hívott tőzsdést nem tudja megtalálni, a hívó 
pedig, mivel tovább várni nem akar, a beszél
getés elhalasztását nem kívánja, illetve a be
szélgetéstől még a tőzsdeidő lejárta előtt visz- 
szalép. Utasítom a kir. hivatalokat, hogy ily 
esetben ugyanúgy, mint a beszélgetésnek a 
hívott tőzsdés részéről a hívási értesítés kéz
besítésekor történő visszautasítása esetén, a 
beszélgetést töröljék, a törlési díj helyett pe
dig a tőzsdebeszélgetésekre megállapított pót
díjat (a díjegység egyharmada) számolják el.

Amennyiben azonban oly külföldi ország 
valamelyik tőzsdei nyilvános állomásához be
jelentett beszélgetésről van szó, mely ország
gal való forgalomban pótdíj nem jár, ilyen 
esetekben a törlési díjat kell felszámítani.

A kir. hivatalok a fentiekben foglaltaknak 
megfelelően a P. R. T. 1928. évi 49. számában 
közzétett 52.255. számú rendelet 4. pontja ha
todik bekezdésének szövegét egészítsék ki. A 
„Tb. Ü. Sz.“ kiegészítése iránt külön pótlék út 
ján intézkedem.

Budapest, 1929. évi augusztus 1-én.

A távbeszélő forgalom felvétele Milano-val.
33.472.

Az összes magyar távbeszélő központok 
és Milánó közt a távbeszélő forgalom folyó évi 
augusztus hó 1-ével megnyílik. A beszélgetési 
díj 10.P 80 f.

Beszélgetések Milánóval úgy Budapestről, 
mint a vidékről, a nap bármely órájában foly
tathatók.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást 
a 22. oldalon, a „Kivonatos Posta-, Távíró-, 
Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás“-t a 109. olda
lon „Olaszországénál az új viszonylat adatai
val (***megjelöléssel) egészítsék ki; az oldal al
ján a következő jegyzetet kell írni: „’̂ B eszél
getések Milánóval úgy Budapestről, mint vi
dékről a nap bármely órájában folytathatók.“

Budapest, 1929. évi július hó 27-én.

Üj magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

31.369.
Folyó évi augusztus hó 1-én a forgalmat a 

következő új magyar-lengyel távbeszélő vb
szonylatokban megnyitom. Beszélgetési díj

Kecskemét-Bielsko ...................... 6  P 15 f
„ -Krakow (Krakó) . . . 6  P 15 f
„ -Skole . .......................5 P 45 f
„ -Stryj .........................5 P 45 f

Nagykőrös Bielsko ...................... 6  P 15 f
„ -Krakow (Krakó) . . . 6  P 15 f
„ -Skole ........................ 5 P 45 f

-Stryj .........................5 P 45 f
A kir. hivatalok a Távbeszélő Díjszabást 

Lengyelországnál az új viszonylatok adataival 
egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi július hó 29-én.

Forgalomköri változás.
32.628.

Alsógöd kk. (51.) ezentúl §£3 L. is. („u. 
t. Göd“ törlendő).

Fűzfőpusztán Fűzfő fürdőtelep elnevezés
sel postaügynökség lépett életbe, amelynek for
galomköre Füzfőpusztára és Füzfőfürdőtelepre 
terjed ki. Füzfőpusztánál (116.) „u. p.
és“ helyett beírandó „ISI (Füzfőfürdőtelep).“
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Eh. Vörösberény gyártelep. Budapest 
Tapolca, Fűzfő, 260“, a szöveg végére 
pedig „postáig. S.“

Ivánpuszta (142.) ezentúl u. t. Mátraballa.
Mátraballa kk., ezentúl 0 ö  L. is.
Nagygyimót nk., (204.) ezentúl ISI Eh. 

Pápa. .
Péteri nk., (228.) ezentúl Eh. Monor.
Vasszécsény kk., (294.) „p. u.“ törlendő.
A Helységnévtár, Postahivatalok és Ügy

nökségek Névsora adatai megfelelően helyes
bítendők. Fűzfőfűrdőtelep beírandó utóbbiba, 
valamint az Irányításai Füzetbe (U. Veszprém, 
S., VI., Budapest ■=» Tapolca, 48, 48 ada
tokkal) beírandó.

Budapest, 1929. évi július 29-én.

Címadományozás.
33.231.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 
előterjesztésére a posta kezelési szakba tar
tozó tisztviselők létszámában Szakái Mihály, 
Krämer Antal, Török Sándor, Hajdú Lajos, 
Dudutz Gerő, Gabrovitz Emil és Tabajdy 
István postaellenőröknek a postafőellenőri, to

vábbá Ligeti Margit postaellenőrnőnek a pos- 
tafőellenőrnői címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1929. évi július hó 23. 
napján.

Horthy s. k.
Hermann Miksa s. k.

Kinevezés.
33.514.

Ideiglenes minőségű II. osztályú altisztté 
kinevezte:

a budapesti m. kir. postaigazgatóság veze
tője Tönköly András, Desztics László, Márton 
László és Deák Sándor, a debreceni m. kir. 
postaigazgatóság vezetője Kun Ferenc, Céh 
Bálint és Kolozsvári István, a pécsi postaigaz
gatóság vezetője Nagy Sándor, Boros Ferenc 
(nagykanizsai), Csötönyi József és Szabó Sán
dor, a szegedi postaigazgatóság vezetője Fehér 
Péter Pál, Gréman Boldizsár, Szabó István, 
Mihály és Gál László, a budapesti m. kir. táv
író és távbeszélő igazgatóság vezetője pedig 
Kovács Ferenc (szepetneki) kisegítő szolgát.

Budapest, 1929. évi július hó 31-én.

Pályázati hirdetmény.
9.302.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendéletek 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 augusztus hó 24-ig 
nyújtsák be.'

Budapest, 1929. évi július hó 31-én.
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Pályázati hirdetm ény.

32.787. '
Postamesteri állásra a m. kir. postameste

rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

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.
Felsődabas IV. oszt. postahivatal 3 heti idő

tartamra megbízható női helyettest keres. Sür
gős értesítést kér postahivatal, Felsődabas.

Kiadói állást keres.
Gyakorlott kiadónő alkalmazást keres 

szeptember 1-re, esetleg 15-re. Posta Zsáka.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellett

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a soproni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi augusztus hó 2Tig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi július hó 31:én.

Postakezelés minden ágában gyakorlott 
férfikiadó, szeptember elsejére állást vállal. 
Szíves ajánlatok „Helyettes postamester” Ci
bakháza címre kér.

Mindenben perfekt, 11 éves postakiadónő 
szeptember 1-től állást keres. Szíves megkere
sést „Postakiadónő’1 Hajdúnánás címre kérek.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1929. AUGUSZTUS ÍO. 31. szám.

T A R T
Bérelt- és hírlapbeszélgetéseknél engedélyezett ked

vezmények a hágai jóvátételi kormánykonferenci.a tartama 
alatt.

=  NLT =  táviratok via Italo-Radio is küldhetők.
Uj magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok meg

nyitása.
A m. kir. posta külföldi hírlaposztálya távbeszélő 

állomásainak számváltozása.

Bérelt- és hirlapbeszélgetéseknél engedélyezett 
kedvezmények a hágai jóvátételi kormány

konferencia tartama alatt.

34.376.

A hágai jóvátételi kormánykonferencia 
tartama alatt egyrészről a magyar távbeszélő 
központok, másrészről Hága között beszélgeté
sekre bérlet, — úgy az erős, mint a gyengefor
galmú órákban, — napokra is köthető. A bérlet 
legkisebb tartama 1 0  nap.

A bérlet díja az erősforgalmú órákban az 
erősforgalmú órákban folytatott közönséges 
beszélgetés díjának a háromszorosa, a gyenge
forgalmú órákban pedig az erősforgalmú órák
ban folytatott közönséges beszélgetés díjának 
a fele, annyiszor számítva a megfelelő havi bér
leti díjnak Vao-ad részét, ahány napra a bérletet 
kötik.

Az ülések tartamának egész ideje alatt a 
szóbanforgó viszonylatokban váltott hírlapbe
szélgetések maximális időtartama 6  perc he
lyett még akkor is 1 2  perc, ha más beszélgetés 
vár lebonyolításra.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 5-én.

A L O M
Uj hivatal megnyitása.
Uj postahivatal megnyitása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

=  NLT =  táviratok via Italo-Radio is küld
hetők.
34.057.

Egyrészről Magyarország, másrészről az 
Északamerikai-Egyesült-Államok, Mexico, Ku
ba és Kolumbia közt a Táviró-Díjszabás 45 a 
fedőlapján (1. P. R. T. 1929. évi 28. számát) kö
zölt feltételek mellett az első útirányhasábban 
(via Commercial stb.) közölt díjtételekkel éj
jeli táviratlevelek (N L T) „via Italo-Radio” is 
küldhetők. Brit-Amerikába éjjeli táviratlevelek 
via Italo-Radio nem küldhetők.

Az éjjeli táviratleveleknek via Italo-Radio  ̂
útirányon való rendszeresítésével kapcsolatban 
a rádiólevél (R L) szolgálat via Italo-Radio meg
szűnik.

A kir. hivatalok ennek megfelelően a Táv
író-Díjszabás 44. és 45. oldalain a rádiólevelek
nél a via Italo-Radio-ra foglaltakat töröljék és 
a 45a fedőlapon a második útirányhasábba via 
Italo-Radio útmegjelöléssel az első hasáb díj
tételeit írják be.

Brit-Amerikánál a második hasábot üre
sen kell hagyni.

A TÜSz. javítása iránt pótlék útján intéz
kedem.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 6 -án.
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Üj magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

33.762.
Folyó évi augusztus hó 1 0 -én a forgalmat 

a következő új magyar-lengyel távbeszélő vi
szonylatokban megnyitom:

Beszélgetési díj
Budapest—L aw o czn e ..................5 P 45 f.

„ —Mikolów ...................... 6  ,. 15 „
„ —O lk u s z ...........................6  „ 15 „

Kecskemét—O sw iec im ..................6  „ 15 „
„ —Tarnów ...................... 6  „ 15 „
„ —Warszawa (Varsó) . . 6  „ 15 „

Nagykőrös—Katowice (Kattowitz) 6  „ 15 „
„ —Lodz ...................... 6  15 „
„ —Miechov .......................6  „ 15 „
„ —O sw iec im ...................... 6  „ 15 „

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

Budapest, 1929. évi augusztus hó 5-én.

A m. kir. posta külföldi hírlaposztálya táv
beszélő állomásainak számváltozása.

31.560.
Hivatkozással a P. R. T. 1927. évi 17. szá

mában közzétett 13.444. sz. rendelet 1. pontjá
nak harmadik bekezdésében foglaltakra, értesí
tem a hivatalokat, hogy a m. kir. posta kül
földi hírlaposztályának távbeszélő hívószámai 
aut. 880—66. és aut. 895—93-ra változtak.

A hivatalok e változást olymódon jegyez
zék elő, hogy a hivatkozott rendelet hatodik 
bekezdésének utolsó sorát a „T.” betűvel kez- 
dődőleg végig töröljék és helyette a fent közölt 
két számot írják be.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 9-én.

Uj hivatal megnyitása.

33.754.

Budapesten, a VII., Hajtsár-út 76/a. sz. alatt 
„Budapest 706“ elnevezéssel IV. osztályú, táv
beszélővel egyesített új postahivatal nyilt meg. 
Utalványjelzőszáma: 179.

A postahivatalok és ügynökségek névsora 
című segédkönyvbe pótlólag bejegyzendő.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 3-án.

Uj postahivatal megnyitása.

33.618.

Bucsatelep (78) postaügynökség III. osz
tályú postahivatallá alakíttatott át. Utalvány
jelzőszáma: 4070.

A segédkönyvek a következőképpen he
lyesbítendők:

Helységnévtár: ^  helyett „Eh.
Pusztaecseg” törlendő, vasútvonal helyesen:
„Budapest __hp_am Püspökladány, Karcag
...........”, „postáig. D.” helyett „Postáig. Sz.”

A postahivatalok és ügynökségek névsora 
beírandó 4070. utalvány jelzőszám „ü. Eh. Pusz
taecseg” törlendő, igazgatósági kerület és vasút
vonal előbbiek szerint helyesbítendő.

Irányítási füzetben Pusztaecseg adatai 2„ 
III, 3., Békés, 4., Sz„ 5„ III, 6 ., Budapest— 
Püspökladány, 7., Karcag adatokra helyesbí
tendők.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 3-án.
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Pályázati hirdetmény.

34.079.
Pos'tamesteri állásra a m. kir. postameste

rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

Évi járandóság Szállít:
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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 1929. évi augusztus hó 31-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 8-án.

Pályázati hirdetmény.
32.492.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste- postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
rek szolgálati szabályzatában meghatározott országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir. j  ként váló belépésnek a kötelezettsége mellett.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

A  posta- 
h ivatal 
neve

és osztálya

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság S z á l l í t

A
z 

es
et

le
g

 
m

eg
k

ö
v

et
e

le
n

d
ő

 
k

is
eb

b
sé

g
i 

n
y

el
v

is
m

er
et J e g y z e t

F entartási költség

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y
ké

zb
es

íté
si

át
al

án
y

ho
vá

 ?

tá
vo

ls
ág

milyen
jára tta l

na
po

nt
a

há
ny

sz
oregyéb 

foglalko
zás nélkül

más fog
lalkozás 
m elle tt

P f P f P P Km

D
eb

re
ce

n

G
eb

e 
IV

.

1

P- Sz
at

m
ár

, 
U

go
cs

a 
és

 
B

er
eg

 k
. 

e.
 e

. 
vm

82
8

— 78
0

— 57
6

H
od

ás
z 

p.
 u

.

j 4
 7

5

gy
al

og

ké
ts

ze
r

—
—

--
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--

■

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 augusztus hó 31-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 6-án.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

33.743.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
a debreceni postaigazgatósághoz az 1929. évi

augusztus hó 31-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 3-án.
* K üldöncöt a község bocsát rendelkezésre.

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól. t
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Hokky Margit kiadó Abaújszepsi
1881. Vezseny Postamesterré 

neveztetett ki.

Betöltendő kiadói állások.
Mindenben teljesen jártas kiadónő ajánla

tát kérem azonnali belépésre; egy hónapra, ha 
megfelelő lesz, állandóra. Kiadói igazolvánnyal 
ellátott ajánlatot kér Kádas postamester, 
Felsőireg.

Emödi postahivatal szeptember elsejére 
mindhárom szakban teljes gyakorlattal bíró, 
önálló kezelésre és számadástételre képes ko
moly és szerény igényű kiadónőt keres állandó 
alkalmazásra. Fizetés üzemivel együtt 50 pengő, 
teljes ellátás (mosás és ágynemű nélkül).

Gara postahivatal keres mindhárom szakban 
jártas, perfekt kiadónőt négyheti kiadóhelyet
tesítésre szeptember 1-től. Járandóság 50 pengő 
teljes ellátással. Ajánlatokat kér postahivatal, 
Gara.

Kiadói állást keres.
Kiadó, aki a postán előforduló minden

nemű munkát vállal, fizetés megegyezés szerint, 
azonnalra belépne. Cím: Postakiadó, Jászszent- 
lászló.

Állandó alkalmazást vállal, szeptember 
1-től postakiadó, Tótkomlós. Pénztárkezelőnek 
is szivesen menne.

Azonnali alkalmazást keresek, lehetőleg a 
pécsi kerületben. Gergye Anna, helyettes pm., 
Felsőörs, Zala m.

Telefonból, távirdából vizsgázott kiadó
jelölt állást keres, hol postavizsgára előkészül
het, fizetésre nem reflektál. Páll kiadó, Vésztő.

Hosszú gyakorlattal bíró kiadónő állandó 
alkalmazást keres. Megkereséseket kér kiadó
nő, Tárcái.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchoin J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.
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POSTA RÉSZÉRE.
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T A R T A L O M
Postai szállításiból k izárt sajtóterm ék.
Közvetlen postautalvainyforgalom felvétele K anadá

val.
U j kiadású marbalevélűrliapok forgalomba hozatala.
A  postaiigynökségnél felado tt postautalványok fel- 

adóvevényszelvényén az ügynökségi feladóvevény sor
számának feltüntetése.

A  rotterdam i Nederlamdsch Amerikaansche Stoom- 
w art Miaatschappij (Holland - Am  e rika Line) gőzhajótársa
ság magyarországi helyettesének személyében beállott 
változás.

A beszélgetési idő meghosszabbítá®a A rgentínával 
való forgalomban.

Helyesbítés.
Kinevezések.
Megbízás.
Átminősítés.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra. 
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
35.190.

A Verlag Internationale Gewerkschafst- 
bund Amsterdam kiadásában megjelent Nie 
Wieder Krieg! című antimilitarista sajtótermék
től a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a füzetet a kitiltott 
sajótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 13-án.

Közvetlen postautalványforgalom felvétele 
Kanadával.

32.082.
Magyarország és Kanada között folyó évi 

szeptember hó 1 -től kezdődőleg a kölcsönös, 
jegyzékrendszerű, közvetlen közönséges posta
utalványforgalom az alábbi feltételek mellett 
megnyílik:':

1. A Kanadába szóló postautalványokat a 
budapesti m- kir. postautalványkicserélő hiva
tala, a Magyarországba szólókat pedig az otta
wai postautalványkicserélő hivatal (Money Or
der Office of Exchange at Ottawa) fogja köz
vetíteni. (Jegyzékrendszerű utalványforgalom.)

2. Távirati utalványok nem válthatók, ex

press kézbesítés nem köthető ki, ellenben ki
fizetési értesítő kérhető.

3. A postautalványforgalomban minden 
magyar postahivatal részt vesz és az utalvá
nyok Kanada bármely postahivatalához felve
hetők.

4. A postautalványokat mindkét irányban 
angol font sterlingben kell kiállítani. Egy-egy 
utalvánnyal küldhető legmagasabb összeg 2 ! 
font sterling.

5. A Magyarországon feladott utalványok 
átszámítása a font sterlingnek a postahivatalok
hoz intézett központi körözvénytáviratban kö
zölt árfolyama alapján történik, a Kanadában 
feladott és Magyarországon kifizetendő utalvá
nyok összegei pedig az ottawai jegyzék meg
érkezése napján érvényes árfolyamon számí
tandók át pengőre.

6 . írásbeli közleményekre az utalvány szel
vénye nem használható, mert a kiállított posta- 
utalványokat a posta nem küldi el Kanadába.

7. Az utalvány címzésében az a kanadai 
íariomány is megjelölendő, melyben a rendel
tetési postahivatal fekszik. A kanadai tartomá^ 
nyok a következők: (zárjelben a hivatalos rö
vidítés) Ontario (O), Québec (P O). New Scot
land (N S), New Brunswick (N B). Prince Ed
ward Island (P E I), Manitoba (M), Britisch
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Columbia (B C), Alberta (A) és Saskatchevan 
(Sask.).

8 . Az utalványozási díj ugyanaz, mint az 
egyéb külfölddel váltott utalványforgalomban.

9. Egyébként az utalványok kiállítására, 
külön boríték alatt a m. kir. postautalványki
cserélő hivatalához való továbbítására, kifize
tési értesítés kérésére és annak kezelésére, az 
utalványok esetleges vissza- vagy utánkiildésé- 
re, az utalványokra vonatkozó felszólalásokra 
és a tudakozványok kezelésére nézve minden
ben azok a rendelkezések a mérvadók, melyek 
a Nagybritanniával való jegyzékrendszerű kö
zönséges postautalványokra vonatkoznak, (L. 
P. R. T. 1925. évf. 29. sz. 14.435. és 1926. évf. 31. 
sz. 10.015. sz. rendeletek), azzal a különbséggel, 
hogy Kanadába még a feladó veszélyére, sem 
vehető fel utalvány, ha a kereszt- vagy személy
név, vagy legalább annak kezdőbetűje nem ad
ható meg.

10. A Kanadából Magyarországba szóló 
postautalványok jegyzéke alapján a m. kir. 
posta utalványkicserélő hivatala díjmentesen 
belföldi postautalványt állít ki és azt küldi meg 
a rendeltetési hivatalnak. Más utalványoktól 
való megkülönböztetés céljából ezeket „Kana
dai utalvány” jelzésű bélyegzővel fogja ellátni.

11. A Kanadába szóló és onnan eredő utal
ványok a feladásukat követő hónaptól számít
va 1 2  hónapig érvényesek.

E rendeletemmel a P. R. T. 1904. évi 44. 
számában ad 77.677 szám alatt „Közvetlen 
utalványforgalom Kanadával” cím alatt közzé
tett rendeletemet hatályon kívül helyezem

A hivatalok a P. R. T. 1925. évi 29 szám
ban „Postautalványforgalom felvétele Nagy- 
britanniával” cím alatt közzétett 14.435. számú 
rendeletem TTT. rész 2—3 sorában: „gyarmatok
ba” szó után írják be: „kivéve Kanadát” sza
vakat, a Kivonatos Posta-, Táviró-. Távbeszélő- 
ős Rádiódíjszabás 31. oldalán XVTT. postautal
ványok-, Tudnivalók rész 1. pont 4. sor végére 
„Nagybritanniába” után írják be „Kanadába” 
szót,

a 8 . pont 3. sorában az „Északamerikai 
Egyesült- Államok” szavak után írják be „Ka
nada szót;

a 36. oldalon „Nagvbritannia” cím alatt a 
szövegrész 2 . bekezdés 2 . sorában „brit gyar
matokkal” szavak után írják be „kivéve Kana
dát” szavakat;

a 35. oldalon „Görögország” után írják be 
a rovatoknak megfelelően a következőket:

1. rovat: „Kanada (Canada)’1, 2. rovat: „an
gol font sterling (£ )”, alatta „ 1  angol font ster
ling =  2 0  angol shilling (s), 1 shilling =  1 2  pen
ny (d) (többesben pence)”, 3. rovat: „21 angol 
font”, 4. rovat: „21 angol font”, 5. rovat: „Jegy
zékrendszerű utalványforgalom — Szelvényre 
közlemény nem írható — Kifizetési értesítés 
kérhető — A felvett utalványokat borítékban 
az utalványkicserélő hivatalhoz kell küldeni.” 

Budapest, 1929. évi augusztus hó 16-án.

Uj kiadású marhalevélürlapok forgalomba- 
hozatala.
34.205.

Pénzügyminiszter úr folyó évi június hó 
28-án kelt 86.000. számú rendeletével 1929. évi 
július hó 1 -től a marhalevelek után járó illeté
keket újra szabályozta és ezzel kapcsolatban 
új marhalevélűrlapokat rendszeresített a kö
vetkező értékű bélyegképekkel:

1 . minden juh, kecske, továbbá félévesnél 
fiatalabb malac után 1 0  f;

2 . minden félévesnél idősebb vagy hízott 
sertés után 60 f;

3. minden két évesnél fiatalabb ló, szarvas- 
marha vagy bivaly után, továbbá korukra való 
tekintet. nélkül minden szamár vagy öszvér 
után 60 f;

4. minden két évesnél idősebb ló, szarvas- 
marha vagy bivaly után 1 P.

A marhalevélűrlanok bélyegértékén felül 
az űrlapokért előállítási költséget- fizetni nem 
kell, tehát az úi marhalevél űrlapoknak eladási 
ára mindig a benyomott bélyegkép értékével 
azonos.

Az új marhalevél űrlapokat az állami 
nvomda látja el sorszámokkal: azok az illető
vármegye nevét feltüntető bélyegzőlenyomat
tal nem lesznek ellátva.

A régi marhalevél űrlapok addig, míg a 
készlet tart, az eddigi eladási árral szintén for
galomban maradnak. Azoknak okmánybélyeg
gel az új illeték összegére való kiegészítése az 
érdekeltek feladata.

A nostahivatalok az új marhalevélűrlapo
kat az 1.335. számú „Bizonylat—Ellenbizonylat 
marhalevél rendeléshez” című nyomtatványon 
rendeljék meg s addig, míg e nyomtatványból
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új kiadás készül, az értékjelzést megfelelően 
helyesbítsék.

Megjegyzem, hogy az értékcikkraktár el
sősorban a régi marhalevélűrlapokat fogja a 
hivataloknak kiadni.

E rendeletemet a hivatalok a P. R. T. 1925. 
évi 9. számában megjelent 1.561. sz. rendelet 5.
f) és 7. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 9-én.

A postaügynökségnél feladott postautalványok 
feladóvevényszelvényén az ügynökségi feladó

vevény sorszámának feltüntetése.
31.167.

„A postaügynökségeknél feladóvevény- 
szelvényes postautalványűrlappal feladott ösz- 
szegek elismerése’* tárgyában az 1928. évi P. R. 
T. 35. számában közölt 36.858. számú rendelet 
kapcsán az egyöntetű eljárás biztosítása céljá
ból elrendelem, hogy a postaügynökségek az ott 
feladásra kerülő postautalványok feladóvevény- 
szelvényén bevételi szám gyanánt az ügynök
ségi feladóvevény sorszámát tüntessék fel.

Ezt a rendelkezést az „Ügynöki Utasítás” 
1 0 . §.-ánál kell előjegyezni.

A leszámoló postahivatalok erről a rendel
kezésről az ellenőrzésük alá tartozó postaügy
nökségeket a levelezőkönyvecske útján értesít
sék, s annak betartását ellenőrizzék.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 17-én.

A rotterdami Nederlandsch Amerikaansche 
Stoomwart Maatschappij (Holland-Amerika 
Line) gőzhajótársaság magyarországi helyette

sének személyében beállott változás.
36.012.

A P. Ü. Sz. 8 . függeléke 6 . pontjában fog
laltakra való hivatkozással közlöm, hogy a rot
terdami Nederlandsch Amerikaansche Stoom
wart Maatschappij (Holland-Amerika Line) 
gőzhajótársaság eddigi magyarországi helyet
tesének, Mátray Elemérnek elhalálozása foly
tán, a magyarországi helyettes ezentúl Péter- 
falvai Molnár Dezső budapesti lakos.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 2 1 -én.

A beszélgetési idő meghosszabbítása Argen
tínával való forgalomban.

34.546.
Argentínával való forgalomban a beszél

getések ezentúl nem 15 és 18, hanem két órá
val tovább 15 és 20 óra (középeurópai idő) 
közt válthatók.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 
fedőlapján (P. R. T. 1929. évi 6 . sz.) a harmadik 
bekezdés első sorában a „18”-at „2 0 *’-ra he
lyesbítsék.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 13-án.

Helyesbítés.
35.429.

A P. R. Tára folyó évi 29. számában 29.873. 
szám alatt közölt „Forgalomköri változások” 
II. 4. tétele alatt „Balatonaliga’* helyett tévesen 
„Balatonalmádi” nk. közöltetett.

A sajtóhiba megfelelően helyesbítendő. 
Budapest, 1929. évi augusztus hó 17-én.

Kinevezés.
35.274.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a m. kir. posta fogalmazási sza
kába tartozó tisztviselőinek létszámában Staár 
Ferenc postafőigazgatói címmel felruházott 
postaigazgatót és Rissányi Antal postaigazgatót 
postafőigazgatókká az V. fizetési osztályba, to
vábbá Lőrincz Sándor és Glázer Jenő posta- 
igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta
tanácsosokat postaigazgatókká a VI. fizetési 
osztályba, a posta forgalmi szakába tartozó 
tisztviselőinek létszámában pedig Lengyel 
Rezső és dr. Entele Ferenc postahivatali igaz
gatói címmel felruházott postai őf el ügyelőket 
postahivatali igazgatókká a VI. fizetési osz
tályba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1929. évi július hó 29. 
napján.

Horthy s. k.
Búd János s. k.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 14-én.
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Megbízás.
32.153.

A soproni m. kir. postaigazgatóságnál dr. 
Nyári István postaigazgató (19) az igazgatóság 
vezetőjének helyettesítésével, Kiss István 
postatanácsos (36) pedig ügyosztályvezetéssel 
bízatott meg.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 19-én.

Kinevezés.
34.691.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ki
nevezte Kapuváry Géza posta számvevőségi

tanácsost posta számvevőségi II. o. főtanácsos
sá, Marquis Copons de Manresana Alajos pos
taszámvizsgálót pedig posta számvevőségi ta
nácsossá.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 9-én.

Átminősítés.
34.691.

Balázs Béla II. o. postatiszt (232) a XI. fi
zetési osztályban és jelenlegi illetményeinek 
változatlanul való meghagyása mellett átminő
síttetett ideiglenes minőségű postaszámtisztté.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 9-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

34.983.
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P- Vas 336 86'40 Csempesz- 
Kopács pu. 4-— gyalog 1-szer

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
a soproni postaigazgatósághoz 1929. évi

szeptember hó 10-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest 1929. augusztus hó 13.
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Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és 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
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Vékey Erzsébet kiadó Nyirbogdány
1903. Tiszakarád Postamesterré 

neveztetett ki.

D
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n

Nagy Zsigmond kiadó Nagydobos
1902. Nagydobos Bizalomvesztés

Sz
eg

ed

Ifj. Baranyi János kiadó Kecskemét
1900. Lakytelek

Lakytelekre posta
mesterré 

neveztetett ki

Sz
eg

ed özv. Pejtsik 
Dezsőné kiadó Szeghalom 

. 1883- Kőrösíadány
Kőrösladányra 
postamesterré 
neveztetett ki

Betöltendő kiadói állások.

Szeptember elsejére keres jászszentlászlói 
II. oszt. postahivatal olyan kiadót vagy kiadó
nőt, ki a postának minden ágában jártas, he
lyettesítést is képes vállalni. Állás állandó. 
Kezdő kiadóknak jelentkezni nem szükséges.

Sárospatak postahivatal azonnali belépés
sel férfi kisegítőt keres. Ajánlatokat sürgősen 
kér a fenti címre.

Szeptember elsejére mindhárom szakban 
jártas kiadónőt keres két hónapra, kiadó he
lyettesítésére, mátészalkai postahivatal.

Kiadói állást keresnek.

Postakiadónő azonnali alkalmazást vállal; 
szives megkeresést kér „Postakiadónő” Vá- 
mosmikola.

Gyakorlott kiadónö alkalmazást vállal; szí
ves megkeresést kér: Tisza Erzsébet, Rákospa
lota, Imre-utca 168.

Mindhárom ágban gyakorlott férfi-kiadó 
szeptember 1-re állást vállal; pénztárkezelést és 
helyettesítést is vállal. Kattauer Ede, posta
kiadó, Enying, postahivatal.

Szerény igényű úrinő kiadói állást vállal 
leginkább vidékre. Szives megkeresést kér: 
„Postakiadónő“, Vámosmik óla postahivatal cí
mére.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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REN DELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1930. AUGUSZTUS 31. 33. szám.

T A R T
Változás' a légi postaforgalom m enetrendjében.
A belföldről eredő, külföldre szóló és onnan térti- - 

ként visszaérkezett postautalványok elszámolása.
Megbízási összegek átutalásáért a ném et és olasz 

posta által szedett díjaik.
=  N LT =  táv iratok  via Radio France, via PQ, via 

Imperial, via Empiradio és via London M arconi is küld
hetők.

Változás a Távíró-Díjszabás-ban.
Uj magyar—jugoszláv távbeszélő viszonylat meg

nyitása.

Változás a légipostaforgalom menetrendjében.
36.551.

A Magyar Légiforgalmi r. t. őszi menet
rendjének megfelelően az eddig érvényben volt 
menetrendben folyó évi szeptember hó 1-től 
a következő változások állanak be:

Az eddig 6  óra 15 perckor induló repülő
gép 6  óra 30 perckor indul. Ez a repülőgép vi
szi a Wienbe és Wienen túl fekvő egyéb kül
földre szóló légipostái küldeményeket tartal
mazó zárlatokat.

Az ezelőtt 17 órakor induló repülőgép pe
dig 15 órakor indul. Ezzel csak a Wienbe szóló 
légipostái küldemények nyernek továbbítást, 
mert Wienből egyéb külföldre további csatla
kozás aznap már nincs. Vasárnap ez a repülő
gép nem közlekedik.

A többi repülőgép indulási ideje egyelőre 
változatlan.

A budapesti postahivatalok, valamint a vi
déki kincstári postahivatalok a légipostaforga
lom igénybevételére vonatkozó hirdetményt a 
fentieknek megfelelően helyesbítsék.

A Magyar Légiforgalmi r. t. repülőgépei

A T O M
A m. leír. postataikajrékpémztár 1929. évi jú lius havi 

forgalma.
Postahivatal nevének változása.
U j postai ügynökség megnyitása.
Postaügynökségek megnyitása.
Forgalomkód változások.
Szünetelő postai ügynökség megnyitása.
Megbízás.
Kinevezés.
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Wienből 9 óra 50 perckor és 16 óra 35 perckor 
érkeznek a mátyásföldi repülőtérre. Vasárnap 
csak 10 óra 35 perckor érkezik repülőgép.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 28-án.

A belföldről eredő, külföldre szóló és onnan 
tértiként visszaérkezett postautalványok el

számolása.
34.720.

Tudomásomra jutott, hogy a belföldről 
eredő, külföldre szóló és onnan tértiként visz- 
szaérkezett postautalványok elszámolásánál a 
postahivatalok eltérő eljárást követnek, neve
zetesen egyes .postahivatalok azokat a visszafi
zetés alkalmával a belföldi, viszont mások a 
külföldi utalványkifizetési naplóba írják be.

Az egyöntetű eljárás biztosítása céljából 
figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a szó- 
banlévő utalványokat, — mint belföldről ere
dőket — mindenkor a belföldi utalványkifize
tési naplóban kell elszámolni.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 17-én.
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Megbízási összegek átutalásáért a német és 
olasz posta által szedett díjak.

32.903.
Postai megbízási összegeknek a feladó ál

tal a rendeltetési országban nyitott folyószám
la javára való átutalásáért a beszedési díj le
vonása után fennmaradó összegből a német és 
olasz posta átutalási illeték címén még az 
alább feltüntetett díjakat szedi:

1. A német posta által levont díjak:
1 0  RM-ig 10 Pfennig

10— 25 „ 15 „
25—100 „ 2 0

100—250 „ 25
250—500 „ 30 „
500—750 „ 40 „
750—1000 „ 50 „

2. Az olasz posta által szedett díjak:
50 líráig 0.15 lira

50 lírán felül 1 0 0  líráig 0 .2 0 lira
1 0 0 11 i i 500 „ 0.40 11

500 11 11 1 .0 0 0  „ 0.60 11

1 .0 0 0 11 11 5.000 „ 1 — 11

5.000 11 i i 1 0 .0 0 0  „ 2 .— 11

és így tovább 5.000 líránként vagy annak töre
déke után 2 0  lírát kitevő díjig 1 lírával több.

Vidéki székhelyeken az átutalás díjtalan.
. A hivatalok jegyezzék elő a rendeletet a 

Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rá
dió-Díjszabás 45. oldalán „A postai megbízások 
összegei a megbízások rendeltetési helyén az 
alább felsorolt országokkal való forgalomban 
utalhatók át’1 című táblázatban Német- és 
Olaszországnál az üresen hagyott rovatokban.

f
Budapest, 1929. évi augusztus hó 23-án.

=  NLT =  táviratok via Radio France, vin 
P Q, via Imperial, via Empiradio és via Londoa 

Marconi is küldhetők.

36.342.

F. évi szeptember hó 1-től egyrészről Ma
gyarország, másrészről az Északamerikai Egye

sült Államok, Brit-Amerika, Mexico, Kuba és 
Kolumbia közt a Táviró-Díjszabás 45. a) fedő
lapján (1. P. R. T. 1929. évi 28. számát) közölt 
feltételek mellett az első útirányhasábban (via 
Commercial stb.) közölt díjtételekkel éjjeli táv
iratlevelek (NLT) via Radio France és via PQ 
is küldhetők.

Ugyanezen időtől kezdve =  NLT =  táv
irat egyrészről Magyarország, másrészről Brit- 
Amerika (Kanada) között via Imperial és via 
Empiradio, úgyszintén egyrészről Magyaror
szág, másrészről az Északamerikai Egyesült Ál
lamok, Mexico, Kuba és Kolumbia között via 
London Marconi is küldhető. A díj ugyanannyi, 
mint az ugyanazon viszonylatban via Commer
cial váltott =  NLT =  táviratoknál.

Az Északamerikai Egyesült Államokba, 
Mexicóba, Kubába és Kolombiába via Imperial 
és via Empiradio, Brit-Amerika (Kanada) pedig 
London-Marconi =  NLT =  távirat nem küld
hető.

A hivatalok a Táviró-Díjszabás 45. a) fedő
lapján az első útirányhasáb fejébe a via Radio 
France és via PQ, a második útirányhasáb fe
jébe pedig a via Italo Radio-hoz via London 
Marconi útirányjelzéseket írják be.

Brit-Amerikánál a Megjegyzés hasábba
jegyzetként a következőket kell írni: „Brit- 

Amerikába az útirány első hasábjában közölt 
díjakért távirat via Imperial és via Empiradio 
is küldhető”.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 27-én.

Változás a Távíró-Díjszabásban.

I.

32.579.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 14. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Portugál-Kelet-Afriká-nál az alfelosztás
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a)-tól g)-ig és az összes idevonatkozó díjtéte- törlendők; az egész helyébe a következőket 
lek, Szolgálati korlátozások és Megjegyzések kell írni:

, via via
Etasern Empiradio

a) -  Inhambane és Lorenzo
Marquez kerületek .  . 3 28 — — -- - — 2 63** — — Ouvert

b )  Manica és Sofala terület •CD o '-o
(Mozambique társaság): -4-1 CO 05

Buzi, Mahave, Mambone 3 61 — — -—— 3 14** — — O *  «

Többi hivatal (Beira- <> - a

vasút és Mashonaland- ' 6  II II
vasút hivatalai .  .  .  . 3 28 — — — — 2 80** — Ouvert ng XP XP

c )  Cabo Delgado terület 339 — — — — 3 30** _____
— 05 II II

d )  Transzambezia-vasút hi-
v a t a l a i ................................................................ 3 44 — — — —- 2 97*#

— —
— j
U  -2 .2

e )  Többi hivatal (Mozam- \ % «

bique, Quelimane és Tété ii ° «
k erü le tek ) ........................................... .......... 3 28 3 19** Ouvert •cT ü

Ugyanezen oldal alján a * jegyzetet törölni 
kell. A ** jelű jegyzet továbbra is érvényben 
marad.

A 20. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Mexico utáni ,,7)” megjegyzés és lent 7) jelű 
jegyzet törlendő. Mexico szódíja az Útirány
I. hasábban 3.28 helyett 3.05.

Ugyanezen az oldalon a * jegyzet szöve
gében via Italcable után „via Transradio’1 
szúrandó be.

A 21. és a 48. oldalon a Rendeltetési ország 
hasábban Haiti köztársaságnál 1. Gap Haitién 
után ,,Móle St. Nicolas” szavak törlendők.

A 27. oldalon Guyana (francia)-nál a Szol
gálati korlátozások közül a harmadik és ne
gyedik sorban a következő rész törlendő: 
„=  RPx =  jelzésű távirat nem küldhető.”

A 28. oldalon Venezuela után ’) megjelölés, 
a jegyzetekhez pedig a következő jegyzet/ 
írandó: ,3) =  LC =  távirat csak via Haiti, 
New-York-Radio, Trinidad-Radio küldhető.” 
Ugyanitt 1. Porlamar (Margarita sziget) utáni 
„+” megjelölést és a megjegyzések közül a f  
jegyzetet törölni kell.

A 33. oldalon Cook vagy Hervey szigetek
nél 3. Niue csoport után a következő új 4. cso
port Írandó:

„4. Mauke.
Via Eastern . . . 5.96 
Via Empiradio . . 5.96 
Via Északatlanti kábelek - 

—Vancouver 6.97”
A 37. oldalon Salamon-szigetek: Tulagi és 

Vanikoro szódíja via Északatlanti kábelek— 
Vancouver 5.57 helyett 5.24.

A 43. oldalon „3. Díjkedvezményes tenge

rentúli (LC) táviratok’4 cím után a harmadik 
bekezdés hetedik sorában „meg nem haladhat
ja” szavak után a következőt kell beszúrni: 
„(Az aláírás a szöveg szószámához számít).”

A 49. oldalon Brazília szódíja az Italo Ra
dio útirányhasábban:

Amazon terület I. ő v ...................... 1.85
Amazon terület II. ő v ...................... 2.41
District de l’Acra (via Belem radio) 2.22
Ugyanezen az oldalon alul, a * jegyzet má

sodik fele: „via Italcáble az Amazon terület I. 
övben csak Santarém Pará, a II. övben csak 
Manaos hivatalhoz küldhető,” szavak törlendők.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 24-én.

II.
36.304.

Az európánkívüli forgalomban a Magyar- 
országból eredő és Magyarországba szóló táv
iratok francia átmeneti díjának leszállítása 
folytán a Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változások állanak be:

A) A közönséges táviratok díjai 5 fillérrel 
olcsóbbak az alább felsorolt országok egyes út
irányain.

1. Afrikánál:
a) az öszes díjak via France T. S. F.;
b) Brit-Nyugat-Afrika [a), b), c) és d)l, 

Fernando Poo sziget, Francia-Nyugat-Afrika 
[a), b) és c)], Kamerun, Liberia (Monrovia és 
többi hivatal), Portugal-Nyugat-Afrika [a), b),
c) és d)], díjai via Eastern, via Brest-Dakar 
vagy Teneriffe-Dakar és via Lissabon-Madére;

c) Belga-Kongo összes hivatalai, Cap Verde
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szigetek, San Thiago és St. Vincent díjai via 
Brest-Dakar és via Lissabon-Madére;

d) Senegal stb. és Tchadto terület díjai, via 
Brest-Dakar vagy Teneriffe-Dakar és

e) Madeira díja via Lissabon-Madére.
2. Amerikánál:
a) I. Északamerika, II. Középamerika és 

III. Nyugatindiánál (Antillák) az első útirány
hasáb összes díjai, valamint a 17. oldalon a 2. 
jegyzet szövegében St. Pierre és Miquelon 
szódíja via France T. S. F.;

b) IV. Középamerikánál: Columbia (1, 2 és 
.3), Dél-Georgia, Ecuador, Guyana angol (1, 2, 
3 és 4), Guyana francia (1 és 2), Surinam és 
Venezuela díjai via Italo-Radio, via Transradio, 
via Radio France, via Italcable és via Északat
lanti kábelek—All America, valamint ezen út
irányok közelebbi megjelölésére szolgáló New- 
York-Radio, Barbados-Radio, Haiti, Newyork 
Haiti és Trinidad radio útkiegészítéseknél;

c) Columbia, Ecuador, Guyana francia (2), 
Surinam és Venezuela díjai via London Mar
coni, illetve via London Marconi Barbados ra
dio vagy Trinidad radio.

d) Guyana francia (1 és 2) díjai via France 
T. S. F., via Cial Barbados Paramaribo radio 
és via W U Barbados radio.

3. 'Ázsiánál:
a) Francia Indokína, Malacca félsziget (1, 

2/a és 2/b) és Sziam díjai via France T. S. F.;
b) Japán és Kina (1, 2 és 3) díjai via Észak

atlanti kábelek—San Francisco és via Italcable 
—San Francisco.

4. Ausztráliánál:
a) Ausztráliai államszövetség, Chatam Is

lands, Cook vagy Hervey szigetek (1, 2 és 3), 
Fanning sziget, Fiji (Witti) szigetek, Gilbert és 
Ellice szigetek (1 és 2), Kawan Island, Macqua- 
rie-sziget, Marquises-szigetek, Marshall szige
tek, Norfolk sziget, Papua terület, Pomotou szi
getek, Salamon szigetek, Samoa szigetek (1, 2 
és 3), Társaság-szigetek, Timor sziget, Tonga- 
vagy Barátság-szigetek, Uj Caledonia, Uj Gui
nea (1, 2 és 3), Uj Hebridák, Uj Zéland díjai 
via Italcable—Vancouver, via Északatlanti ká
belek—Vancouver és via Transradio— Vancou
ver, úgyszintén ezen útirányok közelebbi meg
jelölésére szolgáló Apia radio, Äustralie, Suva 
radio, Aukland radio és Indes néerlandaises út- 
kí egészítéseknél;

b) Brit-Borneo, Brunei, Cook vagy Hervey 
szigetek (3), Guam-(Marianna)-sziget, Hawai 
(Sandwich) szigetek, Marquises-szigetek, Mid- 
way-sziget, Németalföldi-India és Németalföl- 
di-Borneo, Palaos-szigetcsoport, Philippini-szi- 
getek (1, 2 és 3), Pomotou-szigetek, Ponape-szi- 
get, Saipan-sziget, Samoa-szigetek (1, 2 és 3), 
Társaság-szigetek, Timor-sziget, Truk-sziget, 
Uj-Caledonia díjai via Italcable—San Francis
co, via Északatlanti-kábelek—San Francisco és 
via Transradio—San Francisco, úgyszintén ezen 
útirányok közelebbi megjelölésére szolgáló 
Apia radio, Japon, Honolulu radio, Manilla-, 
Hongkong- és Suva-radio útkiegészítéseknél;

c) Cook- vagy Hervey-szigetek (4), és La- 
buan-sziget díjai via Északatlanti-kábelek— 
Vancouver;

d) Jalouit-sziget és Karolina-szigetek díjai 
via Italcable—San Francisco—Japon és via 
Északatlanti-kábelek—San Francisco—Japon;

e) Labuan-sziget díjai via Italcable—San 
Francisco és via Transradio—San Francisco;

f) Raiatea-sziget díja via Északatlanti-ká
belek—Vancouver Suva radio;

g) Samoa-szigetek (4/a és 4/b) díjai via 
Északatlanti kábelek—Nouvelle Zéland-radio 
illetve via Északatlanti-kábelek—Suva-radio.

h) Union-szigetek díjai via Italcable—Van
couver—Suva-radio, via Északatlanti-kábelek— 
Suva-radio, illetve Avanui Apia-radio és via 
Transradio Vancouver, illetve San Francisco.

B) A díjkedvezményes táviratok közül 
Brit-Amerika és az Északamerikai-Egyesült-Ál- 
lamokkal való forgalomban

a) a Presse táviratok díjai, úgyszintén
b) az éjjeli táviratleveleknél — N LT =  

az első útirányhasáb összes díjai, valamint
c) a hétvégi táviratoknál — W L T =  és
d) a 36 óra eltelte után kézbesítendő 

— Z L T  táviratoknál a második útirányha
sáb díjai 2  fillérrel olcsóbbak.

Ezenfelül a Táviró-Díjszabás 16. oldalon 
Amerikánál a bevezető részben a 2. d) pont 
alatt közölt =  PU  =  táviratok pótdíját 1 P 
28 f-ről 1 P 18 f-re kell helyesbíteni.

A hivatalok a fenti változásokat a Táviró- 
Díjszabásban jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 30-án.
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Üj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylat 
megnyitása.

I.

35.783.

A folyó évi szeptember hó 1-én a forgal
mat a Pécs—Apatin új magyar jugoszláv táv
beszélőviszonylatban megnyitom.

A beszélgetési díj 2 P 40 f.
A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 

kiadott „Távbeszélő-Díjszabás‘’-t az új vi
szonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 22-én.
t

II

36.724.

A folyó évi szeptember hó 1-én a forgal
mat a következő új magyar-jugoszláv távbe
szélőviszonylatokban megnyitom:

Beszélgetési díj

Győr—Z a g r e b ..................2 P 90 f.
Zalabér—Donji Miholjac . 2 P 90 f.

„ —Osijek (Eszék) . 2 P 90 f.
„ —Valpovo . . . 2 P 90 f.
„ —Zagreb (Zágráb) . 2 P 40 f.

Tapolca—Varazdin (Varasd) 2  P 40 f.
A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 

kiadott „Távbeszélő Díjszabásit az új viszony
latok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 29-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi 
július havi forgalma.

6.661.

A takaréküzletben a betétek összege 
1,605.286 P 12 fillérrel haladta túl a visszafize
tések összegét. A betétek állománya ezzel 1929. 
évi július hó végén 51,454.626 P 23 fillért* tett 
ki. A különleges takarékbetétek álladéka a fenti 
álladókban 7,837.990 P 90 fillérrel szerepel. A

* Az álladókban 1,982.800 P 51 fill. 1928/29. évi tő 
késíte tt kam at foglaltatik.

betevők száma e hóban 3.403-mal gyarapodott 
s összes számuk e hó végén 1,369.577 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek össze
gét 22,801.840 P 12 fillérrel múlta felül a vissza
fizetések összege. A csekkbetétek állománya 
ezzel 1929. évi július hó végén 170,652.625 P 21 
fillért** tett ki. A csekkszámlatulajdonosok 
száma e hóban 47-tel apadt s a fennálló csekk
számlák száma e hó végén 43.455 volt.

A csekküzlet forgalmánál és álladókéban 
mutatkozó visszaesés nem az üzlet hanyatlá
sának következménye, hanem csupán az állami 
számlák kezelésénél 1929. évi július hó 1-éve! 
életbeléptetett új utalványozási rendszerből 
folyik.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,194.672 tétel s 
1 322,743.857 P 58 fillér, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 222,107.251 P 44 fillér 
volt.

Az értékpapír-üzletágban 1929. évi július 
hó végéig kiállíttatott 271.566 járadékkönyvecs
ke, forgalomban volt e hó végén 91.494 drb. Az 
intézet értékpapírállománya különféle érték
papírokban és záloglevelekben 1929. évi július 
hó végén 58,735.873 P és 51 fillér névértéket 
tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 186.683 drb. új zálogfelvétel 
volt 4,867.794 P kölcsönnel és 162.639 drb. zá
logkiváltás 3,914.067 P kölcsönvisszafizetéssel.

A zálogálladék 1929. évi július hó végén 
832.409 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
22,976.411 pengőt tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.226 drb., kényszerárverésre pedig 
7.629 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 8.949 drb., a befolyt vé
telár 181.001 P 03 fillér volt.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 19-én.

Postahivatal nevének változása.
33.788.

Komárom és Esztergom k. e. e. vármegye 
gesztesi járásában fekvő, közigazgatásilag 
Szőny községhez tartozó Füzitőpusztán hasonló

** Az ál La dókban 307.003 P 74 fill. 1928/29. évi tő 
késíte tt kam at foglaltatik.
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elnevezéssel működő postahivatal neve — 
vasúti állomása elnevezésének megfelelően — 
Almásfüzitőre változott.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 21-én.

Uj postai ügynökség megnyitása,
26.573.

Duzs községben (Tolna vm, simontornyai 
járás), a községre kiterjedő forgalmi körrel, új 
postai ügynökség lépett életbe, mely a mindkét 
irányú Budapest—Magyarboly 32. sz. mozgó
postával áll rovatolási összeköttetésben.

Ehhez képest Duzs k. ezentúl ISI Eh. Uj- 
dombovár pu., Budapest '«■ Ujdombovár,
díjnégyszögszám 479., postáig. Pécs.

A Helységnévtár, a Postahivatalok és 
Postai ügynökségek névsora, valamint az Irá
nyítási Füzet adatai megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 23-án.

Postaügynökségek megnyitása.
36.280.

Ábrahámhegy n  Salföld, Zala vm., tapol
cai j., &  m. h., ezentúl IS. Eh. Tapolca, 
Budapest 3 g  ■ Tapolca, díjnégyszögszáma 
488., postáig. P., X/3.

Irányítandó (az Irányítási Füzetbe fel
veendő adatok: Ábrahámhegy, Ü., Zala vm., 
P., VI,- Budapest—Tapolca beírása mellett) a
48. számú kalauzpostákhoz.

Horány Szigetmonostor, Pest vm., po- 
mázi j., ezentúl S .** Eh. Budapest 62, u. t. 
Szentendre, tl> Horányicsárda, Budapest 
Pálffv-tér x x x Horányicsárda, díjnégyszög
száma 23, postáig. Bp, V/2.

Irányítandó (az Irányítási Füzetbe fel
veendő adatok: Horány, Ü., Pest vm., Bp., IV.. 
Bp.—Pálffy-tór—Horányicsárda, beírása mel
lett) a Budapest 62. számú hivatalhoz.

Vilmatelep n  Balatonkiliti, Somogy vm., 
tabi j., ezentúl S ,  Eh. Siófok, Budapest 
. n» Nagykanizsa, díjnégyszögszáma 258., 
postáig. S., X/4.

Irányítandó (az Irányítási Füzetbe felveen
dő adatok: Vilmatelep, Ü., Somogy vm., S., VI.. 
Székesfehérvár—Nagykanizsa, beírása mellett) 
Siófokra.

A Helységnévtár, a Postahivatalok és

Postaügynökségek Névsora, valamint az Irányí
tási Füzet adatai megfelelően helyesbítendők. 

Budapest, 1929. évi augusztus hó 24-én.

Forgalomköri változások.

I.

36.280.
Aligvári major O Salföld, Zala vm., ta

polcai j., u. p. ezentúl Ábrahámhegy.
Alsószenterzsébet kk., Zala vm., alsó- 

lendvai j., u. t. ezentúl Csesztreg.
Csesztreg kk., Zala vm., alsólendvai j., u. t. 

ezentúl
Felsőszenterzsébet kk., Zala vm., alsó

lendvai j., u. t. ezentúl Szentgyörgyvölgy.
Kerkakutas kk., Zala vm., alsólendvai j., 

u. t. ezentúl Csesztreg.
Kerkanémetfalu kk., Zala vm., alsólendvai 

j., u. t. ezentúl Csesztreg.
Kerkapéntekfalu kk., Zala vm., alsólendvai 

j., u. t. ezentúl Csesztreg.
Kerkaújfalu kk., Zala vm., alsólendvai j., 

u. t. ezentúl Csesztreg.
Kékkút kk., Zala vm, tapolcai j., u. p. ezen

túl Ábrahámhegy.
Kisörspuszta 6 S Kővágóörs, Zala vm., ta

polcai j., u. p. ezentúl Ábrahámhegy.
Márokföld kk., Zala vm., alsólendvai j. u. 

t. ezentúl Szentgyörgyvölgy.
Méhes n  Kerkakutas, Zala vm., alsó

lendvai j., u. t. ezentúl Csesztreg.
Mihom O Kerkaújfalu, Zala vm., alsó

lendvai j., u. t. ezentúl Csesztreg.
Nemesnép kk., Zala vm., alsólendvai j„ u. 

t. ezentúl Szentgyörgyvölgy.
Ramocsa kk., Zala vm., alsólendvai j., u. t. 

ezentúl Csesztreg.
Salföld kk., Zala vm., tapolcai j., u. p. ezen

túl Ábrahámhegy.
Szentgyörgyvölgy kk., Zala vm, alsó

lendvai j., ezentúl 0 ^
Zalabaksa kk., Zala vm., alsólendvai j., 

ezentúl @ £ 3  (A zalabaksai hivatalnál a távirda 
megszüntettetett, tehát itt a „ J? ” jelzés tör
lendő).

A Helységnévtár adatai megfelelően helyes
bítendők.

Budaest, 1929. évi augusztus, hó 24-én.
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II.
34.576.

Bányatelep O Sajóvelezd, Borsod-Gömör- 
Kishont k. e. e. vm., u. p. ezentúl Sajóvelezd.

Bélatelep O Serényifalva, Borsod-Gömör- 
kishont k. e. e. vm., u. p. ezentúl Putnok.

Dubicsány p. u. telep Dubicsány, Bor
sod-Gömör-Kishont k. e. e. vm., u. p. és u. t. 
ezentúl Vadna.

Hosszúrévpuszta ^  Sajógalgóc, Borsod- 
Gömör-Kishont k. e. e. vm., u. t. is ezentúl 
Vadna.

Hungária malom Putnok, Borsod-Gö
mör-Kishont k. e. e. vm., u. p. és u. t. Putnok.

Katalintanya O Sajóvelezd, Borsod-Gö- 
mör-Kishont k. e. e. vm., u. p. ezentúl Sajó
velezd.

Királyszentistván kk., Veszprém vm., u. p. 
ezentúl Vilonya.

Ortástanya O  Sajóvelezd, Borsod-Gömör- 
Kishont k. e. é. vm., u. p. ezentúl Sajóvelezd.

Sajókaza nk., Borsod-Gömör-Kishont k. e. 
e. vm., ü̂ ) után zárójelben beírandó: Sajó- 
ivánka.

Sajómercse kk., Borsod-Gömör-Kishont k. 
e. e. vm., u. p. ezentúl Sajóvelezd.

Vadna kk., Borsod-Gömör-Kishont k. e. e. 
vm., ezentúl 4^^, az „u. t. Sajókaza’4 törlendő.

Vilonya kk., Veszprém vm., ezentúl [>a. 
Eh. Lepsény. Díjnégyszögszáma 200. Ujdombó- 
vár - am sss Veszprém, Vilonya—Királyszent
istván ............. postáig. S.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 29-én.

Szünetelő postai ügynökség megnyitása.
34.557.

Az ideiglenesen szünetelő sajóvelezdi 
(Borsod—Gömör—Kishont k. e. e. vm., ózdi 
járás, 244. 1.) postai ügynökség, változatlan for
galmi körrel, működését, a putnoki postahivatal 
ellenőrzése mellett, folyó évi augusztus hó 1-én 
ismét megkezdette.

Ehhez képest az ügynökség neve mellől a 
„Helységnévtár”-ban és a „Postahivatalok és 
Postai ügynökségek Névsora’4 című segéd
könyvben a * jelzés törlendő.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 22-én.

Megbízás.
35.603.

Tóth József postafelügyelő (387) megbiza- 
lott a debreceni igazgatósági kerületben táviró- 
építési osztály vezetésével.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 21-én.

Kinevezés.
34.964.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte 
Hajdú Antal díjnokot a XI. fizetési osztály 3. 
fokozatába végleges minőségű II. osztályú 
postatisztté.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 26-án.

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és 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

Sz
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ed

Körösztös Margit hivatali
kisegítő

Kecskemét
1910. Kerekegyháza Bizalomvesztés

D
eb

re
ce

n

Kovács József kiadó Eger
1906. Mezőkövesd Bizalomvesztés.

-
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Betöltendő kiadói állások.
A hajdúböszörményi postahivatalnál be

töltendő egy kiadói állás, fizetés havi 60 pengő, 
mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás. Aján
latok Lányi Géza postamesterhez intézendők 
Hajdúböszörménybe.

Az enyingi postahivatalnál a pénztárkezelő, 
kiadói állás szeptember 1-től betöltendő. Jó 
írású, idősebb férfi kiadók ajánlatát kérem. Fi
zetés havi 100 P, lakás és reggeli.

Kiadói állást keresnek.
Szerényigényü postakiadó, mindhárom szak

ban kellő jártassággal, szeptember 15-től alkal
mazást vállal, lehetőleg elsőosztályú hivatalnál. 
Telefon vagy levélbeli értesítést kér: Pálma 
Gyula postakiadó, Szőreg, Torontál megye.

Mindhárom szakban jártas kiadó, alkalma
zást vállal, október elsejei belépéssel. Rosta- 
házy Iván postakiadó, Hajdúböszörmény.

Hosszú gyakorlattal bíró posta-távirda 
férfikiadó, szeptember elsejére vagy 15-ére ál
landó alkalmazást keres. Címe: „Helyettes 
kiadó” Kiskomárom, Zala megye.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utea 18. — Felelős v.: Duchon J.
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R EN DELETEK TÁR A
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1939. SZEPTEMBER 19.

T A R T
Ideiglenes minőségű II. o. tisztek és díjnokok nő- 

süléisi tilalma.
Ä  kincstári postahivataloknál a főpénztári kulcsok 

n yilvánta rtásámak m egszün tetése.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldem é

nyek díjában.
Mozgó- és kalauzposták közlekedésében beállt vál

tozások.

34. szám.

A I. O VI
Az összebeszélt nyelvű táviratozásra vonatkozó ren

delet végrehajtási utasítása.
Rádióhangszórók utcai üzem bentartásának eltiltása. 
Forgalomköri változások.
Helyesbítés.
Címadományozás.
Megbízás.
Kinevezés.

M ozgóposta közlekedésében beálló változás.
Uj magyar-—lengyel távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.
Az összebeszélt nyelvű távir-atozás új szabályai.

S zemélyzetiek.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra. 
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Ideiglenes minőségű II. o. tisztek és díjnokok 
nősülési tilalma.

33.489.
A m. kir. pénzügyminisztérium ügykörét 

szabályozó szolgálati szabályzatok 14. §-a sze
rint nős személyek gyakornokul nem vehetők 
fel és aki gyakornoki minőségben megnősül, a 
szolgálat alól felmentendő. A nősülési enge
dély még akkor sem adható meg utólagosan, 
ha az illető fenntartására elegendő vagyont 
tudna kimutatni.

Hasonló intézkedést tartalmaz a P. T. Sz. 
Gy. I. rész 230. folyószám alatt közzétett 
53.596/1890. számú rendelet, amely az 1907. évi 
P. R. T. 50. számában közzétett 77.585. számú 
rendelet szerint a gyakornok jelöltekre is ki
terjed.

Ezt a nősülési tilalmat a postai forgalmi 
szak kiegészítésére felfogadott középiskolai 
érettségi vizsgával stb. bíró férfi díjnokokra és 
az ideiglenes minőségben alkalmazott II. osz
tályú tisztekre is kiterjesztem.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 30-án.

A kincstári postahivataloknál a főpénztári 
kulcsok nyilvántartásának megszüntetése.

34.684.

„A kincstári postahivatalok főpénztárának 
kezelése tárgyában” az 1925. évi P. R. T. 40. 
számában közzétett 11.176. sz. rendelet 7. pont
2 . bekezdésében foglalt azt a rendelkezést, 
hogy a kincstári postahivatalok a főpénztári 
kulcsokról nyilvántartást vezetni kötelesek, 
hatályon kívül helyezem.

Ennélfogva a postahivatalok az idézett 
rendeletnél a 7. pont 2. bekezdés utolsó mon
datát teljes egészében töröljék.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 3-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjában.

37.679.

A P. R. T. 1929. 5. számában közölt 5.585. 
sz. rendelettel kiadott A) és B) kimutatást a 
hivatalok az alábbiak szerint javítsák:
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A)
33. folyószám, Guatemala: a 4., 5. és 10. ha

sábba az eddigiek helyébe írják: 3., 3. és 10.
89. Nigeria: a 2. hasábba tegyenek 30/a) 

jelt; a 3., 7. és 10. hasábba az eddigiek helyébe 
írják: 3, 267 és 3; és írják a kimutatás alján: 
,,30/a) Nigéria gyarmat és protektorátus, vala
mint Kamerun angol zónája is idetartozik.”

B)
8 . folyószám, Brit-lndia: a 2. hasábba írják: 

(anna); a 3.-ba: Y unciánként; a 4.-be: 6 ; az 
5.-be: 6 .

20. Island: a 4. és 5. hasábba „20” helyett 
írják: 30.

37. Perzsia: a 4. és 5. hasábba „2'25” helyett 
írják: 250.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 6 -án.

Mozgó- és kalauzposták közlekedésében 
beállt változások.

37.492.

A Budapest—Nagykanizsa 8 . számú mozgó
posta f. évi szeptember hó 16-tól kezdve a 
218/212. számú vonatok helyett a 2 1 2 . számú 
vonatban fog közlekedni.

A Budapest—Székesfehérvár 98. sz. mozgó- 
és a Székesfehérvár—Budapest 98. sz. kalauz- 
posta f. évi szeptember hó 16-tól kezdve nem 
közlekedik.

A hivatalok e változásokat a P. R. Tára 
ezévi 16. számában 19.115. számú rendelettel 
közzétett mozgó- (kalauz-) posták, jegyzékelő 
menetek stb. jegyzékében jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 4-én.

Mozgóposta közlekedésében beálló változás.
36.835.

A Budapest keleti pályaudvar és Episcopia 
Bihor közt fenntartott 15. számú mozgóposta 
folyó évi szeptember hó 1 2 -től kezdve az 
538/520. számú vonatok helyett Budapest keleti 
pályaudvar és Kőbánya alsópályaudvar közt az 
520/a—519/a. számú, Kőbánya alsópályaudvar 
és Episcopia Bihor közt az 520. számú vonatok
ban fog közlekedni.

A hivatalok e változást a P. R. Tára ezévi 
16. számában 19.115. számú rendelettel közzé
tett mozgó- (kalauz-) posták, jegyzékelő mene
tek stb. jegyzékében jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 2-án.

Üj magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok 
megnyitása-

36.494.
Folyó é.vi szeptember hó 10-én a táv

beszélőforgalomban Gyöngyös és Lwow (Lem
berg), valamint Gyöngyös és Warszava (Varsó) 
közt megnyílik.

Beszélgetési díj mindkét viszonylatban 6  P
15 f.

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

Budapest, 1929. évi szeptember hó 6 -án.

Az összebeszélt nyelvű táviratozás új 
szabályai.

29.458.

Az 1928. évi brüsszeli nemzetközi táviró- 
értekezlet az 1925. évi párisi Nemzetközi Táv
iró Szolgálati Szabályzatnak az összebeszélt 
nyelvű táviratozásra és az összebeszélt nyelvű 
táviratok díjazására vonatkozó szabályait meg
változtatta.

E határozatokból kifolyólag 1929. évi ok
tóber hó 1-től kezdve az alábbi változások lép
nek életbe:

Közértelmü és titkos nyelv. (T. Ü. Sz. 18. §.)
1. A közértelmű nyelv a nemzetközi táv

iratozásra elfogadott valamelyik nyelven vagy 
több ilyen nyelven megérthető gondolatot fe
jez ki; minden egyes szónak és minden egyes 
kifejezésnek csak az az értelme lehet, melyet 
neki az illető nyelvben rendszerint tulajdoní
tanak.

2. Az összebeszélt nyelv műszavakból, 
vagy oly valódi szavakból áll, melyeknek nin
csen meg az az értelmük, melyet nekik az illető 
nyelvben rendszerint tulajdonítanak s ennek 
következtében a nemzetközi táviratozásra elfo
gadott egy vagy több közértelmű nyelven meg-
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érthető mondatokat hem alkotnak, de állhat a 
lénti módon meghatározott valódi szavak és 

. műszavak keverékéből is.
3. összebeszélt nyelvű táviratok alatt azo

kat értjük, melyeknek szövege az összebeszélt 
nyelvhez tartozó szavakból áll. Az összebe- 1 

szélt nyelvű táviratok két csoportra oszlanak:
A) csoport. Oly táviratok, melyeknek szö

vege legfeljebb 1 0  betűből álló, összebeszélt nyel
vű szavakból áll. A szavakban, ha 5 betűnél 
nem hosszabbak, legalább egy magánhangzó
nak, ha 6 , 7, vagy 8  betűből állanak, legalább 
két magánhangzónak s ha 9 vagy 10 betűből 
állanak, legalább három magánhangzónak kell 
lennie. Az öt betűnél hosszabb szavakban az 
első öt betű közt lega'ább egy magánhangzó
nak, a szó maradék részében pedig szintén leg
alább egy magánhangzónak kell lennie; önként 
értetődik azonban, hogy a 9 vagy 10 betűs sza
vakban összesen legalább három magánhang
zónak kell lennie. A használható magánhang
zók a következek: a, e, i, o, u, y. Két vagy több 
közérte’mű szónak összevonása, ha ez ellenke
zik az illető nyelv szokásaival, nincs megen
gedve.

B) csoport. Oly táviratok, melyeknek szö
vege öt betűnél nem hosszabb, összebeszélt 
nyelvű szavakból áll; a szavak képzése az e 
csoportba tartozó összebeszélt nyelvű távira
toknál semminemű fe’tételhez kötve, illetőleg 
semmifé^ korlátozásnak alávetve nincs. Szá
mok vagy számcsoportok alkalmazása nincs 
megengedve, de számok és betűk keverékéből 
képzett kereskedelmi je’zések, ha feladó iga
zolni tudja, hogy azok tényleg kereskedelmi 
jelzések, eTfogadhatók.

A felvevő tisztviselőnek a B) csoportba 
tartozó gyanánt díjazott táviratot a bevezető 
rész elején a „távirat osztálya” c. rovatban 
— C D E — díjmentes je'zéssel kell ellátnia; 
ezt a jelzést egész a rendeltetési helyig kell to
vábbadni.

4. Az összebeszélt nyelvű szavak úgy az A), 
mint a B) csoportba tartozó összebeszélt nyel
vű táviratoknál ä, á, a, é, n, ö, ü ékezetes be
tűket nem tartalmazhatnak; az ae, aa, ao, oe, 
u'e, eh betűösszetételek mindegyike két betű
nek számít.

5. Az A) csoportba tartozó összebeszélt 
nyelvű táviratokért a díjszabásszerű teljes dí
jat kell fizetni, míg a B) csoportba tartozó táv
iratok díjmérséklésben részesülnek. Az utóbbi

csoportba tartozó táviratoknál, ha európánkí- 
vüli díjrendszerü táviratról van szó, a teljes díj 
kétharmada, európai díjrendszerű táviratért pe
dig a teijes díj háromnegyede jár.

Az A) csoportbeli összebeszélt nyelvű táv
iratoknál a belföldi forgalomban 70 fillér, az 
Ausztriával való forgalomban pedig 1 P 20 fil
lér díjminimumot kell számítani, egyéb külföl
di viszonylatban díjminimum nincs. A  B) cso
portbeli összebeszélt nyelvű táviratoknál a bel
földi forgalomban ugyancsak 70 fillér, az Ausz
triával való forgalomban 1 P 20 fillér a díjmi
nimum, a többi külföldi országokkal való for
galomban pedig legalább 4 szó díját kell fizetni.

6 . Összebeszélt nyelvű távirat a díjazás 
szempontjából nem minősíthető részben az A), 
részben pedig a B) csoportba tartozó távirat
nak, hanem vagy kizárólag csak az A) vagy ki
zárólag csak a B) csoportba sorozható.

Ha tehát az 5 betűs szavakból szerkesztett 
i összebeszélt nyelvű távirat szövegében öt be

tűnél hosszabb szó is fordul elő, akkor a táv
iratot az A) csoportba tartozónak kell tekinte
ni, ha pedig az A) csoportra előírt feltételek
nek sem felelne meg, (a magánhangzók hiány
zanak, vagy nincsenek a megfelelő helyen), 
mint betűjegyes nyelvű táviratot kell díjazni.

7. A titkos nyelvű, vagy vegyes nyelvű (1. 
a 1 0 . pontot) távirat feladója, ha a felvevő hi
vatal, vagy annak igazgatása ezt kívánja, 
tartozik a távirat szerkesztésénél használt co- 
de-t bemutatni.

8 . Számjegyes nyelv továbbra is változat
lanul az, mely titkos értelmű arabs számokban, 
arabs számcsoportokban, illetve sorozatokban 
fejezi ki a távirat szövegét.

Betűjegyes nyelvű távirat (mely díjmér
séklésben nem részesül) csak az, melynek szö
vege o’y szavakból, nevekből, kifejezésekből, 
vagy betűösszetételekből áll, amelyek nem fe
lelnek meg a közértelmű nyelv vagy az össze
beszélt nyelv feltételeinek. Titkos értelmű szá
mok és betűk vegyesen ugyanabban a csoport
ban nem használhatók.

A szószámítás részletes szabályai. (T. ü. 
Sz. 24. §.)

9. Az A) csoportba tartozó összebeszélt 
nyelvű táviratnál egy szó legfeljebb 10  betűből 
állhat, a B) csoportba tai íozo összebeszélt nyel
vű táviratnál pedig legfeljebb 5 betűből (1. a 
3. pontot).

jL i lx .
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10. Vegyes szövegű táviratban, vagyis 
olyanban, amely közértelmű és az A) csoport
ba tartozó összebeszélt nyelvű szavakból van 
szerkesztve, az előforduló közértelmű szavak 
1 0  betűig egy díjszónak számítandók s a tíz 
betűn felüli rész tíz-tíz betűnként további egy- 
egy szónak számít. Ha azönban a vegyes szö
vegű távirat közértelmű és a B) csoportba tar
tozó összebeszélt nyelvű szavakból van szer
kesztve, a közértelmű szavak 5 betűig számí
tandók egy szónak s az öt betűn felüli rész 
öt-öt betűnként további egy-egy szónak számít. :

Ha az A) csoportba tartozó vegyes szöve
gű távirat a közértelmű és az összebeszélt nyel
vű szavakon felül még jegyekből álló szöveget 
is tartalmaz, a jegyekből álló részeket öt-öt 
jegyenként kell egy szónak számítani.

11. A szavaknak a használt nyelv szokásai
val ellenkező összevonása vagy megváltoztatása 
a közértelmű, az A) csoportba tartozó összebe
szélt nyelvű, úgyszintén a közértelmű és szám-, i 
illetőleg betűjegyes vegyes nyelvű  ̂táviratokban, 
vagyis azokban, melyeknek szövege úgy köz
értelmű szavakból, mint jegy-csoportokból áll, 
nincs megengedve; ugyancsak nincsenek meg
engedve a betűk vagy szótagok sorrendjének 
felforgatásával elpalástolt szóösszevonások 
vagy változtatások sem. Mindazonáltal egy 
szóba foglalhatók: a városok és országok nevei, 
egy és ugyanazon személy családi nevei, a hely
ségek, terek, utak, utcák és más közutak teljes 
nevei, a hajók neve, az angol és francia sza
vak, melyeknek összevonását a nyelv megen
gedi és szükség esetén igazolható, a betűkkel 
kiírt egész, tört, tizedes és vegyes törtszámok.
A betűkkel kiírt számok, amelyekben a szám
jegyek külön-külön vagy csoportosan vannak 
megjelölve, szintén elfogadhatók és 5 [B) cso
portbeli összebeszélt], illetőleg 10 [A) csoport
beli összebeszélt] vagy 15 (közértelmű) betűs 
alapon egy-egy szónak számítandók; például: 
harmincharminc 3030 helyett, vagy hatnégyhat 
646 helyett.

12. Ha valamely közértelmű, vagy kÖz- 
értelmű és szám-, illetőleg betűjegyes vegyes 
nyelvű távirat nem a felvevő ország nyelvén 
van szerkesztve és e nyelv szokásaival ellen- j 
kező szóösszevonásokat vagy változtatásokat ; 
tartalmaz, a kézbesítőhivatal helyesbíti a szó
számot és a többlet-szavak díjszabásszerű díját
a címzettől beszedi. Ha a címzett a díjat meg

fizetni nem akarjar, a kézbesítőhivatal a táv
iratot nem kézbesíti.

Ha a felvevőhivatal utólag állapítja meg. 
hogy valamely közértelmű vagy közértelmű és 
szám, illetőleg betűjegyes vegyes nyelvű távirat 
után kevés díjat szedtek be, a díjkülönbözetet 
a feladótól beszedi; ugyanígy jár el akkor is, 
ha a szabályellenességekről valamelyik közve
títő vagy a rendeltetési hivatal értesíti. Az 
utóbbi esetben, ha a pótdíjak beszedhetők, a 
megfelelő részösszegeket az érdekelt igazgatá
soknak javára kell írni.

Ha az A) csoportba tartozó, összebeszélt 
nyelvű szavakat tartalmazó távirat nem felel 
meg az előírt szerkesztési szabályoknak, a ren
deltetési vagy átmenőhivatal igazgatásának jo
gában áll a felvevő igazgatást — szükség esetén 
igazgatásról-igazgatásra — az esedékes pótdíj 
összegével megterhelni.

V ált ozások a szószámítási példákban.

E m v t h f (kereskedelmi jelzés vagy betű
csoport) . . .  2  szó.

E m v c h f (kereskedelmi jelzés vagy betű
csoport) . . .  2  szó.

A fentiek szerint a jelenlegi állapottal 
szemben a változás a következő:

A tíz betűs rendszerű összebeszélt nyelvű 
táviratoknál a kiejthetőségi szabályok helyébe 
az egy, két vagy három magánhangzó kötelező 
beiktatása lép.

Ha az előírt magánhangzók az összebeszélt 
nyelvű szavakban hiányoznának, a táviratot 5 
jegyes alapon, mint betűjegyes nyelvű táviratot 
kell megdíjazni.

Az öt betűs rendszerű összebeszélt nyelvű 
távirat csak akkor részesülhet a díjmérséklés
ben, ha:

a) szövege legfeljebb öt betűből álló code-
szavakból,

b) vagy legfeljebb öt betűből álló olyan 
szavakból áll, melyek közértelmű szöveg köz
értelmű szavainak csoportosításából és azután 
részletekre való felosztásából származnak, akár 
megfelelnek ezek a helyesírás szabályainak, 
akár nem. A csoportosításnak nem kell az 
egész szövegre kiterjednie, hanem részleges is 
lehet. Mindazonáltal az oly közértelmű nyelvű 
táviratot, melynek szövege öt betűnél nem

(
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hosszabb, közértelmű szavakból áll, bármilyen 
legyen is az alkalmazott helyesírás, csak a köz
értelmű nyelvre megállapított szabályok szerint 
lehet elbírálni.

Ha a felvevő hivatal valamely összebeszélt 
nyelvű táviratot B) csoportbelinek (C D E) mi
nősített, e minősítés vita tárgya nem lehet.

A távirat szövegének élére írt s főleg a bank
táviratokban használatos ellenőrző szó közér
telmű szónak tekintendő. Ilyennek alkalmazása 
a B) csoportbeli code (C D E) táviratokban is 
meg van engedve s azt — aszerint, amint 1—5 
betűből, avagy 6 — 1 0  betűből áll — egy vágy- 
két díj szónak kell számítani.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a fent 
ismertetett változásokat gondosan tanulmá
nyozzák s azokhoz pontosan alkalmazkodva a 
mérsékelt díjazás mellett elfogadott B) cso
portbeli összebeszélt nyelvű táviratoknál a be
vezető részben, a távirat osztálya rovatban, az 
előírt C D E je’zést alkalmazni és azt továbbí
tani el ne mulasszák, mert ennek hiányában a 
táviratokat, mint teljes díjú táviratokat veszik 
fel a számadásokba.

Ha a nem kincstári hivataloknak valame
lyik változással kapcsolatban kételyeik volná
nak, felvilágosításért a legközelebbi kincstári 
hivatalhoz forduljanak.

A Táviró-Díjszabást a hivatalok a követ
kezőképpen javítsák:

1. Az 1. oldalon a ,.c) Szöveg” pont harma
dik sorában a „történik" szó után a követke
zőket szúrják be: A titkos nyelv lehet össze
beszélt nyelv és szám- vagy betűjegyekből álló 
nyelv.

2. A 2. oldalon az ,,e) Szószámítás” pont 
második bekezdése törlendő; helyébe a csatolt 
fedőlapot kell ragasztani.

3. A 13. oldalon a rendeltetési ország hasáb
ban Marokkó (Maroc) neve mellé ,,3)" megje
lölést, az oldal alján pedig a jegyzetek folyta
tásaként a következőket kell írni: ,,3) B) cso
portbeli (C D E) összebeszélt nyelvű táviratok 
díjazása szempontjából a Marokkó spanyol hi
vatalaihoz, valamint a Tanger hivatalhoz via 
Trieste-Eastern feladott táviratok szintén mint 
az európai díjrendszerbe tartozók bírálandók 
el ( 3/4 díjkedvezmény).”

A „Táviróüzleti Szabályzat” megfelelő he
lyesbítése iránt pótlék útján külön intézkedem.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 24-én.

Az összebeszélt nyelvű táviratozásra vonat
kozó rendelet végrehajtási utasítása.

24.686.

Az összebeszélt nyelvű táviratok kezelé
sére vonatkozólag az 1928. évi brüsszeli szolgá
lati szabályzatból folyó változások végrehaj
tására az alábbiakat rendelem:

A B) csoportbeli code (C D E) táviratok 
díjazásánál a felvevő alkalmazott először az 
ugyanolyan szószámú, azonos rendeltetésű és 
útirányú közönséges távirat díját számítsa ki. 
Ezt az összeget, ha európai díjrendszerű orszá
gokba szóló táviratról van szó, el kell osztani 
néggyel és az így nyert hányadost azután meg 
kell szorozni 3-mal. Ha európánkívüli díj
rendszerű országba szóló táviratról van szó, 
úgy hárommal osztunk és az így nyert hánya
dost 2-vel szorozzuk meg. Amennyiben a nyert 
összeg tört filléreket adna, a törtrészt felfelé 
egész fillérre kell kikerekíteni. Az így megálla
pított kedvezményes távirási díjhoz kell azután 
hozzáadni az* esetleges külön szolgálatok díját. 
A távirat díjának megállapításánál természete
sen figye’emmel kell lenni a díjminimumra is.

A külön szolgálatok díjainak megállapítá
sánál a következők érvényesek:

Sürgős (=  D = ) code (C D E) távirat díja 
egvenlő az ugyanolyan szószámú, azonos ren
deltetésű s útirányú közönséges C D E távirat 
díjának háromszorosával.

Részben sürgős (=  Pu =) code (C D E) 
távirat díja kétharmada a vele azonos, rendes 
— Pu =  távirat díjának.

Code 6C D E) távirat összeolvasásának 
f = T C = )  díja egyenlő az összeolvasás nélkül 
feladott, azonos rendeltetésű, útirányú és szó
számú C D E távirat egyszerű díjának fejével.

VéteVie’entéssel (— P C =, = P C D = ,  
=  P C P = )  feladott code (CDE) táviratnál a 
véfe1 jelentésért a távirási, illetőleg postai díjat 
a. közönséges távirat díjszabása szerint kell 
számítani, vagvis e külön szolgálatra a teljes 
díj alkalmazandó.

Ha code (CD E) táviratot címzett után kell 
küldeni, az utánkiiMés C D E táviratként tör
ténik. Az utánküldés beszedett vagv beszeden
dő díia tehát a C D E távirat kedvezményes 
díjszabása alánján számítandó s a C D E jel
zés a bevezető részben az utánküldéskor is
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egészen az utolsó rendeltetési helyig továbbí
tandó.

Többcímü (= T M = ) code (C D E) táv
irat másolási díja a teljes díjú közönséges vagy 
sürgős táviratok másolási díjával azonos.

Semaphor code (C D E) táviratoknál a 
semaphor állomástól a hajóra való továbbí
tásért számítandó díj azonos a közönséges 
semaphor táviratok után e szo’gálatért járó 
díjjal (ezidőszerint szavanként 23 fillér).

Code (CD E) táviratoknál a cím elé írandó 
összes díjköteles szo’gálati megjelölések szin
tén 3/4, illetőleg 2/3 díjmérséklést élveznek.

A code (C D E) táviratokra vonatkozó fi
zetett szolgálati értesítések díja a teljes díjú 
táviratokra érvényes díj.

A mozgóállomásokkal váltott code (CDE) 
rádiótáviratok rádiódíja (szárazföldi és fedél
zeti díj) után is s/4, illetőleg 2/3 díjmérséklés jár.

A fedélzeti állomások közt egymással köz- 
vederül vagy legfeljebb egv pai-ti ál’omás köz
vetítésével vágott code (C D E) rádiótávirat 
díja a teljes díj s/4 része.

Co^e (CDE1 rádjótáviratokrál a díjmér
séklés a mozgóállomásról mozgóállomásra való 
esetleges áttáviratozásért (retransmission) járó 
rádióközvetítési díjra is érvényes.

A code (C D E) rádiótáviratoknál a 4 sza
vas díjminimumot a rádió útszakaszon való to
vábbításért nem kell alkalmazni.

Az összes magyar rendeltetési vagy köz
vetítő hivatalok, e’sősorban pedig a budapesti 
központi táviróhivatal a kezelésükben megfor
duló A) csoportbe!i (10 betűs rendszerű) össze
beszélt nyelvű táviratokat kísérjék figvelemmel 
s ha azok az előírt szerkesztési szabályoknak 
nem felelnének meg, amennyiben belföldön fel
adott táviratról van szó, az eltérést a felvevő 
hivatalokkal tisztázzák, a táviratról készítsenek 
másolatot s azt a felvevőhivatal előttes igazga
tóságához terjesszék fel. Az igazgatóságok a 
fe’vevőhivatal ellen járjanak el s intézkedjenek 
a hiányzó díjnak a feladótól s ha ez nem sike
rülne, a felvevő alkalmazottól való beszedése 
iránt.

Külföldön feladott táviratnál a kifogásolt 
távirat másolatát a központi táviróhivatalhoz 
kell küldeni. A központi táviróhivatal megálla
pítja a kifogásolt távirat helyes szószámát s a 
külföldi számadási anyagba a táviratot ezzel a 
felemelt szószámmal állítja be.

Az összebeszélt nyelvű táviratozás új sza
bályainak életbeléptetésével kapcsolatban a hi
vatalok kötelességévé teszem, hogy a közönség
nek a szükséges felvilágosításokkal és magyará
zatokkal segítségére legyenek.

Különösen fontos, hogy a hivatalok a kö
zönség figyelmét a B) csoportbeli újonnan 
rendszeresített (öt betűs rendszerű) összebe
szélt nyelvű code (C D E) táviratok előnyeire 
felhívják. Ez az előny a 3/4, illetőleg 2/;s díjmér
séklésen kívül fő’eg abban áll, hogy a rövid 
betűcsoportok az összes távirógéprendszereken 
gyorsabban, minden különösebb nehézség nél
kül továbbíthatók és ilymódon a csonkítás 
könnyebben elkerülhető, ami az összebeszélt 
nye'vű táviratokkal kapcsolatban eddig oTy 
gvakori, fizetett szolgálati értesítések váltását 
feleslegessé teszi.

A tetszés szerint csoportosítható, 5 betű
ből alkotott kombinációkkal a fogalmakat 
ép oly jól ki lehet fejezni, mint a szevkesztési 
szabályokhoz kötött, tehát nehézkes 1 0  betűs 
kombinációkkal. 5 betűs code már több áll a 
közönség rende’kezésére.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 29-én.

Rádióhangszórók utcai üzembentartásának 
eltiltása.
35.475.

A be’ügy- és kereskedelmi miniszter 
250.QCO/1929. B. M. sz. alatt kiadott és 1930. évi 
január hó 1-én é1etbelépő rendelete (közleke
dési kódex) 34. §-ának 4. pontja értelmében a 
közrend és köznyugalom zavarására alkalmas 
hangos reklámkészülékeket (gramofon, rádió) 
lakott helyeken csak az elsőfokú rendőrhatóság 
(Budapesten a főkapitány) engedélyével sza
bad elhe’yezni (kirakatokban, házfalakon ki
függeszteni stb.).

Budapesten a rendőrség főkapitánya a 
rádióhangszórókrak utcán, kirakatokban való 
üzembentartását függetlenül a fenti rendelettől, 
már ezidőszerint is betiltotta és erről az érde
kelt rádiókereskedőket megfe’elően értesítette.

Vidéken — kivéve azokat a helyeket, ahol 
a rendőrhatóság e kérdést esetleg már saját 
hatáskörében szabályozta — a közlekedési 
kódex rendelkezései 1930. évi január hó 1-én 
lépnek életbe.
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Felhívom ezért a vidéki postahivatalokat, 
hogy a náluk nyilvántartott rádióelőállítói vagy 
forgalombahozói engedéllyel bíró feleket a 
fentemlített belügyminiszteri rendeletben fog
laltakra írásban figyelmeztessék, hogy az érde
keltek a rendeletben foglaltakról ilymódon 
kellő időben tudomást szerezhessenek.

A fenti rendeletet a postahivatalok a 
rádiórendelet 24. §-ának első bekezdésénél 
(1927. évi P. R. T. 20. sz.) jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 31-én.

Forgalomköri változások.
36.746.

Ádámhegy Gí Kerecseny (48) ezentúl u. t. 
Orosztony.

Aligvárhegy Gí Csapi (49) ezentúl u. t. Ga
lambok.

Alsóbarkócás Gí Nagyrada (50) ezentúl u. 
t. Nagyrada.

Alsóörs kk. (53) ezentúl 0S3 is.
Annahegy Gí Orosztony (55) ezentúl u. t. 

Orosztony.
Aranyhegy ét Orosztony (56) ezentúl u. t. 

Orosztony.
Árpádhegy O Orosztony (57) ezentúl u. t. 

Orosztony.
Ászár nk. (57) u. t. Kisbér törlendő. 
Aszópuszta Gí Galambok (57) ezentúl u. t. 

Galambok. ,
Asztaggyóta Gí Orosztony (57) ezentúl u. t. 

Orosztony.
Badacsonyhegy G) Csapi (59) ezentúl u. t. 

Galambok.
Baksaháza Gí Orosztony (61) ezentúl u. t. 

Orosztony.
Balatonmagyaród kk. (62) ezentúl 0 S3  

Barkócáshegv G> Orosztony (65) ezentúl u.
t. Orosztony.

Báróhegy Gí Orosztony (65) ezentúl u. t. 
Orosz+onv.

Pehiáknuszta Gí Kiskomárom (67) ezentúl
u. t. Galambok.

Beleörádpuszta O Nviregyháza (68), u. p. 
és u. t. ezentúl Királytelekpuszta.

BeBehemniiPzta Gí Somogyhárságy (71) 
ezentúl u. t. Somogyhárságy.

Poszorkánvbánváshegy Gí Kerecseny (76) 
ezentúl u. t. Orosztony.

Botéba Gí Nemesapáti (77), ezentúl u. t. 
Nemesapáti.

Csapi kk. (83) ezentúl u. t. Galambok. 
Csapimajor Gí Csapi (83) ezentúl u. t. Ga

lambok.
Cseberkip.uszta Gí Gige (84) ezentúl u. t, 

Gige.
Csikótiloserdőslak Gí Zalamerenye (87) 

ezentúl u. t. Garabonc.
Dióspuszta G) Vásárosbée (94) ezentúl u. t. 

Somogyhárságy.
Erzsébethegy Gí Kerecseny (103) ezentúl 

u. t. Orosztony.
Fajankópuszta Gí Rinyakovácsi (105) ezen

túl u. t. Gige.
Fehérhegy Gi Kerecseny (106) ezentúl u. t. 

Orosztony. >'
Felsőbarkócás O Kerecseny (108) ezentúl 

u. t. Orosztony.
Fe’sőmajor Gí Zalaszabar (110) ezentúl u.

t. Zalaszabar.
Felsőrajk kk. (111) ezentúl ( § 0 3  is. 
Fenyvesmajor Gí Balatonmagyaród (1&2) 

ezentúl u. t. Balatonmagyaród.
Galambok kk. (117) ezentúl ©S3 is. 
Galamboki szcllőhegy Gí Galambok (117) 

ezentúl u. t. Galambok.
Garabonc kk. (118) ezentúl 0P<=» is. 
Garaboncpuszta G) Garabonc (118) ezen

túl u. t. Garabonc.
Gige kk. (120) ezentúl is.
Gigei szöUőhegy Gí Gige (120) ezentúl u. t. 

Gige.
Gölle kk. (122) ezentúl u. t. Nak.
Görgeteg kk. (122) ezentúl (§)£d is. 
Görögszállás Gí Nviregyháza (122) ezentúl

u. p. és u. t. Királvte’ekpuszta.
Gudorvölgy Gí Kerecseny (123) ezentúl u.

t. Orosztony.
Hálásimajor O Balatonmagyaród (128) 

ezentúl u. t. Balatonmagyaród.
Hitmesnuszta O Vásárosbée (135) ezentúl

u. t. Somogyhárságy.
Irtásiakol Gí Zalamerenye (141) ezentúl u. 

t. Garabonc.
Jajvölgytelep G» Kisberki (142) ezentúl u. t. 

Nagyberki.
Jakabszállás nk. (143) ezentúl u. t. Örgo- 

vány.
Kakashegy G» Orosztony (147) ezentúl u. t. 

Orosztony.
Kápolnapuszta Gí Balatonmagyaród (149) 

ezentúl u. t. Balatonmagyaród.
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Kekitanya O Tiszanagyfalu (153) ezentúl 
u. p. Rakamaz.

Kerecseny kk. (155) ezentúl u. t. Orosztony. í 
Kincsespuszta O Rinyakovácsi (157) ezen- j 

túF u. t. Gige.
Kisberki kk. (159) ezentúl u. t. Nagyberki. 
Kiscserpuszta O Galambok (160) ezentúl | 

u. t. Galambok.
Kishárságy O Somogyhárságy (161) ezentúl I 

u. t. Somogyhárságy.
Kishegy O  Kerecseny (161) ,ezentúl u. t. 

Orosztony.
Kispuszta O Gige (165) ezentúl u. t. Gige. | 
Kispuszta <0 Kerecseny (165) ezentúl u. t. | 

Orosztony.
Kisrada kk. (165) ezentúl u. t. Garabonc. 
Kolonmajor 6> Balatonmagyaród (169) u. 

vs. p. és u. t. Kiskomárom.
Lápafő kk. (180) ezentúl u. t. Nak. 
Lőrincmajor O Orosztony (185) ezentúl u.

t. Orosztony.
Lujzahegy O Kerecseny (185) ezentúl u. t. ! 

Orosztony.
Magyarlukafa kk. (187) ezentúl u. t. So

mogyhárságy.
Mersipuszta O Gölle (195) ezentúl u. t. 

Nak.
Nagyberki kk. (202) ezentúl (fjgs is. 
Nagykarróspuszta O  Bezi (205) ezentúl u.

p. Enese.
Nagypuszta O Gige (207) ezentúl u. t. Gige. 
Nagyrada kk. (207) ezentúl is. 
Nagyrakottyás O Búj (208) ezentúl ír. p. és

u. t. Búj.
Nagyvölgyerdőslak O» Galambok (209) 

ezentúl u. t. Galambok.
Nak kk. (210) ezentúl O' is.
Nemesapáti kk. (210) ezentúl (DSa is.
Nyiresi malom O'» Orosztony (214) ezentúl 

u. t. Orosztony.
Orgovány nk. (218) ezentúl €Ä3is.
Orosztony kk. (218) ezentúl f»s=3 is. 
öllevölgy O) Gige (219) ezentúl u. t. Gige. 
öreghegy O Csapi (220) ezentúl u. t. Ga

lambok.
öreghegy O Zalaszabar (220) ezentúl u. t. 

Zalaszabar.
örömhegy O Orosztony (221) ezentúl u. t. 

Orosztony.

Pálosmalom O Zalamerenye (223) ezentúl 
u. t. Garabonc.

Paszabcsúcs O» Vencsellő (225) ezentúl u. 
p. és u. t. Királytelekpuszta.

Pogácsahegy O Orosztony (231) ezentúl u. 
t. Orosztony.

Rigópuszta O Lápafő (241) ezentúl u. t. 
Nak.

Rigópuszta O Nak (241) ezentúl u. t. Nak. 
Rinyakovácsi kk. (241) ezentúl u. t. Gige. 
Rózsás fO Vencsellő (243) ezentúl u. p. Ki

rálytelekpuszta, u. t. Búj.
Somogyhárságy kk. (251) ezentúl @£3 is. 
Szalacskapuszta O» Nagyberki (256) ezen

túl u. t. Nagyberki.
Szilfás O Ujdombóvár (266) ezentúl u. t. 

Nak.
Szöllőhegy O Vásárosbéc. (269) ezentúl u.

t. Somogyhárságy.
Szöllőhegy O' Zalamerenye (269) ezentúl

u. t. Garabonc.
Tőberkima’om O Nemesapáti (282) ezen

túl u. t. Nemesapáti.
Tölöspuszta n  Galambok (282) ezentúl u.

t. Galambok.
Törökcsapáshegy O» Kerecseny (282) ezen

túl u. t. Orosztony.
Újhegy O Csapi (285) ezentúl u. t. Galam-

' bök.
Újhegy ^  Kerecseny (285) ezentúl u. t.

| Orosztony.
Ujmajor O Kisrada (286) ezentúl u. t. 

Nagyrada.
Ujpuszta Gige (287) ezentúl u. t. Gige. 
Ungjakabfa O Dióskál (288) ezentúl u. t. 

Orosztony.
Vajdakútmajor íO Orosztony (291) ezentúl

u. t. Orosztony.
Varjulapos O Vencsellő (292) ezentúl u 

p. és u. t. Királytelekpuszta.
Vasfurkóhegy <0 Orosztony (293) ezentúl 

u. t. Orosztony.
Virányos O Tiszanagyfalu (298) ezentúl u. 

p. Rakamaz.
Vitorágpuszta O Magyarlukafa (299) 

ezentúl u. t. Somogyhárságy.
Vöckönd kk. és Vöcköndi major (299) ezen

túl u. t. Nemesapáti.
Zalakaros, Zalakarosi malom, Zalakarosi 

puszta és Zalakarosi szöllőhegy (301) ezentúl 
u. t. Garabonc.
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Zalaszabar nk. (302) ezentúl is. 
Zalaujlakkk. (302) ezentúl u. t. Galambok. 
Zimányitanya H Balatonmagyaród (303) 

ezentúl u. t. Balatonmagyaród.
Budapest, 1929. évi augusztus hó 31-én.

Helyesbítés.
37.031.

A P. R. Tára ezévi 23. számában 27.962. sz. 
alatt megjelent végrehajtási utasítás I. ad 23. b) 
pontjában „igazgatóság” szó után következő 
,.a költségvetési és folyamán” rész törlendő. 

Budapest, 1929. évi szeptember hó 5-én.

Címadományozás.
37.035.

A magyar királyi kereskedelemügyi mi
niszter előterjesztésére a posta fogalmazási 
szakába tartozó tisztviselők létszámában 
dr. Hajós Pál postaigazgatónak a postafőigaz
gatói címet, dr. Mikola Géza, Molnár Károly, 
Dittrich Vilmos, Érben Aladár, dr. Vajda Béla, 
dr. György József, dr. Hencz Lajos postataná
csosoknak a postaigazgatói címet, a műszaki 
szakba tartozó tisztviselők létszámában pedig 
Kiss Jenő postaműszaki tanácsosnak a posta 
műszaki igazgatói címet adományozom.

Kelt Gödöllőn, 1929. évi augusztus hó 27. 
napján.

Horthy s. k.
Búd János s. k.

Megbízás.
I.

37.468.
Dr. Sehoepflin Lajos postaigazgató (42) 

megbizatott a budapesti postaigazgatóságnál 
ügyosztály vezetéssel.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 5-én.

II.
36.124.

Dr. Kobulszky Károly postatitkár (38) a 
budapesti táviró és távbeszélő igazgatóságnál 
kerületi biztosi teendőkkel bízatott meg.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 4-én.

Kinevezés.
35.933.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte 
dr. Wilim István II. o. postatisztet postafogal
mazóvá.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 31-én.

Személyzetiek.
37.057.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1929. 
évi július havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Roszinszky József dr. ta
nácsos 100 Sopronból Budapestre, Bevilaqua 
Győző I. o. tiszt 38 Nagykőrösről Budapestre, 
Schlögl István I. o. tiszt 144 Budapestről Sop
ronba, Klausz József II. o. tiszt 106 Budapest
ről Pécsre, Rádi Károly II. o. tiszt 164 Szek- 
szárdról Budapestre, Gál Nagy Gáspár Gyula 
II. o. tiszt 243 Budapestről Kaposvárra, Panits 
István II. o. tiszt 260 Tapolcáról Budapestre, 
Farkas László 11. o. tiszt. id. 122 Budapestről Ba
jára, Gyulai László II. o. tiszt id. 136 Budapest
ről Pécsre, Nyitrai József II. o. tiszt id. 157 Bu
dapestről Békéscsabára, Ollescik Mátyás II. o. 
tiszt id. 158 Budapestről Makóra, Barta Berta- 
lon II. o. tiszt id. 175 Budapestről Bajára, Med- 
g'yesy József II. o. tiszt id. 177 Budapestről Ko
máromba, Benkő Ferenc II. o. tiszt id. 181 Bu
dapestről Komáromba, Horváth Géza II. o. 
tiszt id. 184 Budapestről Kaposvárra, Pardavi 
Ferenc II. o. tiszt id. 203 Budapestről Győrbe, 
Barbarits János II. o. tiszt id 221 Budapestről 
Nagykanizsára, Chmelik István II. o. tiszt id. 
232 Budapestről Győrbe, Gaál István II. o. tiszt 
id. 245 Budapestről Békéscsabára, Győry Emil 
II. o. tiszt id. 250 Budapestről Bajára, Jagodics 
Mihály II. o. tiszt id. 263 Budapestül Szombat
helyre, Kovács János II. o. tiszt id. 277 Buda
pestről Kaposvárra, Letanóczki Lajos II. o. 
tiszt id. 284 Budapestről Kecskemétre, Mester 
István II. o. tiszt id. 291 Budapestről Nagy
kőrösre, Olosz György II. o. tiszt id. 299 Buda
pestről Hódmezővásárhelyre, Salamon Ottó II. 
o. tiszt id. 314 Budapestről Pápára, Sifter Béla 
II. o. tiszt id. 318 Budapestről Zalaegerszegre, 
Strohoffer Kálmán II. o. tiszt id. 320 Budapest
ről Tapolcára, Szalay János II. o. tiszt id. 322 
Budapestről Esztergomba, Szittár Béla II. o, 
tiszt id. 323 Budapestről Nagykanizsára, Va
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dász József II. o. tiszt id. 333 Budapestről Szek- 
szárdra, Vadon Pál II. o. tiszt id. 334 Budapest
ről Pécsre, Vass Géza II. o. tiszt id. 335 Buda
pestről Veszprémbe, Wiedermann Imre II. o. 
tiszt id. 341 Budapestről Szombathelyre, Fábián 
János II. o. tiszt id. 372 Miskolcról Budapestre, 
Walter Gyula ellenőr 161 Pápáról Budapestre, 
Stolfay László ellenőr 248 Hódmezővásárhely
ről Budapestre, Linter Dezső ellenőr 292 Nagy
kanizsáról Keszthelyre, Szakácsi Imre segéd
tiszt 87 Makóról Budapestre, Wlassics Imre se
gédtiszt 137 Székesfehérvárról Budapestre, Ur- 
bán Margit segédtisztnő 467 Szolnokról Székes- 
fehérvárra, Reich János műszaki segédellenőr 
199 Győrből Budapestre, Vojnovits József mű
szaki segédtiszt 61 Szombathelyről Győrbe. 
Lovrek Teréz kezelőnő 363 Pécsről Budapestre, 
Vitális János II. o. altiszt 2155 Kisújszállásról 
Budapestre, Paksa József II. o. altiszt 2579 
Szekszárdról Tapolcára, Paál Jenő II. o. altiszt 
2966 Győrből Budapestre, Eperjesi Sándor II. 
o. altiszt 3389 Tatáról Pécsre. Pillér János II. o. 
altiszt 3453 Pécsről Tatára, Cserta István II. o. 
altiszt 3656 Debrecenből Jászberénybe.

Véglegesítettek: Sipos János 12, Bechtold 
Márton 13 és Bálint Sándor 14 számtisztek, Ko
vács Gyula 256, Tárnái László 257, Csillag Ká
roly 258, Dénes László"259, Panits István 260, 
Jóvér István 261 és Bondár János 262 II. o. tisz
tek, az itt feltüntetett új rangsorszámmal; to
vábbá Horváth András újvidéki 2598, Füri Já
nos 2599, Dékány József 2600, Pásztori János 
2601, Jenei Ferenc 2602, Dalocsa Sándor 2603, 
Mozdik Lőrinc 2604, Kis Antal nyárádremetei 
2605, Kozula István 2606, Kovács Gáspár 2607, 
Rábli Antal 2608, Deák József 2609, Pelyva Má
tyás 2610, Kelemen István ditrói 2611, Dózsa 
Sándor 2612, Pályi János 2614, Horváth András 
budapesti 2616, Léh József 2617, Légéndi István 
2618, Dutka Mihály 2619, Marosa Ferenc 2620, 
Hartyányi Mihály 2621, Szabó József makiári 
2622, Fekete János kenderesi 2623, Kristály Dá
vid 2624, Tóth József tápiófarmosi 2625, Schrein 
József 2626, Polgár András adonypusztaszabol- 
csi 2627, Szabó Endre 2628, Katona Lajos 2629, 
Somogyi Lajos alsósági 2631, Tóth Pál csákbe- 
rényi 2632, Czédulás János 2633, Rafael Ferenc 
2634, Balázs Fülöp Albert 2635, Hajnal János 
2636, Góré János 2637, vitéz Szijjártó Ferenc 
2639, Tischler József 2640 II. o. altisztek, Unger 
János 242, Baglyas Mihály 243 és Szabados Imre 
244 kocsikezelők, Ring József II. o. csoport

vezető, Kvasznyik József 246, Fehér József 
gyöngyösi 247 és Fábián Gábor 248 II. o. vonal
felvigyázók.

Lemondottak: Mayer Aladár II. o. tiszt id. 
396, Bányai Árpád kocsikezelő 318.

Felmentetett: Schwarz János II. o. tiszt id. 
207 és György Sándor II. o. altiszt id. 2823.

Más állami állásba kineveztetett: Bodnár
Findre főtiszt 47.

Létszámból töröltetett: Glavák József II. o 
altiszt 377.

Nyugdíj azt attak: György Vilmos főigazga
tó 1, hoilós József főigazgató 14, Koibenheyer 
Sámuel 35 és Petry béia 36 hivatali igazgatók, 
Fodor Zsigmond főfelügyelő 36, Szőcs Dániel 
főellenőr 5, Simon Etel 29 és Popory Mária 88 
ellenőrnők, Richnovszky Gyuláné 227 és Kraj- 
nák Erzsébet 456 segédellenőrnők, Latzkó Ist
vánná segédtisztnő 406, Fehér Emma kezelőnő 
126, Gárdonyi Antal 63, Jozipovits György 105 
és Dobos István adonyi 179 II. o. szakaltisztek, 
Petró Mihály 8, Kovács János drávafoki 76. 
Csörgei János 171, Varga Pál m. szombathelyi 
214, Kocsi Pál 320, Ivány Gyula 636 és vitéz 
Hegyesi Bálint 1257 I. o. altisztek.

Meghaltak: Ábrám Albert számv. II. o. fő
tanácsos 3, Vutskits Erzsébet segédellenőrnő 
177, Csató Lajosné segédtisztnő 286, György 
József 255 és Sümegi János 1003 I. o. altisztek. 
Szőke Lajos 1110 és Bálint Péter 2613 II. o. al
tisztek.

Egyéb változások: Raskó Dezső I. o. tiszt 
70 helyett vitéz Raskóy Dezső, Otoltics Sándor 
II. o. tiszt 194 helyett Otoltics Sándor dr., Ke
lemén Béla II. o. tiszt 234 helyett Keleméri 
Béla dr., Újhelyi Ilona segédtisztnő 33 helyett 
Talpassy Istvánná, Makrányi Piroska segéd
tisztnő 290 helyett Sail Béláné, Szabó Róza se
gédtisztnő 599 helyett Miklós Józsefné, Kaukál 
Jolán kezelőnő 106 helyett Kun Antalné, Oláh 
Anna kezelőnő 158 helyett Blázsovics Lajosné, 
Horváth Margit kezelőnő 242 helyett Klem Bé
láné, Árvái Ilona kezelőnő 345 helyett Hajnal 
Istvánné, Nieferkál Antal II. o. altiszt 3131 he
lyett Nádas Antal, Däumler József II. o. altiszt 
3642 helyett Dännler József.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 2-án.
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Pályázati hirdetmény.

16.217.
Postamesteri állásra a m. kir. postameste

reik szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

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.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a budapesti m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi szeptember hó 25-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi augusztus hó 28-án.

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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. A létszámból törölt (kizárt) egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

So
pr

on

Tóth Sarolta kiadó Csatári-major
1902. Győr 8. Lemondott

So
pr

on

Kovács Mária kiadó Herend
1901. Nagyvázsony Lemondott

•
D

eb
re

ce
n

Lukács Franciska
férj. Szakmáry Jánosné kiadó Vasvár

1901. Mezőkövesd Saját kérelmére.

Betöltendő kiadói állások.
Pár havi helyettesítésre keresek önállóan 

kezelni tudó kiadónőt azonnali belépésre. Pos
tahivatal Máriatelep.

Mindhárom szakban jártas kiadónő aján
latát kérem azonnali belépésre. Fizetés 54 P, 
teljes ellátás (mosás és ágynemű nélkül). Posta, 
Derecske, Bihar megye.

Kiadói állást keresnek.
Mindhárom szakban jártas, számadástétel

re képes kiadó, alkalmazást vállal október 1-től. 
Rostaházy Iván, postakiadó, Hajdúböszörmény.

Komoly, gyors munkás kiadónő október el
sejére állást keres. Címe: Kiadónő, Sajószent- 
péter.

Pénztárkezelésre, számadástételre képes 
kiadónő, állandó alkalmazást keres fix fizetés
sel október elsejére. Címe: Kiadónő, Győrszent- 
márton.

Sok évi gyakorlattal, mindhárom szakban 
jártas, számadásokat önállóan végzem, szep
tember 15-ikére III. osztályú hivatalhoz helyet
tesnek, esetleg kiadónak ajánlkozom. Szives 
megkereséseket Alsóábrány, Borsod megye, 
„Kiadónő” címre kérem.

Fővárosi nyom d* rt., Budapest, VI., Lovag-utea 18. — Felelős v.: Duchoo J.



Fedőlap a P. R. T. 34. számához.

Közértelmű nyelvnél 15 betű egy szó.
Az összebeszélt nyelvű táviratok két csoportba tartoznak. Az A )  cso

portba tartozóknál egy szó legfeljebb 10 betűből állhat; a szavakban, ha 5 betű
nél nem hosszabbak, legalább egy magánhangzónak, ha 6, 7 vagy 8 betűből 
állanak, legalább két magánhangzónak, ha pedig 9 vagy 10 betűből állanak, 
legalább 3 magánhangzónak kell előfordulnia. A B) csoportba tartozóknál 
egy szó 5 betűnél hosszabb nem lehet, a szavak képzése azonban semmiféle 
feltételhez vagy korlátozáshoz kötve nincs. A  B) csoportba tartozó összebeszélt 
nyelvű táviratok jelzése C D  E ; ezt a  jelzést a távirat felvétele alkalmával a fel
vevő tisztviselőnek kell a táv irat bevezető részében, a „távirat osztálya“ .című 
rovatba írni. Az A )  csoportba tartozó összebeszélt nyelvű táv iratokért a d íj
szabásszerű teljes d íja t kell fizetni, míg a B) csoportba tartozókért az európán- 
kívüli díjrendszerű forgalomban a teljes díj kétharmada, az európai díjrend
szerű forgalomban pedig a te ljes díj háromnegyede jár. A díjminimum az 
A )  csoportbeli összebeszélt nyelvű táviratoknál a belföldi és az Ausztriával 
való forgalomban a rendes díjminimum, egyéb külföldi viszonylatokban díj
minimum nincs. A B) csoportbeli (C D E) összebeszélt nyelvű táviratoknál a 
belföldi és az Ausztriával való forgalomban a rendes díjminimumot, a többi 
külföldi országokba pedig legalább 4 szó díját kell fizetni.

A szám- vagy betűjegyekből álló nyelvnél a szám- vagy betűcsoportok 
annyi díjszónak számítanak, ahányszor öt számjegyet vagy betű t tartalm az
nak; a maradék külön szónak számít.

A  címben előforduló szavakat azokban a táviratokban is, m elyeknek szö
vege részben vagy egészben titkos nyelven van szerkesztve, a közértelm ű nyelv 
szabályai szerint számítják. Ugyanez érvényes az aláírásra is.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | Ä |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST li>35>. SZEPTEMBER 17. 35. szára.

T A R T A L O M
Változás a légiposta forgalom m enetrendjében.
A zárlatokra vonatkozó tárgyalások szabályozása 

a magyar és csehszlovák forgalomban.
A  postabérm entesítőgépek felnyitásánál és újra 

való lezárásánál a posta műszaki felülvizsgálat mellőzése.
Feladó rendelkezése a szállítólevél hátoldalán 

a Brazíliába szóló csomagok kézbesithetlensége esetére.
K im utatás elveszett igazolójegyekről.
U j m agyar-j u gos zl áv távbeszélő viszonylatok

•

I megnyitása.
Forgalomköri változások.
Időszaki postahivatalok működésének megszűnése. 
Megbízatás.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra. 
K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Változás a légipostaforgalom menetrendjében.
37.978.

Hivatkozással a P. R. T. folyó évi 12. szá
mában közzétett 16.067/1929. számú rendele- 
temre, közlöm, hogy a folyó évi szeptember hó 
15-től 1930. évi április hó 14-ig a Nemzetközi 
Légiforgalmi Rt. postát is szállító repülőgépei 
—- a téli menetrendnek megfelelően — a követ
kezőképen közlekednek:

a) a párisi útirányon: az eddig 16 óra 40 
perckor induló repülőgép 13 óra 45 perckor in
dul Budapestről (Mátyásföld repülőtérről) és 
Bécs—Prága—Strassburg érintésével másnap 
16 óra 30 perckor érkezik Párisba;

b) a konstantinápolyi útirányon: indulás 
Budapestről (Mátyásföld repülőtér) 8 óra 15 
perc helyett 9 óra 30 perckor, Belgrádban és 
Bukarestben történő leszállással érkezés Kon- 
stantinápolyba másnap 12 óra 30 perckor;

c) Belgrádi—Szófia között: kedden, csü
törtökön és szombaton, indulás Belgrádból: 
8 óra 45 perckor, érkezés Szófiába: kel. e. i. 
12 órakor;

d) a varsói útirányon: csatlakozással a bu- 
dapest—prága—párisi útvonalhoz, kedden, csü
törtökön és szombaton, indulás Prágából: 10 
óra 45 perckor, érkezés Varsóba: 15 órakor.

Az elenkező irányban a repülőgépek érkez
nek Bécs felől: 9 órakor, Belgrádból: 13 óra 15 
perckor.

A járatok — a vasárnapok kivételével — 
megszakítás nélkül közlekednek egész télen át.

A budapesti postahivatalok és a vidéki 
kincstári postahivatalok a légipostaforgalom 
igénybevételére vonatkozó hirdetményt helyes
bítsék.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 13-án.

A zárlatokra vonatkozó tárgyalások szabályo
zása a magyar és csehszlovák forgalomban.

35.897.
Felhatalmazom az igazgatóságokat, hogy a 

magyar és csehszlovák szomszédos forgalom
ban — a központi tárgyalásra fenntartott légi
postái levélzárlatok kivételével — a többi köz
vetlen levélzárlatok berendezése, megváltozta
tása vagy megszüntetése tárgyában a csehszlo
vák kerületi postaigazgatóságokkal közvetlenül 
tárgyaljanak.

A magyar és csehszlovák szomszédos for
galomban váltott értéklevél- és csomagzárlatok 
berendezésére vagy az azokban beálló bárminő 
változásokra vonatkozó tárgyalások továbbra
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is a postavezérigazgatóság ügykörébe tartoz
nak.

A csehszlovák területen átszállított, Né
metországba szóló zárlatokra vonatkozó eljárás 
a következő:

Az igazgatóságok az érdekelt német fő
postaigazgatósággal a zárlatokra vonatkozóan 
közvetlenül tárgyalnak (1. P. R. T. 1929. évi 23. 
számában közzétett 27.962. számú rendelet ad. 
41. pontját). A megállapodás szerint beálló vál
tozásról a postavezérigazgatósághoz haladékta
lanul jelentést tesznek, hogy a csehsz.ovák 
postaigazgatás, mely ezekre a tárgyalásokra a 
kerületi postaigazgatóságokat nem hatalmazta 
fel, — a változásokról a postavezérigazgatóság 
által értesíthető legyen.

Az ebben a rendeletben foglaltakat a P. R. 
T. 1929. évi 23. számában közzétett 27.962. 
számú rendelet ad. 4L pontjánál elő keli je
gyezni.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 5-én.

A postabérmentesítőgépek felnyitásánál és 
újra való lezárásánál a posta műszaki felül

vizsgálat mellőzése.

36.937.

„A postabérmentesítőgépek használatának 
engedélyezése” tárgyában az 1928. évi P. R. T. 
13. számában megjelent, 41.699. számú rendelet 
35. pontjában, — a bérmentesítőgépek újra való 
lezárásánál — kötelezően előírt műszaki felül
vizsgálat a jövőben mellőzhető abban az eset
ben, ha a bérmentesítőgép zárját kizárólag a 
gép tisztítása, olajozása, vagy a gép belső szer
kezetét nem érintő lényegtelen javítások céljá
ból kell felnyitni és e munkálatok az engedé
lyes munkahelyén történnek.

Ilyen esetekben az idézett pontban előírt 
jegyzőkönyvet az ellenőrző postahivatal tiszt
viselője veszi fel, aki tartozik a felsorolt mun
kálatok egész tartama alatt továbbra is jelen 
lenni és ezalatt főképpen ügyelni arra, hogy a 
nyitott állapotban levő gépen a belső szerke
zetet érintő javítások ne történhessenek. A 
gép lezárása után az ellenőrző postahivatal 
tisztviselője próbabetüzőlenyomatok útján kö- 
te es meggyőződni arról, hogy a gép számláló 
szerkezete helyesen működik-e.

A próbalenyomatok értékösszegének meg
térítése a hivatkozott rendelet 38. pontjában 
foglaltak értelmében történik.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 6-án.

Feladó rendelkezése a szállítólevél hátoldalán 
a Brazíliába szóló csomagok kézbesíthetlensége 

esetére.

38.095.

A P. R. T. 1928. évi 14. számában közölt 
12.766. sz. rendelet szerint az ott felsorolt or
szágokba szóló csomagok kézbesíthetlensége 
esetére a feladó a szállítólevél hátoldalán csak 
kétféleképen rendelkezhet.

Ez a korlátozás a Brazíliába szóló csoma
gokra vonatkozóan megszűnt. A hivatalok tö
röljék tehát az idézett rendelet 2. sorából 
„— kivéve Brazíliát —” szavakat és a 7. be
kezdés („Brazília, I. út, posta útján;”) szövegét, 
valamint a rendelet utolsó bekezdése értelmé
ben a Csomagdíjszabásban az 57. oldalon 
„Brazília, I. Posta útján” cím alatt a 7. hasábba 
írt bejegyzést.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 11-én.
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Kimutat:!)* elveszett igaíolríjpjrjelírffl.
(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 74 1928. ír. 6. Ahmed Fathv Hafez
Acambaro, Mexiko 7.5M 192 >. III. 18. Jósé Zavala Ruiz
Lagos de Moreno, Mexiko 6.9 8 1923. 1. 1 . Tomás Sales
Manzanillo, Mexiko 4.454 1929. Ili. 1 . Ramon M. Michel
Orizaba, Mexiko 7 "81 1929. 11 15. De’fino Cruz
Eo'ogna, Olaszország 98.717 1928. Vili 6. Giulio Conti di Rosmildo (
Eo'ogna, Olaszország 98 995 1928. XIÍ. 9 Garaguani Luigi fu Giuseppe
Caltanisetta, Olaszország 96 008 1923. XII. 3 Pironti Alessandro fu Alfredo
Catania, Olaszország 10 .64 1923. XII. 11 Pe’fiore Arturo di Giovanni
Genova, Olaszország 32 360 1927. IV. 20. Lucattino Lucattini Arriguccio
Milano, Olaszország 19. ̂ 59 19 7. I. 21 Manenti Roberto fu Giuseppe
Milano, Olaszország 62 583 1928. V. 19. Rabaglio Silvio di Carlo
Napoli, Olaszország K' 4 4 7 4 1929. I. In. Mario di Rienzo
Roma, Olaszország 74701 1927. I. 7. Pa.cchio'’o Amalia vedova Ressa
Roma no. 2, Olaszország 
Roma Risparmi Centro,

116.256 1929. Vi. 10. Tonio’.o Ugo

Olaszország 117.416 — (kitö’tetlen igazolójegy-űrlap)
S. Remo, Olaszország 108.044 1929. V. 31 Paganini Cesare
Sassari, Olaszország 58 2 6 1927. Vil. 2 1 . Sisini Francesco fu Andrea
Torino, Olaszország 73(67 1028. I. 26. Soardo Domenico fu Agostino
Trapani-Cassa, Olaszország 88.716 1923. IX. 11. Lisa Marfori fu Benedetto, 

ved. Amadori
Varese, Olaszország 29.358 1928. I. 30. Mario Bresciani di Vincenzo
Bilbao, Spanyolország 
Cáriét (Valencia),

42.011 1928. VI. 9. Mariano Sancho Lopez

Spanyo'ország 57.724 1929 VII. 23. Francisco Garcia Lliso
Ferrol, Spanyolország 48.371 1928. XII. 28. Carlos L^overes Valea
Madrid, Spanyo’ország 62.905 1928. VI. 3. Antonio Redondo Ventura
Vigo, Spanyo’ország 27.211 1927. I. 3 Ramon Pascasio Alvarez
Vigo, Spanyolország 34.064 1927. VII. 25. Angel Garcia Dengra

Beszélgetési dfj
Kecskemét Vrsac (V ersec)......................2.90

„ Zagreb (Zágráb) . . .  . 3.55
Nagykanizsa Bje’ovar (Belovár) . . . .  240
Nagykőrös B elgrad .....................   290

„ Brcko ...................................3.40
„ Be1 a Crkva (Fehértemplom) 3 40
„ Vrsac (V e rsec )......................3.40
„ Zagreb (Zágráb) . . . .  3.55

Szombathely Dolrja Lendava (Alsó-
le n d v a ) .............................. 2.90

„ Murska Sobota (Mura
szombat) ..........................2.90

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
kiadott „Távbeszélő D íjszabásit az új viszony
latok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 10-én.

Új magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

37.314.

Folyó évi szeptember hó 15-én a forgal
mat a következő új magyar-jugoszláv távbe
szélő viszonylatokban megnyitom:

Beszélgetési díj
Kalocsa Novisad (Újvidék) . . . 2.90

„ Osijek (E sz é k ) .............2.40
„ Senta ( Z e n t a ) ............. 2.40
„ Sombor (Zombor) . . . 2.40
„ Subotica (Szabadka) . . . 2.40
„ Vinkovci (Vinkovce) . . . 2.40

Kaposvár Koprivnica (Kapronca) . . 2.40
Kecskemét Belgrad ............................... 2.90

„ Brcko ........................... .... 3 40
Béla Crkva (Fehértemplom) 2.90
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Forgalomköri változások.
37.223.

Agyagos kk., Sopron vm, (48. 1.) egyesítve,
1. Agyagosszergény.

Agyagosszergény kk., Sopron vm., (48. 1.) 
kapuvári j., u. p. és u. t. Vitnyéd.

Ágyústanya n  Lak, Borsod vm., (48. 1.) u.
t. ezentúl Lak.

Bodony kk., Heves vm., (73. 1.) postaügy
nökség ideiglenesen szünetel, u. p. ezentúl Pá
rád, A [§3 fölé jelzés teendő.

Borivölgytanya n  Lak, Borsod vm., (75. 1.)
u. t. ezentúl Lak.

Botyka kk., Baranya vm., (76. 1.) egyesítve 
Kispeterd községgel.

Dedellatanya Szakácsi, Baranya vm., 
(92. 1.) egyesítve Kispeterd községgel.

Fehértó O Szeged (106. 1.), u. p. és u. t. 
ezentúl Szatymaz.

Fertőszergény kk., Sopron vm., (113. 1.) 
egyesítve, 1: Agyagosszergény.

Hegymeg kk., Borsod vm., (132. 1.) u. t. 
ezentúl Lak.

Kispeterd kk., Baranya vm., (164. 1.) egye
sítve, 1: Botyka.

Kopárpuszta ^  Libickozma, Somogy vm., 
(170. 1.) u. t. ezentúl Mesztegnyő. »

Lak kk., Borsod vm., (179. 1.) ezentúl s^D 
is, szolgálati jellege L.

Lakytelek pu. postahivatal behelyeztetett, 
„pu.” jelzés törlendő.

Logpuszta n  Bodony, Heves vm., (184. 1.) 
u. p. ezentúl Párád.

Mesztegnyő kk., Somogy vm., (195. 1.) ezen
túl is, szolgálati jellege L.

Nagyberekpuszta O Somogybükkösd, So
mogy vm., (202. 1.) u. t. ezentúl Zákány.

őszeszék O Szeged, (221. 1.) u. p. és u. t. 
ezentúl Szatymaz.

Porrogszentpál kk., Somogy vm., (232. 1.) 
u. t. ezentúl Zákány.

Rácboly O Beremend, Baranya vm., (237.
1.) J? ., (u. p. Beremend helyes).

Szakácsi kk., Borsod vm, (255. 1.) u. t. 
ezentúl Lak.

Tisztaberek (és nem, mint a Postahivatalok 
és Postaügynökségek Névsorában van: Tisza- 
berek) ügynökség (eh. Gacsály, 279. 1.) ismét 
működik. A IS] mellől a jelzés törlendő.

Tructanya fMrota, Borsod vm., (283. 1.) u. 
t. ezentúl Felsővadász.

A Helységnévtár, a Postahivatalok és 
Postaügynökségek Névsora, valamint az Irá
nyítási Füzet adatai megfelelően helyesbíten
dők.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 11-én.

Időszaki postahivatalok működésének meg
szűnése.
38.076.

Balatonvilágos időszaki postahivatal műkö
dését folyó évi szeptember hó 1-vel megszün
tette. U. p. ezentúl Lepsény.

Siófokfürdő időszaki postahivatal működé
sét folyó évi szeptember hó 15-vel megszünteti. 
A fürdőtelepre szóló postai küldemények fenti 
naptól Siófok postahivatalhoz továbbítandók.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 14-én.

Megbízatás.
28.049.

Folkmann Antal postafőtiszt (174) megbi- 
zatott a pécsi postaigazgatósági kerületben 
táviróépítési osztály vezetéssel.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 5-én.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

38 174.

2 -
C d J ^  
- • 0 : 3  
N  Z- 
cd

5
3 !  rr<

o t
C L

A
postaügynökség

neve 4>
ÖO

V 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

fa
lu

zó
 le

vé
l

ho
rd

ói
 

át
a 

án
y

hova

tá
vo

ls
ág

milyen járattal

na
po

nk
in

t
há

ny
sz

or

pengő km

So
pr

on

V érteskéthely p ■ Komárom 276 240 — Kisbér 5‘6 gyalog
I

1-szer

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
a soproni postaigazgatósághoz 1929. évi

október hó 5-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest 1929. szeptember 13-án.

Pályázati hirdetmény.
37.901.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

Az egyéb foglalkozásüakra 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.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a soproni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi október hó 5-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 13-án.
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Pályázati hirdetmény.
36.978.

postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények, 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felsze
relve az 1. hasábban felvett postaigazgatóság

hoz az 1929. évi okt. hó 5-ig nyújtandók be 
Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 
1. számában.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 15-én-

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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Betöltendő kiadói állások.
Kocsolai postatelefonnal egybekötött hiva

tal szerény kiaaónőt keres, aki kisebb hivatal
nál voit alkalmazásban és ott önállóan is ke
zelte a hivatalt és a posta minden ágában jár
tassága van. Fizetése első hónapban üzemivel 
együtt 40 pengő, teljes ellátás, mosás és ágy
nemű nélkül. A volt kiadónő megbetegedése 
folytán az állás azonnal betöltendő lenne és 
állandó.

Nagyvázsony II. osztályú postahivatal, 
mindhárom szakban perfekt, pénztárt is ke
zelni tudó kiadónőt keres állandó alkalmazásra, 
azonnali belépésre.

Erős I. osztályú postahivatal postamestere 
huzamosabb ideig tartó gyógykezeltetése ide
jére — esetleg azontúl is — állandó helyettest , 
keres. Kéri azon nőtelen kiadó kartársak szíves 
ajánlkozását, lehetőleg fix fizetési igény megje
löléssel, akik mindhárom szakban és számadás
tételben teljes jártassággal és legalább 10 évi 
gyakorlattal bírnak. Főfeltétel a mindenképen 
megkövetelt tökéletes úrimodor és felfogás. Ál
lás bármikor elfoglalható. Ajánlatokat kér: 
Posta, Mátészalka.

Kiadói állást keresnek.

Telefon- és távirdakezelő kiadónő, hosz- 
szabb gyakorlattal, I. oszt. hivatalnál állást ke
res októberre. Kizárólag fix fizetéssel, lehetőleg 
Pestkörnyéken. Cím: Kiadónő, Tass.

Képesített posta-távirda férfi kiadó, októ
ber elsejére, fixre helyettesítést vagy állandó 
alkalmazást keres. Címe: „Állandó helyettes” 
postarestant Keszthely, Zala vm.

Mindhárom szakban teljes jártassággal 
bíró kiadónő, alkalmazást vállal október 15-től. 
Szives megkeresést kér fizetési feltételek meg
jelölésével szeptember 28-ig Oroszvár, Moson 
m., azontúl Kápolnásnyék, Fejér megye „Kiadó
nő” címre.

Több évi gyakorlattal bíró kiadónő októ
ber elsejére állást keres. Szives megkereséseket 
a feltételek megjelölésével kér „Kiadónő” Pest
erzsébet, Vörösmarty-utca 33. címre.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca IS. Felelős v.: Duchon J.
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R ENDELE
A MAGYAR KIR.

KI ADJA A MAGYAR K I R Á L Y I

TÁR A
POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST 1939. SZEPTEMBER 38. 30. szám.

T A  l i  T

Kitüntetés.
Lefoglalandó sajtóterm ék.

A  postapénzforgalomba bekapcsolt pénzintézetek ál
tal a M agyar N em zeti Bankhoz teljesítendő pénzátutalá
sok postai közvetítésének módosítása.

Változások az irányítási füzetben.

A magyar mozgó- (kalauz-) posták, jegyzékelő me
netek és postaszállításra felhasznált autóbuszjáratok 
jegyzéke.

A  V atikánváros államba szóló táviratok díjazása.

Uj magyar—lengyel távbeszélőviszonylatok meg
nyitása.

Man ,angol sziget (Isle of Man) bevonása a magyar 
—angol távbeszélőforg,alomba.

Kitüntetés.
39.227.

A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellá
tásával megbízott magyar királyi népjóléti és 
munkaügyi miniszter előterjesztésére Brink
mann Henrik magyar királyi posta műszaki fő- 
ellenőrnek nyugalomba vonulása alkalmából 
négy évtizeden át teljesített hű és buzgó szol
gálata elismeréséül a IV. osztályú Magyar Ér
demkeresztet adományozom.

Kelt Gödöllőn, 1929. évi szeptember hó 3. 
napján.

Horthy s. k.,
Dr. Vass József s. k.

Lefoglalandó sajtótermék.
I.

39.499.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs

gálóbírója 1929. évi szeptember hó 18-án kelt 
B. V. 10.089/1929/2. számú végzésével Budapes
ten, a Fővárosi Nyomda Rt. nyomdájában elő
állított „Vita Sexualis II. A normálistól az ab
normálisig” és „Vita Sexuális, sexuális abnor-

A E O .M
Uj magyar—jugoszláv távbeszélővdszonylátok meg

nyitása.
Az Északamerikával való forgalomban beszélgeté

sek ezentúl egész nap folytathatók.
Változás a „Táviró-D íjszabás“-ihan.
Helyesbítés.
Időszaki postahivatal és. postaügynökség m űködé

sének megszűnése.
Sa j tóhibahelyesbítés.
Átminősítés.
Kinevezés.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra. 
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

mitások és bűntettek” című, Sándor József és 
Társa cég kiadásában, dr. Fülöp Zsigmond for
dításában megjelent könyveknek 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. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 21-én.
II.

39.500.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs

gálóbírója 1929. évi szeptember hó 18-án kelt 
B. I. 10.088/1929/2. számú végzésével a Buda
pesten, a Fővárosi Nyomda Rt. nyomdájában 
előállított, Sándor József és Társa cég kiadá
sában megjelent „Vita Sexualis” című prospek
tusnak 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. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 21-én.

/
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A postapénzforgalomba bekapcsolt pénzinté
zetek által a Magyar Nemzeti Bankhoz telje
sítendő pénzátutalások postai közvetítésének 

módosítása.
17.018.

A postapénzforgalomba bekapcsolt pénz
intézetek által a Magyar Nemzeti Bankhoz tel
jesítendő pénzátutalásoknak a postahivatalok 
útján való közvetítésének kiterjesztése érdeké
ben az ide vonatkozóan az 1929. évi P. R. T. 
4. számában közölt 53.302. számú rendeletet 
folyó évi október hó 1-ével hatályon kívül he
lyezem és a szóban lévő pénzátutalásokat az 
alábbiakban újból szabályozom:

1. A postapénzforgalomba bekapcsolt 
pénzintézetek közül azoknak a pénzintézetek
nek, amelyeknek székhelyén a Magyar Nemzeti 
Banknak fiókintézete nincsen, megengedem:, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank főintézeténél, 
vagy fiókintézeteinél levő bármely girószámla 
javára, a székhelyükön levő postahivatalok út
ján effektiv pénz igénybevétele nélkül, pénz- 
átutalásokat teljesíthessenek.

2. Átutalás csakis az illető pénzintézet ré
szére kifizethető összegek erejéig történhet, 
vagyis az átutalható összeg az egyes pénzinté
zetek részére naponkint kifizethető hitel
összeget, illetve ha az előző két munkanapon 
igénybevétel nem volt, a megszabott egynapi 
hitelösszeg háromszoros összegét nem halad
hatja túl. Az így kifizethető, illetve átutalható 
hitelösszeg keretén kívül csakis oly összeg utal
ható át egészben vagy részben, amely összeget, 
mint rendkívüli hitelt, a Pénzintézeti Központ 
a postahivatalra címzett halványzöld színű, 
zárt levelezőlapalakú „Kifizetési értesítvény”- 
en, vagy esetleg távbeszélőn a posta központi 
számvevősége útján az illető pénzintézet ré
szére esetről-esetre kiutal.

A „Kifizetési értesítvény”-t a Pénzintézeti 
Központ a Budapest 4. sz. postahivatalnál a 
postautalványok módjára adja fel. A posta- 
hivatal címére érkező, szóbanlevő „Kifizetési 
értesítvény” csak akkor érvényes, illetve ér
vényesíthető, ha a „Kifizetési értesítvény”-en 
a Pénzintézeti Központ cégszerű aláírása mel

lett a Budapest 4. sz. postahivatal hely- és kelti 
bélyegzőjének lenyomata és a felvevő alkalma
zott aláírása is rajta van.

3. Átutalás céljából a bekapcsolt pénzinté
zetek a postahivataloknak készpénzt nem ad
hatnak át, illetve a postahivatalok ilyet nem fo
gadhatnak el, azonban a pénzintézetek az 1927. 
évi P. R. T. 16. számában közölt 43.439. sz. ren
delettel rendszeresített fehérszínű postautal
vánnyal a Pénzintézeti Központ javára befize
tett összegek átutalását is kívánhatják, még ab
ban az esetben is, ha egyébként postapénzt sem 
felvétel, sem átutalás céljából nem igényelnek. 
Ilyen esetekben a pénzintézetek a befizetett 
összegről, az átutaláshoz alkalmas szabályszerű 
átvételi elismervénypárt (1. az alábbi 6. pontot) 
állítanak ki és azt a postahivatalnak az átutalás 
közvetítése végett átadják.

4. Olyan esetekben, amikor valamely pénz
intézet a Pénzintézeti Központ javára, az e 
célra rendszeresített fehérszínű postautalvá
nyon az igényelhető postapénzek átutalásával 
egyidejűleg befizetést teljesít, az ekként befi
zetett összeg, az illető pénzintézet kívánságára 
az átutalható összeghez hozzászámítandó. 
Pl. ha valamely pénzintézet részére valamely 
napon (az előző két munkanapon igénybevett 
összegre való figyelemmel) 15.000 P fizethető 
ki vagy utalható át, az illető pénzintézet pedig 
az átutalással egyidejűleg a Pénzintézeti Köz
pont javára fehérszínű postautalványon 5000 
P-t fizetett be, a pénzintézet az átutalás céljá
ból az elismervénypárt 20.000 P-ről állíthatja ki. 
Erre a postahivatalok nagy figyelemmel le
gyenek.

5. Ha a pénzintézet a részére naponként 
kifizetett hitelösszegnek csak egy részét kí
vánja átutalni, a fennmaradó rész összege 
igénylés esetén, külön kiállított szabályszerű 
elismervénypár ellenében készpénzben fize
tendő ki.

6. Az átutalni kért, illetve a fentiek értel
mében átutalható összegről a jogosult pénz
intézetek, az 1928. évi P. R. T. 7. számában 
közölt 858. sz. rendelettel rendszeresített, — a
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készpénzekről szóló átvételi elismervények alá
írására jogosítottak cégszerű aláírásával és 
bélyegzőlenyomattal ellátott, — egy vagy több 
elismervénypárt állítanak ki aszerint, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank egy vagy több intézeté
nél vezetett giroszámlára történik az átutalás, 
vagyis minden egyes gyüjtőpostahivatal részére 
külön elismervénypár állítandó ki. Az elismer
vénypárt még pedig úgy a fehér-, mint a rózsa
színű elismervényt „Átutalandó a M N. B.
.................. -i intézeténél, a csatolt jegyzéken
megnevezett giroszámlá(k)ra” szövegű kéz
írással, vagy bélyegzőlenyomattal (keresztben) 
látják el. A jogosult pénzintézetek az ekként 
kiállított elismervénypárt, illetve párokat a 
kincstári postahivataloknál a főpénztárosnak, 
potstamesteri hivataloknál a postamesternek, 
vagy helyettesének a postahivatalban a hiva
talos órák alatt átadják. A keresztezés szöve
gében a Magyar Nemzeti Bank intézetének 
székhelyét, ahová az összeg átutalandó, meg 
kell nevezni, mert enélkül az átutalás nem fo
ganatosítható. Erre a postahivatalok a pénz
intézetek figyelmét hívják fel.

7. Az átutalást kérő pénzintézet minden 
egyes olyan átvételi elismervénypárhoz, amely
nek összege átutalandó (tehát a saját giroszám- 
íájára átutalandó összeg átvételi elismervénvei- 
hez is) egy világoskékszínű jegyzéket köteles 
kiállítani és a postahivatalnak átadni'. A jegy
zék helyes kiállításáért a kiállító pénzintézet 
felelős. Éppen ezért a postahivatalok nem kö
telesek meggyőződni, hogy a jegyzéken fel
sorolt cégek tényleg giroszámlatulajdonosok-e. 
Egy-egy jegyzék az átutalandó összeget, illetve 
ha az átutalandó összeg több giroszámla között 
oszlik meg, az összeg mikénti elosztását téte- 
lenkint, illetve giroszámlánkint és a tételek 
összesítését, ezenkívül, annak vagy azoknak a 
giroszámlatulajdonosoknak nevét (cégét) és lak
helyét tünteti fel, akiknek giroszámlája javára 
az elismervénypáron szereplő összeg át
utalandó. A jegyzék végösszegének az illető el
ismervénypáron szereplő összeggel egyezni kell. 
A postahivatalok minden esetben győződjenek

meg, hogy a jegyzéken tételenkint feltüntetett 
összegek együttes összege a jegyzék vég
összegével megegyezik-e. Ha nem egyeznék 
meg, az ilyen jegyzéket elfogadni nem szabad, 
hanem azt az illető pénzintézetnek a vonatkozó 
átvételi elismervénypárral együtt vissza kell 
adni.

Az átutalás céljából átadott elismervény
párt és az ahhoz tartozó jegyzéket az átvevő 
tüzetesen megvizsgálni tartozik, vájjon az el
ismervénypár a bejelentett cégszerű aláírások
kal, bélyegzőlenyomattal van-e ellátva és az el
ismervénypár adatai egymással és a jegyzék vo
natkozó adataival megegyeznek-e. A minden 
tekintetben kifogástalannak talált elismervény
pár átvételét az átvevő a rózsaszínű elismer
vény szelvényén (tőlap) aláírásával és a posta- 
hivatal hely- és kelti bélyegzőlenyomatának al
kalmazása által elismeri, aztán a szelvényről 
(tőlapról) az elismervényt lefejti és a szel
vényt a pénzintézetnek kiadja. Az elismer
vénypár átvételét más módon elismerni nem 
szabad. Ha a pénzintézet szelvény nélkül adja 
át a rózsaszínű elismervényt, amikor is a posta- 
hivatal az elismervénypár átvételét elismerni 
nem tudja, ez nem akadálya annak, hogy a 
postahivatal az elismervénypárt az átutalás 
céljára átvegye.

Az átutalás céljából átvett elismrevények 
mindegyikének hátlapját az elismervényekhez 
tartozó jegyzéket pedig az e célra megjelölt 
helyen, hely- és kelti bélyegzőlenyomattal és 
aláírással kell ellátni. Ez alkalommal az elis
mervénypár sorszámát a jegyzék hátlapjára fel 
kell jegyezni. Továbbá az elismervénypár 
adatait az elismervények nyilvántartására és az 
összeg bejegyzésére szolgáló kimutatásba a ro
vatoknak megfelelően be kell írni. Ezek meg
történte után az elismervénypárt és a hozzá
tartozó jegyzéket a Pénzintézeti Központ által 
e célra közvetlenül megküldött borítékba kell 
helyezni. A borítékon az e célra megjelölt he
lyeken az elismervénypár adatait fel kell je
gyezni. A borítékba zárt elismervényeket hiva
talos ajánlott levélként a legközelebbi indítás-
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sal ahhoz a gyüjtőpostahivatalhoz kell irá
nyítani, amelynek székhelyén a Magyar Nem
zeti Banknak az az intézete működik, amelynél 
vezetett giroszámlára az elismervénypáron, il
letve jegyzéken szereplő összeg átutalandó. A 
rendeltetési hely az elismervényeket keresztező 
szövegből kiolvasható.

A gyüjtőpostahivatalok a következők: 
Baja, Békéscsaba 1., Budapest 70., Cegléd 1., 
Debrecen 1., Eger 1., Gyöngyös, Győr 2., Ka
posvár, Kecskemét, Miskolc 1., Nagykanizsa 1., 
Nyíregyháza 1., Pécs 1., Sátoraljaújhely, Sop
ron 1., Szeged 1., Székesfehérvár 1., Szekszárd, 
Szolnok 1., Szombathely 1.

8. A gyüjtőpostahivatal a hozzá beérkezett 
szóbanlevő ajánlott leveleket a főpénztárosnak 
kézbesíti. Az átvevő a beérkezett elismervények 
hátlapját, a jegyzéket pedig az e célra megje
lölt helyen, hely- és kelti bélyegzőlenyomattal 
és aláírásával látja el és megvizsgálja, hogy az 
elismervények és az ezekhez tartozó jegyzékek 
adatai, nevezetesen: az elismervényen kiírt
összeg, a jegyzék végösszegével, a jegyzék vég
összege pedig a jegyzéken tételenként feltün
tetett összegek együttes összegével meg
egyezik-e.

A munkanaponkint 11 óráig beérkezett és 
minden tekintetben megfelelő jegyzékeket a be
fizetés eszközlése napjának keltjével és érke
zésük sorrendjében naponkint eggyel kezdődő 
sorszámmal kell ellátni. A jegyzékek sorszá
mait és végösszegeit a rendes beszolgáltatások
nál (a postatakarékpénztári giroszámlára) 
használatos világoskékszínű postai „Befizetési 
lap”-on, annak előírásszerű kitöltése mellett az 
-e célra szolgáló helyeken a rovatokba meg
felelően be kell vezetni. Pl.

Az 1. sz. jegyzék szerint . . . 35.000 P
a 2. „ „ ................ 80.000 „
a 3. „ „ „ . . .  20.000 „

és így tovább. Egy-egy befizetési lapon tehát 
a Magyar Nemzeti Bank ugyanazon intézeté
nél több giroszámlára is eszközölhető átutalás. 
A befizetési lap végösszegét a főpénztár a 
Magyar Nemzeti Bank helybeli intézetének

naponkint fél 12 óráig készpénzben, de kizáró
lag nagy címletekben (1000 és 100 P) átszolgál
tatni köteles, hogy a Nemzeti Bank helybeli 
intézete a befizetési lapon szereplő összegeket 
az ott megnevezett giroszámlákon még aznap 
jóvá írhassa. Ha a gyüjtőpostahivatalnak e 
célra megfelelő pénzkészlete nem lenne, a be
fizetendő, illetve hiányzó összegről ellátmány
csekket állít ki és készpénz helyett azt szolgál
tatja át a Magyar Nemzeti Bank helybeli in
tézetének.

Ezek a befizetések a rendes beszolgálta
tást tartalmazó befizetési lapon nem szerepel
hetnek s így külön befizetési lapon teljesíten- 
dők. *

9. A gyüjtőpostahivatalok az átutalás fo
ganatosítása után az átutalás, illetve az összeg 
befizetésének pontos idejét (év, hó, nap, óra, 
perc) a vonatkozó átvételi elismervényekre je
gyezzék fel, amely célból az elismervényekre 
előnyomtatott „Felvétetett” szót töröljék és ezt 
„Átutaltatott” szó kiírásával helyettesítsék. 
Ugyanakkor az elismervények adatait az e 
célra rendszeresített C) jelű kimutatásba be kell 
jegyezni.

10. A gyüjtőpostahivatalhoz munkanapon
kint 11 óra után átutalás céljából érkezett elis
mervényeket és jegyzékeket az érkezés idejé
ben helyi és kelti bélyegzőlenyomattal és alá
írással szintén el kell látni. Ezeket az elismer
vényeket és jegyzékeket a legközelebbi munka
napon leendő átutalásig a főpénztáros köteles 
őrizni. Ilyen esetekben a jegyzékeket az át
utalás napján kell kelettel és sorszámmal 
ellátni.

A hiányosan kiállított és az előírt kellékek
kel fel nem szerelt beérkezett elismervénypár- 
nak és jegyzékeknek az átutalásra való alkal
masságát a felvevő, illetve átvevő postahivatal
lal távbeszélőn kell rendezni, hogy az átutalás 
késedelmet ne szenvedjen. Tehát csakis olyan 
esetekben szabad és kell is az elismervénypárt 
és az ehhez tartozó jegyzéket a felvevő posta- 
hivatalnak visszaküldeni, ha az átutalás aka
dályai távbeszélő útján nem háríthatok el. A
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jegyzéken szereplő összegekben javítás semmi 
körülmények között sem eszközölhető.

11. Az átutalt, illetve befizetett összegek
ről szóló rózsaszínű átvételi elismervényeket a 
helybeli pénzintézetektől származó rózsaszínű 
elismervényektől elkülönítve külön összesítő 
napi jelentésbe kell foglalni és azzal együtt kell 
az előírt módon, a legközelebbi indítással a m. 
kir. posta központi számvevőségéhez továbbí
tani.

12. A szóbanlevő átutalás céljára esetleg 
ellátmánycsekk alapján igényelt összegeket, az 
ellenkönyvbe történt bejegyzés után, mint 
felvett ellátmányt bevételként kell elszámolni 
és ugyanezt az összeget ' a gyüjtőpostahivatal 
pénzkészletéből befizetett összegekkel együtt a 
gyüjtőpostahivatalnál visszahagyandó vonat
kozó fehérszínű átvételi elismervények alapján, 
azoknak a havi számadáshoz való csatolása 
mellett, a pénztárszámadás kiadási tétele 11. 
folyószámú vízszintes hasábjában a helybeli 
pénzintézet részére kiadott összegekkel együtt 
kiadásként egyösszegben kell elszámolni. A 
havi számadáshoz csatolandó a Magyar Nem
zeti Bank helybeli intézetéhez befizetési lapon 
teljesített befizetésről szóló elismervény is.

13. Ezúttal közlöm az érdekelt postahiva
talokkal, hogy a postapénzforgalomba bekap
csolt pénzintézetek, valamint az ezek részére 
kifizetett postapénzek és vonatkozó átvételi el
ismervények nyilvántartására az 1928. évi P. R. 
T. 7. számában közölt 858. sz. rendelettel rend
szeresített kimutatás helyett, úgy a körzetbeli 
postahivatalok, mint a gyüjtőpostahivatalok 
számára külön-külön új kimutatást rendszeresí
tettem. Nevezetesen:

„A) Kimutatás” (rózsaszínű). Ebbe a ki
mutatásba kizárólag a körzetbeli postahivatalok 
a pénzintézetek részére készpénzben kifizetett 
összegeket az elszámolás, az átutalni kért ösz- 
szegeket pedig az átutalás közvetítése céljából 
tartják nyilván. Ezenkívül ebbe a kimutatásba 
kell a készpénzben kifizetendő, vagy átutalni 
kért összegek elismerésére szolgáló átvételi el
ismervényeket is nyilvántartani.

Egy-egy kimutatás három pénzintézetre vo
natkozó adatok nyilvántartására szolgál. Ha a 
postahivatalhoz háromnál több bekapcsolt 
pénzintézet tartozik, a postahivatal használjon 
két kimutatást, amely esetben a második ki
mutatást az első kimutatásra ragassza rá úgy, 
hogy az első kimutatás utolsó függőleges (napi 
összeg) hasábját eltakarja.

,,B) Kimutatás” (sárgaszínű). Ez a kimuta
tás csakis a gyüjtőpostahivatalok által a hely
beli pénzintézetek részére készpénzben kifize
tett összegek, az ezekről szóló átvételi elismer
vények és a giroátutalások napi összegének 
nyilvántartására szolgál. Egy-egy kimutatás hat 
pénzintézetre vonatkozó adatok feljegyzésére 
elegendő. Ha a gyüjtőpostahivatalhoz hatnál 
több bekapcsolt pénzintézet tartozik, a gyüjtő
postahivatal használjon két kimutatást, amely 
esetben a második kimutatást az első kimuta
tásra ragassza rá úgy, hogy azzal az első ki
mutatás utolsó három függőleges (giroátutalá
sok, napi összeg) hasábját is eltakarja.

Úgy az A), mint a B) kimutatás haszná
latbavételét és az átvételi elismervények sor
számának feljegyzését illetően, az idézett 858. 
sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 
Egyébként a most ismertetett kimutatásokon 
levő figyelmeztetéshez a postahivatalok szigo
rúan alkalmazkodni kötelesek.

,,C) Kimutatás”. Ebbe a kimutatásba kizá
rólag a gyüjtőpostahivatalok, a környékbeli 
postahivataloktól átutalás céljából érkezett át
vételi elismervényeket és ezek alapján a Ma
gyar Nemzeti Bank helybeli intézetéhez átutalt 
összegeket tartják nyilván. Ez a kimutatás is 
a vonatkozó fehérszínű átvételi elismervények- 
kel együtt a havi számadáshoz csatolandó.

A felsorolt kimutatásokkal a postahivata
lokat a Pénzintézeti Központ közvetlenül látja 
el, miért is azokat a postahivatalok közvetlenül 
a Pénzintézeti Központtól igényeljék.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 25-én.
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Változások az irányítási füzetben.
38.840.

A P. R. Tára múlt évi 29. számában közölt
24.214. számú rendelettel rendszeresített „Irá

nyítási Füzet” című segédkönyvben beállott 
változásokat tudomás, keresztülvezetés és a 
helyes irányítás iránti intézkedés céljából az 
alábbi kimutatásban közlöm:

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

Álmosd 7 — Bagamér elé 206

Bagamér 7 206 206

Barcs 7 160 után 130
1. 32 helyett: 1. 30, 160 élé 
130, 6218 helyett 932.

Dévaványa 7
• 164 elé 202

Endrőd 7 164, 6 után Gyoma 6 után  Gyónna, 164

Enying 7 összes adat
226, 1. 7/226, Veszprém  1. 226, 

Veszprém 1.

Felsőörs 7 — Veszprém után Balatonfiired

Gyom« 7 6 u tán  164 602 után 164.

Köröisladány 7 — 8225 v. után 164.

N agygyim ót 7 — 106 után Pápta

Nagyszénás 7 — 1. 5 elé 1. OroiSiháza—1. 27/7837 v.,

Orosháza 7 — 1. 5 elé 1. Bp. 72—

Fasz ab 7 — Nyíregyháza 1. a 172 elé írandó.

Péteri 7 — Üllő helyett Monor

Rém 7 összes adat Baja—1. 32/2gk. ‘

Sajóvelezd 7 — Putnok

Siófoki . 7 1. Bp. 72/202V. 1. Bp. 72/204v. —

Szedres 7 135 136

Szeghalom 7 278 elő tt 164 278 után 164.

Tapolca 7
i

1. 224, 197, 197,
1. 8— 1. 84/7535V. IX/15J után 197, 1. 47 után /1116v.

Tibolddairóc 7 Alsóábrány 34, 34, M ezőkeresztes

Tiszanána 7 — ■ 78 után Kisköre

Budapest, 1929. évi szeptember hó 16-án.
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A magyar mozgó-(kalauz) posták, jegyzékelő menetek és postaszállításra felhasznált autó-
buszjáratok jegyzéke.

39.323.

3 6 . szám .

Magyarország területén az alábbi mozgó- szállításra felhasznált autóbuszjáratok közle- 
(k-alauz-) posták, jegyzékelő mentek és posta- kednek:
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k 1 Budapest ny. pu.— 
Szob 134

1

Szob—Budapest ny. pu. 125
Budapest 

nyugati pu. 
mp. főn.

Bp.
V I. 10.—
IX./8-ig

közlekedik.

M 2 Budapest ny. pu.— 
P árkán

202
727 CSD

Parkan—■
Budapest ny. pu.

728 CSD 
201 11 Bp

M 3 Budapest ny. pu.— 
Szeged 720 Szeged—

Budapest ny. pu. 719 »> Bp

k 4 Budapest ;ny. pu.— 
Szeged 712 Szeged—■

1 Budapest ny. pu. 711 » Bp

M 5 Budapest k. pu.— 
Curtici 620

Curtici— 
Budapest k. pu.

611
619

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

M 6 Budapest k. pu.— 
Békéscsaba 612

Békéscsaba— 
Budapest k. pu. 611 »> Bp

M 7 Budapest D. Sz. A. pu. 
—N agykanizsa

Nagykanizsa— 
Budapest D. Sz. A. pu.

1

211 Bp

M 8 Budapest D. Sz. A. pu.
—N agykanizsa 212

N agykanizsa— 
Budapest D. Sz. A. pu. 215 ” Bp

!k 9
o

Budapest k. pu.— 
Miskolc 416

Miskolc— 
Budapest k. pu.

425
323 ” Bp

M 10 Budapest k. pu.— 
Hidasném eti

402
1502

H idasném eti— 
Budapest k. pu.

1501
401 ” Bp

k 12 N yíregyháza—Szerencs 1720 Szerencsi—Nyíregyháza 1721 N yíregyháza 1 D

M 13 Budapest kel. pu.—• 
Bruckneudorf

10/840
BBö.

B ru ckn e u d or f— 
Budapest kel. pu.

5527 BBő 
831 
19

Budapest k. pu. 
mp. főn. Bp

M 14 »» 12/812
BBö. 11

811 BBŐ 
11 »» Bp

M 15 Budapest k. pu.— 
Episcopia Bihor

520a/51°a Episcopia.—Bihor— 
Budapest k. pu.

515
1711
521

11 Bp
■ 520

k ' 16 Budapest :k. pu.— 
Szolnok 522 Szolnok— 

Budapest k. pu. 521 11 Bp
Jövet csak 
V ./1 5 -IX . 

15-éig kezel.
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M 17 Budapest k. pu.- 
Subotioa 920 Subotioa— 

B udapest k. pu. 919
B udapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

M 18
*)

Budapest k. pu.- 
Kelebia

912
932

Kelebia— 
B udapest k. pú. 911 Bp

jyj 19 Budapest ny. pu.-
Cop

1720
2320

Cöp—
B udapest ny. pu.

2313
1721
519

Budapest 
nyugati pu. 

mp. főn.
Bp

M 20 Budapest ny. pu.— 
Debrecen—Szerencs 1712 Szerencs—Debrecen 

B udapest ny. pu. 1711 Bp

M

M

M

21

22

23

24

Budapest k. pu. 
Somoskőújfalu

420
320

Somoskőuj falu— 
Budapest k. pu.

373
411
321

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

312

Nagykanizsa—Sopron
324
302 Sopron—N agykanizsa

320
322

311
Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

311

303
317

N agykanizsa 2

25 Pécs—Barcs
6323
6213

Barcs—Pécs 6216 Pécs 2

26 N  agykanizsa—P é cs 912
6212 Pécs—Nagykanizsa 6211

915
N agykanizsa 2

27 Békéscsaba—Szeged 1617 Szeged—Békéscsaba 1618 Békéscsaba 2 Sz

M

28

30

Szeged—Békéscsaba 1620 Békéscsab a—Szege d 1613 Szeged 2

^  29 Budapest kel. pu.-
Gyékényes 1020 G yékényes—B u d apeist 

kel. pu. 1019
Budanest 
keleti pu. 
mp. főn.

Sz

Bp

1002 1001

jyj 31 Budapest kel. pu.— 
Mohács

1020
1920 Mohács—Budapest 

kel. pu. 1919
1019 A

Bp

Bp
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M 3 2
Budapest kel. pu.—  

M agyarbóly
1012
1914

M agyarbóly— 
Budapest kel. pu.

1927
1913
1011

Budapest 
kele ti pu. 
mp. főn.

Bp

M 3 3
Budapest kel. pu.— 
Slov. N ővé Mesto

1520 
430 

J 432

Slov. Nové-M estó— 
Budapest kel. pu.

J 437 
419 11 Bp

M 3 4
Budapest kel. pu.— 
Sátoraljaújhely 412 Sátoraljaújhely— 

Budapest kel. pu. 411 1» Bp

k 35 B udapest D. Sz . A. pu.— 
Nagykanizsa 214 Nagykanizsa— 

B udapest D. Sz. A. pu. 213 11 Bp

M 3 6 Budapest kel. pu.— 
Subotioa

902 Subotiea— 
Budapest kel. pu. 901 11 Bp

k 36
* o

Budapest kel. pu.—  

Sátoraljaújhely 420 — — 11 Bp

M 3 9
Budapest kel. pu.—  

Komárom 8 Komárom —  

Budapest k e l pu. 7 11 Bp
S ’

k 41 9522 Ózd— M iskolc 9791 M iskolc 2 D
9784 9511

k 42 Miskolc—Ózd 9512
9772

Ózd— 'Miskolc 9765
9521 ”

D

k 43 U jdom bóvár— Baja 2120 Baj a— U j dombó vár 2113 U jdom bóvár
pu. P

M 44
Budapest—Kiskunhalas 

— U jdom bóvár—  

Nagykanizsa

92 0

2 117

101 2

9 1 3

Nagykanizsa— U j d om- 
bóvár— Kiskunhalas 
—Budapest

912 1015 
21142116 

919

Budapest 
keleti pu. 

mp. főn.
Bp

M 45 Budapest kel. pu.—  

Nyíregyháza
502
1702

N yíregyháza—  

Budapest kel. pu.
1701
501 11 Bp

k 46 Budapest ny. pu.— 
Szob 1 2 2

Szob —

Budapest ny. pu. 131
Budapest 

nyugati pu. 
mp. főn.

B p

k 47 Budapest kel. pu.—  

Tapolca
1048
1160

Tapolca—

Budapest kel. pu. 1121
Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp
VI./10-1X. 
8-áig közle

kedik

M 48 Budapest kel. pu.—  

Keszthely 1 1 1 2
Keszthely—  

Budapest kel. pu. 1111 11 Bp télen
kalauzposta
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k 50 Miskolc—M ezőcsát 9427 M ezőcsát—Miskolc 9428 Miskolc 2. D

k 51 Budapest keleti pu.— 
G yőr 16 G yőr—

B udapest keleti pu.
17
11

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

M

r
52

* *
1

— — Hegyeshalom— 
B udapest keleti pu. 9 >> BP

M 53 Budapest keleti p. u. 
Szentgotthárd 1320 Szentgotthárd— 

B udapest keleti pu. 1319 ” Bp

M 54
e ”

802
1314
1316

>1
1315
1313

9

v
Bp

k

k

56 Nyíregyháza—• 
Z ajta

6122
6í32

Z a jta —
Nyíregyháza

6673
6121

(

Nyíregyháza 1. D —■*■

57 Győr—
Sopron 14 Sopron— 

G yőr 15 G yőr 2. S

k 58 12 •• 13 -• , S

k 61
o

Budapest k. pu.—
Pécs

------------------------------- 1—

1008
19Ö8

Pécs—
Budapest kel. pu.

1917
1015

B udapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

__

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 Balassagyarmat— 
Aszód 4231 A szód— 

Balassagyarmat 4222 Balassagyarmat Bp

k 70 II 4223 »» 4230 »» Bp

M 7 6
Budapest ny. pu.— 

Szeged
732 

_ 722
Szeged—

Budapest ny. pu. 701
Budapest 

nyugati pu, 
mp. főn.

Bp

k 77 Kisújszállás— 
Kál Kápolna 8931 Kál Kápolna— 

Kisújszállás 8932 Kisújszállás D

1

Á
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k
78

|
Kisújszállás— 

Kistérén ve 8925 K isterenye— 
Kisújszállás

I

8922 Kisújszállás D !

k 79 Székesfehérvár— 
Komárom 712 Komárom— 

Székesfehérvár 715 Székesfehérvár
2. Bp r

k j 80

L _

| Komárom—■
| Székesfehérvár 225 . Székesfehérvár— 

Kom árom 224 Komárom 4. S

M

y

82
Budapest kel. pu.— 

Székesfehérvár— 
Celldömölk

1012
1812

Celldöm ölk—
Szék e&f e hé rvár— 
Budapest kel. pu.

1811
1011

Bupapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp'

k 83 Z alaegersz eg— 
Celldömölk 7436 Celldöm ölk— 

Zalaegerszeg 7427 Zalaegerszeg P

k 84 >> 7432 »» 7421
*

P

k 85 Zalaegerszeg— 
Rédios 7443 Re dics—

Zalaegerszeg
%

7446 ” P

k 86 »» 7427 5» 7444 >> P

k 92 Kaposvár— 
Siófok 5424 Siófok— 

Kaposvár 5427 Kaposvár P

k 94 Székesfehérvár— 
Bicske 7025 Bicske— 

Székesfehérvár 7024 Székesfehérvár
2 Bp

■

k 95 Székesfehérvár— 
Bicske 7023 Bicske—  

Székesfehérvár 7020
”

Bp

k

M

96

98
* )

Székesfehérvár'—• 
Sárbogárd 5121 Sárbogárd—- 

Székesfehérvár 5130 »» Bp

Budapest D. Sz. A. pu.
—Székesfehérvár 22 2

Székesfehérvár—
Budapest D. Sz. A. pul 227

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp
IX/ 16-tól 

V/14-ig nemi 
közlekedik. 1

k 100 Szolnak— 
H atvan 2017 H atvan— 

Szolnok 2014 Szolnok 2. D

k 102
Szolnok—

Hódmezővásárhely 7762 Hó d m e  zöv ás árhely— 
Szolnok 7761 »»

d  1! 
1
Ír
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k
103

*

Szombathely— 
Kőszeg—Sárvár— 
Szombathely

8324
8036
1362

— — Szombathely 2.

\

S

k 106 Pápa— 
Bánhida

7335 Bánhida— 
Pápa 7332 Pápa S

k 108 Budapest kel. pu.— 
Dunapataj

912
4622

D unapataj 
Budapest kel. pu.

4621
911

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

k 109 Győr—
Veszprém

7124
7228

Veszprém — 
Győr

7227
7127

G yőr 2. S

k 110

112

»> 7120 »1
7223
7121 »» S '

k Sárvár— 
Zalaibér

8067 Zalabér— 
Sárvár 8066 Szombathely 2. s

k 114 P á p a -  
Cső ma

8120 Csorna— 
Pápa 8173 ^Pápa s

k
115

*

Nyíregyháza—Záhony 
-—M átészalka— 
Nyíregyháza

2314
6523
6129

— — Nyíregyháza 1. D

k

k •

117
J

Debrecen— 
Tiszaiak 5624 Tiszalök— 

Debrecen 1 •
5621 Debrecen 2. D

118 ”
5620 f» 5633 >» D

k 120 Nyíregyháza—
V á sárosnam én y 6222 Vásárosnam ény—  

Nyíregyháza 6221 Nyíregyháza 1. D

k 121 Mohács—  
Villány 21 Villány—  

Mohács 22 Mohács 1. P

k 123 Szeged— M ezőhegyes— 
Kétegyháza 4

Kétegyháza— 
Mezőhegyes—  
Szeged

i Szeged 2. Sz
/

k 124

128

»» 2 It 3 ' >■ Sz

k Kaposvár—  
Szigetvár 5624 Szigetvár—

Kaposvár 5627 Kaposvár P

1
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í k 130 Barcs— 
Kaposvár

5724 
5723 a

Kaposvár—
Barcs

5720/a
5727

/ \ . :  
Kaposvár P

k 134
Nyíregyháza—■ 

Dombrád
102 Dom brád— 

Nyíregyháza 107 Nyíregyháza 1. D

k 135 Bátaszék—• 
Sárbogárd

5231 Sárbogárd—
Bátaszék 5212 Szekszárd P

k 136 •• 5213 •• 5230 " P

k 140
Mátészalka— 

Csenger
6122
6132

Csenger—• 
Mátészalka

6173
6121 Nyíregyháza 1. D

k 142 Miskolc—
Hidasnémeti 1512 Hidasnémeti— 

Miskolc 1581 Miskolc 2. D

k 144 Eger—
Putnok 9224 Putnok— 

Eger 9227 Eger 1. D

k 145 Szombathely—- 
Kőszeg

8328 K ő sze g -
Szombathely 8321 Szombathely 2. S

i k 146 8332 - 8325 •• S

, k 148 Budapest ny. pu.— 
Balassagyarmat

122
3922

Balassagyarmat— 
Budapest ny. pu.

3921
131

Budapest 
nyugati pu. 

mp. főn.
Bp

k 150 Szerencs— 
Hidasnémeti 9922 Hidasnémeti— 

Szerencs 9921 Szerencs D

k 152
Budapest ny. pu.— 

Lajosmizse— 
Kecskemét

3722
Kecskemét— 

Lajosmizse— 
Budapest ny. pu.

3723
3731

Budapest 
nyugati pu. 

mp. főn.
Bp

! k 154 Barcs— 
Siklós 6630 Siklós— 

Barcs 6621 Barcs 1. P

k 156 Debrecen— 
Nagykereki 5772 Nagykereki— 

Debrecen 5773 Debrecen 2. D

k 158
Vámosgyörk— 

Ujszász— 
Szolnok

8727
8732

Szolnok— 
U jszász— 
Vámosgyörk

8735
8724 Gyöngyös D
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k 159 Barcs— 
Somogyszob 5921 Szomogyszoh—• 

Barcs 5930 Barcs 1. P

k 160 t* 5925 >» 5926 ” P

k 162 Pécs—Bátaszék— 
Szeged 718 Szeged—

Bátaszék—Pécs 717 Pécs 2. P

k 164 Békéscsaba— 
Vésztő—G yom a

8362
8262

G yom a—Vésztő— 
Békéscsaba

8261
8361 Békéscsaba 2. Sz

k 165 Miskolc—
Tornanádaska 9822

i
T orn  aná daska— 

Miskolc
'  9865 

9821 M iskolc 2. D

Dk 168 Debrecen—
Füzesabony 5520 Füzesabony— 

Debrecen 5525 Debrecen 2.

k 170 Debrecen—
N yírbátor 14 N yírbátor—

Debrecen 11 >> D

k 172 N yíregyháza—s 
Balsa 202 Balsa—

Nyíregyháza
209*) 
209 F :) Nyíregyháza 1. D

O  V I I / l —  ; 
V I I Í / 3 1 - i g  n e m .  : 

í )  V I I / 1 —  
V l l I / 3 1 - i g :  

k ö z l e k e d i k .

k 174
Orosháza—

Fábián—Áirpádhalom 
Fábián—K iskun
félegyháza

7461
7562
7561
7461

Kiskunfélegyháza—  
Orosháza 7462 Orosháza Sz

k 176 Szombathely— 
Oroszvár

8237
8266

O roszvár—- 
Szombathely

8247
8254 Szombathely 2. s

k 178 Esztergom—• 

Komárom
3535 
3534 k

Komárom—- 
Esztergom

3539k
3530

Esztergom Bp

k 180 B a ja -
H ercegszántó 6824 Hercegszántó— 

Baja 6221 Baja Sz

1

k 182 Kisvárda— 
N y írh a tta 6424 N y írh a tta—

Kisvárda 6463 Kisvárda D

k 184 Budapest V ágóhíd— 
Ráckeve 172 Ráckeve—

Budapest V ágóhíd 181
B udapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

»

k 185 Kalocsa— 
Kiskőrös 4733 Kiskőrös—

Kalocsa 4762
i

Kalocsa Sz
- ---- sHl.

i ------------------ -------------— 1---------------
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k 186 Kalocsa— 
Kiskőrös 4729 Kiskőrös— 

Kalocsa 4730 Kalocsa Sz.

k 187 Pécs— 
Beremend

6724
6526

Beremend— 
Pécs

6521
6731

Pécs 2. p

k 188 M
6730
6522 ti

6537
6725 ” p

k 190 Rákospalota— 
Ú jpest—Vác 4432 V ác—Rákospalota— 

Ú jpest 4423
Budapest 

nyugati pu. 
mp. főn.

Bp

k 192 Diósjenő— 
Romhány 4022 Romhány— 

Diósjenő 4021 Vác Bp

k 194 Kecskemét— 
Tiszaug 7222 Tiszaug— 

Kecskemét 7231 Kecskem ét Sz.

k 196
M ezőtú r—Kisszénás— 

Kondoros—Kisiszénás 
—Mezőhegyes

7862
«7̂ 62
7961
7862

Mezőhegyes— 
Mezőtúr 7861 M ezőtúr Sz.

k 197 U'kik— 
Tapolca 7532 Tapolca— - 

Ukk 7531 Keszthely P

, k 198 Keszthely—
Ukk

7527
7537

U kk—
Keszthely 7538- ti P

k 200 Kecskemét— 
Fülöpszállás 7125 Fülöpszállás—

Kecskemét 7128 Kecskem ét Sz.

k 202 Kisújszállás—• 
Dévaványa 5122 Dévaványa—■ 

Kisújszállás 5123 Kisújszállás D

k 203 Debrecen— 
Nagyiéta 5824 Nagyiéta— 

Debrecen 5823, Debrecen 2. D

k 204 » 5822 i t 5827 " D

k 206 Debrecen— 
N yirábrány 2424 N yirábrány— 

Debrecen 2423 i t D

k 208 B akó ca—G o disa— 
Komló 6122 Komló—•

Bak óca—G odisa 6123 U jdom bóvár
pu. P
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k 210 Zalaegerszeg— 
Zalalövő 7829 Zalalövő— 

Zalaegerszeg 7822 i Zalaegerszeg P

k 212 Sátorai j aú jhely— 
Zemplénagárd

2 Zem plénagárd— 
Sátoraljaújhely 3 Sátoraljaújhely D

k 216

218

Körmén d—Dávidhá za 
Kotormány 8626 1 D ávidháza Kotormány 

■—K örm end
i s

r*HVOGO Körm end S

k Budapest ny. pu.— 
Esztergom 3422 Esztergom — 

B udapest ny. pu. 3421
Budapest 

nyugati pu. 
mp. főn.

B p

k 220
Debrecen— 

O hát— 
Pusztakócs— 
Polgár

5524
6033

Polgár—
O há t — 
Pusztakócs— 
D ebrecen

6036
5521 Debrecen 2. D 1

k 222 Baja— 
Gara 6926 G ara— 

Baja 6921 Baja Sz

k 223 Keszthely— 
Tűrje

7634
7671

T ű rje— 
Keszthely

7628 Keszthely p

k 224 W 7630
7629 »>

7626
7631

P

k 226 U j dombóvár— 
Veszprém

6024
7238

V eszprém —
U j dombóvár

7229
6027 U jdom bóvár P

k 228 Pécs—Drávasztára— 
Zaláta

6323
6333

D rávasztára— 
Z aláta—Pécs

6336
6326
1916

Pécs 2.
■

p

k 230 Baja—Csikéria— 
Katymár

2112

2142

2135

4823

K atym ár— 
B aja

4826
2111 Baja Sz

k 232
i

Karcag—
Tiszafüred 5264 T iszafüred— 

Karcag 5221 Karcag D  I

k 234 Nyíregyháza—
Nyiradony 6322 N yiradony—

N yíregyháza 6323 Nyíregyháza 1.

;

D

k 235 Balassagyarmat— 
Ipolytamóc 4244 Ipolytam óc— 

Balassagyarmat 4241 Balassagyarm at B p

k 236 >> 4242 t i 4245 >> B p
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ii

k 238 Nyíregyháza— 
Polgár 6022 Polgár— 

Nyíregyháza
6023 Nyíregyháza 1. D
1733

k 240 M átészalka— 
Ágerdőm ajor 6585 Ágerdőm ajor— 

M átészalka 6584 »» D

í

k

k

k

241
O

Budapest kel. pu.— 
Paks 5018 Paks—

Budapest kel. pu. 5017
Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

242 Budapest kel. pu.— 
Paks

1112 Paks—
Budapest kel. pu.

5021 Bp

J
5022 1011

243 Keszthely— 
Somogyszob

7532a Somogyszob— 
Keszthely

5826 Keszthely P

-
5825 7631

k 244 »» 7630 >> 5874 >» P
58^7 7533

k

k

252 Szombathely— 
Rum 8424 Rum— 

Szombathely 8471 Szombathely 2. S

255
O

Budapest kel. pu.—* 
Békéscsaba 614 Békéscsaba— . 

Budapest kel. pu. 617
Budupest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

k 260 Kiskunfélegyháza— 
Szolnok 7627 Szolnak— 

Kiskunfélegyháza - 7624 Kiskun
félegyháza Sz

i___________

k 264 Sopron— 
Celldömölk 231 Celldömölk— 

Sopron 232 Sopron 1. S

j

k

1

278 Püspökladány— 
Szeghalom 5370 Szeghalom—

Püspökladány 5373 Püspökladány D

k 292 Vésztő—
Kőrösnagyharsány 8267 Kőrösnagyharsány—

Vésztő 8264 Békéscsaba 2. Sz j

k 298 Püspökladány— 
Biharkoreszte® 514 Biharkeresztes— 

Püspökladány 519 Püspökladány D

M 299 Budapest ny. pu.— 
Kisvárd a

520 v
Kisvárda—

Budapest ny. pu.
2321 Budapest 

nyugati pu. 
mp. főn.

Bp1722
17192312

J P
Budapest—

Kerepes
354 Kerepes— 

Budapest 355 Budapest 72. Bp

1 1
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J P
Budapest—

Szentendre 402 Szentendre— 
Budapest 429

Budapest 
nyugati pu. 

mp. főn.
Bp

J P
Budapest—

Esztergom 3448 Esztergom — 
Budapest 3427 »> Bp

JP
Esztergom— 

Annavölgyi bánya— 
Sárisáp

3445 m 
3676

Annavölgyi bánya— 
Sárisáp—• 
Kenyérm ezőm aj or

3673
3528

3448 m *)
ff Bp *) K o c s i  ü r e s e n  

D o r o g r ó l  E s z t e r g o m b a

J P
Székesfehérvár—

A donvpusztaszabolcs 4979 A donypusztaszabolcs— 
Székesfehérvár 4972 Székesfehérvár

2. Bp

JP Szolnok— 
Hatvan 2011 H atvan— 

Szolnok 2018 Szolnak 1. D

JP
Gyöngyös—
. Vámosgyörk

8847
8835
8825
8831

V ám osgyörk— 
Gyöngyös

8 8 4 0
8 8 3 2
8 8 3 4
8 8 2 6 '
8 8 3 6

Gyöngyös D

iP
Eger— 

Füzesabony

9127
9165
9125
9131
9121

Füzesabony— 
Eger

<JT?Ö
9 1 2 2
9 1 3 2
9 1 2 4
9 1 2 6
9 1 3 8

Eger 1. D

J P
Ózd—Borsodnádasd- 

lemezgyár —
Borsodnádasd- 

lem ezgyár—Ózd — M iskole 2. D

J P
Keszthely— 

Balatonszentgyörgy

7540 
7 5 4 2 /a  
7 5 3 2 /b  

763 4  
7 5 3 4  -  
7646 
7548 

7 5 4 8 /b

Balatonszeintgyörgy— 
Keszthely

7 5 3 9 /a  
7 5 3 9  

7 5 4 7 /b  
7 5 3 5  
7 5 3 3  

7 5 3 1 /a

Keszthely P

J P

Zalaegerszeg— 
Zalaszentiván

7 /2 0
773 2
7736
7728
7738

Zalaszentiván— 
Zalaegerszeg

7 7 2 7
7 7 4 7
772 3
772 1
7 7 3 1

Zalaegerszeg P

J P 0
Uj dombóvár— 

Baja 2116 Baja—
U j dombóvár

----------- 1

2119 Ujdom bóvár 1. P

JP
Somogyszob— 

Nagyatád 5972 s N agyatád— 
Somogyszob 5977 K eszthely P

JP
Veszprém—

Veszprém külső  pu.

1827
7227

7 2 3 7 /a
7113
7223
7221

V eszprém  külső pu.— 
Veszprém

7 120
7 1 1 2
7 2 3 4
7 2 2 4
7 228
7 2 3 8

Veszprém  1. S

J P
Veszprém'— 

Alsóörs 7112 A lsóörs— 
Veszprém 7113 ff S

J P
G yőr— 

Hegyeshalom 830 Hegyeshalom—
G yőr 841

Í

G yőr 2. s

1
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Szom bathely-
Bucsu

Békéscsaba— 
Lökösháza

Békéscsaba— 
Vésztő

6154

612

1630

Búcsú— 
Szom bathely

Lökösháza— 
Békéscsaba

Vésztő— 
Békéscsaba

6155

619

16,31
1681

1 |

Ü O N N
" 2>

Szom bathely

Békéscsaba 2.

Békéscsaba 2.

50
'<3l

aCD
Oj -4-J

% V °-¥  C-l

Jegyzet

Sz

Sz

J P
Békéscsaba— 

Gyula
1620
1688

G yula— 
Békéscsaba

8361
1681

Gyula Sz

J P

J P

Békésföldvár-
Békés

8120
8134
8124

Békés— 
Békésföldvár

8125
8121

M ezőtúr— 
Türke ve

8032
8022
8028

Turkeve— 
M ezőtúr

8027
8025
8021

Békés Sz

M ezőtúr Sz

J P

J P

J P

M ezőtúr— 
Szarvas

7842
7848

Szarvas— 
M ezőtúr

7835
7841

Szarvas Sz

H ódm ező vásá rholy— 
Földeák 8422 Földeák—

FI ódmezővás árhely
8423 H ódm ező

vásárhely 1. Sz

202

Kétegyháza— 
Elek

2 0 4

212
206
20$

Elek—
Kétegyháza

203
205
209
211

Szeged 2. Sz

J P
Mezőhegyes—

Battonya

104
108
106

Battonya— 
Mezőhegyes

15
109

'107
Sz

J P

J P

Szeged—
Hódmezővásárhely 1614 Hódm ezővásárhely-

Szeged 1611 Sz

Kiskunhalas— 
Kiskunma jsa 7332 Kisikunmajsa— 

Kiskunhalas 7337 Kiskunhalas Sz

J P

J P

jv

Kalocsa—
Kiskőrös 4727 Kiskőrös— 

Kalocsa 4738 Kalocsa Sz

Füllöpszállás— 
Izsák 7126 Izsák— 

Fülöpszállás 7131 Kecskemét Sz

Kisterenye— 
M átranovák— 
Homok terenye

9084
M átranovák— 

H om okterenye- 
Kisteremye

9091 Bp
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j v Kaba— 
Nádudvar

5432
5424

N ádudvar
K aba

5429
5425

— D

jv Harkányfürdő— 
Drávaszabolcs

6746 Drávaszabolcs— 
Harkányfürdő 6747 — P

jv Körmend— 
Pinkamindszent

8526 Pinkam indszent—
Körmend 8521 — S

jv Cegléd—
Kupái K ovácsm ajor

4324 Kupái Kovácsmajor— 
Cegléd 4337 — Sz

jv Cegléd— 
Vezseny

4' V ezseny— 
Cegléd

21 — .Sz

jv Kecskemét— 
Kerekegyháza

3825 Kerekegyháza—• 
‘Kecskemét 3876 — Sz

jv Szeged— 
Vedresháaa

7020 Vedresháza— 
Szeged

7025
7021 — Sz

Szjv Szeged—
Nagyszéksós

1642 
2222 1

Nagyszéksós— 
Szeged 2221 —

jv Szeged—
Várostanya 22 V árostanya— 

Szeged 25 — Sz

jv Kunhalom— 
Pusztamérges 122 Pusztamérges— 

Kunhalom 125 — Sz

jv Békéscsaba— 
Mezőkovácsháza 502 Mezőkovácsháza— 

Békéscsaba 509 — Sz

jv Békéscsaba— 
Vésztő 708 V észtő— 

Békéscsaba 713 Sz.

>

1 1
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gP Veszprém külső pályaudvar—Veszprém V eszprém  1. s
gP V eszprém  külső pályaudvar—V eszprém —N agyvázsony—Tapolca ,, s
gP Veszprém külső pályaudvar—V eszprém —Balatonfüred ,, s
gP V eszprém —B alatonkenese—Enying >» * s
gP V eszprém —.Herend—Bakonyjákó—Pápa » s
gP Sopron—Süttőr Sopron 1. s
gP Sopron város belterü le tén Sopron 1. s
gP Sopron—Tómalom (VI. 15-től—IX. 30-ig) Sopron 1. s
gP Sopron—Balffürdő (VI. 15-től—IX. 30-ig) Sopron 1. s
gP Keszthely—H évízfürdő—Pacsa—Zalaegerszeg K eszthely p

gP Keszthely—H évízfürdő—H évízszentandrás (VI. 8.--tól—IX. 15-ig) 5» p

gP Szekszárd—Paks—D unaföldvár Szekszárd p

gP Szekszárd—Szakályhőgyész—Tolnatam ási p

gP Szekszárd—Bonyhád >> p

gP Putnok pályaudvar—A ggtelek P utnok D
gP N agyvisnyó—Dédes pályaudvar—Sajókaza pályaudvar \ í J D
gm H eves—Ludas
gm Baja—-Hajós—Kalocsa
gm Baja—Csávoly—Jánoshalm a
gm Szombathely—P ornóapáti—Felsőcsatár
gm Pápa—N agyalásony—Középiszkász—Jánosháza
gm Győr-—Dunaszeg—H édervár
gm M ernye pályaudvar—Szentgáloskér—Igái—Somogyszil
gm Székesfehérvár pályaudvar—N agy láng—Kálóz
gm Budapest hüvösvölgy—Pesthidcgkut—Solymár
gm Csákvár—V értesboglár—Bicske pályaudvar
gm Letenye—Becsehely—Sorm ás—N agykanizsa pályaudvar
gm Vám osm ikola—Ipoly tölgyes — Letkés—Szob pályaudvar
gm N agykáta pályaudvar—Jászberény
gm N agykáta pályaudvar—Tápióbicske—T ápiószentm árton
gm Aszód pályaudvar—V erscg—Szirák
gm Miskolc pályaudvar—Ónód—Sajószöged—Tiszapalkonya

JELMAGYARÁZAT: .
M =  m ozgóposta i
k =  kalauzposta
jp jegyzékeit) m enet postaközeggel 
jv  =  jegyzékelő menet vasúti közeggel 
gp =  gépkocsijárat (gépkocsi a posta tu la jdonában) 
gm =  gépkocsi já ra t (gépkocsi m agántulajdonban)
>{< — csak m enet közlekedik 

=  csak jövet közlekedik
*  =  m enet mozgó, jövet kalauzposta 
B  =  jöve t csak Püspökladányig kezel
•  =  jöve t csiak Győrig kezel

O  =  V asárnap és munkaszünetes ünnepnap menet, hétfőn és munkaszüne- 
tes ünnepnapokat követő napon pedig jövet nem  közlekedik 

O  =  V asárnap és valamennyi ünnepnapokon nem közlekedik 
v =  vasárnap 
ü =  ünnepnap 

Bp =  B udapest 
D =  Debrecen 
P =  Pécs 
S =  Sopron 

Sz =  Szeged
Az időközben bekövetkező változásokhoz képesít helyesbített jegyzék, a „Vasúti Ú tm u ta tó” című m enetrend 

könyvben található. U gyanott a m enetrendi részben az egyes vonatoknál az óra- és percszám ok közt alkalm azott 
jelzés feltünteti, hogy az illető vonat- vagy autóbuszjárat postaszállításra mily módon (mozgó-, kalauzposta, jegyző 

kelő m en e t érték-, levél- és csom agposta szállítás posta- vagy vasúti közeggel) van felhasználva.
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A Vatikánváros államba szóló táviratok 
díjazása.
39.048.

Folyó évi október hó 1-től a Vatikánváros, 
mint önálló állam, a nemzetközi táviróforgalom- 
ban külön díjterület. A magyar Vatikánváros 
forgalomban váltott távirat szódíja 32 f.

A Táviró-Díjszabás kiegészítése iránt kü
lön intézkedem.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 20-án.

Üj magyar-lengyel távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

38.970.
Folyó évi szeptember hó 25-én a táv

beszélőforgalom egyrészről Budapest és Mis
kolc, másrészt Sambor, Stryj, Synowodzko- 
wyzne és Padbuze közt megnyílik. A beszél
getési díj 5 P 45 f.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-t Len
gyelországnál az új viszonylatok adataival egé
szítsék ki.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 20-án.

Man angol sziget (Isle of Man) bevonása a 
magyar-angol távbeszélőforgalomba.

36.927.
Anglia és Man-sziget között kábelössze

köttetés létesült és a magyar—angol távbeszélő
forgalomban most már Man-sziget hivatalai is 
résztvesznek.

Díjazás szempontjából Man-sziget hivata
lai a harmadik angol díjövbe tartoznak.(A há
romperces beszélgetés díja tehát Man-sziget 
valamennyi hivatalával 26 P 45 fillér.

A kir. hivatalok a Távbeszélő Díjszabás
19. oldalán a III. díjövbe tartozó angol grófsá
gok jegyzékét Man-szigettel (Isle of Man) egé
szítsék ki.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 14-én.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

38.760.
A következő új magyar—jugoszláv távbe

szélőviszonylatokban megnyílt a forgalom.

A  m a g y a r  
t á v b e s z é l ő  

k ö z p o n t  n e v e

A z  s .  h .  s .  t á v 
b e s z é l ő  k ö z p o n t  n e v e

K ö z v e t í t ő
h i v a t a l o k

B e s z é l 
g e t é s i

d í j

B a l a t o n f ö l d v á r Z a g r e b  ( Z á g r á b ) B p e s t - N a g y k a n iz s a
p  f 
2  40

S z o m b a t h e l y K o p r iv n ic a  ( K a p r o n c a ) N a g y k a n i z s a 2 90

A kir. hivatalok a „Távbeszélő Díjsza
bás”^  az új viszonylatok adataival egé
szítsék ki.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 17-én.

Az Északamerikával való forgalomban beszél
getések ezentúl egész nap folytathatók.

38.244.
Az északamerikai távbeszélőforgalomban 

a beszélgetések ezentúl nemcsak 12.30 és haj
nali 4 óra között, hanem egész napon át vált
hatók.

A magyar-brit-amerikai forgalomban a 
Saskatchewan tartománybeli Moose Jaw és 
Saskatoon központok is résztvesznek. Díjazás 
szempontjából e két hivatal a IV. díjövbe tar
tozik.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 31. ol
dalán Saskatchewan tartománynál Regina után 
a fentnevezett két új központ nevét írják be 
és a 32. oldalon a 2. bekezdés első két sorát a 
következőképpen helyesbítsék: „Beszélgetések 
egész napon át folytathatók. A beszélgetési 
díj . . .”. A harmadik bekezdés első sorában 
pedig az „azonban egész napon át” szavak tör
lendők.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 18-án.

Változás a Táviró-Díjszabásban.
I.

36.172.
A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 

életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 16. oldalon Amerikánál a bevezető rész 
második bekezdésében via Radio France-nál 
és a harmadik bekezdésben via PQ-nál „**” 
jegyzetként a következő Írandó: „via Radio 
France és via PQ útirányok helyett via CRA 
útjelzés” is alkalmazható.

A 24. oldalon Brazília: 3. District de l’Acre- 
nál az összes útirányokat átfogó „Belem radio”
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törlendő és helyette „Western Radio”-t kell 
írni.

A 25. oldalon Ecuador-nál a Szolgálati 
korlátozások három utolsó sora: Guayaquil-től 
veszélyére küldhető.-ig, törlendő.

A 31. oldalon Perzsia-nál az *) jegyzet szö
vegében =  LC =  megjelölést törölni kell.

Ugyanezen az oldalon Sziam és Puket- 
szigetnél a következő új útirányt és díjtételt 
kell írni:

„via Radio-France3) ............. ..  2.69”
A jegyzetek folytatásául pedig a következő 
jegyzet Írandó: ,,3) =  R Px = , = P C = ,
=  TC = , =  FS=, =  M P=, távirati utalvány 
nem küldhető.”

A 37. oldalon Salamon-szigetek szódíja via 
Eastern—Suva Radio 5.12 helyett 4.77 és via 
Empiradio 4.57 helyett 4.23.

A 39. oldalon Uj-Hebridák szódíja via Em
piradio 4.22 helyett 4.23.

Ugyanezen az oldalon Union-szigetek és 
Willis Islets közé a következő új rendeltetési 
helyet kell írni:

” „Wallis (Ile):
Mataux
Via Eastern—Suva Radio . . . .  5.24”
Budapest, 1929. évi szeptember hó 17-én.

II.
37.965.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 9. oldalon a rendeltetési ország hasábjá
ban Olaszországnál folytátólag beírandó: „Va
tikán város (1. 10. oldal)”.

A 10. oldalon a rendeltetési ország hasáb
jában Tunis alá új rendeltetési országként „Va
tikán város (Cité du Vatican [Etat de la])” 
írandó 32 f. szódíjjal.

Ugyanezen oldalon Belga Kongó-nál 
jegyzet szövegének utolsó mondatát törölni 
kell.

A 12. oldalon francia Nyugat-Afrikánál b, 
francia Equatorialis Afrika 2. III. zónájánál a 
díj via Eastern, via Brest-Dakar vagy via Te- 
neriffe Dakar és via Lissabon Madére 4.63-ról 
4.84-re helyesbítendő.

A 13. oldalon Libériánál Monrovia díját 
via Eastern, via Brest-Dakar vagy via Tene-

riffe-Dakar és via Lissabon Madére 4.18-ra és 
a többi hivatal díját ugyanezen útirányokon 
4.47-re kell helyesbíteni.

A 15. oldalon Togo díját via Eastern, via 
Brest-Dakar vagy Teneriffe-Dakar és via Lis
sabon Madére 4.00-ról 3.95-re kell helyesbí
teni.

Ugyanezen oldalon Szomali partvidék 
(francia)-nél a „4” jegyzet első mondatát tö
rölni kell.

A 30. oldalon Kína 1. Macaonál a via 
France T. S. F. Hannoi, Hongkong, Sanghai és 
a többi hivatalnál pedig a via France T. S. F. 
Java út jelzéseket a díjak változatlanul hagyása 
mellett via France T. S. F. Saigon-ra kell he
lyesbíteni és ezen útirányoknál „5” jegyzetként 
a következőt kell írni: „=  LC =  távirat nem 
küldhető”. Ugyanitt via Italo Radio és via 
London-Marconi új útirányok jegyzendők elő 
és pedig Macao-nál 4.48, Hongkong, Sanghai- 
nál és a többi hivatalnál pedig 4.20 szódíjjal.

A 39. oldalon Wallis Mataux díja via Em
piradio Suva radio 4.68-al jegyzendő elő.

Egyúttal felhívom a hivatalok figyelmét, 
hogy a berni nemzetközi iroda a török hivata
lok neveinek a Nomenclature-ben való köny- 
nyebb megkeresésére a nemzetközi tavirószol- 
gálatra megnyílt táviróhivatalok hivatalos név
jegyzékének (Nomenclature) legközelebb meg
jelenő 14. sz. pótlékában közölni fogja a török 
hivatalok neveit az új török betűrend (abc) 
szerint összehasonlítás céljából, úgy a régi, 
mint az új helyesírással.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 20-án.

Helyesbítés.
ad. 15.476.

A P. R. T. folyó évi 26. számában közzé
tett 15.476. számú „Az Egyiptommal' berende
zett közönséges postautalvány és utánvételes 
csomagforgalom kiterjesztése Szudánra” című 
rendelet végén közölt Kimutatás fejrovatában 
az „és utánvételes csomag” szavak törlendők. 
A fejrovat helyes szövege tehát a következő: 
„Kimutatás azokról a postahivatalokról, ame
lyek Szudánban a közönséges postautalvány
forgalomban részt vesznek.”

Budapest, 1929. évi szeptember hó 16-án.
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Időszaki postahivatal és postaügynökség 
működésének megszűnése.

38.888.
Balatonaliga időszaki postahivatal működé

sét folyó évi szeptember hó 15-ével megszün
tette. U. p. ezentúl Balatonfőkajár.

Horány időszaki postaügynökség működése 
folyó évi szeptember hó 15-én megszűnik. U. p. 
ezentúl Szigetmonostor.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 19-én.

Sajtóhibahelyesbítés.
A P. R. T. 1929. évi 35-ik számában (37.223/ 

1929. Forgalomkód változások között)
Rácboly O Beremend, Baranya vm., (237. 

1.) P* helyett /f írandó.

Átminősítés.
37.938.

Csenged Elemér II. osztályú postatiszt 
(ideiglenes 97.) a XI. fizetési osztályban és je
lenlegi illetményeinek változatlanul való meg
hagyása mellett ideiglenes minőségű posta- 
számtisztté minősíttetett át.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 17-én.

Kinevezés.
37.938.

a) A m . kir. kereskedelemügyi miniszter ki
nevezte: Pintér László számvevőségi tanácsosi 
posta számvevőségi főtanácsossá, Hidasi János

számvizsgálót postaszámvevőségi tanácsossá, 
Szőke Alajos postafelügyelőt postafőfelügyelő
vé, Németh Dezső segédellenőrt postaellen
őrré.

b) A m. kir. posta vezérigazgatója kine
vezte 1. I. osztályú postatisztté: Farkas Ferenc 
II. osztályú postatisztet, 2. ideiglenes minőségű 
II. osztályú postatisztekké: dr. Wolfram Ede, 
Ary István, Horváth László, Kálnay Emil, Ko
vács János Jenő és Marsovszky Géza díjnoko- 
kat, 3. postasegédtisztté: Pálinkás János kezelőt, 
4. postasegédtisztnővé: Grétsy Anna kezelő
nőt, 5. végleges minőségű posta műszáki segéd
tisztekké: Ehmann Jenő, Drozgyik István, Mo
hos Imre és Vásári Lajos műszaki kezelőket,
6. ideiglenes minőségű posta műszaki segéd
tisztekké: Aschenbrenner Ferenc, Windpassin- 
ger Árpád, Malatinszky János, Branovits Fe
renc, Bermann Zoltán, Turóczi Sándor és Tom
pos Antal órabéres műszerészeket, 7. ideigle
nes minőségű postakezelőnőkké: Obradovich 
Ljubica, Kovács Györgyné szül. Burzala Mária 
díjnokokat, 8. II. osztályú postaszakaltisztekké: 
Ress Ferenc és Ladányi Károly I. osztályú al
tiszteket, 9. I. osztályú postaaltisztekké: Rei- 
chardt György, Nagy István tiszafüredi, Ba
ranyai János alsóboldogfalvi, Lázár Ferenc 
jászladányi, Márkus János, Iván József, Papp 
Karácsony, Takács Ferenc kónyi, Fekete Lajos 
csütörtöki, Farkas Vendel nagyalásonyi, 
Schwarcz Pongrác, Juhász József pozsonyi, 
Gyurák Károly, Kelecsényi G. Szabó György, 
Bagáry Ignác, Máté György, Hekmár János, 
Kövér Gábor, Varga Gyula mihályii, Varga 
József mihályii, Villám István, Kovalcsik Já
nos, Mayer Rezső, Horváth András dukai és 
Tóth István sormási II. osztályú altiszteket, 
10. I. osztályú postavonalfelvigyázóvá: Ványi 
János II. osztályú vonalfelvigyázót.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 17-én.
* .
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Pályázati hirdetmény.
39.126.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként 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. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi október hó 20-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 20-án.

Pályázati hirdetmény.
38.488.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste- | postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
rek szolgálati szabályzatában meghatározott | országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir. | ként 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 debreceni m. kir. posta 
igazgatósághoz 1929. évi október hó 20-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 17-én.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

38.881.
Évi járandóság S z á I l i t

ts «
N -  Cd V  JOJ02*!
5

A
postaügynökség

neve <V

<L>

<u
DßOás
u 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
a 

án
y

hova

tá
vo

ls
ág

milyen járattal

na
po

nk
in

t
há

ny
sz

or

500-1 U
> pengő km

So
pr

on

Pozva P- Veszprém 408
*

— Zirc 8-5 gyalog 1-szer

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
a soproni postaigazgatósághoz 1929. évi

október hó 20-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest 1929. szeptember 18-án.
* A szállításról Pozva és Borzavar községek gondoskodnak.

Betöltendő kiadó állás.
Tarcai postahivatalhoz pénztárkezelés és 

távirdához egy kiadónő felvétetik állandó al
kalmazásra, fizetés 50 pengő, ágyneműn kívül, 
belépés október 1-én. Pályázók szíves értesíté
sét kérem.

Kiadói állást keresnek.
Mindhárom szakban jártas postakiadó, al

kalmazást vállal október 1-től. Cím: Posta
kiadó, Hajdúböszörmény.

Érettségizett, szerény igényű fiatalember 
kisegítőnek ajánlkozik. Címe: „Kisegítőjelölt, 
Békéscsaba 2. Poste-restante”.

Kezdő kiadó, szerény díjazással állást vál
lal vidéki hivataloknál. Cím: Gratzer Ilona, Rá
kospalota 1.

Kezdő kiadónő szerény feltételek mellett 
keres olyan hivatalnál alkalmazást, ahol a ke

zelés minden ágát teljesen elsajátíthatná és 
nyugodt otthonra találna. Cím: Postakiadónő, 
Pusztavám.

Több évi gyakorlattal bíró kiadónő Buda
pestre, Szegedre vagy Debrecenben postames
teri hivatalhoz ajánlkozik, önállóan kezel. 
Címe: Szabó Mária, postakiadó, Gyulavári.

Mindenben teljesen jártas és szakképzett 
kiadónő állást keres. Szives megkereséseket: 
„Postakiadónő Hajdúnánás” címre kér.

Szakképzett kiadónő október 15-re alkal
mazást vállal nagyobb hivatalnál, fix fizetésre. 
Megkereséseket kér: Kiadónő, Tápiószecső
posta címre.

Postamesteri helyettesítést vállal. Szives 
megkeresést kér: Postamester, Kánya.

Telefon és távírdából vizsgázott, postake
zelésben teljes jártassággal bíró kiadójelölt, 
azonnalra állást keres. Szives megkeresést kér: 
Nyireö Olivia, Budapest, Gyulay Pál-u. 3. sz.,
III. em. 32.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KI ADJ A A MAGYAR K I R Á L Y I
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1930. OKTÓBER 3. 37. szám.

T A R T
Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek,
V áltozás a Csomagdíjszabásban.
A  „Távbeszélő meghívások“ és „Külön meghívá

sok“ új szabályai és a távolsági beszélgetések maximális 
i dő ta rtam ának m e gjjossz abbít ás a.

Az újévi postakönyvecskék megrendelése.
A  m. kir, postatakarékpénztár 1929. évi augusztus

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
I.

40.516.
A  Wienben, Garbai Sándor szerkesztésé

ben és a „Vorwärts”, bécsi magyar emigráns 
munkások kiadásában megjelenő „Előre” című 
magyarnyelvű folyóirattól a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a folyóiratot a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 30-án.
»

II.
40.517.

Az Őrtorony Biblia és Tractatus társaság 
kiadásában, Magdeburgban megjelenő „Evan
gélium” című kéthetenként megjelenő magyar- 
nyelvű folyóirattól a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a folyóiratot a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 30-án.
III.

40.518.
A Kassán a „Munkás” könyvkereskedés 

kiadásában és Barta Sándor szerzőtől megjelent 
„Csodálatos történet, Vagy mint fedezte fel

A L O M
havi forgalma,

Kinevezés és jellegadományozás.
Megbízás.
Pályázati hirdetm ény postamestéri állásra. 
K im utatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

William Cookendy polgári riporter a földet* 
amelyen él“, valamint ugyancsak Kassán, a 
„Munkás” kiadásában s Fábry Zoltán fordítá
sában megjelent, Pavel Dorochov: „Golgota” 
című könyvektől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezeket a könyveket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 30-án.

Változás a Csomagdíjszabásban»
40.044.

A hivatalok javítsák a Csomagdíjszabást 
az alábbiak szerint:

54—55. oldal, Belga Kongó: töröljék a „I. 
Posta útján” cím alattiakat és ragasszák he
lyébe az 1. sz. fedőlapot.

57. oldal, Brazília, a 6. hasábban I. a.) 1. út
iránynál „3 f” helyett 2 f-et, az I. a) 2. útirány
nál „4 f” helyett 3 f-et írjanak.

58. oldal, Brit-Bechuanaland, 1. útirány: az 
5 kg. súlyú csomag díja 11.70 P.

60. oldal, Brit India, I. 1. útirány: az 5 kg. 
súlyú csomag díja 6.70 P.

65. oldal, Chile: a 7. hasábban töröljék: 
„Térj.”

77. öldal, Észtország; a 2. útirányon ezen
túl 15 és 20 kg. súlyú csomag is küldhető, mely
nek díja: 11.10 és 15.15 P.
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80. oldal, Francia Guinea: a 7. hasábban a 
* jegyzetből töröljék: „Faranah,” — és írják 
betűrendi helyére: „N’Zérékoré” helynevet.

83. oldal, Görögország, I. alatt a 7. hasábba 
írják be: „Utánv. 7000 drachma. Az utánv. for
galomban résztvevő görög postahivatalok név
sorát 1. P. R. T. 1929—27.”

96. oldal, Kína: az 1. hasábban a b) és c) 
alattiak helyébe írják: ,,b) Yünnan *** és 
Kweichow tartományban fekvő helyekre,” és 
,,c) Kweichow tartományban fekvő helyekre.”

104. oldal, Martinique: a 7. hasáb 7—8. so
rában zárójel közti megjegyzés helyett írják: 
„A díjak 2—10 francia frankig terjednek a ren
deltetési hivatal távolsága szerint.”

114. oldal, Olaszország: az 1. hasáb 2. so
rában },és” helyett írjanak vesszőt és a 3. sor
hoz írják hozzá: „és a Vatikánváros állammal."

123. oldal, Perzsia (folyt.), f) és g) pontok 
és a hozzátartozó kimutatás helyébe ragasszák 
be a 2. sz. fedőlapot.

124. oldal, Portugál, II.: a * jegyzet utolsó 
sorában „10 kg” helyett írják: 5 kg; az J) jegy
zet szövege helyébe írják: *) 1, illetőleg 5 kg 
súlyú terjedelmes csomagokért is ugyanolyan 
díj jár, mint a 10 kg. súlyú terjedelmes cso
magért.

133. oldal, Sziám (folyt.), d): az 1, 5 és 10 
kg súlyú csomag díja 5.30f, 8.05 és 13.85 P.

137. oldal, Tanganyika terület, a) 1. alatt 
az 1. hasábban felsorolt helyek közé írják be
tűrendi helyére: Kamachuma, Mabuki.

138. oldal, Tanganyika terület: d) alatt az
1. hasáb 4. sorában ,,d)” helyett írják: c).

140. oldal, Törökország, az 1. hasábban: a) 
alatt írják betűrendi helyére: Alpullu és Uzun- 
köprü helyneveket; a b) alattiak helyett írják: 
,.b) ázsiai Törökországnak a 7. hasábban alatt 
felsorolt hivatalaihoz”. Uj c) pontként ragasz
szák be a 3. sz. fedőlapot. A 7. hasábban ” alatt 
felsorolt helynevek közé írják: I?él.

154, oldal, Kínai postahivatalok névsorába 
írják be: „Hailun.. .  Heilungkiang (Ki Hei). 
214. oldal, Szudán (Egyiptomi): postahivatalok 
jegyzékének címiratát módosítsák a követke
zőre: Értéknyilvánítással ellátott és utánvételes 
csomagok . . .  stb.

225. oldal, Törökország: a 2. hasábban levő 
cím helyébe írják: Administration centrale, 
Direction de contrőle et de comptabilité ä 
Istamboul.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 30-án.

A „Távbeszélő meghívások“ és „Külön meg
hívások“ új szabályai és a távolsági beszélge
tések maximális időtartamának meghosszab

bítása.
39.176.

A távbeszélő meghívásra és a külön meg
hívásra, valamint a távolsági forgalomban vál
tott beszélgetések maximális időtartamára vo
natkozólag folyó évi október hó 1-jétől úgy a 
belföldi, mint a nemzetközi forgalomban a kö
vetkező szabályok érvényesek:

Távbeszélő meghívás.
(Avis d’appel.)

1. A meghívásnak az a célja, hogy azzal 
valakit, vagy azzal egy épületben (telken) lakó 
helyettesét nyilvános állomás útján beszélge
tésre hívjanak.

2. A meghívás díja a kapcsolatos beszél
getés díjazási időszakában folytatott közönsé
ges, 3 perces beszélgetés díjának harmadrésze, 
60 fillér díjminimummal. Ha tehát a meghívás
sal bejelentett beszélgetés az erősforgalmú 
órákban nyert lebonyolítást, úgy a meghívás 
díját is az erősforgalmú órák díjszabása alap
ján kell kiszámítani, ha pedig a gyengeforgalmú 
órákban, úgy ennek a díjszabása alapján.

A belföldi forgalomban vasárnap és Szent 
István király napján kért meghívásért 40 fillér 
pótdíj jár.

3. Ha a meghívást beszélgetés nem követi, 
a meghívásért az annak továbbítása idején ér
vényes díjazási időszakban folytatott közönsé
ges, 3 perces beszélgetés díjának harmadrészét 
kell számítani 60 fillér díjminimummal.

4. Ha a meghívással kapcsolatos beszélge
tés bejelentése nyilvános állomásról az erős- 
és gyengeforgalmú órák határidejét megelőző 
3 órán belül történik, a hivatalok a beszélgetés
nek és a meghívásnak a díját mindig az erős
forgalmú órák díjszabása szerint szedjék be 
s ha a beszélgetés a gyengeforgalmú órákban 
nyerne lebonyolítást, a különbözeiét a félnek 
utólag térítsék vissza.

5. A meghívásnak csak a következő adato
kat kell tartalmaznia:

a) a hívó fél nevét és esetleg hívószámát is;
b) a hívott félnek, esetleg helyettesének ne

vét és ezek teljes címét;
c) esetleg annak az időnek megjelölését,
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melynek elérésével a bejelentés törlendő, vagy 
pedig annak az időköznek a megjelölését, ame
lyen belül az összeköttetést létesíteni nem kell. 
(A meghatározott időre való meghívás tehát 
megszűnik.)

6. A meghívást ugyanúgy kell kézbesíteni, 
mint a táviratot.

7. Ha a hívott fél a táviratok ingyenes kéz
besítési körzetén kívül lakik (a hívott központ 
hivatalának külterületén vagy külső kézbesítő 
kerületében), a meghívás után a Távbeszélő- 
Díjszabás”-ban közölt küldöncdíjat is fel kell 
számítani. E küldöncdíjat mindig a hívóféltől 
kell beszedni és a meghívást ily esetben „Kül
dönc fizetve” (Exprés payé) jelzéssel kell to
vábbítani.

8. Ha a hívó fél nem tudná, hogy a meg
hívás milyen módon kézbesíthető, a felvevő
hivatalnak figyelmeztetnie kell őt arra, hogy 
külterületen, vagy külső kézbesítési kerületben 
való kézbesítés esetén küldöncdíjat kell majd 
fizetnie. Arra is figyelmeztetni kell a hívó felet, 
hogy oly esetekben, mikor a címzett nem lakik 
az ingyenes táviratkézbesítés körzetén belül, a 
posta mindent megtesz az ügy érdekében, de az 
idejében való kézbesítésért felelősséget nem 
vállal.

9. Ha valamely hivatal oly meghívást kap 
kézbesítés végett, melynek címzettje az ingye
nes táviratkézbesítés körzetén kívül lakik, a 
meghívás azonban nincs a „Küldönc fizetve” 
(Exprés payé) jelzéssel ellátva, a meghívást 
nem kézbesíti, hanem erről a felvevőhivatalt ér
tesíti. Ha hívó fél ilyen esetben a küldöncdíjat 
megfizetni nem akarja, a beszélgetés bejelenté
sét törölni kell, a meghívás díja azonban ily 
esetben is esedékes.

10. Ha a rendeltetési hivatal arról értesül, 
hogy a hívott fél (vagy helyettese) egy másik 
hálózathoz tartozó nyilvános vagy előfizetői 
állomáson található, erről a hívó felet a beszél
getés törlése mellett értesíteni kell. Ha a hívó 
fél erre a másik hálózatba szóló beszélgetést 
jelentene be, ezt új bejelentésnek kell tekinteni.

11. Ha a rendeltetési hivatal arról értesül, 
hogy a hívott fél (vagy helyettese) nem tud, 
vagy nem akar beszélni, erről a hívó felet, amily 
gyorsan csak lehet, értesíteni, a beszélgetést 
pedig törölni kell.

12. Ha a rendeltetési hivatal arról értesül, 
hogy a hívott fél (vagy helyettese) a beszél
getés lebonyolítására hozzávetőlegesen számí

tott időben beszélni nem tud, erről a hívó felet 
haladéktalanul értesíteni kell. Egyébként, mi
helyt a rendeltetési hivatal közölheti, hogy a 
hívott fél (vagy helyettese) mely időponttól 
kezdve tud beszélni, ezt az időt a hívó féllel 
közölni kell.

13. Ha a meghívás kézbesítése valamilyen 
okból nem történhetett meg, erről a hívó felet 
értesíteni és a beszélgetést törölni kell.

14. Ha abban az időben, amelytől kezdve a 
hívott fél a beszélgetésre kész, a beszélgetés 
még nem került volna sorra, a beszélgetés meg
tartja rendes rangsorát. Ha azonban a beszél
getés már sorra került volna, a beszélgetést osz
tályának megfelelően a már előkészített beszél
getések után kell sorozni.

15. Ha a nyilvános állomáson történt jelent
kezés után a hívott fél (vagy helyettese) még az 
előzetes felcsengetés előtt (lásd a 17. pontot) 
bejelenti, hogy a beszélgetésre tovább várni 
nem tud, erről a hívó felet a beszélgetés tör
lése mellett értesíteni kell.

16. A meghívással kapcsolatos beszélgetés 
bejelentése a korábban záró hivatal zárórájáig 
érvényes. Ha az összes érdekelt hivatalok foly
tonos szolgálatot tartanak, a 22 óráig átvett 
meghívással kapcsolatos beszélgetést, ameny- 
nyiben a hivatalokat nem értesítették volna 
arról, hogy a beszélgetés éjfél és 8 óra közt is 
lebonyolítható, 24 órakor törlik, a 22 és 24 óra 
közt átvett meghívással kapcsolatos beszélge
tést a következő nap reggel 8 órakor törlik.

17. Mihelyt a meghívással kapcsolatos be
szélgetést közvetlenül megelőző beszélgetés 
megkezdődött, az indító és rendeltetési közpon
tok a hívó és hívott állomásokat értesítik, hogy 
a meghívással kapcsolatos beszélgetés néhány 
perc múlva sorra kerül, valamint arról is, hogy 
az érdekelt személyek legyenek készen a be
szélgetésre (előzetes felcsengetés).

18. A meghívás díját illetőleg a külön kül
dönccel való kézbesítésért fizetendő díjat a kö
vetkező két esetben nem kell beszedni:

a) ha szolgálati hibából a meghívás kézbe
sítése nem történt meg;

b) ha a meghívás kézbesítése után az össze
köttetés az áramkörökön, vonalakon vagy be
rendezéseken előállott zavar miatt nem volt lé
tesíthető.

19. Ha a hívó a meghívással kapcsolatos 
beszélgetés bejelentését akkor törölteti, mikor 
a meghívás továbbítása már megkezdődött, a
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meghívás díja esedékes; a rendeltetési hivatalt 
a törlésről értesíteni kell. A törlés megtörtén
tét a hívott féllel, ha a nyilvános állomáson jelen 
van vagy ott később jelentkezik, közölni kell. 
Ha a hívó fél azt kívánná, hogy a hívott felet 
a törlésről lakásán értesítsék, úgy újból be kell 
szedni tőle a meghívásért járó díjat és esetleg 
a külön küldönccel való kézbesítésért járó kül
döncdíjat is.

20. Ha a külterületen vagy külső kézbesítési 
kerületben a meghívást külön küldönccel kérték 
kézbesíteni, de a küldönc még nem indult el, 
akkor, amikor a törlésről a rendeltetési hivatal
lal értesül, a küldöncdíjat nem kell beszedni, 
illetőleg ha azt már beszedték, vissza kell té
ríteni.

Külön meghívás.
(Préavis.)

21. A külön meghívásnak az a célja, hogy 
a hívott előfizetői állomást előre értesítsék, hogy 
a hívó fél melyik nevezett személlyel vagy pe
dig melyik megjelölt mellékállomással kíván be
szélgetést folytatni.

22. A hívó fél a megnevezett személy tá
volléte esetére helyettest is jelölhet meg. Ha 
helyettest nem jelölne meg, úgy szabadságában 
áll egy második előfizetői állomást is megje
lölni, melyen a megnevezett személyt esetleg 
meg lehet találni.

23. A külön meghívás díja a külön meghí
vással bejelentett beszélgetés díjazási idősza
kában folytatott közönséges, 3 perces beszél
getés díjának harmadrésze, 60 fillér díjmini
mummal. Ha tehát a külön meghívással beje
lentett beszélgetés az erősforgalmú órákban 
nyert lebonyolítást, úgy a külön meghívás díját 
is az erősforgalmú órák díjszabása alapján kell 
kiszámítani, ha .pedig a gyengeforgalmú órák
ban, úgy ennek a díjszabása alapján.

A belföldi forgalomban vasárnap és Szent 
István király napján kért külön meghívásért 
40 fillér pótdíj jár.

24. Ha a külön meghívást beszélgetés nem 
követi, a külön meghívásért az annak továbbí
tása idejében érvényes díjazási időszakban 
folytatott közönséges, 3 perces beszélgetés dí
jának harmadrészét kell beszedni, 60 fillér díj
minimummal.

25. Ha a külön meghívással kapcsolatos be
szélgetés bejelentése nyilvános állomásról az

erős- és gyenge!orgalmü órák határidejét meg
előző 3 órán belül történik, a hivatalok a be
szélgetésnek és a külön meghívásnak díját min
dig az erősforgalmú órák díjszabása szerint 
szedjék be s ha a beszélgetés a gyengeforgalmú 
órákban nyer lebonyolítást, a különbözetet a 
félnek utólag térítsék vissza.

26. A külön meghívásnak csak a következő 
adatokat kell tartalmazniok:

a) a hívó fél nevét és esetleg hívószámát is;
h) a hívott személynek (esetleg helyettesé

nek) avagy a megjelölt mellékállomásnak meg
felelő megjelölését;

c) esetleg annak az időnek megjelölését, 
melynek elérésével a beszélgetési bejelentés 
törlendő, vagy annak az időköznek a megjelö
lését, melyben belül az összeköttetést létesíteni 
nem kell.

27. A rendeltetési hivatal, mihelyt a külön 
meghívást átvette, az érdekelt előfizetői állo
máson, illetőleg állomásokon érdeklődik az 
iránt, hogy a hívott személy vagy helyettese, 

•illetőleg a kijelölt mellékállomás kész-e a beszél
getésre s egyúttal hozzávetőlegesen jelzi azt az 
időt, melytől kezdve a beszélgetés létesíthető.

28. Ha a hívott előfizetői állomás a külön 
meghívás átvételekor közli, hogy a hívott sze
mély vagy helyettese, illetőleg a kijelölt mellék- 
állomáson akárki hajlandó a beszélgetésre, a 
rendeltetési hivatalnak ezt az irányútó hivatal
lal azonnal közölnie kell. Ez utóbbi az össze
köttetést sorrakerülésekor kapcsoltatja.

29. Ha a rendeltetési hivatal arról értesül, 
hogy a hívott személy' (vagy helyettese) ugyan
azon helyi hálózat valamelyik másik állomásán 
található, ebben az esetben úgy kell eljárni, 
mintha az összeköttetést az utóbbi állomással 
kérték volna.

30. Ha a rendeltetési hivatal arról értesül, 
hogy a hívott személy vagy helyettese valame
lyik másik helyi hálózatnak megjelölt előfizetői 
állomásán található, ezt a hívó fél tudomására 
kell hozni, magát az eredeti bejelentést pedig 
törölni kell, hacsak a hívó fél késznek nem nyi
latkozik arra, hogy a hívott személy távolléte- 
ellenére is az eredetileg hívott állomással be
szél. Ha a hívó fél at értesítés után a másik 
hálózatba szóló beszélgetést jelentene be, azt 
új bejelentésnek kell tekinteni.

31. Ha a rendeltetési hivatal arról értesül, 
hogy a hívott személy vagy a kért mellékállo
más nem tud, vagy nem akar beszélni, erről a
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hívó felet, amily gyorsan csak lehet, értesíteni 
és a beszélgetést törölni kell.

32. Ha a hívott állomás azt közli, hogy a 
hívott személy vagy a kijelölt mellékállomás a 
beszélgetés váltására hozzávetőlegesen jelzett 
időben beszélni nem tud, erről a hívó felet ha
ladéktalanul értesíteni kell. Egyébként, mihelyt 
a hívott állomás a rendeltetési hivatal felszólí
tására közölni tudja, hogy a hívott személy 
vagy a kijelölt mellékállomás, mely időponttól 
kezdve ‘kész beszélni, ezt az időt a hívó féllel 
azonnal közölni kell.

33. Ha semmiféle felvilágosítást sem lehetne 
kapni arra nézve, hogy a hívott személlyel mely 
időponttól kezdve lehet beszélni, a rendeltetési 
hivatalnak óránként legalább egyszer (kivéve 
az éjjeli szolgálat óráit), érdeklődnie kell a hí
vott személy esetleges visszatérése iránt. Mi-, 
helyt a rendeltetési hivatalnak ezt sikerült meg
állapítania, erről a hívó felet haladéktalanul ér
tesíteni kell.

34. Ha abban az időpontban, melytől kezdve 
a hívott személy a beszélgetésre kész, a beszél
getés még nem került volna sorra, a beszélgetés 
megtartja rendes rangsorát. Ha a beszélgetés 
már sorra került volna, a beszélgetés osztályá
nak megfelelően a már előkészített beszélgeté
sek után sorozandó.

35. Ha a beszélgetésre való hajlandóság 
közlése után a hívott fél még az előzetes fel
csengetés előtt (lásd a 38. pontot) kijelentené, 
hogy tovább várni nem tud, vagy pedig a be
szélgetés elhalasztását kérné, az első esetben 
erről a hívó felet, amily gyorsan csak lehetsé
ges, a beszélgetés törlése mellett értesíteni kell, 
a második esetben pedig a 32. pontban foglaltak 
érteltnében kell eljárni.

36. A külön meghívással kapcsolatos be
jelentés a rövidebb szolgálatot tartó hivatal 
zárórájáig érvényes. Ha az összes érdekelt hi
vatalok folytonos szolgálatot tartanak, a 22 
óráig átvett külön meghívással kapcsolatos be
jelentést, amennyiben a hivatalokat nem érte
sítették volna arról, hogy a beszélgetés éjfél 
és 8 óra közt is folytatható, 24 órakor törlik; 
a 22 és 24 óra közt átvett külön meghívással 
kapcsolatos beszélgetés bejelentését a követ
kező nap reggel nyolc órakor törlik.

37. Ha a külön meghívásnak a hívott elő
fizetői állomáshoz való továbbításakor ez 
utóbbi a felcsengetésre nem felelne, néhány

perc múlva a felcsengetést meg kell ismételni; 
ha ez akkor sem vezetne eredményre, az első 
felcsengetéstől számított fél óra múlva az állo
mást harmadszor is fel kell csengetni. Ha ez 
utolsó felcsengetés is eredménytelen marad, 
erről a hívó felet értesíteni kell. Ha a hívó fél 
nem töröltetné a beszélgetés bejelentését, az a 
36. pontban megállapított határidőig érvényes 
marad; ennek leteltéig a rendeltetési hivatal is
mételten felcsengeti a hívott állomást. Ha az ál
lomásról válaszoltak, az összeköttetés létesíté
sénél a 27—34. pontokban ismertetett eljárást 
kell követni.

38. Mihelyt a külön meghívással bejelentett 
beszélgetést közvetlenül megelőző beszélgetés 
megkezdődött, az indító és rendeltetési közpon
tok a hívó és hívott előfizetői állomásokat ér
tesítik, hogy a külön meghívássai bejelentett 
beszélgetés néhány perc múlva sorraicerül s 
közlik velük, hogy az érdekelt személyek legye
nek készen a beszélgetésre (előzetes felcsenge
tés). Ha ekkor, illetőleg a beszélgetés megkez
désére való felcsengetéskor a hívóit előfizetői 
állomásról azt közölnék, hogy a hívott személyt 
abban a pillanatban nem találják, erről a hívó 
felet a beszélgetés törlése mellett értesíteni kell 
s csak a külön meghívás díja számítandó fel.

39. Ha az előzetes felcsengetéskor a hívott 
előfizetői állomás a beszélgetésre kész, úgy 
ennek az előfizetői állomásnak, mint a hívó ál
lomásnak áramköre az indító, illetőleg a ren
deltetési hivatallal összeköttetésben marad és a 
beszélgetést kapcsolják.

40. A külön meghívásért járó külön díjat 
a következő két esetben nem kell beszedni:

a) ha szolgálati hibából a külön meghívás 
továbbítása nem történt meg;

%

b) ha a külön meghívás átvétele után az 
összeköttetés az áramkörökön, vonalakon vagy 
a berendezéseken előállott zavar miatt nem volt 
létesíthető.

41. Ha a hívó fél a külön meghívással kap
csolatos beszélgetést akkor törölteti, mikor a 
külön meghívás továbbítása már megkezdődött, 
a külön meghívás díja azért esedékes. Ebben az 
esetben a rendeltetési hivatalt a törlésről ér
tesíteni kell, mely viszont a hívott állomást 
értesíti.

42. Külön meghívás folyó évi október hó 
1-jétől a Nagybritanniával való forgalomban is 
kérhető.
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Kezelési szabályok.
43. Úgy a meghívással, mint a külön meg

hívással bejelentett beszélgetést, "ha sorra kerül, 
csak akkor kell kapcsolni, ha a beszélgetést 
irányító hivatalt (bureau directeur) értesítették, 
hogy a hívott személy már beszélgetésre jelent
kezett. Irányító hivatal (bureau directeur) alatt 
a belföldi forgalomban a gyűjtő-, illetőleg kap
csolóközpontot, a nemzetközi forgalomban pe
dig, közvetlen összeköttetés esetén a hívó ol
dalon levő kicserélőhivatalt, közvetítéssel kap
csolt beszélgetés esetén pedig a külföldi köz
vetítőhivatalt kell érteni.

A meghívással bejelentett beszélgetések 
létesítésénél az eljárás a következő:

44. A meghívást nem kell a beszélgetések 
közé besorozni, hanem hivatalról-hivatalra 
„Meghívás” (Avis d’appel), esetleg „Meghívás 
küldönc fizetve” (Avis d’appel, exprös payé) 
jelzéssel a lehető leggyorsabban kell tovább
adni. Ugyanúgy kell továbbadni a meghívásokra 
vonatkozó egyéb szolgálati értesítéseket (meg
jelöléseket) is. A rendeltetési hivatal ezeket a 
címzettnek kézbesítendő űrlapra írja.

45. A beszélgetést irányító kezelőnek a 
meghívás továbbításakor hozzávetőlegesen je
leznie kell azt az időt, amelytől kezdve a be
szélgetés sorrakerülhet.

46. Mihelyt a hívott személy (vagy helyet
tese) a nyilvános állomásnál jelentkezik, avagy 
bejelenti, hogy egy általa megjelölt előfizetői 
állomáson várja az összeköttetést, erről a ren
deltetési hivatalnak az irányítóhivatalt haladék
talanul értesítenie kell. Az irányítóhivatal erre. 
ha a beszélgetés sorra kerül, létesíti az össze
köttetést. Abban az esetben, ha a hívott sze
mély az összeköttetést valamely előfizetői ál
lomáson várja, a külön meghívások létesítésé
nél megállapított rendelkezések szerint kell 
eljárni.

A külön meghívással bejelentett beszélgetések 
létesítésénél az eljárás a következő:

47. A külön meghívást nem kell a beszélge
tések közé besorozni, hanem hivatalról-hiva
talra „Külön meghívás“ (Préavis) jelzéssel a le
hető leggyorsabban kell továbbítani. Ugyanúgy 
kell továbbadni a külön meghívásokra vonat
kozó egyéb szolgálati értesítéseket (megjelölé
seket) is. Mindazonáltal a hívó fél nevét és

hívószámát vagy ezek egyikét csak akkor kell 
továbbítani, ha a hívó ezt kifejezetten kéri.

48. A beszélgetést irányító kezelőnőnek a 
külön meghívás továbbításakor hozzávetőlege
sen jeleznie kell azt az időt, melytől kezdve a 
beszélgetés sorrakerülhet.

A távolsági beszélgetések maximális tartamának 
meghosszabbítása.

49. Úgy a belföldi, mint a nemzetközi tá
volsági távbeszélőforgalomban egyelőre kísér
letképpen a magánbeszélgetések maximális tar
tama az eddigi 6 perc helyett a folyó évi októ
ber hó 1-től kezdve 12 perc.

50. Ez a rendelkezés a belföldi forgalomban 
az erősforgalmú órákban, az állami beszélgeté
sekre is érvényes. A gyengeforgalmú órákban 
az állami beszélgetések, úgymint eddig, ezután 
is 15 percig tarthatnak.

Átmeneti intézkedések.
51. A meghívások és külön meghívások új 

díjazása a Szerb-Horvát-Szlovén királysággal 
váló forgalomban csak a folyó évi november hó 
1-én, a Romániával való forgalomban pedig 
csak később lép életbe. Az ezekkel az orszá
gokkal való forgalomban tehát a meghívások 
és külön meghívások díja egyelőre az erősfor
galmú órákban folytatott közönséges 3 perces 
beszélgetés (díjegység) egyharmada.

A beszélgetések maximális tartamának 
meghosszabbítására vonatkozó új szabályok a 
Szerb-Horvát-Szlovén királysággal szintén csak 
folyó évi november hó 1-én lépnek életbe, a 
Romániával való forgalomban pedig egyelőre a 
régi szabályok maradnak érvényben.

Amennyiben a beszélgetési időtartamnak 
12 percre történt meghosszabbítása egyes áram
körökön nehézséget okozna, ezt az érdekelt hi
vatalok előttes igazgatóságuknak azonnal je
lentsék. Az igazgatóságok a hivatalok jelen
téseit alaposan vizsgálják meg, nevezetesen ál
lapítsák meg, hogy a forgalmi nehézségek nem 
kezelési szabálytalanságokból származnak-e? 
Igenlő esetben ezek megszüntetése iránt intéz
kedjenek, ha pedig a nehézséget a beszélgetések 
időtartamának meghosszabbítása okozza, a be
rendezések bővítése iránt tegyenek megfelelő 
javaslatot.

A kir. hivatalok a „Távbeszélő-Díjszabás”- 
ban a 8. oldalon B. 3. pont és a 9. oldalon a 6.
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pont szövegét (meghívás és külön meghívás), 
valamint a „Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbe
szélő- és Rádió-Díjszabás” 99. oldalon a harma
dik bekezdés és 100. oldalon a 6. pont szövegét 
megfelelően helyesbítsék. A „Távbeszélő-Díj
szabás” 19. oldalán és a „Posta-, Táviró-, Táv
beszélő- és Rádió-Díjszabás” 107. oldalán 
„Nagybritanniá”-nál a külön szolgálatok felso
rolásában a Külön meghívás- (préavis-)nái 
„nem kérhető” kitétel helyett írják „kérhető”.

A meghívások és külön meghívások új sza
bályaival kapcsolatban a fenti rendelet számát 
Tb. Ü. Sz. 52. §-nál, a beszélgetések maximális 
tartamával kapcsolatban pedig a Tb. Ü. Sz. 37. 
§. 6. pontjának második bekezdésénél, úgyszin
tén a 45. §. 2. pontjánál jégyezzék elő. A P. R. 
T. 1926. évi 50. számában közzétett ad. 35.804. 
számú rendeletben foglaltak érvényüket vesz
tik. A Tb. Ü. Sz. szövegének helyesbítése iránt 
külön pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 28-án.

Az újévi postakönyvecskék megrendelése.
36.742.

Felhívom a hivatalokat, hogy az 1930. évre 
szóló újévi postakönyvecskék megrendelését 
mielőbb gyűjtsék össze és közvetlenül a m. kir. 
posta központi anyagraktárától legkésőbb folyó 
évi november hó 10-ig rendeljék meg. A később 
beérkező megrendelések csak annyiban vehe
tők figyelembe, amennyiben még készlet áll az 
anyagraktár rendelkezésére.

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 1930. évi január hó
10-ig tartoznak beszedni s hivatalos postautal
vánnyal a központi anyagraktár címére bekül
deni. Az utalványszelvényen fel kell tüntetni a 
hivatal nevét s a kapott könyvecskék darab- 
számát.

Figyelmeztetem az érdekelt személyzetet, 
hogy a központi anyagraktárból rendelhető új
évi könyvecskéken kívül más kiadású újévi kö
szöntőket, üdvözlőjegyeket stb. a felek között 
kiosztani nem szabad. Ha ez mégis előfordulna, 
akkor köteles a hivatalvezető (postamester) 
ezek szétosztását azonnal beszüntetni s erről 
a lefoglalt köszöntő egy példányának csatolása

mellett, felettes igazgatóságához jelentést tenni.
Az igazgatóságok ellenőrizzék, hogy az 

egyes hivatalok a beszerzés körül miként jár
nak el.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 25-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi 
augusztus havi forgalma.

7.172/eln.
A takaréküzletben a betétek összege 

496.022 P-vel haladta túl a visszafizetések ösz- 
szegét. A betétek állománya ezzel 1929. évi 
augusztus hó végén 51,950.648 P 23 fillért tett 
ki. A különleges takarékbetétek álladéka a fenti 
álladókban 7,655.353 P 05 fillérrel szerepel. A 
betevők száma e hóban 4.191-gyel gyarapodott 
s összes számuk e hó végén 1,373. 768 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ösz- 
szegét 18,355.287 P 12 fillérrel múlta felül a 
visszafizetések összege. A csekkbetétek állo
mánya ezzel 1929. évi augusztus hó végén 
152,297.338 P 09 fillért tett ki. A csekkszámla- 
tulajdonosok száma e hóban 44-gyel növekedett 
s a fennálló csekkszámlák száma e hó végén 
43.499 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,135.697 tétel s 
1.332,522.736 P 08 fill., összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 204,247.986 P 32 fill, 
volt.

Az értékpapírüzletágban 1929. évi augusz
tus hó végéig kiállíttatott 271.566 járadékköny
vecske, forgalomban volt e hó végén 91.485 drb. 
Az intézet értékpapírállománya különféle ér
tékpapírokban és záloglevelekben 1929. évi 
augusztus hó végén 59,066.490 P 71 fill, névér
téket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 177.102 drb. új zálogfelvétel 
volt 4.691.626 P kölcsönnel és 159.215 drb. zá
logkiváltás 3,875.957 P kölcsönvisszafizetéssel.

A zálogálladék 1929. évi augusztus hó végén 
850.296 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
23,792.080 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.405 drb., kényszerárverésre pedig 
6.666 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott Összes 7.443 drb. A befolyt vé
telár 161.231 P 47 fill. volt.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 24-én.
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Kinevezés és jelíegadományozás.
40.282.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a posta fogalmazási tisztviselői
nek létszámában Koltai Gyula postaigazgatót 
postafőigazgatóvá az V. fizetési osztályba és 
Keller Dezső postaigazgatói címmel és jelleggel 
felruházott postatanácsost postaigazgatóvá a
VI. fizetési osztályba kinevezem, továbbá a 
posta műszaki tisztviselőinek létszámában 
Fodor Gyula posta műszaki főigazgatói címmel

felruházott posta műszaki igazgatónak az V. fi- 
zetési^osztály jellegét adományozom.

Kelt Gödöllőn, 1929. évi szeptember hó 23. 
napján. Horthy s. k.

Bad János s. k.

Megbízás.
40.042.

Stokker Lajos postafelügyelő (6) megbiza- 
tott a tapolcai postahivatal vezetésével.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 27-én.

Pályázati hirdetmény.
39.398.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjgyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

É vi já r a n d ó s á g s . á l l í t
'C3<73
'O
-4-1
C3

A  p o s ta -  
h iv a ta l  
n e v e

é s  o s z tá ly a

<D
F e n ta r tá s i k ö l t s é g

T> >1•Ti G 2  >1 'OJD'S3
%  ’Si)
<U r j  ^

SÍS3 O
3 3
4-> O

O
'CD
O

>>ruo<D
a

'C3

e g y é b  
fo g la lk o 

zás n é lk ü l

m á s  f o g 
la lk o z á s  
m e ll e t t

'C3
'C3S3 '<3 C/5

O '<s5
"2 03N
'O *c3 O-

>

cr.
"o
>'Cá

m ily e n
já r a tta l

n
ap

on
ta

h
á

n
y

sz
o

es
et

le
g 

m 
nd

ő 
ki

se
b 

r'e
lv

ism
er

e J e g y z e t

o - x
CU 1 5 > P f P f p p Km

>
A  s z á l l í t á s t

>) a tó t s z e n tm á r to n i
rtící

, o

p o s ta h iv a ta  
lá t ja  e l

P
éc

s

S3cn
-4—1
'O

Cl< Z
al

a

ONh- 1 i 1 I 1 1 1 1 1

Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta-Rendietek 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 1929. évi október hó 25-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 23-án.
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K im u t a t á s
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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törlés okan e v e állása születési helye 
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B
ud

ap
es

t

Bayer Klára kiadó
Balassa
gyarmat

1904.
Buják Bujáki postamesterré 

neveztetett ki

QJ
ft
C3T3
P

c a

Gyulay Fodor 
Dánielné

szül. Risek Erzsébet
kiadó

Pócsmegyer-
Leányfalu

1896.
Pócsmegyer-

Leányfalu
Pócsmegyer-leány- 

falusi postamesterré 
neveztetett ki
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Nagy Olga kiadó Nagybátony
1908. Budapest 502. Meghalt
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Papp Ilona kiadó
Székes-
fehérvár

1888.
Csór Csőri postamesterré 

neveztetett ki
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Szikora Ilona kiadó Budapest
1897. Budapest 24. Kosdi Postamesterré 

neveztetett ki
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Török Erzsébet kiadó Isaszeg
1905. Isaszeg Férjhezmenetele 

folytán lemondott
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Papp István kiadó Kiskunmajsa
1907. Üllő Bizalomvesztés
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Horváth József kiadó
Kunszent-

miklós
1885.

Üllő önként lemondott

Pé
cs Takács Mária kiadó Magyarkeszi

1905. Kocsola Meghalt
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Betöltendő kiadói állások.
Szabadszállás postahivatal mindenben gya

korlott kiadót keres. Javadalmazása: lakás és 
havi 120 pengő.

Október 15-ére mindhárom szakban teljes 
gyakorlattal bíró, komoly és szerény kiadó, fix- 
fizetéssel felvétetik. Ajánlatokat kér: Kellner 
Gyula postamester, Szob, Hont megye.

Kocsola, Tolna m. postahivatal, szerény 
kiadónőt keres, aki kisebb hivatalnál volt alkal
mazásban és ott önállóan is kezelt és a számadá
sok készítéséhez is ért. Fizetése havi 40 pengő, 
teljes ellátás (mosás és ágynemű nélkül). Az ál
lás azonnal elfoglalható.

Kiadói állást keres.
Szakképzett, többéves kiadónő, állást vál

lal. Helyettes, Szántód, Somogy m.
14 évi szolgálattal bíró kiadó, ki mindhá

rom szakban teljes gyakorlattal bír, azonnal ál
lást vállal. Szíves megkeresést kér: Zádoriné, 
Kápolnásnyék, Fejér megye.

Mindhárom szakban teljesen jártas kiadó, 
szerény igényekkel, sürgősen helyettesítést vál
lal. Kisegítő helyettesítését is elvállalja, mert 
kiadói igazolványa lejár. Ajánlatokat munka
kör és a helyettesítési időtartam megjelölésével 
kéri Kenessey Gizella kiadó, Szalkszéntmárton, 
Pest megye.

10 évi gyakorlattal bíró, önálló hivatalveze
tés és számadástételre képes, róm. kath., szolid 
úrileány, postamesternő mellé kisegítőnek ajánl
kozik. Megkereséseket posta Csapod címre kér.

Szerényigényü, mindhárom szakban telje
sen jártas kiadónő, október 15-ére alkalmazást 
vállal, lehetőleg Budapesthez közel. Szives meg
keresést kér „Postakiadónő” Debrecen 4.

Gyakorlott postakiadó, október 15-re állást 
keres, megkeresést Vincze Dezső, Tatabánya 
címre kér.

Szerényigényű postakiadó, alkalmazást 
keres, esetleg helyettesítést is vállal. Szíves 
megkereséseket „Postakiadónő” Mátraballa 
címre kér. .

3

Fővárosi nyom da rt., Budapest, Ví., Lovag-utca 18. i—  Felelős v.: Duchon J.





Melléklet a P. R. T. 1929—37. számban közölt 40.044 sz. rendelethez.

1. sz. fedőlap (a Csomagdíjszabás 55. oldalához).
1 2 3 4 5 6 7

B e lg a -K o n g ó 1)
45f

1 szál. 3 cs.
(St) (ideértve: a A uszt. v. 1 3 | a \  d) és e) a la tti helyekre :
Tanganyika terű Cseh-Szl.,

70
1
J-560

1

4 f
125 em; 55 dm3 b) és c) alatti 
helyekre : 105 cm ; 54 dm3.le ihez tartozó Ru N ém et, 5 5

anda és Urundi) 
I. P osta útján.

a) az összes he
lyekre.

Belgium 
(via A n t
w erpen—■ 
Banana)

10 9 95 *) A cím zettől a 4. hasábban 
fe ltü n te te tt díjakon felül kü
lön d íja t szednek be. Csak 
erős fa- vagy bádogdobozba

b) Haut-Luapula, A uszt. v. 1 9 45f | burkolt csomag vehető fel.
Lulua és Lomani Cseh-bzi.,

'X 17 55 1 3 f Á rucsom agokhoz szám lát
kerületekben levő N em et,

( kell csatolni.
h e ly ik re  (kivéve Belgium, 5 25 20 1
Lomaniban fekvő N brit., Del-
Kisengwa-t). afrikai

Unió,
Rhodesia

e) Ituri kerületben A uszt., v. 1 6 7 0f
levő helyekre. Cseh-Szl.,

Ném et, 3 9 95 1 3 fBelgium, 
angol hajó 5 12 20 r ~

I
Aden-ig, 
K enya és 
Uganda.

10 21 65 /

d) Bas-Uele. Haut- A uszt., 1 4 10
jsöOU ele és Ituri ke- Olasz, 3 f

rü letben  levő he- Egyiptom , 5 9 15
lyekre. Szudán

e) R uanda és Auszt., i 6 50 1
2 fU rundi tartomá- Olasz, -

nyokba; Kivu, olasz hajó 5 8 40 1
M aniém a és Tan- Aden-ig,
ganyika—Moéro 
kerületekbe, vala-

Tanganyika

m in t Lomani ke
rü letben  fekvő 
Kisengwa-ba.

.1

3. sz. fedőlap (a Csomagdíjszabás 140. oldalához).
1 2 3 4 5 6 7

c)  Á z s ia i  Török- 1. Románia- 1 4 30
ország következő 
helyeire:

(Constanta)
5 5 60

11120 3 f

Bitlis
D iyarbek ir 2. Sz. H. Szí. i 4 60 |

(Diari-Bekir) kir.,
>1120 3 fU rfa  (Ourfa) Bulgária,

V an (V arna) 5 6 20 I
3. A uszt., 1 4 75

Olasz
5 6 30

1120 3 f

4. Sz. H. Szí. 1 4 85 )
kir..
Olasz 5 6 50

1120 3 f



2. sz. fedőlap (a Csomagdíjszabás 123. oldalához).
2 3 4 5 6

Auszt.,
Olasz,

1 5 40

Syria D 10 65 > — 4 f
(Damaskus- 
tó l Bagdad- 10 20 85
ig au tom o
bilon szál-
lítva; gycrs, 
de drága 
ú tirány).

»» í 5 70

5 10 95
[

4 f

10 23 15 )

P e rz s ia * )  (St) 
(folyt.)

f) Kasr Chirin 
M ohammerah 
helyek valam elyi
kére poste res
tan te  címzendő 
csomagok.2)

g) Bender-Abbas 
Bushire 
D jask 
Hingam 
Lingah 
Tchabahar 
helyek valam ely! 
kére poste res
tante címzendő 
csomagok.2)

f) és g) hez:

*) Címzésre vonatkozólag 1. a 
122. oldalon levő *) jegyzetet.

2) Az alábbi kim utatás szerin t 
„poste restan te“ címzendő 
csomagokra, valam int azok 
szállítólevelére „Pár service 
transdésertique Dam as—Bag
dad“ megjegyzést kell írni.

Kimutatás az f) és g) útirányhoz.

Rendeltetési hely 
vagy tartom ány:

Mely hivatalhoz 
irányítandó „poste 

restan te“ :
Rendeltetési hely 
vagy tartom ány:

Mely hivatalhoz 
irányítandó „poste 

restan te“ :

H i v a t a  1 o  k  :

A badan . . . . M ohammerah Lingah . . . . Lingah
Ahwaz . . . . Lar  . . . , . ,,
Bender-Abbas . . Bender-Abbas M alayer . . . . Kasr Chirin
Bouchir . . . . Bouchir M ohammerah . . M ohammerah
Broudjerd . . Kasr Chirin R e c h t .................... Kasr Chirin
C haroud . . . . Schiras . . . . . Bouchir
Damghan . - . Semnan , . . . Kasr Chirin
D jask . . . . . D jask Sennendag(Senneh) „ »»
Ham adan . . . Kasr Chirin Sultanabad . . . »» >»
Hingam . . . . Hingam Tabriz (Tauris) .
Ispahan . . . . Kasr Chirin T chabahar . . . Tchabahar
Kashan . . . . Teheran . . . . Kasr Chirin
Kasr Chirin Y e z d .................... Bouchir
Kazvin . . . . Zendjan . . . . Kasr Chirin
Kerm anshah . . „
K o u m ..................... » !>

T a r t o m á n  y o k :

A rabistan . K horassan . . . Kasr Chirin
(Khouzistun) M ohammerah Kirman . . . . Bender-Abbas

A zerbeidjan . . Kasr Chirin Mazanderan . . Kasr Chirin
Gilan . . > . . Seistan . . . . Bender-Abbas
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | Ä |  POSTA RÉSZÉRE.

KI ADJ A A MAGYAR K I R Á L Y I  I g i ?  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER. 

BUDAPEST, 1929. OKTÓBER 5. 3S. szám.

T A R T

Kitüntetések.
Lefoglalandó sajtó term ék.
A z utólag kért feladóvevény- (feladójegyzék-) m á

sodlatok kiállításánál követendő eljárás újabb szabályo

zása.
S tatisztikai adatgyűjtés a bel- és külföldi hírlapok

ról és folyóiratokról.
Statisztikai adatgyűjtés a levélpostai küldem ények

ről, a csomagokról, értékleveleikről és értékdobozokról.
Statisztikai ada tgyű jtés a postai megbízási okmá-

A L O M

nyokról és postai megbízási lapokról.
U j magyar—jugoszláv távbeszélőviszonylatok meg

nyitása.
V áltozások az irányítási füzetben.
Forgalomkor! változások.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra. 
K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói, állások.

Kitüntetések.
40.749.

Az osztrák szövetségi elnök a Budapest— 
bécsi távkábel forgalombahozatala alkalmából: 
dr. Szalay Gábor báró postavezérigazgatónak, 
a Nagy Arany Érdemjelvényt a csillaggal, Kol 
Ferenc h. államtitkárnak a Nagy Érdem jel
vényt a csillaggal, Lázár Lipót posta műszaki 
főigazgatónak a Nagy Arany Érdemjelvényt 
és Aigner Dezső posta műszaki igazgatónak, a 
Nagy Ezüst Érdemjelvényt adományozta.

Budapest, 1929. évi október hó 2-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
40.515.

A hajdúböszörményi kir. járásbíróság 1929. 
évi szeptember hó 27-én kelt B. 7.428. számú 
végzésével a Magdeburgban megjelent „Sza
badulás” című könyv 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, 1929. évi október hó 1-én.

Az utólag kért feladóvevény- (feladójegyzék-) 
másodlatok kiállításánál követendő eljárás 

újabb szabályozása.
21.289.

Az utólag kért feladóvevény-(feladójegy
zék) másodlatok kiállításánál követendő egy
öntetű eljárás biztosítása céljából a követke
zőket rendelem el:

1. Az elveszett feladóvevény- (feladójegy
zék-) pótlása mindenkor feladóvevény- (feladó- 
jegyzék-) másodlattal történik. Jövőben tehát 
úgy az igazgatóságok, mint pedig a kincstári 
postahivatalok az elveszett feladóvevény pót
lására az igazolt feladó részére — az 1920. évi 
P. R. T. 92. számában közzétett 90.238/1920. sz. 
rendelet 15., valamint a „Kivonatos Posta-, 
Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás” 
XXVII. c. 5. pontjában előírt értesítés helyett 
— feladóvevény- (feladójegyzék-) másodlatot 
állítanak ki.

2. A feladóvevény- (feladójegyzék-) másod
lat kiállítását pénzügyi bélyegilleték (1 P 60 f) 
alá eső beadványban kell kérni. A kiállítás ál
talában díjmentes. Abban az esetben azonban, 
ha az utólag kért feladóvevény- (feladójegy
zék-) másodlat kiállításához szükséges adatok 
megállapítása hosszabb keresést kíván, feladó
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— miként az adatszolgáltatásnál is — a kere
séssel felmerült tényleges költségeket megté
ríteni tartozik. A költségek fejében szedett 
összegről a postahivatal feladónak elismervényt 
ad és az összeget a végzett különmunka ará
nyában az arra igénnyel bíró postaalkalmazot
taknak a feladó kérvényén történő külön elis
merés ellenében fizeti ki. Ez az összeg tehát a 
hivatal pénztárszámadásában nem szerepel.

3. Az elveszett feladóvevény (feladójegy
zék) pótlására kiállított feladóvevény- (feladó- 
jegyzék-) másodlat csak annak adható ki, aki 
feladói minőségét a P. Ü. Sz. 137. §. 24. pont 3. 
bekezdésében előírt módon igazolja.

4. Eredeti feladóvevény hiányában a kár
térítési eljárás lebonyolítására az igazgatóságok 
illetékesek. Ebben az esetben az igazgatóság a 
feladó beadványa alapján (P. Ü. Sz. 137. §. 24. 
pont 3. bekezdés) elsősorban a felvevő posta- 
hivatallal feladóvevény- (feladójegyzék) másod
latot állíttat ki és a szorgalmazást ennek alap
ján indítja meg. Eredeti feladóvevény hiányá
ban tehát szorgalmazni csakis a felvevő posta- 
hivatalra illetékes postaigazgatóságnál lehet.

Ezzel kapcsolatban egyben felhívom a 
postahivatalokat, hogy a Kivonatos Posta-, 
Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás XXVII. c. 5. 
pont 2. bekezdés 1. mondatát töröljék és azt 
a következő szöveggel pótolják:

„A feladóvevény (feladójegyzék) utólagos 
kiadása iránt benyújtott beadvány illetékköte
les. (1 P 60 f.) Az utólag kért feladóvevény- (fel
adójegyzék-) másodlat kiállítása általában díj
mentes. Abban az esetben azonban, ha az 
utólag kért másodlat kiállításához szükséges 
adatok megállapítása hosszabb keresést kíván, 
feladó felmerült tényleges költségeket megté
ríteni tartozik.”

Budapest, 1929. évi október hó 1-én.

Statisztikai adatgyűjtés a bel- és külföldi 
hírlapokról és folyóiratokról.

39.935.
A bel- és külföldi hírlapokról és folyó

iratokról a statisztikai adatgyűjtést a folyó év
ben október hó 10-étől november hó 9-ig be
zárólag terjedő időben kell teljesíteni olyfor- 
mán, hogy minden hírlapnak, vagy folyóiratnak 
csak egy (1) napi feladását kell számbavenni.

Az adatgyűjtésre nézve az érdekelt posta- 
hivatalok a következőket tartsák szem előtt:

7. 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 kiadóhiva
tala a hírlapot vagy folyóiratot feladja.

A szóbanforgó adatokat azok a mozgó- és 
kalauzpostahivatalok is gyűjtik, melyeknél va
lamely szerkesztőség vagy kiadóhivatal hírla
pokat vagy folyóiratokat közvetlenül akár bel
földre, 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.

77. Érkezés.
A külföldről érkezett és Magyarország te

rületére 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 1.116. és 1.117. számú nyomtatvány 

egyes hasábjainak kitöltésére nézve bővebb út
mutatás vagy magyarázat nem szükséges, mert 
a nyomtatványok fejrovatainak kérdőpontjaira 
a válasz minden nehézség nélkül megadható. 
Az adatgyűjtés tárgyára, felvételére és a ki
mutatás összeállítására nézve a következőket 
rendelem:

1. A havonta, kéthavonta, vagy negyed- 
évehkint stb. megjelenő folyóiratok megjelené
sük napján,

a hetenként egyszer, vagy többször meg
jelenő lapok folyó évi október hó 10-től októ
ber hó 17-ig (7 nap) közti napokon,

a naponként megjelenő lapok pedig folyó 
évi október hó 10-től november hó 9-ig (31 nap) 
terjedő idő bármely napján számlálandók meg.
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A torlódás elkerülése végett az adatgyűjtést 
olymódon 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 szerkesztőségek 
— adnak fel, mert ezek frankójeggyel vannak 
bérmentesítve; — ezek a most említett lappél
dányok ugyanis nem a hírlapstatisztika, hanem 
a levélposta-statisztika (nyomtatványok) köré
be tartoznak.

2. Ha valamely, egy hónapnál hosszabb 
időközben megjelenő folyóirat megjelenési 
napja nem esik a statisztikai adatfelvétel ide
jébe (tehát a folyó évben október 10-től no
vember hó 9-ig bezárólag terjedő időre), azt a 
korábbi megjelenés idejének feltüntetése mel
lett a számlálás befejezése után az előjegyzé
sek alapján kell a kimutatásba beírni.

A hivatalok tehát kísérjék figyelemmel az 
előjegyzések 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 kö- 
tegekben küldött hírlappéldányokat is, a kö- 
tegek darabszámán kívül az abban elhelyezett 
egyes példányok darabszámát s a köteg súlyát 
kilogramokban is fel kell tüntetni a kimutatás 
9—11. hasábjában.

4. Ügyelni kell arra, hogy a szerkesztősé
gek vagy kiadóhivatalok által készített köte- 
gekben feladott lappéldányok mind számbavé- 
tessenek.

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 lapot is és az esti lapot is 
külön-külön szalag alatt adják postára, mind
egyik 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. 
rendes példányszámnak veendők.

8. Szigorúan tilos a statisztikai felvételnél 
a szerkesztőségektől, vagy kiadóhivataloktól 
hozott feladólapokat vagy feladójegyzékeket a 
számlálás alapjául elfogadni, hanem az adato
kat mindig megolvasás útján kell pontosan 
megállapítani.

9. A folyó évi statisztikai adatgyűjtés 
ideje alatt a bel- és külföldi forgalomban a díj
köteles hírlapmellékletek darabszámát is fel 
kell venni a kimutatásba az abban megjelölt 
súlyfokozatok 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 folyó évben október hó 10-től 
november hó 9-éig bezárólag — minden nap 
a kimutatás megfelelő hasábjaiban a bárca- 
lajstrom adatai alapján egyszerűen átvezetik.

10. A hírlapokat és folyóiratokat stb. a 
számlálás céljaira szolgáló 1.116. és 1.117. számú 
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.

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.
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Az így csoportosított hírlap, folyóirat, 
szépirodalmi lap stb.-re vonatkozó adatokat az 
adatgyűjtésre szolgáló nyomtatványok 2—5. 
hasábjába beírják.

Különösen ügyelni kell arra, hogy a' 100, 
250 és 500 gram súlyfokozatot és a viszont- 
elárusítóknak menő egyes példányok darab
számát feltüntető 6., 7., 8. és 10. hasábokba 
beírt darabszámok összegének egyeznie kell a
12. hasábban a „postára adott példányok össz- 
darabszámával” és egyeznie kell a 12. hasábba 
beírt összegnek a részletezésben levő 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 l l .  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
dányt pedig tiszta és olvasható betüzőlenyo 
mattal ellátva és a hivatalvezető (postamester) 
által aláírva a nyomtatvánnyal együtt megkül
dött borítékban a postavezérigazgatóság 2. 
ügyosztályának legkésőbb folyó évi november 
hó 15-ig küldjék be.

14. Ha valamelyik postahivatal a szüksé
ges hírlap-statisztikai nyomtatványokat legké
sőbb folyó évi október hó 10-ig nem kapná meg 
és hírlap-statisztikai adatok gyűjtésére e ren
delet értelmében kötelezve van, vagy ha vala
melyik érdekelt hivatalnak a statisztikai fel
vételre vonatkozó útbaigazításra lenne szük
sége, forduljon távbeszélőn a postavezérigaz
gatóság 2. ügyosztályához (automata 500—25. 
Vezérigazgatóság 24. mellékállomás), ahonnan 
a szükséges nyomtatványt, vagy felvilágosítást 
meg fogja kapni.

Felhívom a postahivatalok vezetőit (posta
mestereit), hogy e rendeletet a személyzettel 
behatóan ismertessék, őket az adatgyűjtés pon
tos felvételére előzőén oktassák ki és hassanak 
oda, hogy a személyzet a statisztikai adat

gyűjtést a lehető legpontosabban, megértő buz- 
gósággal és lelkiismeretességgel teljesítse. A 
kész kimutatásokat abból a szempontból, hogy 
a kimutatás rovatai kellően ki vannak-e töltve, 
továbbá, 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 elsősor
ban a hivatalvezetőket (postamestereket) sze
mélyesen teszem felelőssé és a legkisebb hibát 
is szigorúan meg fogom torolni.

A statisztikai adatgyűjtés helyességét, pon
tosságát és lelkiismeretes felvételét a központi 
kiküldöttek útján is ellenőrzőm.

Budapest, 1929. évi október hó 4-én.

Statisztikai adatgyűjtés a levélpostai külde
ményekről, a csomagokról, értéklevelekről és 

értékdobozokról.
39.936.

Folyó év október hó harmadik hetében a 
hivataloknál (ügynökségeknél) feladott és a hi
vatalokhoz (ügynökségekhez) kézbesítésre beu 
érkezett közönséges levélpostai küldemények
ről, — a hírlapok kivételével -— valamint a kül
földre szóló, illetve a külföldről érkezett kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények
ről, — ugyancsak a hírlapok kivételével -— cso
magokról, értéklevelekről és értékdobozokról 
sommás statisztikai adatokat kell gyűjteni.

Belföldi forgalomban az ajánlott levelek
ről, kézi-, betét- és sommás csomagokról, érték
levelekről és értékdobozokról ez évben sta
tisztikai adatokat nem kell gyűjteni.
a) Adatgyűjtés a feladott, valamint a kézbesí
tésre beérkezett közönséges levélpostai kül

deményekről.
1. A feladott közönséges levélpostai kül

deményekről az adatokat a felvevő szolgálatot 
teljesítő, a kézbesítésre beérkezett közönséges 
levélpostai küldeményekre vonatkozó adatokat 
pedig a kézbesítő szolgálatot teljesítő postahi
vatalok és postaügynökségek gyűjtik. Ameny- 
nviben valamely hivatal, vagy ügynökség úgy 
felvétellel, mint kézbesítéssel is foglalkozik, 
abban az esetben a feladásra és a kézbesítésre 
nézve is végez adatgyűjtést.

Adatokat gyűjtenek a mozgó- és kalauz
posták is, azonban feladásnál csak azokat a



38 . szám . 4 4 3

közönséges levélpostai küldeményeket veszik 
számba, amelyeket közvetlenül kapnak fel
adásra (levélgyüjtőszekrény útján, vagy közvet 
lenül átvéve), a kézbesítésnél pedig csak azokat, 
amelyeket közvetlenül kézbesítenek (pályaud
varra szóló küldemények).

2. A kézbesítésre érkezett közönséges le
vélpostai küldeményekre nézve a számlálást 
azzal a postával kell kezdeni, amely a járatjelző 
szerint folyó évi október hó 12-ről 13-ra vir
radó szombat és vasárnap közti éjjel 24 óra 
után elsőnek érkezik be a postahivatalhoz 
(ügynökséghez). Utolsónak pedig azt a postát 
kell számbavenni, amely ugyancsak a járatjclző 
szerint folyó évi október hó 19-ről 20-ra virradó 
szombat és vasárnap közti éjjel 24 óráig utolsó
nak érkezik be a postahivatalhoz (ügynökség
hez).

Elsőnek, illetve utolsónak azt az érkezést 
kell tekinteni, amely a járatjelző szerint első, 
illetve utolsó, ha közlekedési akadály miatt, 
vagy más okból tényleg későbben is érkezik be.

A feladott, illetve begyűjtött közönséges 
levélpostai küldemények számlálása ugyanazon 
időben történik, mint az érkezetteké. Itt a 
gyüjtőjárat előírás szerinti beérkezési ideje, 
illetve a küldemény tényleges feladási ideje az 
irányadó.

A hivatalok és ügynökségek tehát a felvé
teli és kézbesítési forgalmi statisztikai adat
gyűjtést egy időben és egyszerre hét napon át 
teljesítik.

3. A közönséges levélpostai küldemények 
számlálásához rendszeresített 1.092. sz. „Levél
postai statisztikai gvüjtőív” c. nyomtatványt a 
postahivatalok és postaügynökségek a posta- 
vezérigazgatóság 2. ügyosztályától közvetlenül 
kapják két példányban, melyek közül az egyik 
házi példányként használandó. Ezen nyomtat
vány kitöltésére nézve bővebb útmutatás, vagy 
magyarázat nem szükséges, mert a nyomtat- 
vá fejrovatainak pontjaira nézve a válasz min
den nehézség nélkül megadható.

4. A közönséges levélpostai küldemények 
számlálásánál az 1.092. számú nyomtatvány sze
rint részletezés és szétosztás nélkül együttesen 
és sommásan kell felvenni külön a feladott és 
begyűjtött és külön a kézbesítésre beérkezett 
összes közönséges levélpostai anyagot, — a 
szerkesztőségek, kiadóhivatalok és könyvkeres
kedők vagy ujságárusítók, mint bizományosok 
által tömegesen feladott hírlapok kivételével,

— tekintet nélkül arra, hogy a helyben feladot
tak helybe, belföldre vagy külföldre szólnak-e, 
illetve az érkezettek helyben adattak-e fel, bel
földről, vagy külföldről erednek-e; fel kell te
hát venni a nem ajánlott leveleket, levelezőla
pokat, nyomtatványokat, árumintákat, üzleti 
papírokat, továbbá a postaszolgálati és átalá- 
nyozott nem ajánlott levélpostai küldeménye
ket is. Ugyancsak fel kell* venni a frankójegy- 
gyel bérmentesített, egyes példányonként ma
gánosok által feladott hírlapokat, folyóirato
kat, füzetes műveket, továbbá a szerkesztősé
gek, kiadóhivatalok, könyvkereskedők vagy 
hírlapárusítók által keresztkötés alatt, tehát 
nem kötegekben, frankójeggyel bérmentesítve 
feladott példányokat is.

A feladott és begyűjtött anyag rögtön a 
begyűjtés után, az érkezett anyag pedig kése
delem nélkül a posta beérkezése és a zárlatok 
felbontása után veendő számításba.

Az érkezett, de kézbesítés végett más 
postahivatalhoz (ügynökséghez) továbbított, 
vagyis az átmepő közönséges levélpostai külde
mények azonban nem képezik az adatgyűjtés 
tárgyát, tehát az érkezett anyagból a számlálás 
előtt ezek kiválasztandók.

A helyben feladott helybe szóló közönsé
ges levélpostai küldemények fentiek szerint 
tehát kétszer jönnek számításba, úgymint a 
feladásnál és a kézbesítésnél.

5. A hivatalok (ügynökségek) ezen adat
gyűjtést a fent mondott időben naponta any- 
nyiszor eszközük és az adatgyűjtés eredmé
nyét naponta annyiszor jegyzik be az 1.092. 
számú nyomtatvány házi használatra szánt pél? 
dányának megfelelő hasábjába, ahány gyűjtést 
naponta végeznek, valamint ahány levélzsák, 
levélcsomag, vagy egyesített zárlatot naponta 
kapnak. Minden alkalommal a gyüjtőív máso
dik hasábjában pontosan jelezni kell, hogy a 
számlálás tárgyát képező anyag honnan ered.

Abban az esetben, ha egyszerre több gyüj
tőjárat érkezik, illetve a hivatal (ügynökség) 
egyszerre több zárlatot kap és a zárlatok kevés 
anyagot tartalmaznak, a két, esetleg több zárlat 
(gyűjtés) anyaga együtt számlálható és a szám
lálás eredménye egy összegben jegyezhető be 
a gyüjtőív megfelelő hasábjába, de ilyenkor 
sem maradhat el az összevonva megszámlált 
zárlatok (gyűjtések) megnevezése a második 
hasábból, hanem azok ott tételesen megemlí- 
tendők.
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A számlálás tárgyát képező utolsó posta
érkezés, illetve gyűjtés adatainak bejegyzése 
után a postahivatalok és postaügynökségek a 
házi példányként használt gyüjtőív egyes ha
sábjait összegezik.

Amennyiben a számlálás alatt érkezett 
posták és a gyűjtések száma oly nagy volt, 
hogy több gyüjtőív vétetett használatba, az 
egyes nyomtatványok végösszegeit az utolsó 
ívre kell átvinni és itt kell megállapítani a hét
napi adatgyűjtés eredményét.

6. A házi használatra irattárban maradó 
gyüjtőívről a tisztázatot úgy kell készíteni, 
hogy a tisztázott gyüjtőívek 1—1 sora a szám
lálás 1—1 napi eredményét mutassa. Tehát a 
hétnapi számlálás végeredményét a hivatalok 
(ügynökségek) a tisztázott gyüjtőívben 7 sor
ban fogják kimutatni s ezt a 7 sort összegezni 
fogják.

7. Az után-, vagy visszaküldött küldemé
nyeket azon postahivatal vagy ügynökség kö
teles számbavenni, amely azokat tényleg kéz
besítette, vagy felterjesztette. Ezeket az után- 
küldő hivatal vagy ügynökség ellenben nem ve
heti számításba. Ezért az után-, vagy vissza
küldő hivatal (ügynökség) jegyezze fel magá
nak, hogy a 7 nap alatt mily küldeményeket 
küldött vissza vagy a címzett után azok közül, 
melyek hozzá a számlálás 7 napja alatt érkez
tek s vonja le ezeket a számlálás befejezése 
után a végösszegből a „Kézbesítés” rovata 
alatt.

8. Ha valamely postahivatal ellenőrzése alá 
postaügynökség is tartozik, azt a nyomtatvá
nyok kitöltésére vonatkozó esetleges útbaigazí
tásokkal el kell látnia. A postaügynök a hét
napi számlálás befejezése után köteles a kitöl
tött és lezárt gyüjtőíveket az ellenőrző hiva
talhoz azonnal beküldeni s ha ez elmaradna, az 
ellenőrzőhivatal ezt a levelezőkönyv útján 
haladéktalanul szorgalmazza meg.

A postahivatal az ellenőrzése alá tartozó 
postaügynökség által megküldött statisztikai 
adatokat a postaügynökség nevének feljegyzése 
mellett a saját, már összegezett adatai alá írja 
be, a gyüjtőívét az ügynökség adatainak hoz
záadásával véglegesen zárja le és az ügynökség 
gyüjtőívének tisztázati példányát fűzze a fel
terjesztendő saját letisztázott gyüjtőívéhez, az 
ügynökség gyüjtőívének házi példányát pedig 
irattárában őrizze meg.

9. A mozgó- és kalauzposták adatgyűjtését

azok jelentései alapján a mozgó- és kalauz
posta főnökségek saját gyüjtőívükbe foglalják 
az ügynökségek adatgyűjtéséhez hasonló mó
don.

10. A véglegesen lezárt nyomtatványba 
utolsó tételként be kell vezetni a multévi szám
lálás eredményéből a feladott közönséges levél
postai küldemények összes darabszámát (a 
multévi adatgyűjtés 15. hasábja) és a kézbesí
tett közönséges levélpostai küldemények ösz- 
szes darabszámát (a múlt évi adatgyűjtés 16. 
hasábjából levonva a 18. hasáb végösszegét).

És ha a postahivatalok (ügynökségek) azt 
vennék észre, hogy a folyó évi és a multévi 
adatgyűjtés eredménye közt lényeges eltérés 
mutatkozik, akkor a tisztázathoz csatolandó je
lentésben az eltérés oka tüzetesen indokolandó.

b) Adatgyűjtés a külföldre szóló, illetve a kül
földről érkezett közönséges és ajánlott levél
postai küldeményekről, csomagokról, értékleve

lekről és értékdobozokról.
11. A külföldre szóló, illetve a külföldről 

érkezett közönséges és ajánlott levélpostai kül
deményekről, — a hírlapok kivételével — cso
magokról, értéklevelekről és értékdobozokról 
az idegen országbeli postahivatalokhoz közvet
lenül indított s az ilyenektől közvetlenül kapott 
zárlatok alapján az adatgyűjtést országok sze
rint részletezve a kicserélő (stabil, mozgó- és 
kalauz-) postahivatalok végzik és pedig külön 
az érkezésre és külön az indításra nézve.

Ezen kicserélő hivatalok természetesen — 
amennyiben felvétellel és kézbesítéssel is foglal
koznak — teljesítik a feladott és kézbesített 
közönséges levélpostai küldeményekre vonat
kozó adatgyűjtést is. így a náluk feladott s ál
taluk idegen országban levő postahivatalhoz in
dított külföldre szóló, valamint az idegen or
szágban levő postahivataltól közvetlenül hoz
zájuk érkezett s általuk kézbesített külföldről 
eredő közönséges levélpostai küldemények 
mindkét adatgyűjtésnek a tárgyai.

12. E különleges statisztikai adatgyűjtést a 
kicserélő hivatalok a feladott és a kézbesítésre 
beérkezett közönséges levélpostai küldeménvek 
adatgyűjtésére a fenti 2. pontban meghatáro
zott időben veszik fel. Irányadó a járatjelző 
szerint való beérkezés, illetve indítás ideje.

13. Ezen statisztikai adatgyűjtéshez az 
1.103. és 1.105. számú nyomtatványok rendsze- 
resíttettek, amelyekből a megfelelő mennyisé
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get a kicserélő hivatalok közvetlenül a posta- 
vezérigazgatóság 2. ügyosztályától kapják meg. 
Ezen nyomtatványok közül a gyüjtőívet a szám
lálólapon feltüntetett minden egyes ország, il
letve világrész részére — amennyiben azzal 
való viszonylatban számlálandó anyag van — a 
számlálólapot pedig úgy az érkezés, mint az in
dítás részére külön-külön ki kell állítani és 
megfelelő felirattal kell ellátni, illetve a nyom
tatott szöveg meg nem felelő részét törölni kell.

Megjegyzendő, hogy nyomtatványmegtaka
rítás céljából a gyüjtőív egyes oldalait, mint 
külön gyüjtőíveket egy más országból, vagy 
világrészből eredő, illetve oda szóló küldemé
nyek adatainak felvételére is fel lehet hasz
nálni, de ilyen esetben a gyüjtőíven az orszá
got színes irónnal kell jelezni.

A számlálólapon nincs minden ország fel
véve s így gyüjtőív sem lesz minden ország ré
szére kiállítva. Amennyiben valamely külde
mény oly országba szól, illetve oly országból 
ered, amely a nyomtatványon nem szerepel, 
ilyen esetben a számláló a küldeményt a világ
részeknek megfelelően „Egyéb Afrika, Egyéb 
Amerika, Egyéb Ázsia, Egyéb Ausztrália” tétel 
alatt veszi fel a küldemény fajának megfelelő 
hasábba.

14. A számlálás tárgya minden zárlat, ame
lyet a kicserélő hivatal közvetlenül idegen or
szágból kap, illetve, amelyet közvetlenül idegen 
országba küld. A számlálást nyomban az érke
zett zárlatok felbontása és a küldeményeknek 
rovatlap szerint való átvétele után, illetve köz
vetlenül a külföldre való elrovatölás előtt kell 
eszközölni.

A számlálás megkezdése előtt úgy az érke
zésnél, mint az indításnál az átmenő anyagot 
kell mindenekelőtt kiválasztani, vagyis azt az 
anyagot, amelyet nem Magyarországon adtak 
fel s nem is szól Magyarországba. Ezen anyagot 
csakis a külföldről való közvetlen beérkezéskor 
kell megszámlálni s a számlálás adatait egy 
külön „Átmenő anyag a külföldről” feliratú 
gyüjtőívbe kell feljegyézni küldeményfajonként 
egy összegben, származási, vagy rendeltetési 
ország szerint való részletezés nélkül. Az át
menő anyag tehát a külföldre való továbbítás
kor nem képezi a számlálás tárgyát.

Minthogy a kicserélő statisztikai adatgyűj
tésnek célja megtudni azt, hogy mely Országgal 
vagy világrésszel milyen forgalmunk van, az 
adatgyűjtésnél minden külföldről eredő, illetve

külföldre szóló közönséges és ajánlott levél
postai küdeménynél, csomagnál, értéklevélnél 
és értékdoboznái először is a feladási, illetve a 
rendeltetési országot kell megállapítani.

Ha a számláló mozgó- vagy kalauzposta ezt 
sem a bélyegzőlenyomatból, sem a segédköny
vekből nem tudná megállapítani, a hely nevé
nek és a küldemény fajának feljegyzése mellett 
azt utólag fogja megállapítani.

A küldeményeket nemcsak országonként, 
illetve világrészenként, hanem fajonként is osz
tályozni kell. A közönséges levélpostai külde
mények fogalma alá mindazon küldemények 
tartoznak, amelyekről a 4. pontban már említés 
tétetett, tekintet nélkül arra, hogy azok a ki
cserélő hivatal kézbesítő kerületébe szólanak-e, 
vagy más belföldi postahivatalhoz továbbíttat- 
nak-e kézbesítés végett, illetve, hogy azok a ki
cserélő hivatalnál, vagy más belföldi hivatalnál 
adattak-e fel. Ugyanez vonatkozik a többi kül
deményfajokra is. Csomag gyűjtőnév alatt úgy 
a kézi és a betét, valamint a sommás csomagok 
is értetnek.

A számlálást országonként, illetve világré
szenként s küldeményfajonként részletezés és 
szétosztás nélkül, együttesen és sommásan kell 
eszközölni és beírni az ország, vagy világrész 
nevével ellátott gyüjtőív megfelelő hasábjába.

15. Minden egyes gyüjtőívben, minden 
egyes zárlat részére külön sor szolgál, minden 
egyes sorban meg kell jelölni a számlálás nap
ját és azt a zárlatot, amelyből az anyag ered.

16. Azok a kicserélő hivatalok, amelyek az 
országon átmenő külföldi zárt levélcsomagokat 
és zsákokat közvetítenek, az idegen országból 
hozzájuk beérkezett levélcsomagok és zárlatok 
darabszámáról és súlyáról, országonként való 
részletezés nélkül vezessenek előjegyzést és 
ezeket az előjegyzéseket a számlálás befeje
zéséig őrizzék meg.

17. A kicserélő hivatalok a hétnapi adat
gyűjtés befejezése után a számlálás ideje alatt 
származási, illetve rendeltetési országonként az 
összes gyüjtőívekbe felvett adatokat — külön 
az érkezésről és külön az indításról — össze
gezik és a gyüjtőívek végösszegeit az érkezés
ről és az indításról külön készített számlálólap
ba átvezetik. Az érkezésről készített számláló- 
lapba átvezetik továbbá a külföldről külföldre 
továbbmenő, vagyis az országon átmenő 
anyagról külön gyüjtőívbe felvett adatok vég
összegét, valamint ugyanott egy összegben ki
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mutatják a külföldről külföldre szóló, vagyis 
az országon átmenő közvetlen zárt levélcsoma
gokról és levélzsákokról a 16. pont értelmében 
készített előjegyzések hétnapi eredményét. Vé
gül úgy az érkezésről, mint az indításról veze
tett számlálólapon sommásan egy összegben 
feltüntetik küldeményfajonként a multévi 
számlálás eredményét és az. érkezésről vezetett 
számlálólapon a multévi átmenő forgalom ered
ményét is.

Záró határozatok.
18. Figyelmeztetem a hivatalvezetőket és a 

postamestereket, hogy a gyüjtőíveket és a 
számlálólapokat az elküldés előtt vizsgálják 
felül és ez alkalommal a következőkre legyenek 
figyelemmel:

a) hogy az adatgyűjtés tényleg 7 napra ter
jedt-e?

b) hogy abból valamely érkezés, vagy in
dítás nem markdt-e ki?

c) hogy ugyanazon érkezések, valamint a 
feladás (indítások) felvételei között nem mu
tatkoznak-e oly eltérések, melyekből helytelen 
felvételre lehet következtetni?

d) nem gyanusítható-e, hogy a kézbesí
tendő anyag közé átmenő anyag is vétetett fel, 
avagy megfordítva?

e) hogy valószínűtlen adatok az egyes kül
deményfajok közt a kicserélő statisztikánál 
nem fordulnak-e elő?

f) hogy országunkon átmenő ugyanazon 
anyagot nem vette-e fél több kicserélő hivatal 
is, mert ezt csak ama kicserélő hivatalok vehe
tik fel, melyek azt tranzitálás végett külföldről 
közvetlenül kapták,

g) hogy azok a kicserélő hivatalok, ame
lyék kézbesítéssel és feladással is foglalkoznak, 
a külföldről érkezett, vagy a náluk feladott és 
külföldre továbbított küldeményeket úgy az 
1.092, mint az 1.103. és 1.105. számú nyomtat
ványokba is felvették-e, mért mindegyikbe fel 
kell venni.

19. Az így elkészített, tisztázati gyüjtőívek 
és számlálólapok a hivatalvezető (postamester) 
aláírásával és a hivatal hely és kelti betűzőjé- 
nek tiszta és olvasható lenyomatával s utal- 
Ványszámjelző betűzőjével ellátva, legkésőbb 
folyó évi október hó 25-ig beküldendők, az ere
deti példányokat pedig a hivatalok irattáruk
ban őrizzék meg.

A hivataloknak megküldött borítékban

csak a statisztikai gyüjtőíveket, vagy számláló
lapokat és esetleg a folyó és multévi eredmé
nyek közt mutatkozó feltűnő eltérésre vonat
kozó jelentéseket szabad elhelyezni. Ügy
darabot benne elhelyezni nem szabad, mert a 
statisztikát tartalmazó borítékok csak a feldol
gozás alkalmával bontatnak fel.

20. Abban az esetben, ha a postahivatalok
nak vagy postaügynökségeknek a statisztikai 
adatok felvétele, vagy a nyomtatványok kitöl
tése tekintetében útbaigazításra lenne szüksé
gük, vagy a nyomtatványokat kellő időben nem 
kapnák meg, akkor még a számlálás megkezdé
se előtt a postaügynökségek az ellenőrző hiva
talukhoz, a postahivatalok pedig forduljanak 
távbeszélőn a postavezérigazgatóság 2. ügyosz
tályához (automata 500—25. Postavezérigazga
tóság 24. mellékállomás), ahonnan a kellő út
baigazítást, 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 a postamestereket, hogy az adat
gyűjtést a szakképzett és kellő földrajzi ismere
tekkel rendelkező s előzőén kioktatott tisztvi
selőkkel végeztessék. A hivatalvezetők is és a 
postamesterek is e rendeletet és az adatgyűjtés
hez szükséges nyomtatványokat tanulmányoz
zák, hogy a személyzetüket az adatgyűjtés 
pontos felvételére kioktathassák. A személyzet
től pedig elvárom, hogy ezt az adatgyűjtést, — 
melynek pontos felvételéből a posta gazdasági 
tevékenységére, egyébként pedig a nemzet kul
turális haladottságára lehet következtetni — a 
lehető legpontosabban, megértő ügybuzgósággal 
és lelkiismeretességgel fogja teljesíteni.

A hivatalvezetők és postamesterek szigo
rú, személyes kötelességévé teszem, hogy az 
adatgyűjtés egész menetét éber figyelemmel kí
sérjék, illetve azt személyesen teljesítsék, mert 
ha az anyag téves felvétele, esetleg kimaradása, 
vagy a nyomtatványok hasábjainak pontatlan 
kitöltése, gyüjtőívek és számlálólapok helyte
len összeadása körül helyrehozhatatlan hibát 
fedeznék fel, ezekért a hivatalvezetőket és a 
postamestereket, súlyosabb esetekben fegyelmi 
büntetés mellett is felelőssé teszem.

A statisztikai adatgyűjtés helyességét, pon
tosságát és lelkiismeretes felvételét központi 
kiküldöttek útján is ellenőriztetem.

Budapest, 1929. évi október hó 4-én. j
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Statisztikai adatgyűjtés a postai megbízási 
okmányokról és postai megbízási lapokról.

40.291.
A postai megbízási lapok, jegyzékek és ok

mányokról a jövő 1930. évben készítendő sta
tisztikához szükséges 1.094 nyomtatványszámú 
gyűjtőívet az összes postahivatalok a feladott 
és kézbesített közönséges levélpostai küldemé
nyekre vonatkozó statisztikai gyüjtőívekkel 
együtt fogják megkapni. Ezzel kapcsolatban az 
1929. évben érkezett postai megbízási lapok, 
jegyzékek és okmányokról szóló statisztika 
céljaira a P. R. T. 1927. évi 49. számában közölt
45.525. számú rendeletnek megfelelően már 
1928. év folyamán leadott statisztikai gyiijtőív 
kiállítására nézve, — minthogy annak külalakja 
változott — a következőkre figyelmeztetem a 
postahivatalokat:

1. A statisztikai gyüjtöív 2., 4., 6—15. ha
sábjaiba havonta beírt darabszámoknak 
egyeznie kell a P. K. U. 59. §-ának 3. pontja ér
telmében havi füzetben vezetendő postai meg
bízások érkezési naplójának tételszámával.

2. A statisztikai gyüjtöív 6—10. hasábjaiba 
beírt darabszámoknak ugyanezen hasábok fej
rovataiba beírt okmánydarabszámokkal való 
szorzatainak összege a 16. hasábban feltüntetett 
darabszámot, a 11—15. hasábjaiba beírt darab
számoknak ugyanezen hasábok fejrovataiba 
beírt okmánydarabszámokkal való szorzatai
nak összege pedig a 18. hasábban feltüntetett 
darabszámot adja ki. Tehát ha a belföldi for
galomban 1 darab megbízási jegyzék 1 darab 
okmánnyal (6. hasáb), 3 darab megbízási jegy
zék egyenként 2 darab okmánnyal (7. hasáb), 
5 darab megbízási jegyzék egyenként 3 darab 
okmánnyal (8. hasáb), 4 darab megbízási jegy
zék egyenként 4 darab okmánnyal (9. hasáb) 
és 2 darab megbízási jegyzék egyenként 
5 darab okmánnyal (10. hasáb) érkezett, 
akkor a 16. hasábban a megbízási jegyzé
keknek a hozzájuk tartozó megbízási ok
mányokkal való szorzatainak összege, 48 darab 
fog szerepelni (1X 1+3X2+5X 3+4X 4+2X 5— 
48).

A statisztikai gyütőív **) megjegyzés alatti 
része tehát a fentiek szerint értelmezendő.

3. A gyüjtöív 3., 5., 17., 19. hasábjaiba ha
vonta beírt pengőösszegeknek egyezni kell a 
postai megbízások érkezési naplójába megbí
zási laponként és okmányonként havonta beírt 
pengők végösszegével.

4. A kiváltott postai megbízási lapoknál és 
okmányoknál minden hónapban a tényleg ki
váltott darabszámot és a tényleg beszedett 
összeget (tehát a beszedési díjat, utalványdíjat 
és az elküldött összeget együttesen) kell fel
tüntetni, tekintet nélkül arra, hogy a megbízási 
lap, illetve a megbízási jegyzék tényleg a tárgy
hónapban, vagy már az előző hónapban érke
zett-e a hivatalba.

5. A havonta beírt adatokat az év végén 
összegezni kell s az összegezés alatti sorban 
a multévi eredményt is fel kell tüntetni.

6. Ha valamely postahivatalhoz postai meg
bízási okmány, vagy megbízási lap egész éven 
át nem érkezik, a nyomtatványt azzal a meg
jegyzéssel kell ellátni, hogy megbízási forgalom 
egész éven át nem volt.

7. A kész statisztika tisztázati példányát 
legkésőbb 1930. év január hó 5-ig közvetlenül 
a postavezérigazgatóság 2-ik ügyosztályához 
(statisztikai ügyek) kell beküldeni.

Külön is figyelmeztetem a postahivatalo
kat, hogy az adatgyűjtést havonta a legnagyobb 
pontossággal és lelkiismeretességgel végezzék, 
mert szabályellenességek és késedelmeskedés 
esetén az ebből eredő hátrányokért és költsé
gekért az érdekelt alkalmazottak anyagilag is 
felelősek.

Budapest, 1929. évi október hó 4-én.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

40.448.
A távbeszélőforgalom egyrészről Mátyás

föld, másrészről Belgrad és Zemun (Zimony) 
között megnyílt.

A közönséges háromperces beszélgetés díja 
mindkét viszonylatban 3 P 40 f.

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

Budapest, 1929. évi szeptember hó 30-án.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

40.640.
A távbeszélőforgalom az alább felsorolt vi

szonylatokban megnyílt:
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A magyar távbeszélő 
központ neve

A külföldi távbeszélő 
központ neve

Beszélge
tési díj

P f.

Bácsalmás N ovisad (Újvidék) 2 90
>* Senta (Zenta) 7 40
„ Sombor (Zom bor 1 70

Subotica (Szabadka) 1 70
Baja N ova-K aniza

(Magyar-Kanizsa) 2 40
Budapest 2 90
Hódmezővásárhely ,, 1 70
Kaposvár ,, 2 90
Pécs 2 90
Szeged í 70

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

Budapest, 1929. évi október hó 2-án.

Változások az irányítási füzetben.
40.434.

A P. R. Tára multévi 29. számában közölt
24.214. számú rendelettel rendszeresített „Irá
nyítási füzet” c. segédkönyvben beállott vál
tozásokat tudomás, keresztülvezetés és a helyes 
irányítás iránti intézkedés céljából az alábbi 
kimutatásban közlöm:

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

Alsógöd 7 összes adat 46, 46

A nasztázia puszta 7 — 98 helyett 8

Balatonalmádi 7 összes ada t 48, 48

Balatonkenese 7 »» »» 48, 48

Balatonmária-fürdő 7 35 —

Baracska 7 98, 98 8, 35

Dinnyés 7 98 8

Dunaharaszti 7 1. Bp. 72/176 v. —

Érd 7 — 98 helyett 8

G árdony 7 — 98 helyett 8

Gige 7 — 44 után 30

Göd 7 1. Bp. 62/176 v. — '

Gyúró 7
*

98 helyett 8

Kajászószentpéter 7 — 98 helyett 8
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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

Kápolnásnyék 7 — 98 helyett 8

Kelebia 7 18 36 elé 18

Kisvelence 7 — 98 helyett 8, 98 helyett 35

Komárom 4 7 1. G yőr 2/805 v. 14 u tán  1. Győr 2/1305 v. 
51 u tán  1. G yőr 2/801 v.

M artonvásár 7 — 98 helyett 8 '

Mihályi 7 — Kapuvár u tán  57, 58

Nagyszénás 7 15/7832 v. 196 a 7837 v. után

N agytétény 7 98, 98 8 35

Pákozd 7 — 98 helyett 8

Pázmánd 7 — 98 helyett 8

Pettend 7 — 98 h. 8, 98 h. 35

Sárospatak 7 1. Szer., 1. 299 —

Sóskút 7 — 98 h. 8, 98 h. 35

Székesfehérvár 7 98, 82 elöl 8. 4972 v. után 8

T aktaharkány 7 — 34 után 1. 10—1. Misk. 2/34

Tapolca 7 1. Bp. 72—1. 47/1140 v„ 47, 1. Bp. 
72/VI/10—IX/15/198, 1. 47/1116 v.

48 u tán  1. Bp. 72/48, Veszpr. l/4gkj., 
1. Bpest 72/1114, 198, 1. Bpest 72/ 
1116 v.

Tárnok 7 98, 98 8, 35

Tordas 7 — 98 helyett 8

Vál 7 — 98 h. 8, 228. h. 226

Velence 7 — 98 h. 8

Budapest, 1929. évi szeptember hó 30-án.
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Forgalomköri változások.
39.567.

Almásháza (1. 50.) u. p. ezentúl Kehida.
Bélamajor n  Pusztakovácsi (1. 68.) u. t. 

ezentúl Pusztakovácsi.
Berzsenyipuszta H NikLa (1. 71.) u. t. ezen

túl Nikla.
Berzsenyipuszta n  Pusztakovácsi (1. 71.) 

u. t. ezentúl Pusztakovácsi.
Csömend kk. (1. 90.) u. t. ezentúl Nikla.
Elekszőllőhegy Nikla (1. 100.) u. t. ezen

túl Nikla.
Eplény Olaszfalu (1. 102.) u. p. ezentúl 

Zirc.
Eszteregnye, Zala vm., nagykanizsai j., (1. 

104.) ezentúl isi E. h. Nagykanizsa 2. Díj- 
négyszögszáma 1.162., postáig. Pécs. Irányí
tandó: (az Irányítási Füzet-be felveendő ada
tok: Eszteregnye, U., Zala vm., P., VI., Székes- 
fehérvár—Nagykanizsa) Nagykanizsa 2.

Feketeberek O Libickozma (1. 107.) u. p. és 
u. t. ezentúl Nikla.

Feketezátonypuszta Barcs, Somogy vm., 
barcsi j., u. p. Belcsapuszta, u. t. Barcs. (1. be
jegyzések a Helységnévtár 107. oldaláról tör
lendők).

Hódoshátiszőllőhegy ^  Nikla (1. 135.) u. p. 
és u. t. ezentúl Nikla.

Kacskovicspuszta O  Pusztakovácsi (1. 147.) 
u. t. ezentúl Pusztakovácsi.

Kallósd (1. 148.) u. p. ezentúl Zalakoppány.
Keresztespuszta Pellérd (1. 155.) u. p. és 

u. t. ezentúl Görcsöny.
Kistelep O Szomor (1. 167.) u. t. ezentúl 

Szomor.
Korenikaszőllőhegv G) Nikla (1. 171.) u. p. 

és u. t. ezentúl Nikla.
Koszódpuszta G> Csömend (1. 171.) u. p. és 

u. t. ezentúl Nikla.
Középkölked O Pusztakovácsi (1. 175.) u. 

t. ezentúl Pusztakovácsi.
Lajpcigpuszta O Nikla (1. 179.) u. p. és u.

t. ezentúl Nikla.
Libickozma kk. (1. 183.) u. t. ezentúl Pusz

takovácsi.
Nagygencs (1. 204.) ezentúl (f)Ss
Nagyhegypuszta Cl Nikla (1. 204.) ezentúl

u. t. Nikla.
Nikla kk. (1. 212.) ezentúl
Nyirespuszta Gi Pusztakovácsi (1. 214.) u. 

t. ezentúl Pusztakovácsi.

• Óbornak kk. (1. 216.) u. p. ezentúl Eszte
regnye.

örvényeshegy O  Zalanémetfalu (1. 221.) u.
p. ezentúl Kehida.

Ösagárd (1. 221.) u. p. és u. t. ezentúl Ke
szeg.

Prószapuszta G> Pusztakovácsi (1. 233.) u. 
t. ezentúl Pusztakovácsi.

Pusztakovácsi kk. (1. 234.) ezentúl: (gte
Rondavárpuszta G» Nikla (1. 242.) u. t. ezen

túl Nikla.
Somodorpuszta G> Szomor (1, 251.) u. t. 

ezentúl Szomor.
Szilárdmajor O Pusztakovácsi (1. 266.) u. 

t. ezentúl Pusztakovácsi.
Szomor kk. (1. 267.) ezentúl: c^©
Szőkepuszta H Libickozma (1. 268.) u. t. 

ezentúl Pusztakovácsi.
Tilositelep Cl Nikla (1. 277.) u. t. ezentúl 

Nikla.
Vilmamajor Pusztakovácsi (1. 297.) u. t. 

ezentúl Pusztakovácsi-.
Zalanémetfalu (1. 3021.) u. p. ezentúl Kehida.
Budapest, 1929. évi szeptember hó 30-án.

Személyzetiek.
40.825.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1929. 
évi augusztus havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik).

Áthelyeztettek: János József dr. 35 és
Dályai Andor dr. 37 fogalmazók Budapestről 
Sopronba, Kostkiewicz Ferenc segédmérnök 16 
Budapestről Debrecenbe, Sas Gyula felügyelő 
184 Esztergomból Budapestre, Pöttschacher 
Viktor I. o. tiszt 191 Budapestről Sopronba, 
Wilim István dr. II. o. tiszt 58 Békéscsabáról 
Budapestre, Kertész Géza II. o. tiszt 98 Buda
pestről Zalaegerszegre, Sebestyén István II. o. 
fiszt 178 Budapestről Békéscsabára, Liszt Sán
dor II. o. tiszt 185 Budapestről Szombathelyre, 
Gordos Lajos II. o. tiszt id. 133 Budapestről 
Békéscsabára, Jó Ferenc II. o. tiszt id. 184 Buda
pestről Kecskemétre, Palságh Géza II. o. tiszt 
id. 301 Budapestről Miskolcra, Perczel József 
hódmezővásárhelyi II. o. tiszt id. 303 Budapest
ről Barcsra, ifj. Tari János II. o. tiszt id. 326 
Budapestről Békéscsabára, Tóth Gyula ellenőr 
300 Békéscsabáról Veszprémbe, Ferenczy
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Gyula segédtiszt 414 Budapestről Kisújszállás-' 
ra, özv. Jakab Imréné segédellenőrnő 653 Bu
dapestről Székesfehérvárra, Mező Andrásné 
segédtisztnő 326 Budapestről Gyöngyösre, 
Walter Mária kezelőnő 265 Székesfehérvárról 
Budapestre, Krekuska Lénárd II. o. altiszt 1072 
Mosonból Magyaróvárra, Kovács János kecs
keméti II. o. altiszt 2593 Kecskemétről Mező
túrra, Bálik Ferenc II. o. altiszt 3608 Győrből 
Pápára.

Lemondottak: Kőrössy Dezsőné segédtiszt
nő 373/a. és Kellner Mihály II. o. altiszt 3314.

Felmentetett: Pálfi Ferenc II. o. altiszt 2826.
Nyugdíjaztattak: Rjssányi Antal főigazga

tó 17, Karalyos Albert I. o. tiszt 39, Simontsits 
Alajos ellenőr 293, Brambora Sándorné segéd
ellenőrnő 478, Kovács József szoládi 92 és Holz- 
mann Samu 98 II. o. szakaltisztek, Pernyei 
István 1, Varga Mihály tornyosnémeti 250, Se
bestyén Mihály privigyei 262, Tóth Lajos püskii 
303, Ladányi József 358, Karai Ferenc 362, Vass 
Péter 375, Skrach József 487, Lakatos Károly

657 és Tóth Vince előpotonyai 682 I. o. altisz
tek. Szász István 1499 és Dénes István 1661 II.
q. altisztek.

Meghaltak: Maróczy Imre II. o. tiszt 216, 
Berki István II. o. szakaltiszt 40, Szelényi 
István 17, Varga Ferenc csurgói 626 és Nagy 
László tiszaburai 686 I. o. altisztek, Koskán Já
nos 1039, Hári István 2440 és Pelyva Mátyás 
2610 II. o. altisztek.

Egyéb változások: Modics Elemér fogalma
zó 21 helyett Módos Elemér, Veres Ida segéd
ellenőrnő 465 helyett Vöröss Ida, Ecseki Mária 
kezelőnő id. 9 helyett Szakálly Károlyné írandó.

Budapest, 1929. évi október hó 3-án.

Sajtóhibaigazítás.
A P. R. T. 36. számának utolsó oldalán a 

pályázati hirdetményben és a jegyzetben 
Porva helyett Pozva Íratott. Javítandó 
„Porva”-ra.

Pályázati hirdetmény.
39.855.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tag
ként 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 debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi október hó 25-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi október hó 2-án.



4 5 2 38. szám .

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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Nagy Zsigmond p. kiadó Nagydobos
1902. Nagydobos Bizalomvesztés

Betöltendő kiadói állások.
f

November elsejére olyan kiadót keresek, 
aki a folyó évi P. R. T. 32. számában közzé
tett hirdetésnek minden tekintetben megfelel. 
De csak férfikiadók pályázatai részesülnek 
előnyben. Postahivatal, Jászszentlászló.

Alpár postahivatal kiadónőt keres.

f

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: D uchon J.
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RENDELETEK TÁR A
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B U D A P E ST , 1 9 3 9 . O K T Ó B E R  19. 3 9 . szám .

T A R T
Á rusítási jutalék a városoknak és községeknek, 

a régi marhalevélűrlapokra ragaszto tt okmánybélyegek 
után.

Készpénzt tartalm azó értéklevelek tartalomjelzése.
Légi levélpostai küldem ények továbbítása az Am sz

terdam ból Németalföldi Indiába induló  repülőgépek útján.
Levélpostai küldeményekre, értéklevelekre, érték- 

dobozokra, postautalványokra és postai megbízásokra vo
natkozó tudakozványok és egyéb m egkeresések irányítá
sát feltüntető  kim utatás kiadása.

V áltozás a Táviró-Díjszabás-ban.

Árusítási jutalékba városoknak és községeknek, 
a régi marhalevéliirlapokra ragasztott okmány

bélyegek után.
ad. 35.512.

A Budapesti Közlöny 1929. évi június hó
29-iki 146. számában közzétett 86.000. P. M. sz. 
rendelet 14. §-a szerint — az állatforgalmi adó 
megszüntetésével kapcsolatban — új marha- 
levélűrlapok kerülnek forgalomba. A régi 
marhalevélűrlapok azonban — amíg a készlet 
tart — továbbra is érvényben maradnak, azon
ban a régi és az új illetékösszeg között levő ér
tékkülönbséget okmánybélyegek felragasztásá
val kell pótolni.

A folyó évi október hó 15-től kezdve meg
engedem, hogy a városok és községek a bizo
mányba vett okmánybélyegek után is 1% juta
lékot számíthassanak fel. E jutalék is ugyanúgy 
számolandó el, mint a magánértékcikkárusítók 
VA%>-os árusítási jutaléka.

Jegyezzék elő a hivatalok a P. R. T. 1925.
40. számában közölt 18.672/1925. sz. rendeletnél.

Budapest, 1929. évi október hó 12-én.

A L O M
Üj magyar-jugoszláv távbeszélő  viszonylatok m eg

nyitása.
V áltozások az Irányítási Füzetben.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra. 
Szünetelő ügynökség m egnyitása.
H elyesbítés a  Helységnévtár-ban, valamint a P osta

hivatalok és Ügynökségek Névsorá-ban.
E lveszett igazolvány.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Készpénzt tartalmazó értéklevelek tartalom
jelzése.
40.180.

A P. Ü. Sz. 45. §. 2. pontjában foglalt azt a 
rendelkezést, mely szerint a készpénzt tartal
mazó értékleveleken a tartalmat pénzjegyek 
szerint részletezni kell, odamódosítom, hogy a 
tartalom részletezése csakis az olvasva feladott 
értékleveleknél kötelező.

Jövőben tehát a nem olvasva feladott ér
tékleveleken a tartalom „Készpénz” megjelö
léssel egy összegben is feltüntethető. (Pl. „Kész
pénz”: 5.000 azaz ötezer pengő.)

Abban az esetben, ha feladó a borítékon a 
tartalmat pénzjegyek szerint részletezi, a rész
letezett tartalom valódi értékénél kisebb érték 
nem nyilvánítható.

Budapest, 1929. évi október hó 5-én.

Légijlevélpostai 1 küldemények továbbítása az 
Amszterdamból Németalföldi Indiába induló 

repülőgépek útján.
40.562.

A németalföldi postaigazgatás az Amszter
damból folyó évi október hó 17-én, 31-én, no-
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vember hó 14-én, 28-án és december hó 12-én 
németalföldi Indiába induló repülőgépekkel.

Aleppo,
Bagdad,
Bushire,
Karachi,
Allahabad,
Akyab,
Bangkok,
Medan,
Palembang,
Batavia,
Bandoeng

részére épúgy, mint tavaly, az idén is légipostái 
levélzárlatokat küld. A repülőgépek Amszter
damból Aleppóig két nap, Bagdadig 3 nap, Ka- | 
rachiba 5 nap, Bangkogig 8 nap és Batáviáig, 
illetve Bandoengig (végállomás) 11 nap alatt 
teszik meg az útat.

A németalföldi posta közvetítésével Ma
gyarországból — mint tavaly — ez alkalom
mal is lehet küldeni közönséges és ajánlott légi 
levélpostai küldeményeket — a fent felsorolt 
és a mellékelt kimutatásban is feltüntetett vá
rosokba indítandó légi levélpostai zárlatok 
útján

Syriába,
Irakba,
Brit Indiába (ideértve Brit Birmát), 
Sziám királyságba,

' Straits Settlements-be, 
Németalföldi Indiába és az azon 

túlfekvő országokba.

Ezekért a küldeményekért a rendes postai 
díjon felül még az alábbi táblázatban feltünte
tett légipostái pótdíj jár. E pótdíjakban már 
a Budapest—Amszterdam közti légi útért járó 
pótdíj is benne foglaltatik.

Légipostái állomás 
(zárla t rendeltetési 

helye)

Budapestről szám íto tt légipostái pótdíj

J 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

gramm súlyig fillérekben

A leppo 50 67 85 101 151 168 186 203 253 270 288 303 354 371 389 406 456 472 490 507

Bagdad 53 75 95 116 169 191 211 232 285 307 327 348 401 ,423 443 464 517 539 559 580

Bushire 58 82 108 133 191 215 241 266 323 348 374 398 456 481 507 531 589 614 639 664

Karachi 67 101 136 171 238 272 307 342 408 443 477 512 578 613 648 682 749 784 819 853

A llahabad 75 117 160 202 277 319 362 404 479 522 564 607 681 724 766 809 884 926 969 1009

Akyab 81 132 180 229 310 361 410 459 540 590 639 688 770 819 868 918 999 1039 1078 1118

Bangkok 88 144 199 255 343 399 454 510 597 653 708 764 852 908 962 1008 1085 1130 1174 1218

Medan 95 156 219 283 376 439
«
471

501 564 658 721 784 846 940 996 1045 1096 1178 1227 1278 1328

Palem bang 99 168 235 303 402 539 606 705 774 841 909 1000 1054 1109 1163 1249 1304 1357 1412

Batavia 103 173 244 313 416 486 557 627 729 800 870 939 1027 1084 1140 1196 1284 1342 1398 1454

Bandoeng 104 173 245 316 418 490 560 631 734 805 876 945 1033 1090 1146 1203 1292 1348 1405 1463

A hivatalok figyelmeztessék a feladókat, 
hogy feladni szándékolt küldeményeiket a re
pülőgépek fentjelzett indulását megelőzően vi
déken legalább 3 nappal, Budapesten pedig 
legalább 2 nappal előbb adják postára, hogy 
azok a repülőgép indulási idejére a csatlako
zást Amszterdamban elérjék. E légipostái leve
lezést a Budapest 72. és Mátyásföld-Repülőtér 
postahivatalok Amszterdam C. S. postahivatal

részére készített légipostái levélzárlatokban to
vábbítják.

Ha a repülőgépek az útat bármely oknál 
fogva megtenni nem tudnák, a küldemények 
rendes postai úton nyernek továbbítást. Ebben 
az esetben azonban a légipostái pótdíjakat 
feladóknak nem térítik vissza.

Budapest, 1929. évi október hó 12-én.

I
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Levélpostai küldeményekre, értéklevelekre, 
értékdobozokra, postautalványokra és postai 
megbízásokra vonatkozó tudakozványok és 
egyéb megkeresések irányítását feltüntető ki

mutatás kiadása.

39.779.
t........ ,  ; . ' .
I A P. R. T. ezen számához mellékletként 
kapják a hivatalok a levélpostai küldemé
nyekre, értéklevelekre, értékdobozokra, posta- 
utalványokra és postai megbízásokra vonat
kozó tudakozványok és egyéb megkeresések 
irányítását feltüntető kimutatást.

A hivatalok adott esetben a kimutatásban 
foglalt adatokat vegyék figyelembe és a tuda- 
kozványokat, illetve egyéb megkereséseket 
az abban feltüntetett címekre továbbítsák.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 27-én.

|  Változás a Táviró-Díjszabásban.
39.368.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én 
életbelépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 7. oldalon II. Szomszédos forgalomnál 
a „***” jegyzet szövegét a következőképpen 
kell helyesbíteni: „Titkos nyelvű távirat nem 
küldhető; összebeszélt nyelvű távirat csak a 
román rendeltetési hivataloknál letett code 
alapján szerkesztve küldhető”.

A 9. oldalon a 3. jegyzet szövegének máso
dik sorában a „valamint a római Szentszék és a 
budapesti apostoli nunciatura között” szavakat 
törölni kell.

A 33. oldalon Guam sziget díja via Ital
cäble—San Francisco, via északatlanti kábelek 
—San Francisco és via Transradio—San Fran
cisco 6.31-ről 4.90-re helyesbítendő.

A 34. oldalon Hawai (Sandwich) szigetek
nél a „Többi hivatal” alcsoport számát 3-ra kell 
helyesbíteni és 2. alcsoportként a következőt 
kell írni:

2. Havaii (Hilo hivatal), Kanai (Lihne hi
vatal), Mani (Wailuku hivatal), Mo- 

lokoi (Kaunakaka hivatal):
via Italcäble—San Francisco ..............  4.56
„ Északatlanti káb.—San Francisco 4.56 
„ Transradio—San Francisco . . . .  4.56

1. Honolulu és Vahn sziget hivatalainál, úgy
szintén 3. Többi hivatal-nál a díjat via Ital
cäble—San Francisco, via Északatlanti kábelek 
—San Francisco és via Transradio—San Fran
cisco 4.07, illetve 4.91-ről 3.72-re kell helyesbí
teni és ezenkívül a 3. Többi hivatalnál jegy
zetként a következő írandó: „Ezekhez a hivata
lokhoz címzett táviratokat Honolulutól a ren
deltetési helyig postán továbbítják”.

A 35. oldalon Midway sziget díja via Ital
cäble—San Francisco, via Északatlanti kábelek 
—San Francisco és via Transradio—San Fran
cisco 4.91-ről 4.28-ra helyesbítendő.

A 36. oldalon Philippini szigeteknél via 
Italcäble—San Francisco, via Északatlanti ká
belek—San Francisco és via Transradio—San 
Francisco 1. Lúgon sziget Manilla díját 5.97-ről 
5.63-ra, 2. Lúgon sziget többi hivatalai stb. dí
ját 6.25-ről 5.63-ra és 3. Visayas szigetek: stb. 
díját 6.98-ról 6.64-re kell helyesbíteni.

Budapest, 1929. évi október hó 9-én.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

41.863.

Folyó évi október hó 16-án a távbeszélő
forgalom egyrészről Cegléd, Hódmezővásárhely, 
Kiskúnfélegyháza, Kistelek—Makó, másrészről 
Veliki-Kikinda (Nagykikinda) között megnyí
lik.

A közönséges háromperces beszélgetés díja 
a ceglédi viszonylatban 2 P 90 f, a hódmezővá
sárhelyi, kiskúnfélegyházai és kisteleki viszony
latokban 2 P 40 f és a makói viszonylatban 1 P 
70 f.

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

Budapest, 1929. évi október hó 12-én.

Változások az irányítási füzetben.

41.731.

A P. R. Tára múlt évi 29. számában közölt
24.214. számú rendelettel rendszeresített „Irá-
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nyitási füzet” című segédkönyvben beállott helyes irányítás iránti intézkedés céljából
változásokat tudomás, keresztülvezetés és a alábbi kimutatásban közlöm:

az

Hivatal, ügynökség
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ro
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tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Bak 7 — 85 után 86

Balatonboglár 7 — 201 helyett 201/a

Balatonfüred 7 47, 1. Bp. 72/1132. v. /VI/11-1X/9/ 
47 —

Balf 7 58 —

Izsák 7 1. 18/7162. v„
1. Bp. 72/7126 V. —

Körmend 7 — 1. Szomb. elé 1. 8/

Krasznokvajda 7 összes adat Felsőgagy

N ova 7 — 85 helyett 86

ötvöspuszta 7 84 e lő tt 84 83 után 84

Sármellék 7 — 223 elé 224

Söjtör 7 — 85 után 86

Sümeg f 7 1. Bp. 72— 1. 84/7524. v. 7512 v. után 198

Tiszafüred 7 — 5577 helyett 5537

T űrje 7 — 83 u tán  1. Bp. 72/7433 v.

Ukk 7 — 84 után  1. Bp. 72/7433 v.

Zalabér 7 — 1. Bp. 72/7433 v. a 112 után írandó

Zalaegerszeg 7 1. Bp. 72/1306/7431 v.
24 u tán  86, 7725. v„ után 1. 198.

7731 v helyett 7727 v„ 
7433 v. u tán  86

Zalaszentgyörgy 7 — 210 után  1. Zegersz./7823 v.,

Zalatárnok 7 — 85 után  86

v Budapest, 1929. évi október hó 10-én.
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Pályázati hirdetmény.
41.068.

postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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U gocsa és 
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Csenger 6.5 gyalog 1-szer

*) A  küldöncöt a község díjm entesen bocsájtja  rendelkezésre.

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

1929. évi november hó 5-ig nyújtandók be. Az 
általános feltételeket 1. a P. R. Tára 1924. évi 
1. számában.

Budapest, 1929. évi október hó' 8-án,

Szünetelő ügynökség megnyitása.
40.480.

Kuncsorba — Jász-Nagykun-Szolnok vár
megyében — szünetelő ügynökség (1. a 176. ol
dalon) ismét működik. Az ügynökség ellenőrző 
hivatala: Fegyvernek 2.

A „M. kir. Postahivatalok és Postaügynök
ségek Névsora”, a Helységnévtár”, valamint az 
„Irányítási Füzet” adatai megfelelően helyes
bítendők.

Budapest, 1929. évi október hó 9-én.

Helyesbítés a helységnévtárban, valamint a 
postahivatalok és postaügynökségek névsorá

ban.
40.925.

Gelej és Mezőnagymihály postaügynöksé

gek neve mellől a „gy”, illetve „pd.” jelzés tör
lendő.

Budapest, 1929. évi október hó 8-án.

Elveszett igazolvány.

41.089.

Pintér István távirda munkás a részére 
a m. kir. postavezérigazgatóság volt 9. táviró 
és távbeszélő üzemi osztálya által kiállított és 
a budapesti m. kir. állami távbeszélőhálózat 
vonalain végzendő munkálatokra jogosító 922. 
számú hálózati arcképes igazolványát elvesz
tette.

Ezt az igazolványt érvénytelennek nyilvá
nítom.

Budapest, 1929. évi október hó 12-én.
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K im u ta tá s

a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és 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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Borsai Margit kiadó Keczel
1897. Budapesten Postamesterré 

neveztetett ki.

Betöltendő kiadói állások.
Alsódabasi postahivatal azonnali belépés

sel három hónapra második kiadónőt keres. 
Mosás ágynemű nélkül, 40 pengő havi fizetés, 
ellátás és vasúti félárú jegyének megtérítésével.

Az abaújszántói postahivatal október else
jére szerény igényű kiadónőt keres.

Mindhárom szakban önálló, kezelésre és 
számadástételre képes, szerény igényű, házias, 
szolid és lelkiismeretes kiadónőt keres novem
ber 1-ére a lakócsai postahivatal.

Kiadói állást keresnek.
Október 15-töl alkalmazást vállalok, mind

három szakban jártas, számadást is önállóan 
végző kiadó vagyok, hegyes vidékre is elme
gyek. Szives ajánlatot kérek címemre: Kiss 
Margit postakiadó, Monostorpályi, Bihar m.

Többévi gyakorlattal, mindenben teljes 
jártassággal bíró kiadónő alkalmazást vállal 
november 1-re. Szives megkeresést kér fizetés 
és feltételek megjelölésével: Meszleny Irén 
postakiadó* Kápolnásnyék, Fejér megye címre.

Postakiadónő, szerény igényű, úrinő, no
vember 1-re alkalmazást vállal. Szives megkere
sést kér: Sajókazinc postahivatal „Postakiadó
nő” címén.

Mindhárom szakban jártas kiadó, al
kalmazást vállal, bármikor beléphet. Posta
kiadó, Kispest 2.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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Melléklet a P. R. T. 1929. évi 39. számában közölt 39.779/1929. sz. rendelethez.

Kimutatás
levélpostai küldeményekre, értéklevelekre, értékdobozokra, postautalványokra és postai 

megbízásokra vonatkozó tudakozványok és egyéb megkeresések irányításáról.

Ország
Tudakozvány

Egyéb megkeresések 
(visszavétel, cím változtatás, u tán
vétele összeg törlés, — leszállítás)

elintézésére illetékes szerv:

1 2 3

Abesszínia
(Ethiopie)

Afganisztán

Rendeltetési hivatal.

Direction générale des postes á Kaboul.

Rendeltetési hivatal.
Értéklevél (-doboz): D irection gé

nérale des postes et des télégraphes 
d'Ethiopie á Addis-Abbeba.

(Afghanistan)

Albánia
(Albanie)

Direction générale des postes e t télégra- 
phes á Tirana.

M int a 2. hasábban.

Amerika Egy.-Államok1)
(E tats-U nis d’Amérique)

Fülöp szigetek

Chief Post Office Inspector, W ashington, 

D irector of Posts, Manilla, Philippines.

Second A ssistant Postm aster-G ene
ral, Division of Foreign Mails, 
W ashington, D. C.

Au postm aster du bureau ä .............
(lies Philippines) (rendeltetési hivatal).

A rábia: 1. H edjaz és N edjed  ki
rályság.

A rábiában működő brit-indiai 
h ivatalokat lásd Brit-Indiánál.

Argentina
(Argentine)

Ausztráliai államszövetség:
(Commonwealth of A ustralia)

Közönséges: rendeltetési hivatal; ajánlott: 
Bpest 72-höz, amely „M onsieur le Chef 
du Service international á Buenos Aires.“ 
címre továbbítja.

U talvány: Utalv.-kicserélőhiv., Budapest.

Monsieur le Chef du Service in te r
national ä Buenos Aires.

Délausztrália
(South-Australia)

Adelaide, S. A.

Nyugatausztrália
(W estern-A ustralia)

The D eputy 
> Postm aster 

General

Perth, W. A.

Queensland
Tasmania

Brisbane, Queensland. 

Hobart, Tasm ania.
> Mint a 2. hasábban.

Üj-Déli-Wales2)
(N ew -South Wales)

Sidney, N. S. W.

Victoria ää» Melbourne, V ictoria.

Papua3)
(B rit-U j-G uinea)

The Chief Postm aster, Port M oresby 
(Papua)

Mint a 2. hasábban.

Üj-Guinea Chief Postm aster, Rabaul. Mint a 2. hasábban.
(T errito ire  de la Nouvelle-Guinée)

l) Am. Egyesült-Államokhoz tartoznak: A laska, Guam, Hawai, Panam acsatom a-vidék, Porto-Rico; a Sa-
moa-szigetek közül M anua és Tutuila; a V irginiai-szigetek közül St. Croix, St. Jean és St. Thomas

2) U j-D éli- W ales-hoz tartozik : Norfolk-sziget.
' •T Papua-hoz tartoznak: U jguinea volt ném et védterületnek áz egyenlítőtől délre eső részei, ú. m.: Vilmos, 

császár földje (most Papua), Admiralitás-szigetek, Bismarck-szigetek (ausztráliai igazgatás alatt).
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Ország
T  udakoz vány

Egyéb megkeresések 
(visszavétel, cím változtatás1, u tán
vétek. összeg törlés, — leszállítás)

• elintézésére illetékes szerv:

1 2 3

Ausztria
(Autriche)

Rendeltetési hivatal. U talv.: Bureau de 
Com ptabilité des Postes II., W ien.

Rendeltetési hivatal.

Belgium
(Belgique)

A dm inistration centrale des postes, D i
rection E. 3e bureau ä Bruxelles. Utalv.: 
Rendeltetési hivatal.

Rendeltetési hivatal.

Belga Kongó (Congo beige) 
Ruanda és U rundi‘)-val

Közönséges küldemények: rendeltetési hi
vatal.

A jánlott küldem ények: rovatolási úton.

Rendeltetési hivatal.
U talvány: A u bureau d‘échange des 

m andats-poste ä Bruxelles 1.

Bolivia
(Bolivie)

Adm inistración General de Correos y  Té- 
légrafos á La Paz (Bolivia).

Utalvány: Utalv.-kicserélőhiv. Bpest.

Mint a 2. hasábban.

Brazília
(Brésil)

Közönséges küldemények: rendeltetési hi
vatal.

A jánlott küldemények: Budapest 72-höz, 
amely Rio de Janeiro kicserélő hivatal
hoz továbbítja.

Rendeltetési hivatal.

Brit-India2)
(Inde britannique)

Közönséges küldemények: D irecteur géné- 
ral des postes et des télégraphes, Inde 
britannique.

A jánlott küldemények: Budapest 72-höz, 
amely Bom bay kicserélőhivatalhoz to 
vábbítja.

Visszav., címv. nincs.

Bulgária
(Bulgarie)

Rendeltetési hivatal.
U talvány: D irection générale des postes 

ä Sofia.

Rendeltetési hivatal.

Chile
(Chili) a perui Arica és T acna- 
kerülettel

Direction générale des postes e t des télé
graphes, Départem ent des postes ä 
Santiago (Chili).

Mint a 2. hasábban.

Commonwealth of Ausztrália
1. Ausztráliai Államszövetség.

Costa-Rica Közönséges küldemények: rendeltetési hi
vatal.

A jánlott küldemények: D irection générale 
des postes á San Jósé, Costa-Rica. 

U talvány: Utalv.-kicserélőhiv. Budapest.

D irection générale des postes á San 
Jósé, Costa-Rica.

Cseh-Szlovákország
(Tchécoslovaquie)

Rendeltetési hivatal. R endeltetési hivatal.

Dánország
(Dänem ark) és Faroe sz.

Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.

G rönland Direction générale des postes á Copen- 
hague.

Mint a 2. hasábban.

Danzig szabad város
(Vilié libre de Dantzig)

Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.

x) A  volt N ém et-K eletafrika védterületnek északnyugati kerületei, melyek Belga-Kongó postaigazgatása alá 
tartoznak.

5) Brit-Indiához tartozik : G uadur (Cőte de Mekran, Beludsistan) britindiai hivatal; Birma; az A ndam an szi
getek; Perim-sziget; a Bahrein-szigeten és Francia-Indiában működő britindiai postahivatalok; Aden, D ubai és 
M uscat Arábiában lévő b ritind iai postahivatalok, valamint a Lakkadivák. (A Lakkadivák nem tartoznak az Egye- 
tem es Postaegyesülethez.)
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Ország
Tudakozvány

Egyéb m egkeresések 
(visszavétel, cím változtatás, után- 
vételi összeg törlés, — leszállítás)

elintézésére illetékes szerv:

1 2 3

Délafrikai Unió1) Rovatolási úton. The Postm aster-General, Pretoria,

Délnyugat Afrika
(A frique du Sud-Ouest)
Délafrikai Unió fenhatósága a latt

Rovatolási úton. The Postm aster-General, Pretoria.

Domingói köztársaság Direccion General de Correos ä Santo M int a 2. hasábban.
(République Dominicaine) Domingo (R. D.).

Egyiptom Direction générale des postes (Bureau des M int a 2. hasábban.
(Egypte) Réclamations) ä Alexandrie.

Ekuador Direction générale des postes á Quito. M int a 2. hasábban.
(Equateur) U talvány: Utalv.-kicserélőhiv., Budapest.

Észtország Direction générale des pestes d'Estonie ä M int a 2. hasábban.
(Estonie) Tallinn.

Finnország Bureaux des réclamations, Helsingfors. M int a 2. hasábban.
(Finlande) Utalv.: Bureau de revision de la Direction 

générale des postes á Helsingfors.

Franciaország
(France)
M onacoval és az Egyiptom ban 
m űködő francia postahivatalok
(Alexandria és Port-Said)

Francia gyarmatok és véd- 
területek:

I. Afrikában:

Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.

Algír
(Algérie)

Rendeltetés ihivatal. Rendeltetési hivatal.

Dahomey Közönséges küldemények: rendeltetési hi
vatal; a ján lo tt küldemények: rovatolási 
úton.

Rendeltetési hivatal.

E le fán tcson tpart Chef du Service des postes et télégraphes Rendeltetési hivatal.
(C öte d ‘Ivoire) de la C őte d'Ivoire, ä Bingerville.
Felső volta Direction des postes et télégraphes de la Rendeltetési hivatal.
(H aute-V olta) H aute-Volta, Ouagadougou.
Francia Guinea Rendeltetési hivatal. A ján lo tt küldetné- Rendeltetési hivatal.
(Guinée frangaise) nyekre: „D irecteur des P. T. T. á
F rancia-Középaf r ik a :
(A frique équatoriale frangaise)

Conakry.

G abon Receveur des postes: Libreville.2 3) Rendeltetési hivatal. Értéklevél és 
-doboz: Chef de service des P. T. 
T. ä Libreville.

Közép-Kongó „ „ „ : Brazzaville2) Rendeltetési hivatal. Értéklevél és
(Moyen-Congo) -doboz: Chef de service des P. T. 

T. ä Brazzaville.
Oubangui-Chari i, „ „ : Bangui.2) Rendeltetési hivatal. Értéklevél és 

-doboz: Chef de service des P. T. 
T. ä Bangui.

Tchad
1

„ „ „ : Lamy.2) M int a 2. hasábban.

2) A  Délafrikai Unió tagjai: Kapland, N atal (Zululand-dal), O ranje szabad állam cs Transvaal. Ide tartoznak  
még: W alfischbai és Basutoland, továbbá D élnyugat-A frika (volt ném et védterület, mely jelenleg a D élafrikai 
Unió igazgatása a latt áll). Ez utóbbi 1. külön cím alatt.

2) A ján lo tt- és értéknyilvánítással elláto tt küldemények sérülése vagy kifosztása tárgyában: „D irection de 
1‘exploitation postale, 4e Bureau, ä P aris“,

3) A ján lo tt: „Inspection des P. T. í .  ä Brazzaville“,

_
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Egyéb megkeresések
Tudakozván y (visszavétel, címváltoztatás, után-

Ország vételi összeg törlés, — leszállítás)

elintézésére illetékes szerv:

1 2 3

(Francia gyarm . folyt.)

Francia Somali-part Chef du Service des P. T. T. ä Djibouti. M int a 2. hasábban.
(Cőte frangaise des Somalis) 
(Obok)
Francia Sudan Monsieur le G ouverneur du Soudan fran- Rendeltetési hivatal.
(Soudan frangaise) gais a Bamako.

Kamerun1) Chef du Services des postcs et télégraphes M int a 2. hasábban; értéklevél: ren-
(Cameroun) ä Douala. deltetósi hivatal.

M adagascar és a hozzátartozó 
területek

Direction des postcs, ä Tananarive. M int a 2. hasábban.

M auretania M. lc Lieutenant G ouverneur de la Mauri- Rendeltetési hivatal.
(Mauritanie)
Niger

tanie, á St.-Louis du Sénégal.
Chef du Service des Postes ä Niamey M int a 2. hasábban.

(Niger).
Chef du Service des P. T. T. ä St.-Denis, Chef du Service des P. T. T. a St.Réunion

Réunion. Denis, Reunion. Értéklevél: rendel
tetési hivatal.

Senegal M. le Chef du Service des Postes et des Rendeltetési hivatal.
Télégraphes ä St.-Louis du Sénégal.

Chef du Service des postes et télégraphes M int a 2. hasábban; értéklevél: ren-Togo1)
á Lomé. deltetési hivatal.

Tunis Rendeltetési hivatal. U talvány: Direction Rendeltetési hivatal.
(Tunisie) de 1‘Office des póstes et des télégraphes, 

Tunis.

II. Amerikában :
Francia Guyana Chef du Service des postes, télégraphes et M int a 2. hasábban.
(Guyáne frangaise) téléphones ä Cayenne (Guyane frangaise).
Guadeloupe és a hozzátartozó 
területek

Chef du Service des Postcs á Basse-Terre. M int a 2. hasábban.

M artinique Chef du Service des Postes á Fort-de- M int a 2. hasábban.
France.

St. Pierré és Miquelon Közönséges küldem ények: rendeltetési h i
vatal.

A jánlott küldem ények: A dm inistration du

Rendeltetési hivatal.

III. Ázsiában : Service posta l ä St. Pierre et Miquelon

Francia India Directeur des postes, á Pondichérv. M int a 2. hasábban; értéklevél: ren-
(Inde [Etablissements frangais]) deltetési hivatal.

Francia Indokína :
(Indochine)

Cochinchina-gyarmat Sous-Direction des postes et des télégra- Rovatolási úton.
(Colonic de Cochinchine) phes de la Cochinchine ä Saigon. Értéklevél: Chef du service des pos

tes et télégraphes de la Cochin-
chine ä Saigon.

Ánnam -védterülét Sous-Direction des postcs et des télégra- Rovatolási úton.
(Protectorat de 1’Annám ) phes de 1'Annám  á Tourane. Értéklevél: Chef du service des pos-

tes e t télégraphes de 1‘Annám á 
Tourane.

Cam bodja-védterület Sous-Direction des postes et des télégra- Rovatolási úton.
(Protectorat du Cambodge) phes du Cambodge ä Pnompenh. Értéklevél: Chef du service des pos-

tes et télégraphes du Cambodge
á Pnompenh.

0  (a volt német védterlile t francia igazgatás alá került nagyq>bb része.)
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Egyéb m egkeresések
Tudíakozvány (visszavétel, cím változtatás, után-

Ország vételi összeg törlés, — leszállítás)

elintézésére illetékes szerv:

1 2 3

(Francia gyarm,, Francia Indokina 
folyt.) '

Laos-védterület Sous-Direetion des postes et des tele- Rovatolási úton.
(P ro tec to rat du Laos) graphes du Laos ä Vientiane. Értéklevél: Chef du service des pos-

tes et télégraphes du Laos ä Vien
tiane.

Tonkin-védterület Sous-Direction des postes e t des télé- Rovatolási úton.
(P ro tectorat du Tonkin) graphes du Tonkin ä Hanoi. Értéklevél: Chef du service des pos-

tes et télégraphes du Tonkin ä 
Hanoi'.

Kouang-Tchéou-W an bérelt Sous-Direction des postes e t des télé- Rendeltetési hivatal.
kínai terü let Kwangtung ta r
tom ányban
(T errito ire á bail de Kouang- 
Tchou-W an)

graphes du Tonkin á Hanoi.

Syria és L ibanon1) Rendeltetési hivatal.
U talvány: Inspection generale de la Syrie

Rendeltetési hivatal.

e t du Grand-Liban ä Beyrouth.

IV. Ausztráliában :

Francia Óceánia Monsieur le Gouverncr ä Papeete, Ile de Chef du Service des P ostes á Pa-
(Oceanic [Etablissements fran- Tahiti. \ peete.
§ais])

U j-H ebridák2) M onsieur le Gouverneur de la Nouvclle- Rendeltetési hivatal.
(Nouvelles-Hébrides) Calédonie, ä Nouméa.

Uj-Kaledonia M onsieur le Gouverneur de la Nouvelle- Direction des Postes et des Télé-
(Nouvelle-Calédonie) Calédonie, ä Nouméa. graphes á Nouméa, Nouvelle-Ca- 

lédonie. Értéklevél: rendeltetési hi-
vatal.

Görögország Rovatolási úton.
U talvány: Au M inistére des Communica-

Rendeltetési hivatal.

(Gréce) tions, D irection Generale des Postes, 
Télégraphes et Télcphones á Athénes.

Guatemala D irection générale des postes, Guatemala M int a 2. hasábban.

(Guatém ala) C. A.

Haiti köztársaság
(H aiti [République])

Monsieur 1‘A dm inistrateur Général des 
Postes á Port au Prince (Haiti).

M int a 2. hasábban.

Hedjaz és Nedjed királyság Postm aster General, H edjaz3) Postm aster General, H edjaz.
és a hozzátartozó  te rü le tek
(Royaum e de H edjaz et de N ed 
jed et Dépendanccs)

Honduras köztársaság D irection Général des Postes á Teguci- M int a 2. hasábban.
(H onduras [République]) galpa, Rcp. de Honduras.

ír szabad állam The Secretary, D epartm ent of Posts and Yisszav., címv. nincs.

(Irlandc [E tat libre]) Telegraphs, Dublin.
U talvány: Utalv.-kicscrélőhiv., Budapest.

Island Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.

(Islande)

*) Idetartozik  az A laouiták állama is, mely az Egyetemes Postaegyesületen kívül áll.

2) (brit-francia condominium.)

3) Felszólamlásokhoz m ásodlatot kell csatolni.



Egyéb megkeresések
T udakozvány (visszavétel, címváltoztatás, után-

Ország 1 vételi összeg törlés, — leszállítás)

elintézésére illetékes szerv:

1 2 3

Japán1) és Korea Rovatolási úton. Budapest 72-höz, amely M int a 2. hasábban.
Tokio kicserélő hivatalhoz tovább ítja .(Japon), (Chosen) U talvány: U talv.-kicserélőhiv., Budapest.

Kanada
(Canada) Ministére des postes, ä Ottawa. Visszav., címv. nincs.

Kina2)
(Chine)
a) kínai postahivatalok Co-Directeur général des postes, á Pékin. 

Utalvány: Utalv.-kicserélőhiv., Budapest.
Rendeltetési hivatal. Értéklevél: m int

a 2. hasábban.
b) M andzsúriában és K w antung 
bérterületen működő japán  hiva-

Rovatolási úton. Rovatolási úton.

talok

Kolombia Rovatolási úton. Rendeltetési hivatal.
(Colombie)

Kuba Direction des postes á La Idavane (Cuba). M int a 2. hasábban.
(Cuba)

Lengyelország Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.
(Pologne)

Lettország Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.
(Lettonie)

Libéria Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.

T .i tv á n ia Direction générale des postes et des télé- M int a 2. hasábban.
(Lithu anie) 
és Memelvidék

graphes ä Kaunas.
•

Luxemburg
(Luxembourg)

Rendeltetési hivatal.
U talvány és a ján lo tt küldemények: „Di-

Rendeltetési hivatal.'

rection des postes et^ des télégraphes á 
Luxembourg.

Marokkó
(Maróé) 
a) francia zóna Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.
b) spanyol zóna Inspección Jalifiana de Correos, ä Tetuán. M int a 2. hasábban.
c) Tanger j m arokkói hív. Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.

(semleges zóna) (spanyol hív. Direction G énérale des communications Bureau de poste espagnol ä Tanger.
á Madrid.

d) b rit hivatalok az a), b) zóná- The Secretary, General Post Office, Lon- Visszav., címv. nincs.
ban és Tangerben don.

A jánlott: rovatolási úton.

Mexikó Direction générale des postes, Bureau de M int a 2. hasábban.
la poste aux lettres, ä Mexico, D. F.

(Mexique) Utalvány: Utalv.-kicserélőhiv., Budapest.

Nagybritannia
(Grande-Bretagne)

The Secretary, G. P. O., London. 
A jánlott: rovatolási úton.
U talvány: Utalv.-kicserélőhiv., Budapest

Visszav., címv. nincs.

i) Japán igazgatás alá tartoznak: Formosa (Taiwan), Japán Sachalin (Karafuto), U jguinea volt ném et véd- 
terü letnek az Egyenlítőtől északra eső részei, u. m.: Karolinák, M arianák, M arschall-szigetek (N auru kivételével) és 
Palau-szigetek. — M andzsúriában és Kwantung bérterületen működő japán postahivatalokra vonatkozó adatokat 
1. Kina-nál.

s) Ki'nához tartozik : Mandzsúria, Mongolország, Tibet, K elet-Turkesztán és Kiautschou volt ném et bérterület.
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Ország
Tudakozvány

Egyéb m egkeresések 
(visszavétel, cím változtatás, után- 
vételi összeg törlés, — leszállítás)

elintézésére illetékes szerv:

1 2 3

Brit gyarmatok és védterü- 
letek (és brit igazgatás alatt 
álló volt német védterü- 
letek): -

I. Földközi tengerben:
C y p r u s
(Chypre)

The Island Postm aster General, Nicosia, 
Cyprus.

Visszav., címv. nincs.

G i b r a l t a r The Postm aster General, G ibraltar. M int a 2. hasábban.

M a l ta The Postm aster General, V aletta , Malta M int a 2. hasábban.

II. Afrikában:
A r a n y p a r t
(C őtc d ’Or)

The Postm aster General, Accra. A jánlott: 
rendeltetési hivatal.

The Postm aster General, Accra.

A s c e n s io n The Postm aster, St. Helena. M int a 2. hasábban.

B r i t - B e c h u a n a la n d  • Rovatolási. úton. The Postm aster General, Pretoria.

B r i t - N y a s a l a n d The Postm aster General, Zomba. M int a 2. hasábban.

B r i t-S o m a l ila n d The D irector of Posts and Telegraphs, 
Berbera.

M int a 2. hasábban.

D é l-R h o d é s ia
(Rhodésia du Sud)

The Postm aster General, Salisbury, South 
Rhodesia.

Visszav., címv. levélpostai külde
m énynél nincs. Értéklevél: The 
Secretary General P ost Office, 
Salisbur y.

É s z a k -R h o d e s ia 1)
(Rhodésia du Nord)

The Postm aster General, Pretoria. Visszav., címv. nincs.

G a m b ia
(Bathurst)

The D irector of Posts, Bathurst. Visszav., címv. nincs.

K e n y a  é s  U g a n d a
M arokkóban levő b rit hivatalok 
1. M arokkónál

The Postm aster General, Nairobi. Visszav., címv. nincs.

M a u r i t i u s The Colonial Postmaster, M auritius . Visszav., címv. nincs.

N ig e r ia 2) The Postm aster General, Lagos, Nigeria. Visszav., címv. nincs.

S t. H e le n a The Postm aster, St. Helena. M int a 2. hasábban.

S e y c h e l le s The Postm aster, Seychelles. Visszav., címv. nincs.

S ie r r a  L e o n e The Postm aster General, Freetown, Visszav., címv. nincs.

T a n g a n y ik a - t e r ü l e t3) The Postm aster General, Dar-es-Salaam. 
A jánlott: rendeltetési hivatal.

Mint a 2. hasábban.

T o g o 4) Rendeltetési hivatal. Visszav., címv. nincs.

Z a n z ib a r The Postm aster, Zanzibar. M int a 2. hasábban.

III. Amerikában:
B e rm u d a - s z ig e te k
(Bermudes)

The Colonial Postm aster, Hamilton, Ber
muda.

Mint a 2. hasábban.

*) Észak-Rhodesia nem tartozik  az Egyetemes Postaegyesülethez.
2) Nigériához tartozik : Kamerun angol zónája.
3) A  volt „N ém et-K eletafrika“, melynek nagy része brit igazgatás alá került. 
*) A  volt német védterületnek b rit igazgatás alá került nyugati harmada.
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Ország
Tudakozvány

Egyéb megkeresések 
(visszavétel, címváltoztatás, u tá n - ' 
vételi összeg törlés, — leszállítás)

J elintézésére illetékes szerv:

1 2 3

(Brit gyarm. folyt.)

B r i t - G u y a n a The Postm aster General, Georgetown. Mint a 2. hasábban.

B r i t - H c n d u r a s The Colonial Postm aster, Belize. Visszav., címv. nincs.

B r i t - N y u g a t in d ia :

A n g u il la Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.

A n tig o a The Postm aster, A ntigua. Mint a 2. hasábban.

B a rb a d o s The Colonial Postm aster, Barbados. Visszav., címv. nincs.

D o m in ic a The Postm aster, Dominica. Mint a 2. hasábban.

G r e n a d a  é s  G r e n a d in á k The Colonial Postm ester, Grenada. Viszav., címv. nincs.

J a m a ik a The Postm aster, Jamaica. Mint a 2. hasábban.

M o n ts e r r a t The Postm aster, M ontserrat. Mint a 2. hasábban.
-
4-»

S t. K i t t s  (St. Christoph) 
é s  N e v i s

The Postm aster, St. Kitts. Mint a 2. hasábban.

< S t. L u c ia The Colonial Postm aster, St. Lucia. Visszav., címv. nincs.

S t. V in c e n t The Colonial Postm aster, St. V incent. Visszav., címv. nincs.

T o b a g o  é s  T r in id a d The Postm aster General, Port-of-Spain. Visszav., címv. nincs.

T u r q u e s  e t  C a iq u e s - s z ig e te k The Postm aster, Turks Islands. M int a 2. hasábban.

V irg in ia i  s z ig e te k
( T  ortola)

The Postm aster, Tortola. Mint a 2. hasábban.

B ah am  a - s z ig e te k The Postm aster, Bahamas. Mint a 2. hasábban.

C a y m a n - s z ig e te k The Postm aster, G rand Cayman, B. W. I. Mint a 2. hasábban.

F a lk la n d - s z ig e te k The Postm aster, Port Stanley. Mint a 2. hasábban. Értéklevél: visz- 
szav., címv. nincs.

U j- F u n d la n d
(Terre-Neuve)

The D eputy M inister of Posts, St. John's, 
Newfoundland.

The M inister of Posts, St. John's, 
Newfoundland.

IV. Ázsiában:
B r i t-É s z a k -B o rn e o
(Bornéo du N ord britannique)

The P ostm aster General, Jesselton. Mint a 2. hasábban.

B ru n e i The Postm aster, Brunei. Visszav., címv. nincs.

C e y lo n
(Ceylan)

The Postm aster General, Colombo.
A jánlott: The Chief Postm aster, Co
lombo.

The Chief Postmaster, Colombo.

H o n g k o n g The P ostm aster General, Hong-Kong. Mint a 2. hasábban.

I r a k  k i r á ly s á g  (Mezopotámia) 

Jo h V re

M a lá j i  á l l a m o k :

The Postm aster, Baghdad; vagy: The P ost
master, Basrah.

The P ostm aster General, Johore Bahru, 
Johore, M alay States.

M int a 2. hasábban. Értéklevél: The 
D irector General of P osts and T e
legraphs, Baghdad.

Visszav., címv. nincs.

a) s z ö v e ts é g e s e k  ’) The «Controller Posts and Telegraphs, 
Kuala Lumpur.

Visszav., címv. nincs.

i) Szövetséges m aláji államok: Negri Sembilan, Pahang, Perak és Selangor.
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Ország
Tudakozvány

Egyéb megkeresések 
(visszavétel, cím változtatás, u tán
vétel! összeg törlés, — leszállítás)

elintézésére illetékes szerv:

1 2 3

(Brit. g.yarm., Maláji állam ok folyt.)

b) n e m  s z ö v e ts é g e s e k :

K e d a h  é s  P e r l is The Superintendent of Posts and Tele
graphs, A lor Star, Kedah.

Visszav., címv. nincs.

K e la n ta n The Superintendent of Posts and Tele
graphs, Kota Bharu, Kelantan.

Visszav., címv. nincs.

M a le d iv á k 1) 

P a le s z t in a  2)

The Postm aster General, Colombo, Cey
lon.

The Postm aster General, Jerusalem. 
U talvány: U talv .-kicserélőhiv., Budapest.

Visszav., címv. nincs. 

Visszav., címv. nincs.

S a ra w a k

S t r a i t s - S e t t l e m e n t s  é s  L a b u a n

The Postm aster General, Sarawak.

The Controller Posts and Telegraphs, Sin
gapore.

Mint a 2. hasábban. Értéklevél: The 
Chief Secretary Kuching, Sarawak.

Visszav., címv. nincs.

T r a n s jo r d á n ia The Postm aster General, Amman. Mint a 2. hasábban.
W e i-h a i -w e i  (brit postahivatal 

Shantung kínai tartom ány
ban)

British Post Office Agents, Wei-hai-wei. Mint a 2. hasábban.

V .  Ausztráliában:
E llic e -  é s  G i lb e r t - s z ig e te k The Chief Postmaster, Ocean Island. Viszav., címv. nines.
F id j i - s z ig e te k

N a u r u - s z ig e t3)

The Colonial Postmaster, Suva. 

The A dm inistrator, Nauru.

The Colonial Secretary, Suva, csak 
visszavétel lehetséges levélpostai 
küldeményeknél.

M int a 2. hasábban.
S a la m o n - s z ig e te k 4) The Protectorate Postm aster, General Post 

Office, Tulagi, British Salomon-Islands.
Visszav., címv. nincs.

T o n g a - s z ig e te k 5) Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.

Németalföld
(Pays-Bas)

Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.

N é m e ta l f ö ld i  A n t i l lá k  (Curasao) Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.
N é m e ta l f ö ld i  G u y a n a  (Surinam) Rendeltetési hivatal. A dm inistrateur des finances, P a ra 

maribo.

N é m e ta l f ö ld i  In d ia Direction générale des postcs, des télé- 
graphes e t des téléphones á Bandoeng.

Rendeltetési hivatal.

Németország
(Allemagne)

Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.

Nicaragua Direction générale des postcs á Managua, 
Nicaragua.

Mint a 2. hasábban.

Norvégország0)
(Norvégé)

Rendeltetési hivatal.
U talvány: Bureau de la com ptabilité de 
la D irection générale des postes de N o r
végé ä Oslo.

Rendeltetési hivatal. \

')  A  Maledivák nem tartoznak az Egyetemes Postaegyesülethez.
-) A Jordán-tartom ány keleti része (O stjordanland) is ide tartozik.
3) Brit igazgatás alá került volt ném et védterület U j-Guineában.
4) Ide tartoznak U j-G uinea volt ném et védterülcthez ta rtozo tt Buka és Bougainville nevű szigetek és Short- 

land-sziget is.
B) (M ásképen: Barátság-szigetek) nem tartoznak az Egyetemes Postaegycsülethez.
°) Norvégországhoz tartozik: Svalbard spitzbergai postahivatal is.



Ország
Tudakozvány

Egyéb megkeresések 
(visszavétel, cím változtatás, után- 
vételi összeg törlés, — leszállítás)

elintézésére illetékes szerv:

1 2 3

Olaszország,
(Italie)
Rhodus és Sporadok

Direction générale des postes et des télé- 
graphes ä Rome.

Rendeltetési hivatal.

Olasz gyarmatok;
Cyrénaica Direction des P. T. ä Bengasi. Rendeltetési hivatal.

E ry th rea
(Erythrée)

Direction des P. T. ä Asmara_ Rendeltetési hivatal.

Olasz Somalipart1)
(Somalie italienne)

Direction des P. T. ä Mogadiscio. Rendeltetési hivatal,

Tripolis
(Tripolitaine)

Direction des P. T. ä Tripoli. Rendeltetési hivatal.

Oroszország
(Union des Républiques Sovié- 
tistes Socialistes)

Commissariat du Peuple des postes et 
télégraphes. D épartem ent des communi
cations internationales Moscou, Tvers- 
kaia, l7 .2)

M int a 2. hasábban.

Panama köztársaság Direction générale des postes ä Panama. Rendeltetési hivatal.
(République de Panama) 

Paraguay Direction générale des postes ä Asuncion, 
Paraguay.

M int a 2. hasábban.

Peru3) Bureau du service international des postes 
et des télégraphes ä Lima.

M int a 2. hasábban.

Perzsia
(Perse)

Közönséges küldemények: rendeltetési h i
vatal.

A jánlott küldem ények: Direction générale 
des postes á Téhéran,

Rendeltetési hivatal. Értéklevél: D i
rection générale des pöstes á T é
héran,

Portugál
(Portugal)

Közönséges küldemények: rendeltetési hi
vatal.

A jánlott küldem ények: rovatolási úton Bu
dapest 72-höz, mely Lisboa kicserélő hi
vatalig továbbítja .

Rendeltetési hivatal. Értéklevél és 
-doboz: rovatolási úton.

P o r tu g á l  g y a r m a to k :4) Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal. Értéklevél és 
-doboz: rovatolási úton.

Románia
(Roumanie)

Rendeltetési hivatal.
Utalvány: D irection générale des postes, 

des télégraphes e t des telephones ä Bu- 
carest.

Rendeltetési hivatal.

Saar-vidék Rendeltetési hivatal. Rendeltetési hivatal.
(Territoire de la Sarre) 

Salvador Dirección G eneral de Correos, San Salva
dor El Salvador C. Á.

Utalvány: Utalv.-kicserélőhiv., Budapest.

M int a 2. hasábban.

San Marino Direction générale des postes e t des télé
graphes á Rome

Rendeltetési hivatal.

!) Olasz-Somalipart régi neve Benadir volt.
2) A  Moszkvába, illetőleg Léningradba c ím zett küldeményekre vonatkozó tudakozványokat: „Aux Postes

Centrales des Moscou (illetőleg: Léningrad)“ cím re kell küldeni,
3) A  perui Arica- és Tacna-kerületeket 1. Chiie-nél.
4) Portugál gyarm atok: Angola, Kap-Verde-szigetek, Macao, Mozambique, Portugál-Guinea, Portugál-India, 

Principe-szig., St. Thom as szig., Timor.

........... _ . • , . ... _ • Ü li  ü i s



1 1

O rs z á g
T u d a k o z v á n y

E g y é b  m e g k e r e s é s e k  
(v i s s z a v é te l ,  c ím v á l to z t a tá s ,  u tá n - ,  
v é te l i  ö s s z e g  tö r lé s ,  —  le s z á ll í tá s )*

e l in té z é s é r e  i l l e té k e s  s z e rv : *

1 2 3

Spanyolország1)
(E s p a g n e )

D i r e c t io n  g é n é ra le  d e s  c o m m u n ic a t io n s  ä 
M a d r id .

A  m e g k e r e s é s e k  i r á n y í t á s á t  i lle tő le g  
1. a lá b b  A )  p o n t  a l a t t  f o g la l ta k a t .

Spanyol gyarmatok: 1

G u in e a i -ö b ö l
(C o lo n ie  d u  G o lf e  d e  G u in é e )  
i d e é r tv e  M u n i - t e r ü l e t  is

■ R e c e v e u r  d e s  p o s t e s  ä  S ta  I s a b e l  (F e r-  
n a n d o - P o o )

R e n d e l t e t é s i  h iv a ta l .

R io  d e  O r o
i d e é r tv e  C a b o - J u b y  t e r ü l e t  is

R e c e v e u r  d e s  p o s t e s  ä  v i l la  C is n e ro s R e n d e l t e t é s i  h iv a ta l .

L a  A g ü e r a
( C a b o  B la n c o )

R e c e v e u r  d e s  p o s t e s  ä  L a  A g ü e ra . R e n d e l t e t é s i  h iv a ta l .

Svájc
(S u is s e )
é s  L ie c h te n s te in

R e n d e l te té s i  h iv a ta l . R e n d e l t e t é s i  h iv a ta l .

Svédország
(S u é d e )

D i r e c t io n  g é n é r a le  d e s  p o s te s ,  B u re a u  d e s  
r é c la m a t io n s  ä  S to c k h o lm .

R e n d e l t e t é s i  h iv a ta l.? )

Szerb-Horvát-Szlovén
királyság
(R o y a u m e  d e s  S e rb e s , C r o a te s  

e t  S lo v e n e s )

R e n d e l te té s i  h iv a ta l . R e n d e l t e t é s i  h iv a ta l .

Sziám
(S ia m )

D ir e c t io n  g é n é r a le  d e s  p o s t e s  á  B a n g k o k . 
U ta lv á n y :  U ta lv .  k ic s e r é lő h iv . ,  B p e s t .

M in t  a  2. h a s á b b a n ,

Törökország
( T u r q u ie )

A d m in is t r a t io n  c e n t r a le ,  D i r e c t io n  d iv i-  
s io n n a ir e  d e s  p o s t e s  ä  I s t a m b o u l .

M in t  a  2. h a s á b b a n .  É r té k le v é l :  A d 
m in i s t r a t i o n  c e n t r a le ,  D i r e c t io n  d e  
c o n t r ő l e  e t  d e  c o m p ta b i l i t é  ä 
I s t a m b o u l .

Üj-Zeeland
( N o u v e l le  Z é la n d e )

S e c re ta ry ,  G e n e r a l  P o s t  O f f ic e ,  W e l l in g 
to n .

V is s z a v .,  c ím v . n in c s .

Uruguay D ir e c t io n  g é n é r a le  d e s  p o s te s ,  t é l é g ra p h e s  
e t  t é lé p h o n e s ,  S e rv ic e  i n te r n a t i o n a l  ä 
M o n te v id e o .

U ta lv á n y :  U t a l v . -k ic s e r é lő h iv . ,  B p e s t .

D i r e c t io n  g é n é r a le  d e s  p o s t e s ,  t é l é 
g r a p h e s  e t  t é lé p h o n e s  ä  M o n te 
v id e o .

Venezuela D ir e c t io n  g é n é r a le  ä  C a ra c a s . M in t  a  2. h a s á b b a n .

# '

. ' /Y a

cY r • i

v-' Y Y i

*) Spanyolországhoz tartoznak : A ndorra-köztársaság Baleárok, Kanári-szigetek. A  m arokkói spanyol-zónát és 
Tanger spanyol postahivatalt 1. M arokkó a la t t

2) Távirati megkereséseket, ha a küldemény rendeltetési helyén nincs távirdahivatal: ..Postgen Stockholm “ 
címre kell küldeni.
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A) Spanyolországba szóló küldeményekre vonatkozó visszavételt vagy címváltoztatást kérő 
megkeresést a rendeltetési hely tartományának székhelyére kell küldeni. A tartományok 
székhelyét az alábbi 1. kimutatás tünteti fel. A II. kimutatásban felsorolt hivatalokhoz a 
megkeresések közvetlenül küldendők. A megkereséseket „Administrador Correos“ címmel

kell ellátni.

I .

T  artom ány: T a rt. székhelye:

Alava V itoria León León
A lbacete A lbacete I,éri da Lérida
A licante A licante Logroiio Logrono
Alm cria . A lm eria Lugo Lugo
Avila Avila M adrid M adrid
Badajoz Badajoz M álaga Málaga
Baleares Palm a de Mallorca M urcia M urcia
Barcelona Barcelona N o varra Pamplona
Burgos Burgos O rense Orense
Cáceres Cáceres O viedo Oviedo
Cádiz Cádiz Palencia Palencia
Canarias Santa Cruz de Tenerife Pontevedra Pontevedra
Castellón Castellón. Salamanca Salamanca
Ciudad-Real Ciudad-Real Santander Santander
Cordoba C ordoba Segovia Segovia
Coruna C oruna Sevilla Sevilla
Cuenca Cuenca Soria Soria
G erona G erona Tarragona Tarragona
G ranada G ranada Teruel Teruel
G uadalajara G uadalajara Toledo Toledo
Guipúzcoa San Sebastián Valencia Valencia
Huelva H uelva V alladolid Valladolid
Huesca H uesca V izcaya Bilbao
Jaén Jaén Zam ora Zam ora
Las Palmas Las Palmas Zaragoza Zaragoza

T  artom ány: Tart. székhelye:

II.

Postahivatal: T  artom ány: Postahivatal: T artom ány:

A lcoy v (A licante) Port-Bou (Gerona)
Algeciras (C'ádiz) Reus (Tarragona)
Avilés (Oviedo) Santiago (Coruna)
C artagena (M urcia) T ortosa (Tarragona)
Perről (C oruna) Túy (Pontevcdra)
íig u e ras (G erona) Vigo (Pontevedra)
G ijón (Oviedo) Villagarcia } (Pontevedra)
Ibiza (Baleares)
Irún (Guipúzcoa) M arokkó i h ivatalok:

Jaca
Jerez
Mahon

1
j
1

(Huesca)
(Cádiz) C euta

;
(M arruecos)

(Baleares)

i

Melilla !<
!1

(M arruecos)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGVAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T  1 0 3 9 . O K T Ó B E R  19 . 4 0 .  szám.

T A R T A L O M
A közvetlen távbeszélő összeköttetések és áram körbérletek létesítési feltételeinek és díjainak újból való 

szabályozása.

A közvetlen távbeszélő összeköttetések és 
áramkörbérletek létesítési feltételeinek és 

díjainak újból való szabályozása.
27.693.

A közvetlen-összeköttetések és az áram
körbérletek létesítési feltételeit, valamint azok 
díjazását a következőkép szabályozom:

A) ALTALANOS RENDELKEZÉSEK.
Fo- 1. Közvetlen összeköttetések és áramkör- 

m«gm bérletek alatt a helyi, illetőleg a távolsági for- 
rozás. galomban a közhasználatú távbeszélőhálózat 

áramköreit igénybevevő, de az állami közpon
tok kapcsolószekrényeinek kikerülésével a 
posta által létesített és általa fenntartott ál
landó összeköttetéseket kell érteni.

A közvetlen összeköttetések valamely 
helyi hálózat díjterületén levő különböző tel
kek (épületek) közt olyan közvetlen helyi 
áramkörök, amelyek a telkenkívüli mellékállo
mások feltételeinek (Tb. U. Sz. 14. §. 3/II. 
pontja) nem felelnek meg. Különböző előfize
tők ugyanegy telken (épületen) belül levő al
központjait összekötő helyi áramkört is köz
vetlen összeköttetésnek kell tekinteni és dí
jazni.

Az áramkörbérletek különböző helyi háló
zatok területén levő állomásokat közvetlenül 
összekötő távolsági áramkörök (ideértve az 
áramkörbérlet céljaira a helyi hálózatokban 
igénybevett, helyi áramköröket is), 

i “ivei 2. Úgy a közvetlen összeköttetések, mint
ítél«!*az áramkörbérletek általában csak akkor en- 

gedélyezhetők, ha a megfelelő számú áramkör

j áll rendelkezésre. Az engedély ideiglenes és az 
bármikor indokolás nélkül visszavonható.

3. A közvetlen összeköttetéseket és az 
i áramkörbérleteket a bérlők kizárólag csak sa

ját személyes vagy vállalataiknak ügyeire vo
natkozó beszélgetések lebonyolítására használ
hatják. A használatot másoknak — a Tb. Ü. Sz.
39. §-ában említett közérdekű beszélgetéseket 
kivéve — megengedni nem szabad. Mások 
üzeneteit közvetíteni vagy a közvetlen össze
köttetéshez és az áramkörbérlethez csatlakozó 
berendezésbe állomást előzetes engedély nél
kül bekapcsolni tilos. A bérelt áramköröket 
vizsgálatra és ellenőrzésre az engedélyezéskor 
megállapított valamelyik távbeszélőközpontba 
be kell kapcsolni.

4. A közvetlen összeköttetésekhez és az 
áramkörbérletekhez szükséges szabványos táv
beszélőkészülékeket általában a m. kir. posta 
szolgáltatja. Ha az előfizető magántulajdonban 
levő készülékeket alkalmazna, ez az áramkör 
használati díjainak összegére nincs befolyással. 
Ilyen esetben a közvetlen összeköttetéshez és 
az áramkörbérlethez szükséges vizsgálókészülék 
alkalmazására a Tb. Ü. Sz. 14. §. 23. pontjának 
rendelkezései irányadók.

5. Előzetes engedély mellett a közvetlen 
összeköttetés mindkét végpontja összeköthető 
a közhasználatú állami távbeszélőhálózattal, 
áramkörbérletnél azonban a közhasználatú ál
lami hálózat forgalmába való bekapcsolódás 
csak az egyik, —az engedélyezéskor meghatá
rozott — végponton engedhető meg.

6. A közvetlen összeköttetések és a bérelt 
I áramkörök magántulajdonban levő készülékei

a postai szabványos készülékeknél kisebb tel-

H asz
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a posts 
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jesítőképességűek nem lehetnek. E szempont
ból az ily berendezések, — a bekapcsolás előtt 
— a díjszabásszerű felülvizsgálati díj (Tbdsz.
V. Táblázat D/l. tétel) ellenében az előfizetők 
költségére felülvizsgálandók.

Ka.P\. 7. A közhasználatú állami távbeszélőberen-
c s o l a s i '

r e n d -  dezés kapcsolási rendszerének megváltoztatása 
fcges esetén a közvetlen összeköttetések és áramkör- 
vTutz- bérletek magántulajdonban levő készülékekkel 
tatása, felszerelt távbeszélőberendezésein szükséges 

változtatásokat az előfizető saját költségén kö
teles végeztetni.

B) BERENDEZÉSI FELTÉTELEK 
ÉS AZ ELŐFIZETÉSI VISZONY.

közvet. 8. A közvetlen távbeszélő összeköttetése- 
s z e k ö t -  két a területileg illetékes igazgatóság saját ha- 
engedé- táskörében rendezi be. A  közvetlen összekötte- 
sínek tések berendezéséért úgy Budapesten, mint a 
t e t e i ,  budapesti hálózatba bevont környékbeli váro

sok és községek területén a budapesti állomá
sok (főállomások, fővezetékek) mindenkori be
lépési díjának kétszeresét (jelenleg 2 X 240 =  
480 P-t), a vidéki hálózatokban pedig a Tb. Ü. 
Sz. 12. §. 5. pontjának megfelelően a „Táv
beszélő-Díjszabás” I. táblázatában az illető há
lózat állomásaira megállapított belépési díj 
kétszeresét kell fizetni. Vidéki hálózatokban a 
külterületre eső vonalrész után ezenfelül még 
a díjszabásszerű építési hozzájárulást is meg 
kell fizetni.

A budapesti hálózatban soronkívül kért 
közvetlen összeköttetésekért a Tb. Ü. Sz. 12. §.
14. és 17. pontja értelmében a díjszabásszerű 
(egyszeres) soronkívüli díj is esedékes.

Á r a m -  9. Áramkörbérlet csak a m. kir. kereskede- 
bérie- lemügyi miniszter előzetes engedélye alapjántek en-

g e d é -  létesíthető:
| l y e z é -

sf<!ietit a). A budapesti távbeszélőhálózat díjterü- 
teiei. fete £s az ú n nullás díjövben (Budapest körül 

légvonalban mért 15 km. légtávolságon bellii) 
fekvő községek területe közt létesülő áramkör- 
bérletek berendezéséért a budapesti hálózat 
területén lévő végpont után a budapesti távbe
szélőállomásokra megállapított mindenkori egy
szeres (jelenleg 240 P) belépési (és esetleg so
ronkívüli) díjat, a Budapest díjterületén kívül- 
eső vonal után pedig a „Távbeszélő-Díjszabás” 
I. táblázatában megállapított építési hozzájáru
lást kell fizetni. Az építési hozzájárulást a bu
dapesti távbeszélőhálózat területének határától

a bérelt áramköfr vidéki végpontjáig terjedő 
egész vonal után, — beleértve az esetleg 
igénybeveendő tartalékáramkört is — kell 
felszámítani. A nullás díjövbeli végpont után 
belépési díj nem jár.

b). Az előző a) pontban említett viszony
latokon kívül egyéb távolsági viszonylatokban 
kért áramkörbérletek céljaira szükséges áram
köröket a m. kir. posta az alább megállapított 
használati díj fejében rendszerint belépési díj 
és építési hozzájárulás fizetése nélkül bocsátja 
az előfizető rendelkezésére.

Ha a b) csoportbeli áramkörbérletnél az 
előfizető az összes építési költségeket, — ide
értve az áramkörbérlet céljára esetleg igénybe
veendő tartalék (légvezeték vagy kábel) érpár- 
szakaszokra eső költséget is, — megfizeti, az 
áramkörbérlet használati díjainál 50%-os díj- 
mérséklés illeti meg. Ez a kedvezmény a csat
lakozó berendezések díjaira (1. a 10. pontot) 
nem terjed ki.

10. A közvetlen összeköttetésekhez és az Cjj“zi 
áramkörbérletekhez csatlakozó összes telken- dbeezr/s' 
belüli és telkenkívüli mellékállomások, alköz- ^  
pontos, soroskapcsolású stb. berendezések be- “j“{SJ 
rendezési-, használati-, áthelyezési- stb. díjainak tasa 
megállapításánál, — még a házi forgalomra 
korlátozott állomásoknál is, — a berendezés 
helyén levő közhasználatú állami távbeszélő
hálózat előfizetői állomásaihoz (főállomásaihoz, 
fővezetékeihez, alközpontjaihoz) csatlakozó 
megfelelő berendezésre érvényes szabályokat 
kell alkalmazni.

11. A közvetlen távbeszélő összeköttetések- 
nek egy előfizetői főállomássá, telkenkívüli, il- lo”á,1 
letőleg telkenbelüli mellékállomássá való át- 
alakítására nézve általában a Tb. Ü. Sz. 17. §.
23. pontjának rendelkezései maradnak érvény
ben, a budapesti közvetlen összeköttetéseknek, 
valamint Budapest és a nullás díjövbe tartozó 
városok és községek közt fennálló áramkör
bérleteknek előfizetői állomásokká való át
alakítását azonban az alábbi 31. pont szerint 
átmenetileg megkönnyíteni.

12. Úgy a közvetlen összeköttetések, mint AdVí 
az áramkörbérletek átírásáért, — közvetlen 
összeköttetésenként, illetőleg áramkörbérleten
ként, — a távbeszélői előfizetői állomások át
írására a Tbdsz. V. Táblázat B) 1. tétele alatt 
megállapított mindenkori egyszeres átírási' 
díjat kell fizetni, a közvetlen összeköttetéshez
és áramkörbérlethez csatlakozó mellékállomá-
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sok, illetőleg soroskapcsolású berendezések át
írási díjaira pedig az alközpontok átírására vo
natkozó rendelkezések (Tb. Ü. Sz. 32. §. A) 14. 
pont) az irányadók.

ú'ko- 13. A közvetlen összeköttetéseknél és az
ele-
?«sé* áramkörbérleteknél az előfizetői kötelezettséglotar-
ana. időtartama általában hat hónap. Közvetlen 

összeköttetéseknél megfelelően átalakítva a 
Távbeszélőüzleti Szabályzat 18. §-ában az elő
fizetői állomásokra előírt kötelező nyilatkoza
tot, az áramkörbérletnél pedig az alábbi min
tának megfelelő „Nyilatkozat”-ot kell az elő
fizetőknek kiállítani:

1-60 1> 
okmány- 

bélyeg
NYILATKOZAT.

30 fi l léres  ! 
p o s t a 
bélyeg

mellyel alulírott(ak) kötelezem magamat (kötelezzük ma
gunkat), hogy .......... ................ és ..........................., .  közti
távbeszélő áram körbérletnek a bekapcsolása n ap já t kö 
vető hónap 1-től kezdve, illetőleg, ha a bekapcsolás a  hó
nap első napjára esik, ettől szám ítva legalább h a t (6) hó
napig előfizetője (előfizetői) leszek (leszünk) s a Távbe
szélő-Díjszabásban m egállapított mindenkori, — jelenleg 
havi ....................  pengő, — d íja t minden hónap első nap
ján előre és egy összegben a ............ ......................... hivatal
pénztárába befizetem (befizetjük).

Kötelezőleg tudomásul veszem (vesszük), hogy a 
bérlet a h a t havi bérleti idő le jártával hónapról-hónapra, 
tehát m indenkor egy hónapra hallgatólag m egújul m ind
addig, míg az t én (mi) a  bérleti idő m indenkori le járta 
elő tt 1 hónappal írásiban fel nem mondom (mondjuk), 
avagy a m. kir. posta fel nem. mondja.

Kötelezőleg elismerem (elismerjük) azt is, hogy a 
bérelt áram körhöz a végpontok egy-egy beszélőkészülékén 
felül csatlakozó berendezések után a berendezések helyén 
levő távbeszélőhálózatra érvényes távbeszélő-díjszabásban 
m egállapított belépési-, berendezési-, használati-, alap-, be
szélgetési-, előfizetési-, fentartási- stb. díjakat kell a beren
dezések helyén levő .................................. postahivatalnál, —
a távbeszélődíjak m ódjára — fizetni.

[A fizetendő bérleti s  egyéb díjakért egyetemleges 
felelősséget vállalunk s egyúttal a bérleti díjakra ny ilat
kozatot első helyen aláíró egyént (céget) bízzuk meg a fi
zetések teljesítésével.] Végül kötelezően kijelentem  (kije
lentjük) azt is, hogy az áram körbérletet kizárólag csak 
sa já t személyes vagy vállalataim nak (vállalatainknak) 
ügyeire vonatkozó beszélgetések lebonyolítására fogom 
(fogjuk) használni.

Elismerem (elismerjük) egyúttal a  m. kir. postának 
azt a jogát is, hogy az áram körbérletet a fenti, valamint 
a mindenkori Távbeszélőüzleti Szabályzatban és T ávbe
szélő-Díjszabásban m egállapított feltételek be nem  ta r 
tása esetén, — -fizetési kötelezettségem  (kötelezettségünk) 
épségben tartása mellett, — bárm ikor megszüntethesse; a 
bérelt áram kör forgalmának felfüggesztésére, beszünteté
sére és e szolgálattal kapcsolatos egyéb kérdésekre nézve 
szintén a Távbeszélőüzleti Szabályzat s az ezután kiadandó 
rendeletek h-atározmányait ismerem (ismerjük) el kö te
lezőnek.

Per esetén alávetem m agamat (alávetjük magunkat), 
am ennyiben a törvény kizárólagos illetékességet meg nem 
állapít, a budapesti központi kir. járásbíróság, ha pedig 
a per törvényszék hatáskörébe tartozik, a budapesti kir. 
törvényszék illetékességének.

............................ 19 ..............................  hó . .  -n.
Előttünk;

tanú.

tanú.

-aláírás (ok).

14. A hat hónapnál rövidebb időre kért, 
időleges közvetlen összeköttetéseket a terüle
tileg illetékes igazgatóság az időleges táv
beszélőállomásokra a Távbeszélőüzleti. Szabály
zat 21. §-ában megállapított rendelkezések al
kalmazásával rendezi be.

Különös méltánylást érdemlő esetekben 
hat hónapnál rövidebb időre kért, időleges 
áramkörbérletek létesítésének és használatá
nak feltételeit esetről-esetre állapítom meg.

15. Felmondási idő a közvetlen összekötte
tésekre és a nullás díjövbeli áramkörbérletekre 
a Tb. Ü. Sz. 35. §. 2. pontjához képest 15 nap. 
A többi áramkörbérletekre a felmondási idő 
a kötelezettség lejárta előtt 1 hónap olykép, 
hogyha az előfizetési kötelezettség lejárta előtt 
egy hónappal írásbeli felmondás nem történik, 
a bérlet hónaponként hallgatólag megújul.

16. A közvetlen összeköttetések és a 0-ás 
díjövbeli áramkörbérletek üzemzavara esetén 
kért díjtérítésekre a Tb. Ü. Sz. 31. §. határoz- 
mányait kell alkalmazni.

A többi (nullás díjövönkívüli) áramkörbér
letek beigazolt üzemzavarai esetén az előfizető 
kérelmére a posta az üzemzavar minden egyes 
napjára a havi bérleti összeg 1/25 részét vissza
téríti. Egy napnál rövidebb ideig tartó üzem
zavar esetén díjvisszatérítésnek helye nincs. A 
dijtérítés összege a tényleg beszedett áramkör
bérleti díjakat meg nem haladhatja. Az üzem
zavar tartamának megállapításánál valamely 
napnak 9. órájától 15. órájáig tartott üzemzavart 
egész napnak kell számítani és az üzemzavart 
megállapító hivatal, — ha az áramkörbérleti 
díjak beszedését nem ő végezné, — az áramkör
bérleti díjak beszedésével megbízott hivatalt 
az üzemzavar tartamáról esetenként értesíteni 
tartozik.
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17. A közvetlen összeköttetések és a bérelt 
áramkörök használati díjai a bekapcsolás nap
ját követő naptól kezdve havonta előzetesen 
és folytatólag a távbeszélő előfizetési díjak be
fizetésére a budapesti hálózatban a Tb. Ü. Sz.
29. §. 2. pontjában, vidéken pedig.a Tb. Ü. Sz.
30. §. 1. pontjában megállapított időben és mó
don fizetendők. Ha a díjakat az előírt időpontig 
nem fizetnék be, a díjbeszedéssel megbízott 
hivatal a közvetlen összeköttetés megszünte
tése, illetőleg a bérelt áramkör megszakítása 
körül úgy jár el, amint az előfizetői állomások 
kizárására Budapesten a Tb. Ü. Sz. 29. §. 10—13., 
vidéken pedig a 30. §. 3—5. pontjai ezt előírják.

18. A budapesti távbeszélőhálózat díjterü
letéről kiinduló áramkörök bérleti díjait a bu
dapesti távbeszélő-díjbeszedőhivatal szedi be, 
azt pedig, hogy a többi áramkörbérlet bér
leti díjainak beszedését melyik postahivatal 
végezze, az illetékes igazgatóság határozza meg. 
Ha több igazgatóság lenne érdekelve, az érde
kelt igazgatóságok egyetértőleg jelölik ki, me 
lyik hivatal szedje be a bérleti díjakat. A bérelt 
áramkörhöz csatlakozó berendezések (1. a 10. 
pontot) díjait a berendezések helyén levő 
postahivatal szedi be. Az áramkörbérlet és a 
csatlakozó berendezések díjazásához szüksé
ges adatokat az alapkönyvben és díjnyilvántar
tásban mindegyik berendezés helyén levő táv
beszélőközpontnál nyilván kell tartatni kiegé
szítve azzal a megjegyzéssel, hogy az áramkör
bérleti díjak beszedését melyik hivatal végzi.

C) A KÖZVETLEN ÖSSZEKÖTTETÉSEK 
DÍJSZABÁSA

19. A budapesti hálózatban a közvetlen 
összeköttetések két csoportba soroztainak:

Az a) csoportba tartozik ugyanegy termé
szetes vagy jogi személynek különböző telken 
levő vállalatai, telepei, üzletei, irodái stb. közt 
bérelt olyan első közvetlen összeköttetése, 
amelyhez idegen természetes vagy jogi sze
mély használatára szolgáló távbeszélőállomás 
nincs bekapcsolva.

A b ) csoportba a következő közvetlen táv
beszélő összeköttetések tartoznak:

a) ugyanegy természetes vagy jogi személy 
által ugyanabban a viszonylatban bérelt má
sodik, harmadik stb. közvetlen összeköttetés, 
tekintet nélkül arra, hogy az összeköttetések, 
— egyik vagy mindkét végponton, — ugyanazon 
helyiségben vagy különböző helyiségekben,

közös váltóra vagy pedig külön készülékekre 
vannak-e kapcsolva;

ß) ugyanegy természetes vagy jogi sze
mélynek külön-külön telken levő vállalatai, te
lepei, üzletei, irodái stb. közt bérelt első köz
vetlen távbeszélő összeköttetés is, ha ahhoz 
más, — idegen, —természetes vagy jogi személy 
használatában levő távbeszélőberendezés (állo
más, mellékállomás stb.) csatlakozik,

y) különböző természetes vagy jogi sze
mélyek telkenbelüli berendezései, avagy külön- 
külön telken levő vállalatai, telepei, üzletei, 
irodái stb. közt bérelt összes közvetlen össze
köttetések.

20. A budapesti távbeszélőhálózat díjterü
letén fennálló közvetlen összeköttetések hasz
nálatáért 1). alapdíjat és II). beszélgetési díjat 
kell fizetni.

I. Alapdíj.

Alapdíj címén a hálózat területén levő 
összes, tehát úgy az a), mint a b) csoportbeli 
közvetlen összeköttetéseknél az igénybevett 
törzskábelérpárok számához képest a követ
kező díjak esedékesek:

a) Budapest székesfőváros közigazgatási 
területén túl nem menő törzskábel-érpárok 
mindegyike után a budapesti távbeszélőállomá
sok (főállomások, fővezetékek) mindenkori 
alapdíja (jelenleg havi 10 P),

b) Budapest székesfőváros közigazgatási 
területéről kimenő, vagy azon kívüleső törzs
kábel-érpárok mindegyike után a törzskábelér 
vidéki végpontjának községéből (városából) 
bekapcsolt előfizetői állomásokra megállapított 
mindenkori havi alapdíj. (L. a P. R. T. 1929. évi
29. számában közölt 28.590. számú rendelet 2. 
pontját.)

A közvetlen összeköttetés után fizetendő 
alapdíj havi összege, — úgy az a), mint a b) 
alatti esetben, — 20 P-nél kevesebb nem lehet.

II. Beszélgetési díj.

A havonta fizetendő beszélgetések számát 
az a) csoportbeli közvetlen összeköttetéseknél 
havi 1000, a b) csoportbeli közvetlen össze
köttetéseknél pedig havi 1500 beszélgetésben 
állapítom meg. Ezzel szemben azonban a be
szélgetések után felszámítandó díj a budapesti 
hívási díjnak csak 50%-a, tehát a jelenlegi 
12 fillér hívási díjnak megfelelően 6 fillér lesz.
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E díjszabás Budapesten és a budapesti há
lózatba bevont városok és községek területén 
1929. évi december 16-án lép életbe.

A közvetlen összeköttetéshez csatlakozó 
berendezések díjazására a fenti 10. pont ren
delkezéseit kell alkalmazni.

21. A vidéki hálózatokban a közvetlen 
összeköttetések szintén két csoportba soroztai
nak:

J Az a) csoportba tartozik ugyanegy termé- 
■ szetes vagy jogi személynek olyan közvetlen 
összeköttetése, amely a közhasználatú állami 
távbeszélőforgalomba nincs bekapcsolva, s ah
hoz idegen személy használatára szolgáló táv
beszélőállomás nem csatlakozik.

A b) csoportba olyan közvetlen összeköt
tetések tartoznak, amelyek különböző termé
szetes vagy jogi személyek távbeszélőállomásait 
kapcsolják össze és azok, amelyek a közhasz
nálatú távbeszélőhálózat forgalmában is részt- 
vehetnek.

22. A vidéki hálózatokban az egymással 
közvetlen összeköttetésben álló valamennyi ál
lomásért előfizetési díjat és az esetleges külte
rületi vonalhoz mért vonalfentartási díjat 
(Tbdsz. IV. Táblázat) kell fizetni.

Az a) csoportba tartozó vidéki közvetlen 
összeköttetések mindegyik állomásának előfi
zetési díja 1930. évi január hó 1-töl kezdödöleg 
az illető községben (városban) levő helyi háló
zat mellékállomásnélküli állomásaira a Tbdsz.
III. Táblázatában megállapított mindenkori elő
fizetési díjnak csak 50%-a. A b )  csoportbeli 
vidéki közvetlen összeköttetéseknek mindegyik 
állomása után azonban a Tbdsz. III. Táblázatá
ban megállapított, teljes előfizetési díjat kell 
fizetni.

23. Ha a közvetlen összeköttetés olyan al
központba fut be, mely a közhasználatú forga
lomban részt vesz, az alközpontba futó főveze
tékek díjazásánál (1. a Tb. Ü. Sz. 28. §. 11., 12. 
és a „Távbeszélő-Díjszabás” III. Táblázat 2. 
pontját) a közvetlen összeköttetést egy mel
lékállomásnak kell tekinteni. v

D) AZ ARAMKORBÉRLETEK DÍJSZABÁSA.

a) Budapest és a nullás díjöv között.

24. Egyrészt Budapest s a budapesti háló
zatba bevont városok és községek, másfelől az 
ú. n. nullás díjövben fekvő többi város és köz

ség közt kért áramkörbérletek után folyó évi 
december hó 16-tól kezdve alapdíjat és beszél
getési díjat kell fizetni.

25. Alapdíj címén a budapesti hálózat díj- 
területét el nem hagyó törzskábelérpárokért ä 
fenti 20. I. a) és b) pontokban megállapított dí
jakat és ezenfelül a budapesti hálózat díjterü
letéről kimenő és Budapest díjterületén kívül- 
eső áramkörök mindegyike után a vidéki vég
pont városára (községére) alább megállapított 
díjakat kell fizetni:

Békásmegyer..............................  14P
Budakalász ..............................22 P
Budakeszi ..............................  15 P
B u d a ö rs .....................................  14 P
C in k o tg ..................................... 23 P
C s ö m ö r ..................................... 28 P
Mátyásföld ..............................  17P
Nagykovácsi..............................22 P
N agytétény ................  ,. .. 22 P
Pesthidegkút..............................  13 P
Pilisborosjenő .......................  17 P
Rákosszentmihály .. .. .. 14 P
Sashalom .............................. 13 P
Solymár ......... ....................... 23 P
Soroksár.......................  .. .. 30 P
T ö rö k b á lin t.............................. 26 P
Üröm ..................................... 13 P

26. Beszélgetési díj fejében a fenti 19, a) és 
b) csoport szerinti megkülönböztetéshez képest 
az a) csoportbeli áramkörbérletnél havi 1000, a 
b) csoportbeli áramkörbérletnél pedig havi 1500 
beszélgetés után a 0-ás díjöv városaiból és köz
ségeiből a budapesti hálózatba bekapcsolt elő
fizetői állomásokra a megállapított hívási díjnak 
csak 50%-a, a jelenlegi 24 fillér hívási díjhoz ké
pest tehát beszélgetésenként 12—12 fillér fize
tendő.

27. A nullás díjövbeli áramkörbérlet vég
pontjaihoz csatlakozó berendezések díjazására 
a fenti 10. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

b) A többi belföldi távolsági viszonylatban.

28. A fenti D/a 24. pontban említett vi- Ak'?“- 
szonylatokon kívül a többi belföldi távolsági 
viszonylatban 1930. január 1-jétől kezdve a bér- 
letért a végpontok közt a díjövszerű távolság- jj’tá.’ 
nak megfelelő díjövben az erősforgalmú órák- vovl|i.ág' 
ban váltott, havi 2000 drb. három perces, kö- útban.
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zönséges beszélgetés (a hónapot 25 nappal 
számítva napi 80 beszélgetés) mindenkori dí j - 
szabásszerű díját kell fizetni.

Ehhez képest az áramkörbérlet díja:

I. ! 11. I I I .  I V .  : V . V I . V I I .

d í j ö v b e n  h a v i

20 0 0  P  1 3 2 0 0  P 440 0  P  4 6 0 0  P  4 8 0 0  P 5 2 0 0  P 5 6 0 0  P

Ha az előfizető az áramkörbérlethez szük
séges áramkörök összes építési költségét meg
fizeti, a fenti 9. b) pontban foglaltak szerint a 
bérleti díjaknak csak 50%-át kell fizetnie.

A hónap töredékére járó díj kiszámításá
nál annyi napra kell a 80 beszélgetés díját fel
számítani, ahány nap tényleg van a szóbanlevő 
töredékben.

29. A bérelt áramkör végpontjain felszere
lendő egy-egy egyes készülék után, ha azokhoz 
semmiféle más berendezés nem szükséges 
vagy pedig az áramkör egy meglevő alközpont
hoz Csatlakozik, külön belépési és soronkí\üli 
díj vagy építési hozzájárulás, alap- és beszél
getési-, illetőleg vidéken külön előfizetési díj 
nem jár; az ezen felüli létesítmények berende
zési és használati díjaira a fenti 10. pontban 
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

E) ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK.

30. A budapesti távbeszélőhálózatban az ál
lomások bekapcsolásánál és főkép a bekapcsolt 
állomásoknak a központokban való kiszolgálá
sánál a háború után beállott nehézségek a há
lózat rekonstruálása és az automata üzemre 
való áttérés után megszűntek. Ennek folytán 
most már nincs akadálya annak, hogy a nehéz
ségek csökkentése érdekében annakidején az 
előfizetők részére különböző helyen levő tele
peik; üzleteik stb. közt a távbeszélőközpontok 
kikerülésével létesített közvetlen összekötteté
sek előfizetői állomásokká alakíttassanak át.

Azok részére, kiknek a közvetlen össze
köttetés kis forgalma miatt nem fizeti ki magát, | 
az átalakítást megkönnyíteni kívánom és e cél
ból a következőket rendelem:

31. A fennálló budapesti közvetlen össze
köttetések mindegyike, — ideértve a Budapest 
és a Budapesttől légvonalban mért 15 km. tá
volságon belül fekvő községek (városok) terü
lete közt fennálló közvetlen összeköttetéseket 
is, — ha azokat az előfizetők előfizetői állomá
sokká kívánják átalakíttatni és az átalakítást 
a budapesti m. kir. táviró és távbeszélő igaz
gatóságnál legkésőbb 1929. évi november hó
30-áig írásban kérik, a Tb. U. Sz. 17. §. 23. pont
jának határozmányain túlmenőleg nem csak 
egy, hanem kivételesen két előfizetői állomássá 
alakíthatók át. Az így létesülő távbeszélőállo
mások (főállomások, fővezetékek) után belépési 
díj nem jár, csupán állomásonként 40—40 P át
alakítási díj.

32. Az átalakítással létesített állomások 
csak saját körzetük távbeszélőközpontjába kap
csolhatók be; az eddigi 0-ás díjövbeli közvet
len összeköttetések (áramkörbérletek) vidéki 
végpontján kért előfizetői állomási, ha az elő
fizető ezt kéri, a legközelebbi budapesti köz
pontba kell bekapcsolni.

Az átalakítási díj fejében távbeszélőállo
mást kizárólag csak a közvetlen összekötteté
sek végpontjait befogadó épületben (telken) és 
a felelős előfizető részére, annak helyiségében 
lehet berendezni és a berendezéstől számított 
hat hónapon belül házonkívüli (telkenkívüli) 
áthelyezéssel kapcsolatban csak a díjszabás
szerű áthelyezési-, átírási- és belépési díj meg
fizetése ellenében lehet átírni.

33. Az előfizetői állomásokká 1929. évi no
vember hó 30-ig átalakíttatni kért közvetlen 
összeköttetések és nullás díjövbeli áramkörbér
ietek után az átalakítás megtörténtéig a közvet
len összeköttetések jelenlegi díjszabásszerű 
használati díjait kell fizetni, a többi közvetlen 
összeköttetésre és áramkörbérletre 1929. évi 
december hó 16-ától kezdve az új díjszabás ér
vényes.

34. Az az előfizető, aki budapesti közvet
len összeköttetését és nullás díjövbeli áram
körbérletét tovább megtartani nem kívánja 
és azt előfizetői állomásokká sem alakíttatja át, 
a közvetlen összeköttetést, illetve áramkörbér
letet 1929. évi december hó 15-ére a budapesti
m. kir. táviró és távbeszélő igazgatóságnál 1929.

| évi november hó 30-ig írásban felmondhatja.
35. A budapesti közvetlen összeköttetések

nek és nullás díjövbeli áramkörbérleteknek elő
fizetői állomásokká való átalakítására irányuló,
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1929. évi november hó 30-ika után benyújtott 
kérelmekre a Tb. U. Sz. 17. §. 23. pontjának ren
delkezéseihez képest a megfelelő áthelyezési 
díj ellenében csak egy előfizetői állomást lehet 
berendezni.

36. Az engedélyezett, de még üzembe nem 
helyezett közvetlen összeköttetésekre és áram
körbérletekre már az új díjszabást kell alkal
mazni.

37. A budapesti hálózat díjterületén a köz- 
használatú állami hálózat távbeszélő áram
köreinek közérdekű és magánhasználatú távbe
szélőberendezések céljára vonalfentartási díj 
ellenében való további átengedését megszünte
tem. A budapesti közhasználatú távbeszélő
hálózat áramköreinek e célra való átengedése 
esetén a jövőben szintén a közvetlen össze
köttetések, illetőleg áramkörbérletek most 
megállapított díját kell fizetni s az ily áram
körökhöz csatlakozó egész berendezést a köz- 
használatú távbeszélőhálózat tartozékának kell 
tekinteni.

38. A közérdekű és magánhasználatú táv
beszélőberendezések céljára a budapesti háló
zatban e rendeletem kiadása előtt átengedett 
áramkörök és az azokhoz csatlakozó berende
zések után fizetendő díjakra nézve az enge
délyokirat, illetőleg a Tbdsz. VII. Táblázatá
ban megállapított díjtételek az engedély lejár
táig, ha pedig az engedélyokirat hatályának le
járta előtt annak átírására, a berendezés bőví
tésére vagy másféle megváltoztatására kerülne 
a sor, e körülmények bekövetkeztéig egyelőre 
változatlanul érvényben maradnak; a jelzett

körülmények bekövetkeztével azonban az en
gedélyokiratot hatályon kívül kell helyezni és 
az áramköröket s azokhoz csatlakozó berende
zéseket, mint a közhasználatú állami távbeszélő
hálózat tartozékait kell tekinteni és díjazni.

39. A már fennálló és a már engedélyezett, 
de csak e rendelet kiadása után üzembehelye
zendő budapesti közvetlen összeköttetések és 
áramkörbérletek előfizetőit, a fizetendő díjak 
összegéről legkésőbb folyó évi november hó 
15-ig írásbelileg értesíteni kell.

Az értesítésben tájékoztatni kell őket köz
vetlen összeköttetéseik esetleges felmondásá
nak módjáról, valamint arról is, hogy azokat 
legkésőbb 1929. évi november hó 30-áig írás
ban bejelentett kívánságra 40—40 P átalakítási 
díj mellett két-két előfizetői állomássá alakít
tathatják át.

40. A budapesti közvetlen összeköttetések 
A), B) és C) csoportba sorozására nézve á 
Távbeszélőüzleti Szabályzat 55. §-ának 12. 
pontjában foglalt rendelkezések, a díjazásra 
nézve pedig a Távbeszélő-Díjszabás II. Táblá
zatában megállapított díjtételek hatálya 1929. 
évi december hó 15-én szűnik meg.

A hivatalok a „Távbeszélő-Díjszabás” II. 
Táblázatában a közvetlen összeköttetések ed
digi (A, B, C) díjszabását töröljék s a díjsza
básban, valamint a Tb. Ü. Sz. 55. §-náI e ren
deletet jegyezzék elő.

A Tb. Ü. Sz. fedőlapok útján való helyesbí
tés iránt később fogok intézkedni.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 17-én.

Előli -
ze tők
t á j é 

k o z t a 
tá sa .

A z A),  
B )és  C) 
c sopo r“ 

tok  
meg- 

szüné-  80»

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: D uchon J.





4 6 7

R LiNDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KI ADJA A MAGYAR K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1939. OKTÓBER 36. 41. szám.

T A R T A L O M
A takarékossági propaganda támogatása.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
Az új kiadású nem zetközi postautal vány űrlapok fel- 

adóvevényszelvényén az utalványösszeg beírása.

A pénzügyi értékcikknapló új alakban való kiadása. 

Kimutatás elveszett igazolójegyekről.

A T. U. Sz. 3.' számú pótlékának szétosztása.

IJj magyar—jugoszláv távbeszélő viszonylatok meg
nyitása.

Távbeszélőforgialom kiterjesztése Magyarország és 
Finnország közt.

„U tasítás a táviratkézbesítők rés®ére“ című segéd 
könyv új kiadása.

Szepessy Árpád m érnök kiadásában megjelenő „Ma
gyar Ú tikalauz“ című propaganda-füzetnek a postahivata
lokban való kifüggesztése.

Forgalomköri változások.

Kinevezések.

Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.

Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A takarékossági propaganda támogatása.
43.013.

A m. kir. kormány megbízásából a m. kir. 
postatakarékpénztár, mint az elmúlt években, 
úgy a f. évi október hó 31-én is országos taka
rékossági napot rendez.

Ezt a nagyjelentőségű akciót, amelynek a 
rendeltetését már a múlt évi október hó 25-én 
kelt ad. 42.350. sz. rendeletemben (P. R. T. 1928. 
évf. 40. sz.) kifejtettem, a f. évben is támogatni 
kívánom.

Ennélfogva felhívom a kir. postahivatalo
kat (és ügynökségeket), hogy a takarékosságot 
propagáló és a P. R. T. jelen számához csatolva 
megküldött röplapokból — a f. évi november 
havi járandóság kifizetése alkalmával — egy- 
egy példányt minden egyes ottani postaalkal
mazottnak (órabéresnek és postamesteri alkal
mazottnak is) adjon át.

A még fennmaradó többi röplapot pedig 
akár a kifizetések alkalmával a pénz átvevőjé
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 f. évi október hó 31-éré hi

vatali helyiségükben a közönség által hozzá
férhető (feltűnő) helyen függesszék ki.

Elvárom, hogy a takarékossági propaganda 
támogatására a postahivatalok (ügynökségek) 
az idén is mindent megtesznek.

Budapest, 1929. évi október hó 22-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
43.021.

A Berlinben E. Laubschc Verlagsbuch
handlung kiadásában megjelent Leo Trotzki: 
„Die internationale Revolution und die kom
munistische Internationale” című könyvtől, to
vábbá a Jenában kiadott „LJrania” című folyó
irat 1928—1929. évfolyambeli 6. sz. füzetétől, 
valamint a Wiener Volksbuchhandlung kiadá
sában Wienben megjelent Junius Romanus: 
„Mussolini und sein Gefolge” című könyvtől és 
az ugyancsak a Wiener Volksbuchhandlung ki
adásában Wienben megjelent Julius Deutsch: 
„Der Faschismus in Europa” című füzettől a 
postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi október hó 21-én.

k
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Az új kiadású nemzetközi postautalványürla- 
pok feladóvevényszelvényén az utalványösszeg 

beírása.
40.178.

A nemzetközi ppstautalványiirlapoknak új 
alakban való kiadása tárgyában az 1929. évi 
P. R. T. 28. számában megjelent 31.532. számú 
rendelet kapcsán figyelmeztetem a postahiva
talokat, hogy új mintájú feladóvevényszelvény- 
nyel ellátott űrlapok használása eseten az utal
ványozott összeg pengő értékét a feladóvevény
szelvény megfelelő rovatába a felvevő tisztvi
selő tartozik beírni.

Abban az esetben azonban, ha a feladó a 
feladóvevényszelvényen az utalvány összegét 
előre külföldi pénznemben már feltüntette, 
a postahivatalok ezt—a további rendelkezésig 
— a felvételnél ne kifogásolják, hanem a fel
vevő tisztviselő a feladóvevényszelvényen 
az ott külföldi pénznemben feltüntetett össze
get törölje s azt pótolja a befizetett pengő
összeg felírásával. Az utólagos javítás tényét 
a felvevő külön aláírással igazolni tartozik.

Budapest, 1929. október hó 16-án.

A pénzügyi értékcikknapló új alakban való 
kiadása.

ad. 28.358.
A pénzügyi értékcikknaplót (1333. számú 

nyomtatványt) a különféle értékcikkárusítói 
jutalékok megfelelőbb elszámolása érdekében 
új alakban adtam ki. Az értékcikkárúsítói ju
talékok bejegyzésére a jelzéseknek megfelelően 
a 8—13. hasábok szolgálnak.

Tekintettel arra, hogy az új nyomtatvá
nyon a magánértékcikkárusok aláírására is van 
hely (14. hasáb), elrendelem, hogy a í. évi no
vember hó 1-től úgy a kincstári, mint a nem 
kincstári hivatalok mindig írassák alá a magán- 
értékcikkárusokkal a pénzügyi értékcikknaplót. 
Figyelmeztetem egyúttal a hivatalokat, hogy a 
postai értékcikknaplót (1.211. sz. nyomtatvány) 
a magánértékcikkárusítókkal esetenként szin
tén alá kell íratni. Az 1210. és 1332. számú Ér
tékcikkrészletezéseket a hivatalok a jövőben a 
pénztárszámadáshoz ne csatolják, illetve azzal 
ne terjesszék fel, hanem a portószámadás mel
léklete gyanánt őrizzék meg.

Budapest, 1929. évi október hó 16-án.

33. K im utatás 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 213
|

1929. IV. 4. Taha Ahmed
Catania, Olaszország 98.302 1928. X. 29. Rossi Alfio fu Paolo
Genova „ 27.382 1927. II. 7. Ghiara Enrico fu Paolo

52.277 1927. VII. 27. Savini Gisberto fu Paolo
53.174 1928. I. 3. Derosa Nicola fu Alfonso
91.499 1928. IX. 26. Ferdinando Franchetti fu Enrico

Milano 61.132 1927. XI. 8. Gomel Leone di Elia
62.674 1928. VI. 20. Ernesta Rotschild Mariani fu Carlo

120.630 1929. VII. 6. Cappelli Luigi fu Federico
Napoli 125.586 1929. VI. 7. Pietro Cerchia fu Vincenzo
Padova „ 123.833 1929.VIII. 22. Benedetti Nella Guerrano
Palermo 71.078 1928. IV. 12. Salvatore Correnti fu Antonino

111.622 1929. IV. 10. Crescimanno Armato Gaspare di Bart.
Ravenna 48.053 1928. X. 4. Mercuriali Guido fu Attilio
Roma „ 23.380 1926. XII. 16. Mássá Ivó fu Ernesto

I 106.506 1929. I. 12. On. Prof. Cucco Alfredo fuDott.Giov.
Torino 27.145 1927. 11. 24. Viney Paolo fu Francesco
Trieste 110.176 1929. IV. 3. Zamberlan Artemio di Giovanni
Calatayud, Spanyolország 30.261 1927. V. 11. Gregorio Cabello Chueca
Granada 49.126 1928. VIII. 20. Miguel Fontana Puertas
Moral de Calatrava 12.498 1928. II. 20. Sebastian Nieto Suarez
Santander 54.243 1929. III. 11. Joaquin Andia Belinchon
Tabernes de Valldigna „ 57.762 1929. VII. 1. Leopoldo Briz Girones
Valencia „ 57.695 1929. III. 16. Roberto Espinosa Verdu
Vitoria „ 1 57.224 1929. VI. 11. Manuel Gaona Berraondo
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A T. Ü. Sz. 3. számú pótlékának szétosztása.
30.615.

Az 1928. évi brüsszeli nk. táviróértekezlet- 
nek í. évi október hó 1-én életbelépett határo
zataira, valamint egyéb időközi változásokra 
való tekintettel a „T. Ü. Sz.”-hez új, 3. számú 
pótlékot készíttettem, mely nyomtatásban már 
megjelent.

Ügy a hivatalból annakidején kiosztott T. 
Ü. Sz. példányok tulajdonosai, mint a vásárolt 
példányok tulajdonosai a pótlékot hivatalból 
ingyen kapják. A szétosztás iránt egyidejűleg 
intézkedtem.

A postaigazgatóságok és postahivatalok 
részére szükséges mennyiséget a m. kir. posta 
hirlaphivatala küldi meg.

Felhívom a hivatalokat, hogy a pótlék alap
ján a T. Ü. Sz.’tpontosan javítsák ki és a fedő
lapokat a megjelölt helyekre ragasszák be.

Budapest, 1929. évi szeptember hó 24-én.

Uj magyar-jugoszláy távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

42.803.

Folyó évi október hó 21-én a forgalmat a 
következő új magyar— jugoszláv távbeszélő vi
szonylatokban megnyitom:

A m agyar távbeszélő 
központ neve

A külföldi távbeszélő 
központ neve

Beszélge
tési díj

P | f.

Budapest Karlovac 4 05
Odzaci (Hódság) 2 90
Samobor 4 05
Lipik 3 55
Plitvicka Jezera 4 05

Balatonföldvár
Topusko 4 05
Nasice 2 90

Szeged Plavna (Palona) 
Banatsko-Arandelovo

2 90

(Orosziám os) i 35
Makó >» »> i 35

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
életbelépett „Távbeszélő-Díjszabás”-t az új vi
szonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi október hó 19-én.

Távbeszélőforgalom kiterjesztése Magyar- 
ország és Finnország közt.

41.961.
Távbeszélő beszélgetések a magyar—finn 

távbeszélő forgalomban ezentúl úgy az erős, 
mint a gyengeforgalmú órákban folytathatók.

A Távbeszélő-Díjszabás-ban az 5 a Finn
ország után * megjelölést és a lap alján levő 
* jegyzetet a hivatalok töröljék.

Budapest, 1929. évi október hó 17-én.

„Utasítás a táviratkézbesítők részére“ című 
segédkönyv új kiadása.

42.422.
Az „Utasítás a táviratkézbesítők részére" 

című segédkönyvet újból kiadtam.
Felhívom a postahivatalokat, hogy a szük

séges példányszámot a m. kir. posta központi 
anyagraktárából a szokásos módon rendeljék 
meg és gondoskodjanak tarról, hogy a távirat
kézbesítők az Utasításban foglalt szabályokat 
alaposan megismerjék és a kézbesítői szolgálat 
ellátásánál azokhoz alkalmazkodjanak.

Az Utasítás egy példányát a táviratkézbe
sítőknek állandóan maguknál kell hordozniok, 
hogy eljárásuk helyességét a felekkel szemben 
szükség esetén igazolhassák.

A táviratok (expresz és sürgős levelek) 
gyors és pontos kézbesítésére a hivatalok az 
intézet jó hírneve érdekében nagy súlyt helyez
zenek. Minden táviratot a beérkezés után lehe
tőleg azonnal adjanak ki kézbesítés végett és 
gondoskodjanak arról, hogy a táviratokat mi
előbb, a hivatalhoz közel lakó címzetteknek leg
később % órán belül, a távolabb lakó címzet
tekben pedig legkésőbb 1 órán belül kézbesít
sék. A „P. Sz. Gy.” IV. rész II. kiad. 36. folyó
száma alatt közzétett rendelet 19. pontja en
nek megfelelően módosul.

Az igazgatóságok kiküldött alkalmazott
jaik (kér. biztosok) útján gyakoroljanak e te
kintetben álandó ellenőrzést és a késedelmes 
kézbesítésért vagy a kézbesítés körül tapasz
talt egyéb hangvagságért a mulasztást elkövető 
hivatalokat, illetőleg alkalmazottakat vonják 
szigorú felelősségre, ismétlődő mulasztások 
esetén pedig indítsanak ellenük fegyelmi el
járást.

Budapest, 1929. évi október hó 20-án.
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Szepessy Árpád mérnök kiadásában megjelenő 
„Magyar Útikalauz“ című propaganda-füzetnek

a postahivatalokban való kifüggesztése.
40.860.

Szepessy Árpád mérnök, budapesti lakos
nak megengedtem, hogy a magyar főváros is
mertetése céljából a szerkesztésében megjelenő 
„Magyar Útikalauz” című propagandafüzet 
egy-egy példánya az ország valamennyi posta- 
hivatalánál és postaügynökségénél a közönség 
részére fenntartott helyiségekben — 3 hónap 
tartamára — kifüggesztethessék.

Engedélyes a szóbanlévő füzetekből 2—2 
példányt közvetlenül küld meg a postahivata
lok (postaügynökségek) címére.

A postahivatalok (postaügynökségek az 
oda megküldött füzetekből az egyik példányt 
a közönség részére fenntartott helyen függesz- 
szék ki. A második példányt tartalékul őrizzék 
arra az esetre, ha a kifüggesztett példány idő
közben elkallódnék vagy elrongyolódnék.

A kifüggesztéstől számított 3 hó elteltével 
a hivatalok (ügynökségek) a kifüggesztett pél
dányt vonják be és azt, valamint az esetleg még 
meglevő tartalékpéldányt selejtpapírként hasz
nálják fel.

Budapest, 1929. évi október hó 18-án.

Forgalomköri változások.
41.776.

Alsónána (52. 1.) u. t. ezentúl Bátaszék.
•Debréte kk. (92. 1.) u. t. ezentúl Rakaca.
Edde kk. (99. 1.) u. p. és u. t. ezentúl So- 

mogyjád.
Felsőványpuszta O Bugyi (112. 1.) u. t. 

ezentúl Taksony.
Gócstanya O Rakacaszend (238. 1.) u. t. 

Rekaca.
Gulybán tanya O  Rakaca (123. 1.) u. t. 

ezentúl Rakaca.
Hajdúszentgyörgynél (128. 1.) Felsőjózsa 

„Józsira” helyesbítendő.
Kisszentgyörgynél (166. 1.) Felsőjózsa „Jó- 

zsára” helyesbítendő.
KöbliO Viszló (172. 1.) u. t. ezentúl Rakaca.
Rakaca kk. (238. 1.) ezentúl 4§ö
Rakacaszend kk. (238. 1.) u. t. ezentúl Ra

kaca.

Sötét-tanya ^  Viszló (233. 1.) u. t. ezentúl 
Rakaca.

Szent jánoshegy 6Ö Mány (262. 1.) u. t. ezen
túl Szomor.

Viszló kk. (298. 1.) u. t. ezentúl Rakaca. 
Zelemér H Debrecen (303. 1.) u. p. és u. t. 

ezentúl Józsa.
Budapest, 1929. évi október hó 16-án.

Kinevezések.
42.341.

a) A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ki
nevezte: Keller Gyula postafelügyelőt postafő
felügyelővé, Boday Jenő postaellenőrt postafő- 
ellenőrré, Szőke Mátyás és Varga János posta- 
segédellenőröket pedig postaellenőrökké.

b) A m. kir. posta vezérigazgatója kine
vezte:

1. I. osztályú postatisztté: Budovszky Béla 
II. osztályú postatisztet,

2. ideiglenes minőségű II. osztályú posta 
tisztté: Hoboth István díjnokot,

3. postasegédtisztekké: Katona József,
Lendvay József, Busa Ferenc, Vas Béla és Ma
gyar Károly postakezelőket,

4. postasegédellenőrnővé: Somogyi Sándor- 
né postasegédtisztnőt,

5. postasegédtisztnőkké: Mulzer Andrásné, 
Jankó Gizella, Kádár Berta és Trimmer Erzsé
bet kezelőnőket,

6. ideiglenes minőségű postakezelőnőkké: 
Csuka Jánosné, Czifra Emma, Dániel Ilona, 
Guttenberger Lujza, Kovács Károlyné, Juszkó 
Erzsébet, Balogh Sándorné, Kuna Erzsébet, 
Mándy Irén és Pádár Erzsébet díjnokokat,

7. I. osztályú postaaltisztekké: Vihart Gás
pár, Jugovics Péter, Haász Károly, Lauter Lő
rinc, Kriska Mihály, Matusik Ferenc és Bordás 
István II. osztályú postaaltiszteket,

8. I. osztályú postavonalfelvigyázókká: 
Bertalan János és Vida István II. osztályú vo
nalfelvigyázókat.

A postaigazgatóságok vezetői kinevezték 
és pedig:

1. a budapesti m. kir. postaigazgatóság ve
zetője: Farkas László (3690), Gyenes Sándor 
(3691), Józsa György csobai (3692) és Szűcs 
László velencei (3707),
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2. a debreceni m. kir. postaigazgatóság ve
zetője: Szalai Sándor (3696) és Román Miklós
(3698) ,

3. a pécsi postaigazgatóság vezetője: Roz- 
gonyi Lajos (3685),

4. a soproni postaigazgatóság vezetője: 
Sinkovits Kálmán (3694), Horváth Imre (3695) 
és Szalai József (3697),

5. a szegedi postaigazgatóság vezetője: 
Varga István dávodi (3693), Csömör László
(3699) és Busch János (37(X)),

6. végül a budapesti m. kir. távíró és táv
beszélő igazgatóság vezetője: Molnár István 
tápiószentmártoni (3686), Hugyecz Gyula 
(3687), Simon Péter (3688), Kovács Gábor kecs
keméti (3689), G. Bogy is György (3701), Dániel 
Pál (3702), Frankovits Jenő (3703), Grabarics 
József (3704), ifj. Kollár Mihály (3705), Oláh

Barnabás (3706), Almási György (3708), Flege- 
düs Mihály (3709), Kovács Károly soponyai 
(3710), Orbán Sándor solti (3711), Pataki Sán- 
doj* dabi (3712), Pikola István (3713), Séllei Fe
renc (3714), Sitz József (3715) és Szakács Gyula 
toki (3716) kisegítőszolgákat ideiglenes minő
ségű II. oszt. postaaltisztekké.

' Budapest, 1929. évi október hó 16-án.

Hivatalvezetői megbízás.
42.415.

Lenk Antal postafőfelügyelő (89) megbiza- 
tott a budapesti m. kir. központi táviróhivatal 
vezetésével.

Budapest, 1929. évi október hó 18-án.

Pályázati hirdetmény.
41.931

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

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.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjgyesületébe nyugdíjjogos tag
ként való belépésnek a kötelezettsége mellett.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket a budapesti m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi november hó 15-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. évi október hó 19-én.
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Pályázati hirdetmény. . '
41.628

postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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A sajátkezűkig írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az

1929. évi november hó 15-ig nyújtandók be. Az 
általános feltételeket 1. a P. R. Tára 1924. évi 
1. számában.

Budapest, 1929. évi október hó 15 én.

Betöltendő kiadói állások.
Szerény igényű, házias, gyors munkás 

kiadót keres Németbóly postahivatal. Lehet 
kezdő is. Fizetés érdem és megegyezés szerint.

Pilis II. oszt. távirda, távbeszélő egyesített 
hivatalhoz, pénztárkezelésben gyakorlott, jó 
távirász kiadónő kerestetik. Csak rendes mun
kás és jóírású kiadók pályázzanak igény meg
jelöléssel.

Kiadói állást keresnek.
III. osztályú postahivatalnál helyettesítést 

vagy kiadói állást keresek november 1-ére, a 
számadásokat önállóan végzem, sok évi gyakor

latom van, igényeim szerények. Szíves megke
reséseket „Postakiadónő” Erdőtelek (Heves 
megye) címre kérem.

Kiadónő november 1-ére állást keres. 
Posta Lakócsa, Somogy megye.

Szerény igényií postakiadó alkalmazást vál
lal, állandó helyet keres. Szíves megkeresést 
kér „Postakiadónő” Recsk, Heves megye címre.

Mindenben perfekt, 12 éves kiadónő, pon
tos, lelkiismeretes, jó munkás, bármely kerü
letben november 15-re állást keres. Szíves meg
kereséseket kér „Postakiadónő” Jászszentlászló 
postahivatal.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1939. OKTOBER 31. 43. szám.

T A R T A T O M
P o s ta i  s z á l l í tá s b ó l  k i z á r t  s a j t ó t e r m é k .

S ta t i s z t ik a i  a d a t g y ű j t é s  a  k ü lö n le g e s  p o s ta i  s z o lg á 

la to k r ó l .

S t a t i s z t ik a i  a d a tg y ű j té s  a  r á d ió  v e v ő b e r e n d e z é s e k r ő l .

A  h iv a t a lo s  le v e le z é s  á ta l á n y o z á s á r a  j o g o s u l ta k  n é v 

s o r á n a k  h e ly e s b í t é s e .

V á l to z á s  a  lé g ip o s ta f o rg a lo m  m e n e t r e n d jé b e n .

S á t o r a l j a ú j h e l y t  p o s t a i  v á m k ö z v e t í tő  s z o lg á la t  b e 

re n d e z é s e .

A  P . K . U . 4. sz . p ó t l é k á n a k  s z é to s z tá s a .

A  b u d a p e s t i  n e m z e tk ö z i  b a r o m f ik iá l l í t á s r a  s z ó ló  cső  

m a g o k  s ú ly h a tá r á n a k  f e le m e lé s e .

T á v i r a t l e v é l  f o r g a lo m  f e lv é te le  J u g o s z lá v iá v a l .

U j  m a g y a r — ju g o s z lá v  tá v b e s z é lő  v i s z o n y la to k  m eg  

n y i tá s a .

I d ő s z a k i  p o s t a h iv a t a l  m e g s z ü n te t é s e .

K i m u ta t á s  a  l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  p o s t a k i a d ó k r ó l .  

B e tö l t e n d ő  k i a d ó i  á l lá s .

K ia d ó i  á l l á s t  k e r e s n e k .

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
43.223.

A romániai famunkások szövetségének ki
adásában Cluj- (Kolozsvár)-ban 1929-ben meg
jelent „Proletárok szervezkedjetek” című röp- 
irattól a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a röpiratot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi október hó 22-én.

Statisztikai adatgyűjtés a különleges postai 
szolgálatokról.

43.489.
A különleges postai szolgálatokra vonatko

zóan múlt évben megkezdett statisztikai adat
gyűjtést a jövőre nézve rendszeresíteni kívá
nom. Az adatok gyűjtésével azonban csak a hi
vatalokat bízom meg, amelyek az ellenőrzésük 
alá tartozó ügynökségek adatait is gyűjtik s 
azokat a saját kimutatásaikba veszik fel.

A hivataloknak az idevonatkozó kimutatá
sokat 2 példányban egyidejűleg megküldöm és 
a kívánt adatok gyűjtésének időpontjára és a 
kimutatások kitöltésére nézve a következőket 
rendelem el:

1. A kimutatásokat 2 csoportba osztottam, 
és a múlt évihez képest kis mértékben módosí
tottam. Az egyik csoportba tartoznak azon szol
gálatokra vonatkozó kimutatások, amelyeknél 
az adatgyűjtést csak 7 napon át, — folyó évben 
november hó 17-től 23-ig bezárólag, — illetve 
csak 1 hónapon át, — folyó évben november hó
napban, — kell teljesíteni. —- A másik csoportba 
pedig azon szolgálatokra vonatkozó kimutatá
sokat osztottam, amelyeknél az egész évi ada
tokat kell az iktatókönyvből, a tudakozványok 
jegyzőkönyvéből, a meghatalmazások nyilván
tartásából, a visszajelentések könyvéből, stb. 
kiírni és a kimutatásokba bevezetni.

Egyébként a kimutatások mindegyikének 
fejrovatában jelezve van az adatgyűjtés tárgya, 
és hogy az mely időről teljesítendő; erre nézve 
tehát a hivatalok a fejrovat szövegében meg
határozott tárgykörhöz és időponthoz alkal
mazkodjanak.

Megjegyzendő, hogy a zárostáskákról szóló
9. számú kimutatás 2. rovatában nyomdahiba 
folytán „a belső saját küldönce által” helyett 
helyesén „a bérlő saját küldönce által” olva
sandó.

2. Azok a hivatalok, amelyek a kimutatás 
fejrovatában feltüntetett valamelyik különleges 
postai szolgálatot nem teljesítenék (pl. nem ke



zeinek zárostáskát, utalványt nem kézbesítenek 
házhoz, stb.), a kimutatás számadatainak fel
tüntetésére szolgáló vízszintes hasábot kipon
tozzák; a többi érdekelt hivatal ellenben vagy 
az indításkor, vagy a kézbesítés befejezése után 
a postamesteri hivatalok pedig általában az in
dításkor, vagy az esti zárlat elkészítése után ír
ják be a számlálás időpontja alatt (7, illetve 30 
nap) a kezelés közben teljesített különleges 
postai szolgálat statisztikai adatait a kimutatá
sok megfelelő hasábjaiba.

3. Az egész évről egybeállítandó statisz
tikai adatok gyűjtését már most meg kell kez
deni, úgyhogy december hó végével a hivatalok 
minden nehézség nélkül kitölthessék a kimuta
tások rovatait. Ezeknél a kimutatásoknál a no
vember és december havi adatokat a kimutatá
sok fejrovatainak megfelelően már most lehet 
csoportosítani, úgyhogy a különböző nyilvántar
tásokból tulajdonképpen csak 10 hónapi adatok 
kikeresése és csoportosítása válik szükségessé, 
amely célból elegendő idő áll a hivatalok rendel
kezésére.

4. Célszerű a 7, illetve 30 napon át gyűj
tendő adatoknál a napi kezelés közben előfor
dult adatok feljegyzésére külön ív papírt hasz
nálni és a 7, illetve 30 nap eltelte után a feljegy
zett napi adatokat elsősorban ezen külön íven 
összegezni s az így összegezett darabszámokat 
és pénzösszegeket a hivatalnál megőrzendő pél
dányba és azután a felterjesztendő tisztázati 
példányba átvezetni.

Ugyanígy célszerű az évi adatoknak külön 
íven való összeállítása. Kincstári és I. osztályú 
postamesteri hivatalok e külön íven az egyes 
hónapok; végösszegét is tüntessék fel úgy, hogy 
a 12 hónap eredménye ellenőrzés céljából ha
vonta is megállapítható legyen.

A külön ívek a hivatalnál őrzendők meg a 
kimutatás egyik példányával együtt.

5. A különleges postai szolgálatokra vonat
kozó múlt évi adatgyűjtéssel kapcsolatban a ki
mutatásoknak az iktatókönyv, a tudakozványok 
jegyzőkönyve, a meghatalmazások nyilvántar
tása és a visszajelentések könyve utolsó oldalá
ra másolt fejrovatait a most leadott kimutatá
sok fejrovatai szerint módosítani kell úgy, hogy 
a jövő évben megküldendő ugyanilyen szövegű 
kimutatásokba a fentemlített könyvekbe havon
ként már bejegyzett statisztikai adatok egy
szerűen átvezethetők legyenek.

6. A 7 napi, illetve 1 havi adatgyűjtésről

összeállított kimutatások tisztázati példányát 
legkésőbb folyó évi december hó 5-ig, az egész 
évi adatgyűjtésről összeállított kimutatások 
tisztázati példányát pedig a postai megbízási 
okmányokról és a postai megbízási lapokról, va
lamint a rádióvevőberendezésekről készített 
statisztikai kimutatások tisztázati példányaival 
együtt legkésőbb 1930. évi január hó 5-ig — a 
nyomtatványokkal együtt leadott borítékok fel- 
használásával — közvetlenül a postavezérigaz
gatóság 2-ik ügyosztályához (statisztikai ügyek) 
kell beküldeni.

7. A nyomtatványok kérdőpontjai úgy van
nak szövegezve, hogy azokra a válasz minden 
nehézség nélkül megadható. Ha mégis valamelyik 
hivatalnak a kimutatások kitöltésére nézve ag
gályai volnának, úgy forduljanak távbeszélőn 
a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához 
(automata 500—25. vezérigazgatóság 24. számú 
mellékállomása), ahonnan a kellő felvilágosítá
sokat megkaphatják.

8. Külön is figyelmeztetem a hivatalokat, 
hogy az adatgyűjtést a jelzett időkben a legna
gyobb pontossággal és lelkiismeretességgel vé
gezzék, az ellenőrzésük alá tartozó postaügy
nökségek számadását az adatgyűjtés tartama 
alatt különös gonddal vizsgálják felül. Téves 
adatok jelentése, a kimutatások helytelen össze
állítása, vagy azoknak késedelemmel való be
küldése esetén a hivatalvezetők (postameste
rek) ellen a legnagyobb szigorral fogok eljárni.

Budapest, 1929. évi október hó 24-én.

Statisztikai adatgyűjtés a rádióvevőbcrcnde- 
zésekről.
43.490.

A különleges postai szolgálatokra vonat
kozó statisztikai kimutatásokkal együtt leadom 
a hivataloknak két példányban az 1929. évi de
cember hó 31-én nyilvántartott rádióvevőbe
rendezésekről szóló kimutatást is, melynek 
összeállítására nézve a következőket rende
lem el:

1. Minden hivatal a kézbesítő kerületében 
1929. évi december hó 31-én nyilvántartott ösz- 
szes rádióvevőberendezéseket egy kimutatás
ban tünteti fel; a budapesti kézbesítőhivatalok 
ezenkívül közigazgatási kerületenként is készí
tenek kimutatásokat.

2. A kimutatást a kérvények alapján kell
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összeállítani; amennyiben azok a kívánt; adato
kat nem tartalmaznák, a rádióengedélyestől kell 
a pontos adatokat megtudni.

3. A rádióengedélyeseket mindenekelőtt a 
kimutatás 1. rovatában feltüntetett foglalkozá
sok szerint kell csoportosítani s az egy-egy cso
portba tartozó vevőberendezések darabszámát 
a kimutatás 2. rovatába kell beírni. Ennek meg
történte után az engedélyesek foglalkozása sze
rint képezett csoportokat elsősorban a vevőbe
rendezések, másodsorban az antennák minemű- 
sége, végül az esedékes havi nyilvántartási dí
jak szerint újabb csoportokba kell osztani s az 
így nyert újabb csoportokban levő darabszámo
kat a kimutatás 3—17. rovataiba kell beírni. 
Helyes számlálás esetén minden egyes foglal
kozási ágnál, valamint az összesítésnél a 3—10.,
11—13., 14—17. rovatokban beírt darabszámok
nak egyezni kell a 2. rovatban feltüntetett da
rabszámmal.

A kimutatásban fel kell tüntetni az 1929. 
évben kiadott új engedélyek darabszámát, a kü
lönböző okok miatt 1929. év folyamán meg
szűnt engedélyeket, az 1929. évi december hó
31-én használaton kívül levő lepecsételt készü
lékeket, valamint az év végén fennálló díjhátra
lékot is. Helyes összeállítás esetén az 1928. évi 
december hó 31-én nyilvántartott rádióvevő
berendezések, valamint az 1929. év folyamán 
kiadott új engedélyek darabszáma az 1929. év
ben megszűnt engedélyek levonásával a 2. ro
vatban feltüntetett darabszámot fogja adni.

A kimutatásban fel kell tüntetni végül az 
1928. évi december hó 31-én nyilvántartott rá
dióvevőberendezések darabszámát, -— azok mi- 
neműsége, az antennák mineműsége, valamint 
az esedékes használati díjak szerint részletezve 
— a hivatal, valamint az ellenőrzése alá tartozó 
ügynökség kézbesítő kerületébe tartozó lakosok 
számát, valamint azt, hogy a telepek töltéséhez 
hol van a legközelebbi töltőberendezés; egy
szersmind a kimutatás hátoldalán, — amennyi
ben a rádióvevőberendezéseknek abban feltün
tetett darabszáma nem egyezik a december 
havi munkaegységkimutatásba beírt darab
számmal — az eltérést igazolni kell.

4. Az így elkészített kimutatás egy pél
dánya a hivatalnál marad; a tisztázati példányt 
a postai megbízási okmányokról és a postai 
megbízási lapokról, valamint a különleges postai 
szolgálatokra vonatkozólag az egész évi adat
gyűjtésről készített kimutatásokkal együtt leg

később 1930. évi január hó 5-ig — a leadott bo
ríték felhasználásával —- közvetlenül a postave
zérigazgatóság 2-ik ügyosztályához (statisztikai 
ügyek) kell beküldeni.

5. Ha valamelyik hivatalnak a kimutatás 
kitöltésére vonatkozólag kételyei volnának, úgy 
forduljon távbeszélőn a postavezérigazgatóság 
2. ügyosztályához (automata 500— 25, vezérigaz
gatóság 24. számú mellékállomása), ahonnan a 
kellő felvilágosítást meg fogja kapni.

6. Felhívom a hivatalokat a kimutatás pon
tos, lelkiismeretes összeállítására, a P. R. T. 
folyó évi 38. számában, valamint e számában 
elrendelt adatgyűjtésekre vonatkozó kimutatá
sok késedelemnélküli felterjesztésére. A kimu
tatások felülvizsgálásánál észlelt minden rend
ellenességet, azok késedelmes, a feldolgozást 
akadályozó beküldését szigorúan meg fogom 
torolni.

Budapest, 1929. évi október hó 24-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 
névsorának helyesbítése.

42.968.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

elnöki irodája, miniszteri kiadóhivatala és 
számvevőségi kiadóhivatala 1929. évi november 
hó 1-től kezdődően a hivatalos levelezés után 
járó díjakat a P. U. Sz. 16. §-ban foglaltak sze
rint átalányösszegben rója le.

A hivatalok az 1924. évi P. R. T. 51. számá
ban közzétett 17.516. számú rendeletben lévő 
névjegyzékben a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium alá tartozó intézmények, hatóságok 
és hivatalok után 11. pontként jegyezzék be: 
„Vallás- és közoktatásügyi minisztérium elnöki 
irodája, miniszteri kiadóhivatala és miniszteri 
számvevőség kiadóhivatala”.

Budapest, 1929. évi október hó 29-én.

Változás a légipostaforgalom menetrendjében
43.707.

A Magyar Légiforgalmi Rt. repülőgépei 
folyó évi november hó 1-től kezdődőleg 1930. évi 
február hó 28-ig terjedő téli menetrend tartama 
alatt a következő menetrend szerint közleked
nek:
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Naponta, vasárnap kivételével:
9.00 i. Budapest é. 15.35,

10.45 é. Wien i. 14.00.
A Wienbe 10.45 perckor érkező repülőgép

nek egyéb külföldre aznap már csatlakozása 
nincsen, ennélfogva a repülőgép csak Wienbe 
szóló légiposta levelezést továbbít.

A Nemzetközi Légiforgalmi Rt. repülőgé
peinek a folyó évi P. R. T. 35. számában 37.978. 
számú rendeletemmel közölt menetrendje to
vábbra is változatlan marad.

A budapesti postahivatalok, valamint a vi
déki kincstári postahivatalok a légipostaforga
lom igénybevételére vonatkozó hirdetményt az 
új menetrendnek megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1929. évi október hó 29-én.

Sátoraljaújhelyt postai vámközvetítő szolgálat 
berendezése.

43.528.
A Sátoraljaújhelyt 1925. évi június hó 16-tól 

berendezett postai vám elé állító szolgálat (1. a 
P. R. T. 1925. évi 60. számában közölt 28.940. 
számú rendeletet) a folyó évi október hó 31-től 
kezdődően — am . kir. központi vámigazgató
sággal egyetértőén — postai vámközvetítő szol
gálattá alakítom át.

A postán érkező vámküldemények vámke
zelése ettől az időponttól kezdve nem a sátor
aljaújhelyi fővámhivatalban, hanem az ottani 
postahivatalban történik, ahol e hivatal nem
csak a saját kézbesítőkerületébe, hanem a város 
környékén levő helyekre szóló postai vámkül
demények meg vámolását is közvetíti.

A sátoraljaújhelyi postahivatal vámkörze
tébe a következő postahivatalok tartoznak:

Alsóberecki Hollóháza
Bodrogkeresztúr Kenézlő 
Bodrogolaszi Kisrozvágy
Cigánd
Erdőbénye
Erdőhorváti
Füzérkomlós

Mikóháza
Olaszliszka
Pácin
Pálháza

Riese
Sárospatak
Szegi
Tiszakarád
Tolcsva
Viss
Zemplénagárd

A kicserélő és vámközvetítő postahivata
lok a felsorolt helyekre szóló vámküldeménye
ket vámközvetítés céljából továbbítsák a sátor
aljaújhelyi postahivatalhoz.

Jegyezzék elő a hivatalok a változást a

P. R. T. 1922. évi 86. számában közölt 33.073. 
számú rendeletnél, továbbá az 1926. évi ki
adású „Utasítás a külföldről érkező vámköte
les tartalmú postai küldemények irányítására” 
című segédkönyvben.

Budapest, 1929. évi október hó 28-án.

A P. K. U. 4. sz. pótlékának szétosztása.
39.061.

A P. K. U. 4. sz. pótléka, amely a P. R. T. 
folyó évi 33. számig megjelent postakezelési 
változásokat öleli fel, megjelent. A postaigazga
tóságok és a postahivatalok részére szükséges 
mennyiséget a m. kir. posta hírlaphivatala a 
P. R. T. jelen számával egyidejűén küldi meg 
az érdekelteknek.

Felhívom a hivatalokat, hogy a pótlék alap
ján a részükre kiosztott P. K. U. példányok ja
vítása iránt haladétkalanul intézkedjenek.

Budapest, 1929. évi október hó 28-án.

A budapesti nemzetközi baromfikiállításra 
szóló csomagok súlyhatárának felemelése.

42.176.
A „Baromfitenyésztők Országos Egyesü

lete” folyó évi december hó 5-étől 8-ig Budapes
ten nemzetközi baromfikiállítást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről folyó évi 
december hó 2-től 4-ig bezárólag „Nemzetközi 
baromfikiállítás Budapest” címre bármely pos
tahivatalnál, úgyszintén az érdekelt kiállítás 
rendezősége által 1929. évi december hó 8-tól 
11-ig bezárólag tenyésztők vagy gyárosok ré
szére Budapesten feladásra kerülő élő állatokat 
vagy gépeket tartalmazó csomagok súlyhatárát 
kivételesen 50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postai díjszabásban 20 
kg-tól 50 kg-ig terjedő hivatalos csomagokra 
megállapított díjak járnak.

Egyebekben a debreceni hasonló kiállítás 
tárgyában a P. R. T. 1923. évi 78. számában köz
zétett 32.476. számú rendeletben foglaltak, vala
mint a P. Ü. Sz. 49. §-ának a terjedelmes csoma
gokra vonatkozó szabályai ezekre a küldemé
nyekre is alkalmazást nyernek.

Budapest, 1929. évi október hó 25-én.
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Táviratlevél forgalom felvétele Jugoszláviával.
42.108.

Folyó évi november hó 11-től kezdve táv
iratlevelek a T. Ü. Sz. 59. §-ában közölt feltéte
lek mellett, Magyarország és a Szerb-Horvát- 
Szlovén királyság közt is válthatók.

A kir. hivatalok a „Táviró-Díjszabás” 4. ol
dalán a k) 2. pont alatt foglaltakat megfelelően 
módosítsák és a 7. oldalon „II. Szomszédos for
galom” cím alatt Szerb-Horvát-Szlovén király
ságnál a Táviratlevél hasábba „09” fillér díjté
telt írjanak.

A fenti változás a „Kivonatos Posta-, Táv
iró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás” 87. és 92. 
oldalain is előjegyzendő.

A T. Ü. Sz. 96. oldalán az 59. §. 1. pontjá
ban „Németország” után az „és” szócskát tö
rölni kell és helyébe teendő; a „Saar terü
letre” szavak után „és a «Szerb-Horvát-Szlovén 
királyságba” szavakat kell beszúrni.

Budapest, 1929. évi október hó 25-én.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

I.
43.092.

A forgalmat a Nagyharsány- Donji Mihol- 
jae új magyar—jugoszláv viszonylatban meg
nyitom.

A beszélgetési díj 1 P 35 fillér.

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
életbelépett „Távbeszélő-Díjszabás”-t az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi október hó 22-én.

II.
43.091.

A forgalom Budapest—Páráéin új ma
gyar—jugoszláv távbeszélő viszonylatban meg
nyílt.

A beszélgetési díj 4 P 05 fillér.
A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 

életbelépett „Távbeszélő-Díjszabás”-t az új vi
szonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi október hó 22-én.

III.
43.090.

A forgalmat Budapest—Valjevo új magyar 
—jugoszláv távbeszélő viszonylatban megnyi
tom.

Beszélgetési díj 4 P 05 fillér.
A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 

életbelépett „Távbeszélő-Díjszabás”-t az új 
viszonylat adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi október hó 22-én.
V

Időszaki postahivatal megszüntetése.
A budapesti—zugligeti időszaki postahiva

tal működését folyó évi október hó 15-ével meg
szüntette.

Budapest, 1929. évi október hó 29-én.

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

ífi
u

; a«
Brányi Róza kiadó Kares

1893. Kercseliget
Kcrcseligeti 

postamesterré 
neveztetett ki.

L
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Betöltendő kiadó állás..
Egyek (Hajdú megye) postahivatal, szerény 

igényű kiadónőt keres azonnali belépésre.

Kiadói állást keresnek.
III. osztályú postatávbeszélő hivatalhoz he

lyettesnek vagy kiadónak ajánlkozom novem
ber 1-ére, számadásokat önállóan végzem, több 
évi gyakorlattal. Szíves megkeresést „Posta
kiadónő” Erdőtelek, Heves megye címre kérek.

A posta mindhárom ágában gyakorlott,

számadásra képes kiadónő, alkalmazást vállal. 
Cím: Szallay kiadónő, Bajaszentistván 368. sz.

Mindhárom szakban jártas kiadónő állást 
vállal december 1-től, esetleg november 15-től. 
Cím: Kiadónő, Pocsaj.

Mindhárom szakban, főleg pénztárkezelés
ben jártas, több évi gyakorlattal bíró, szerény 
kiadónő azonnali alkalmazást vállalna. Szíves 
megkeresést kér: Perger Gréte, Ács.

Szerény igényű, mindhárom szakban telje
sen jártas kiadónő, november 1-re vagy 15-re ál
lást vállal, lehetőleg Budapesthez közel. Szíves 
megkeresést kér „Postakiadó”, Baksa.

\

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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REND ELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. |  É h  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1939. NOVEMBER 9 . 43. szám.

T A R T A E O M
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Légipostaforgalom Peruval.
U tasítá s  a art. kir. posta központi anyagraktárától 

rendelendő, illetve rendelhető anyagok rendelésének m ód
já t és az anyag vételárának elszám olását illetőleg.

A  távbeszélőforgalom felvétele Lussinpiccolóval.
Uj m agyar—jugoszláv távbeszélő viszonylatok meg

nyitása.
A  B udapesttel szomszédos egyes városoknak és köz

ségeknek a budapesti autom ata távbeszélő hálózatba tö rtén t 
bevonása u tán  esedékes különböző díjaknak m egállapítása.

Uj nyom tatványok rendszeresítése a rádiónál és a 
távbeszélőnél.

Forgalomköri változások.
Változások az irány ítási füzetben.
H irdetm ény.
H ivataláthelyezés.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi szep tem 

ber havi forgalma.
Helyesbítés.
Megbízás.
Felmentés és megbízás.
Hivatalvezetőd megbízás.
K im utatás a létszám ba visszavett postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

43.956.

A budapesti kir. törvényszék vizsgáló- 
bírája folyó évi október hó 23-án kelt 11.634/3. 
számú végzésével a Budapesten, a Viktória- 
nyomdában előállított, Sándor József és Társa 
kiadása és dr. Áldor Viktor szerzősége feltün
tetésével, „Prostitutio” címmel megjelent 
könyvnek lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött pél
dányait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem 
a budapesti kir. ügyészség sajtóosztályához 
(Alkotmány-u. 14., fsz. 9.) küldjék be.

Budapest, 1929. évi október hó 30-án.

II.
44.220.

A miskolci kir. törvényszék vizsgálóbírája 
folyó évi október hó 22-én kelt B. 7.635/1929. 
számú végzésével a Miskolcon megjelent: „Uj

utakon, új Magyarországért” — „Uj Magyar- 
országot” című, ifj. Ludvig István könyvnyom
dájában készített röpirat lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék netán postán szétküldött pél
dányait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem 
a miskolci m. kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1929. évi október hó 30-án.

Légipostaforgalom Peruval.
40.391.

Légipostái levélküldemények ezentúl Pe
ruba is küldhetők. A küldemények légipostái 
pótdíja ugyanaz, mint az Argentínába, Para
guayba és Uruguayba szóló légipostaküldemé
nyekéi.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Kivonatos 
Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjsza
bás 23. oldalán, valamint az ezen oldalhoz tar
tozó fedőlapon is.

Budapest, 1929. évi november hó 2-án.
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Utasítás a m. kir. posta központi anyagraktá
rától rendelendő, illetve rendelhető anyagok 
rendelésének módját és az anyag vételárának 

elszámolását illetőleg.
41.349.

1. Az alábbi árjegyzékben *) és **)-gal je
lölt anyagokat az összes hivatalok kizárólag az 
anyagraktárból tartoznak beszerezni. A többi 
anyagot a kincstári hivataloknak szintén az 
anyagraktárból kell rendelniök: a nem kincstári 
hivatalok a csillaggal meg nem jelölt anyagokat 
máshonnan is beszerezhetik, azonban ebbeli 
szükségleteik csakis belföldi gyártmányok le
hetnek.

2. Az árjegyzékben **)-gal jelölt anyagok 
csak igazgatósági engedéllyel rendelhetők.

Nem kincstári hivatalok a kincstár költsé
gére —- igazgatósági engedély 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 az igazgatóságtól kell en
gedélyt 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
gatóságát értesíti, mely indokolatlan esetben 
a hivatalt, a posta-, illetve távirati költség meg
térítésében el fogja marasztalni.

6. A megrendelés bizonylat és ellenbizony
lattal (1.448. sz. nyomtatvány) történik, amelybe 
az anyagokat a rovancsszámok emelkedő sor
rend jében 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- 
gáltatásí’ (aláírandó és lebetüzendő az ellenbi
zonylat), a helyettük rendelt új zsákok és zacs- 

a kokról pedig megrendelési bizonylat küldendő.
Zsákok szaporítását az igazgatóságtól kell 

kérni.
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 lebetűzendő 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 javítási költ
ségeket s a betétszámok árát a központi szám
vevőség a postamester járandóságából levonja.

Budapest, 1929. évi november hó 7^én.
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Árjegyzék
m. kir. posta központi anyagraktárától rendelendő, illetve rendelhető postaüzemi anyagokról.

cö C >o N sí m

A
rendelhető
legkisebb

mennyiség
M e g n e v e z é s

Egységár

18 i doboz

— i darab

— i ”

39a i készlet
b i „
c i , ,

d i ”

37 j i darab
1 i , ,

m i , ,

•n i „

o i , ,

p i
q i

1
t i

V i »»

37c i
h i ”

36a i j»
b i , ,

c i , ,

33a V2 kg-
b V* »>
d J/4 , ,

35a 1 darab
b 1 >»
c 1 ”

2b 1 csomag 
100 drbs

e 1 csomag 
100 drb.

Bankjegyragasztó:
V

*' Betétszám rézből 1—31-ig ..........................
* „ „ évet jelző . .  . .  . .  . .
* „ „ hónapot jelző jan.—dec.

Betűminta (chablon) rézből A-tól Z-ig nagy . .
.. „ „ „ „ kis
„ „ „ „ „ nagy
„ „ ................ kis

alakú

Betűzök:

** Indítás után felirattal 
** K ifizettetett „
** Express „
** Portó 
**

négyszögletes
gömbölyű

** Toj,ásdad alakú b e t ű z ő ........................
Utalványszám jelző ................................
U talványbetűző postaügynök,ség részére 
R .......................................... ..

Bélyegzők:

** Kerékrendszerű hely- és keltbélyegző 
** Kerékrendszerű hely- és keltbélyegző 

ügynökségek részére ....................

Béiyegzőalapok:

* Bélyegzőalap ruggyantából 30/20/10
* „ „ 20/15/10
* „ nem ezből 25/20/10
* Bélyegzőfesték fekete ..
*
* „ vörös ..
* Bélyegzőpárna, 13 cm.
*  11
* „ ruggyanta bélyegzőhöz

Borítékok:

Levélboríték csomagolópapirosból nyom ta
tás nélkül, enyvezett, 195/125 mm..................

Levélboríték csomagolópapirosból nyom ta
tás nélkül, enyvezett, 205/136 mm. (h a t
szor használható) ..................................... ..

10
8
8

64
64

20

4 80
6 50
1 35
4 50
4 80
2 50
8 —
5 60
8 _
1 10

70

10

Jegyzet
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2o 1 csomag Lcvélboríték csomagolópapirosból, nyom ta-

V
100 drb. tás nélkül, enyvezett, 380/136 mm.................. 2 s o ;

2y 1 csomag Pénzesboríték (50 drb) 150/200 mm. nyom-
ta to tt  címoldallal, enyvezett és recézett ;

szárnyakkal ......................................................... 2 90
V 1 >> Pénzesboríték (50 drb) 160/225 mm. nyom- :

ta to tt  címoldallal, enyvezett és recézett
szárnyakkal ......................................................... 2 90

4a 1 darab Borítéktábla, iratokhoz 43/28 cm.............................. 2 90
b 1 >» „  levélhordó kézbesítőkönyvhöz 2 70
c 1 •• „  okm ánytartó  ................................. 16 —

70 1 * Bőrlap ................................................................... 18 —
15a 1 gomb *  Cérna ................................................................... — 40

b 1 kg- *
»  ........................................................................ ... • •  • •  • •  • •  • • 12 40

Cimtáblák:
122a 1 darab * *  C ím tábla festett, „M agyar kir. postahivatal“

felírással ............................................................... 23 5 U

e 1 »> * *  C ím tábla „Levélpostai küldemények felvétele“
felirattal ............................................................... 4 40

g 1 »» * *  C ím tábla, téglaalakú, kicsi, „Távbeszélő“ fel-
ira t ta l  ..................................................................... 1 50

h 1 » * *  C ím tábla gyűjtőhely ré sz é ire ................................. 5 60
i 1 >» ** C ím táb la ügynökség részére ........................... 9 50

20a 0-5 kg. . Dextrin ................................................................... 1 60
26b 1 doboz Drótkapocs „Gern“ ................................................... — 20
89a 1 darab Ecset zsákfestő ......................................................... 1 35#

b 1 » „ bélyegzőtisztító ............................................. 1 20
c 1 „ csirízkenő ......................................................... — 66
d 1 >» .. „ kis ................................................... — 16

26a 1 doboz Érckapocs (100 darab) ............................................. — 60

64 1 darab Ércsíp faluzó levélhordók részére ........................... 5 40

115e 1 >l Értékcikkláda 46/42/25 cm ............................................. 48 —
86 1 tJ Fakalapács .............................................................. 1 60

175a 1 >» Fatál ércpénzhez, kisebb ...................................... 1 60

175b 1 „ „ nagyobb .................... ................ .. 2 —
c 1 „ rekesszel ................................. 3 50

51a 1 1} Fedőposztó 17 cm. ................................................... — 35
b 1 „  15 cm. ....................................................................................... — 20

100a 1 doboz Fémtisztító Sidol ................................................................................ 1 40
49 1 méter Galand .................................................................... — 10
82b 0 1 kg- Gombostű ............................................................... — 70
31 0-5 »> Gyertya, asztali é s  kocsigyertya ............................................. 3 —

32a 1 darab Gyertyatartó rézből ...................................................................................... 2 40
44 1 Heveder ................................................................................................................................. — 75

írónők :
10a 1 darab F ekete gömbölyű irón ............................................................................ — 15

b 1 - , ,  szögletes író n  .......................... ................................................. — 15
c 1 „  H ard tm u th  alakú  ................................................................. 15
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O er
a 1 darab Kék vagy zöld Írón c é d ru sfá b an ........................... — 25

h 1 >> V örös írón cédrusfában . .  ................................. — 25

i 1 . >> Kék viaszirón ......................................................... — 10

j 1 *» V örös „ ......................................................... — 10

k 1 „ Tintairón, kemény, lilaszínű f á b a n ..................... . --- 27

1 1 >J „ puha, megy,színű fában ..................... 27

92a 1 »» Kanna (víznek) ......................................................... 15 —

92b 1 .. „ (olajnak) ......................................................... 1 60

90a 1 Kefék: ruhakefe ......................................................... 4 80

b 1 „ fényesítő kefe .............. .............................. 1 80

c 1 > J sárkefe ......................................................... — 80

d 1 „ súrolókefe ......................................................... — 60

102 1 J» Kés (papírvágó) ......................................................... 4 50

Kosarak:
110a 1 JJ ** Csomagoló kosár hán to lt fűzvesszőből

70/43/43 cm........................................................ 12 50
b 1 „ ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből

68/50/50 cm....................................................... 16
c 1 ** Csomagoló kosár hán to lt fűzvesszőből

60/38/30 cm. . .  . „ ....................................... 12 _
d I ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből

55/30/26 cm....................................................... 7 50

121a 1 ** Mozgópostái kosár ............................................. 160 —

b 1 ** A ltiszti kosár ................................................... 210 —

c 1 Papírkosár ............................................................... 12 —

d 1 Fáskosár ..................................................................... 18 _

e 1 Értékcikk kosár ......................................................... 4 80

f 1 Kézi kosár ............................................................... 12 —

97 1 kg. Kóc ........................................................................ 1 40

95 1 darab Köpőedény .............................................................. 3 60

130 1 „ Kötél kenderből ......................................................... 2 10
27a 0.5 kg Kréta (fehér) ............................................................... 1 30

b 1 darab „ (fekete) ......................................................... — 15

Kulcsok:

56a 1 >/ ** Kulcs W ertheim -lakathoz ................................. 1 - 60
b 1 í j

** „ levélhordótáskáihoz ........................... — 80
c 1 ** „ küldönc- vagy pénzestáskához . .  . . — 80
d 1 „ ** „ levélszekrényhez .............. .................. 2 —

g 1 J>
** „ zsákzárhoz ............................................. 1 —

'
Lakatok:

54a 1 J>
** Lakat (W ertheim-féle) kisebb 5 % I 5 * 4  cm. 8 —
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54b 1 darab ** Lakat (W ertheim-féle) nagyobb 7/7 cm. . . 12 —

Láda: -

99a 1 f f P ostakü rt csomagolásához 27/21/13 ..................... 2 40
b 1 Bélyegzőfesték csomagolásához .......................... 2 50
c 1 „ 1 kg. tin ta  csomagolásához ................................. 2 80
d 1 f f 2 „ 6 —

e 1 f f 3 „ „ 9 —

Lám pák:
74a 1 Jelzőlám pa ..................................... 15 6)

b 1 „ Kézi lámpa ............................................................... 12 60
g 1 M Petróleum  lámpa (Favorit) ................................ 6 80
h 1 üveg .............. ........................ — 40
i 1 f f .. „ bél ...................................... — 20
j 1 f f „ „ ernyő ...................................... — 10

75a 1 f f

er x
Lám pacső oldallámpához ........................ — 15

b 1 „ fedéllámpához ...................................... — 40

78a 1 méter Lám pabél fedéllámpához 32 mm ............................... — 70
b 1 f f „  oldallámpához 26 m m ................................................... — —

166 1 db. L ábtörlő  75/45 cm. . . . . . 8 —

46 1 » ** L epedő ............ 9 55

117a 1 ** Levélgyüjtőszekrény nagy ............................. .. 72 —

b 1 *  *  i .
„  kicsi ....................................................... 60 —

93 1 . . Locsoló 5 50

59a 1 t f Lyukasztófogó . . . .  . . i 60
b 1 „  vas ...................................................................................... i 10
c 1 f f gép ...................................................................................... 4 —

d 1 f f „  sa jtó  ...................................................................................... 4 —

71 i 1 f f M ásolósajtó  I. sz. í  . 40 —

j 1 f f , ,  III. .sz. ................................ 40 —

71a 1 M ásolósajtóhoz áztatószekrény 1. s z . ' .................... 5 —

71b 1 f f .. „ 3. sz........................ 6 20
c 1 ) i „ betétlem ez 1. sz. 29/25 cm. 1 —
d 1 f f „ ? „ 3. sz. 48/33 cm. 5 80
e 1 f f betétszekrény 1. sz.......................... 3 40
f 1 „ 3. sz.......................... 4 50

72 1
» M ásolótábla 30/23 cm .................. 1 40

M érlegek:

I l l a 1 .. ** Levélmérleg . . ........................... 20 —
b 1 » ** 30 kg-os tizedesm érleg ...................................... 34 —
c 1 ” ** 50 kg-os tizealesmérleg ...................................... 55 —

í
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\
lie" 1 darab *■* Egyensúly mérleg ................................................... 54 —

21 1 üveg Mézga (olvasztott) ...................................... 1 20
99 b 1 darab faláda hozzá ................................................... 2 40

58 1 •> ** Ólomzárfogó ............................................ 56 —

20a 1 5» ** Óra (kerek) ............................................................. 16 50
b 1 ** (inga) ............................................................... 76 —

Papírok: —

la o-i konc Miniszteri papír .......................... ........................ — 25
b o-i ,  , ,  - M erített fogalmazvány! papír ........................... — 30
c 01 »> Közönséges fogalmazvány! p a p í r ..................... — 15
el 01 >» Irodai papír ......................................................... — 15
c 0 1 V onalazott papír ................................................... — 20
f o-l ff K ockázott papír ................................................... — 20
h 01 írógéppapír (sim ított) ....................................... — 15
i o-l * Indigópapír (kék átnyom ó) ........................... — 75
j o-l f f * Szürke csomagolópapír 90/63 cm. ..................... — 60

m o-l f f Borítékpapír .................................................. — 40
n o-l f f Á ztatópapír ...................................................................... — 40
0 10 Másoló selyem papír ..............................................................v. 9 90
p 1 darab Lemezpapír ...................................... — 40
t 0 1 konc Kék i t a tó p a p í r ......................................................................... — 35
u o-l „ V örös itatópapír ..................................................  ' . . . — 70
V o-l » * V örös csomagolópapír 90/63 cm............ — 50

02 1 darab Papírvágó kés .......................................................................... 4 50
03 1 f f Papírvágó olló .............................. .. .. 4 50
38a . 1 » J ** Pecsétnyom ó .................................... 8 —

30a 0-5 kg- a Pecsétviasz rudakban .................... 3 50
b 0-5

” * Pecsétviasz D alakú ..................................................................................... 2 40

Pénzjegyszalagok:
3m loo darab * Pénzjegyszalag 5 pengősökhöz ..................... — 40

n 100 ff. * - 10 „ .................... — 40
o 100 ♦ ) * .. 20 „ .................... — 40
p 100 f f 50 .................... — 40
r 100 f f * 100 .................... — 40
s 100 >• * .. 1000 .............. — 40

Pénztárak:

14a 1 ** Pénztár 00 sz. 580 mm. magas, 475 mm.
széles, 395 mm. mély, kincsesláda
nélkül, egy főzárral .......................... 305 —

b 1 „ “ * 00 sz- ugyanaz kincsesládával 320 —
c 1 ** „ 0 sz. 633 mm. magas, 527 mm. szé-

les, 461 mm. mély, kincsesláda
nélkül .................................................. 340 —

d 1 ,, ** „ 0 sz. ugyanaz, kincsesládával .. .. 360 -- -
e 1 ** „ 1. sz. 686 mm. magas, 580 mm. szé-

les, 527 mm. mély, kincsesláda
nélkül ................................................... 400 —

Jegyzet
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114f 1 darab ** P énztár 1. sz. ugyanaz, kincsesládával . .  . . 420

g 1 >> ** „ 2. sz. 817 mm. magas, 606 mm.
szélest 580 mm. mély, kincseláda
nélkül ................................................... 480 —

h 1 5» ** „ 2. sz. ugyanaz, .kincsesládával . .  . . 500 —

i 1 , , ** „ 3. sz. 1003 mm. magas, 659 mm.
széles, 633 mm. mély, kincsesláda
nélkül ........................................... 700 —

j 1 »» ** „ 3. sz. ugyanaz, kincsesládával . .  . . 810 —

k 1 „ ** „ 4. sz. 1109 mm. magas, 738 mm.
széles, 659 mm. mély, kincsesláda
nélkül ..................................... 940 —

1 1 , , ** „ 4. sz. ugyanaz, kinosesládával . .  . . 1200 ' —

116b 1 , , Bádogpénztár 6. o sz t.................................... 16 —

96a 1 »J ** Pénztárca nagy 22/14 cm................... 39 —

b 1 33 ,, közép 20/13 cm.............................. 30 —

c 1 «> ** kicsi 16/11 cm ................................. 22 —

Pokrócok:
53a 1 ** Lópokróc ............................................. 22 ____

b 1 ?> ** Takarópokróc .................................... 31 —

c 1 méter ** Szélfogó halina 140 cm ............................... 16
—

Ponyvák:

41a 1 darab ** I. sz. ponyva (1/1 méter) .................. 5 60
b 1 33 ** 11. sz. ponvva ((1/1.50 méter) . .  . . 8 40
c 1 „ ** I I I .  .sz. ponyva (1.50/1.50 méter) . .  . . 12 40
d 1 33 ** IV. sz. ponyva (2/1.50 méter) . .  . 16 50
e 1 3) ** V. sz. ponyva (2/2 méter) .............. 22 —

f 1 33 ** VI. sz. ponyva (2/3 méter) ........................... 33 —

48a 1 „ P orkendő  .................................................... 1 60
b 0-5 kg- Portörlőrongy ................................................................. 2 60

65a 1 darab T ostakürt 4 hajlású ....................................... 12 — :

b 1 „ „  zsinór ............................................................................. 2 40
c 1 „ „  szájrész .......................................................................................... i 20

164- 1 „ Ragszám  d o b o z ............................................................................. i 60
26c 1 doboz Sarokkapocs (Bendower) ...................................... — 30

Seprők:

91a 1 darab Szobaseprő .................................................................................. 4 36
b 1

33 Kéziseprő ...................................................................................................... 1 70
c 1

33 Cirokseprő .......................................................................................... 1 75
d 1 „ Seprőnyél ...................................................................................................... — 25

85 1
3) Sodronykutasz .............................................................................................. — 25

Súlyok:

.  a) Rézsúlyok:
66a 1 készlet ** Ré/.súlykcszlet levél- és tizedesmérleghez

fedeles f a to k b a n .............................................................................................. 7 60
b 1 darab 1 grammos rézsúly .............................................................................................. — 55
c 1 „ 2  33 33 ..................................................... — 55
d 1 33 5 » 33 ......................................................

“

55

Jegyzet



4 3 . szám 4 8 7
R

ov
an

cs
sz

ám

A
rendelhető
legkisebb

mennyiség
M e g n e v e z é s Egységár

P f

66e 1 darab . 10 grammos rézsúly ............................................. — 65
f 1 J> 20 — 65

g 1 t i 50 „ „ ............................................. 1 —

h 1 n 100 „  „  ...................................................................................... 1 50
i 1 t t 200 „ „ ............................................. 2 10

b) Vassúlyok:

67a 1 »> 0.5 kg-os v a s s ú ly ................................................... — 90
b 1 >> 1 ............................................................................ i 70
c 1 ti 2 2 50
d 1 t i 5 ............................................................................ 5 20

73 1 n
Szakítólemez ............................................................... — 80

28 1 >>
Szarvasbőr 75/45 ......................................................... 11 50

23a 1 >>
Szappan, közönséges ................................................... — 35

b 1 t i
„ kókusz kézmosó ....................................... — 30

40a 1 Számminta (chablon) 1—9 és 0 n a g y .................... 7 20
b 1 n

„ „ 1—9 és 0 k i c s i .................... 7 20
c 1 „ „ M. kir. posta .................... 6 40
d 1 i >

„ „ magyar koronával és kürtte l 6 40

60 1 n
** Számozógép ö t s z á m c so p o rtta l ................................................... 95 —

24 1 //
Szárítódeszka ............................................................................................................. 1 35

94 1 S z e m é tla p á t ............................................................................................................... . . 1 95

83a 1 n
Szivacstartó ................................................................................................................... — 70

83b 1 n
Szivacs ..................................................................................................................................... — 20
Táskák:

68a 1 ** Küldönctáska, zárral és két kulccsal 48/45 cm. 85 _
b 1 ** I. sz. levélhordótáska, kulcsos, zárral 50/60 cm. 110

1
** 11. sz. levélhordótáska, kulcsos, 45/40 cm. .. 70

d 1 ** III. sz. levélhordótáska, kulcsos, 34/28 cm......... 55 ___ ■

e 1 ** I. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs
nélkül .................................................................................................................................... 105 —

f 1 ** II. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs
nélkül ................................................................................................................................... 65 —

g 1 n ** III. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs
nélkül ................................................................................................................................... 45

h 1 n ®* Pénzestáska zárral és két k u lc c s a l ....................................... 116
i 1 n ** Csomagkézbesítő táska 28/28 cm. .... .................. 55
j 1 t t ** Rovatlap táska ............................................................................................................. 32
k 1 ti * * T á v ira t tá s k a .............................................................................................. ...  . .  . . 20
1 1 n ** H írlapkihordó táska nők részére 43/60 cm. . . 30

m 1 ti „  „  ugyanaz férfiak részére.. 37
V 1 n ** Csomagkézbesítő táska, jav íto tt ....................................... 48

w 1 ti ** Rovatlaptáska, jav íto tt .......................................................................... 32
Tinták: -

5a 0-5 kg. Fekete anthracén t in ta ...................................................................................... 2 10
b 0-5 )>

M ásolótinta ........................................................................................................................ 2

Jegyzet
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5c 1 üveg Színes tinta (vörös, kék és z ö l d ) ..................... 35
a 1 »» V egytin ta ............................................................... — 65
e 1 - Lila tinta ....................................... ................... — 40

80a 1 darab T in ta ta rtó  f a t á l l a l ......................................................... 1 70
e 1 .. „ tölcséres ................................................... 1 —

6a 1 doboz Toll (acél) .................................................................... 2 70
b 1 »» „ vágott h e g v ű ......................................................... 2 70

9a 1 darab Tollnyél ......................................................................... — 10

25a 1 »> Törlőgum m i irónnak .......................... ........................ — 10
b 1 »» „ t i n t á n a k ................................................... — 10

47 1 „ Törülköző ..................................................................... 2 45

7 1 Üvegtől!................................................................................ — 20

14 1 gombolyag V arrócérna nemzeti színű ...................................... — 25

82a 1 darab V a r r ó t ű ................................................ .............................. — 02

V asiódák:
115a 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 kulccsal..................... 320 —

b 1 M ** ,, ugyanaz, kincsesláda n é lk ü l............... 300 —

c 1 >» ** „ kisebb, betörésellenes vasláda 20/30/50
cm. terjedelm ű, 2 zárral padlóra erő-
síthető csavarral ................................ 115 —

d 1 1» , ugyanaz, pad lóra nem erősíthető. . .. 115 —

29b 1 „ V onalzó rézbetéttel .................................................. 1 15
108a 1 )) V ödör ónozott v asb ád o g b ó l....................................... 3 50
108b 1 » „ zománcozott vasbádodogból ..................... 5 40

Zacskók:
43a 1 ,, * Zacskó aranypénz szállításához 26/25 cm. . . 40

b 1 »» * Z acskó ezüstpénz, egyszeri szállításához . .  . — 45
c 1 >» ** Zacskó 1 pengős, középen egy széles fekete

csík .......................................................................... — 45
d 1 >> ** Z acskó 50 filléres, középen 5 keskeny zöld

csík .......................................................................... 45 —

g 1 >> Zacskó 20 filléres, középen 2 keskeny zöld '
csík .......................................................................... — 45

k 1 ** Zacskó 10 filléres, középen 1 keskeny zöld
csík ..........................................................................

i 1 »» ** Zacskó 2 filléres, középen két keskeny piros — 45
• csík ...................  ................................................... — 45

j 1 >> ** Zacskó 1 filléres, középen 1 keskeny piros
csík .......................................................................... — 45

57a 1 zacskó * Záróólom 5 kg. nagy a l a k ú .......................... 5 40
b 1 »9! * 5 kg. kicsi alakú .......................... 5 40

52a 1 darab ** Zászló nemzeti 3/1 m .......................................... 27 50
b 1 ?» ** ,_ gyász 2/1 m ................................................ 22 50

Jegyzet
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42a 1 darab

Zsákok:

I sz. pecsétes pénzeszsák 74/47 cm . . .  „ 4
b 1 > J ** I. sz. pénzeszsák gyűrűkkel 74/47 cm. .. 4 10
c 1 „ ** II. sz. pecsétes pénzeszsák 97/55 cm............ 6 •_
d 1 ,, ** II. sz. pénzeszsák gyűrűkkel 97/55 cm. .. 7 20
e 1 >> ** III. sz. leválzsák 6 0 /!0 cm............................ 2 10
f 1 „ ** IV. sz. levélzsák 74/47 cm...................... 2 80
g 1 ,, ** V. sz. levélzsák 105/63 cm........................ 7 __
i 1 „ ** VII. sz. gyüjtőzsák 130/77 cm........................ 9 60
j 1 ** VIII. sz. csomagzsák 150/100 cm.......... 22 40
p 1 - ** Hátizsák .......................................... 28 —

3 a 1 Zsákfüggvény 1 filléresekhez .................... 02
b 1 . v. ..... 2 „ ................................ — 02
c 1 10 .. ................................ — 02
a 1 „ 20 „ .............. — 02
e 1 „ 50 .. .................... — 02
f 1 ” „ 1 pengősökhöz .. . .................. — 02

55 1 ** Zsákzár ................................
i14 40

56g 1 ** Zsákzárkulcs .................................... 1
63 1 }t Zsákbontókés .......................... 4 50
62 1 >» Zsáktábla ................................................ — 25

’ 17a 1 kg

Zsinegek:

V astag zsineg .......................................... 3 20
b 1 >> Középvastag z s in e g .................................................. 3 50
c 1 „ V ékony zsineg ......................................................... 4 50
c 1 n Sim ított vastag zsineg ...................................... 4 10
f 1 5>

.4

Sim ított vékony zsineg ......................................

1i

.3 70

•
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Bevételeztetett j _  ,
Kiadatott------ ! “  19-......------------------- számú------ ___alapján

Az anyagok értéke a 
értékét...

Kiadásba helyeztetett az 19....évi.

Bevételbe helyeztetett az 19.....évi

k l o t i l d l i g e t i  p o s t a h i v a t a l t  , terheli
.................................készpénzben megtéríti.

.havi.... jelű raktárszámadás....... tétele alatt

.havi....jelű raktárszámadás.___ tétele alatt

A k l o t i l d l i g e 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

a ... ..... ......... 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:

R
ov

an
cs

sz
ám

M
en

ny
i

sé
g Egység M e g n e v e z é s
Egységár Összes ár

A leltári 
napló 
tétel- 

számaP i P f
li 1 konc indigo (kék átnyomópapír) . . . . 7 50 7 50
lo 10 99 másoló selyempapír.......................... 9 90 9 90
2b 1 csomag levélboríték 195/125 mm. (100 drb.) — 70 — 70
2v 1 1» pénzesboríiék 160/225 mm. (50 drb.) 2 90 2 90
5a 05 kg. antracéntinta*)................................... 2 10 2 10
10c 5 darab fekete Hardtmuth irón . . .  . . — 15 — 75
23b 1 99 közönséges szappan .......................... — 35 — 35

csomagolási költség . . — 20
összesen . . 24 40

~

*) 1 d r 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  X U 2 - á n  18. r á g s z ,  a l a t t  b e k ü l d t e m .

K l o t i l d l i g e t ,  1929. évi n o v e m b e r  ..... hó....2....n.
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M in ta .

Ellenblzoii ylat. Igazg. kerület:....... . J uAaP.e.s.L

Bevételeztetett j  
Kiadatott ) az 19___ évi számú .............. ....................... alapján

értéke  a k lo t i ld l ige ti  pos tah iva ta l t

Az anyagok — terheli
értékét__ ________ _________ __________ készpénzben megtéríti.

Kiadásba helyeztetett az 19__évi_____ havi__ jelű raktárszámadás___ tétele alatt

Bevételbe helyeztetett az 19 évi_____havi___jelű raktárszámadás___ tétele alatt

^  magyar k irá ly i  pos ta  kö zp o n t i  anyagraktára

o k lo ti ld lige ti  m agyar  k irá ly i  pos tah iva ta lnak

következő............... a p y aA ° Á a L ............. ..átvette:

R
ov

an
cs

sz
ám

M
en

ny
i

sé
g Egység M e g n e v e z é s
Egységár Ö s s z e s  ár

A le l tá r i  
nap ló  
té te l 

szám aP f P f

li 1 konc indigo (kék átnyomópapír) . . . . 7 50 7 50
lo 10 99 másoló selyem papír........................... 9 90 9 90
2b 1 csomag levélboríték 195/125 mm. (100 drb.) — 70 — 70
2v 1 99 pénzesboríték 160/225 mm. (50 drb.) 2 90 2 90
5a 05 kg. antracéntinta*)...................... .... 2 10 2 10
10c 5 darab fekete Hardtmuth írón . . .  . . — 15 — 75
23b 1 99 közönséges szappan ........................... — 35 — 35

csomagolási költség . . — 20
összesen . . 24 40

/
*) 1 drb. fa ládát a fen t i  csomago láshoz X l/2 -án  18. rágsz, a la t t  bekü ld tem .

B ud apes t  1929. évi novem ber  J-̂ q  3 j-j

aláírás.
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A távbeszélőforgalom felvétele Lussin- 
piccolóval.

43.644.
Az összes magyar távbeszélőközpontok és 

az olaszországi Lussinpiccolo közt a távbeszélő
forgalom megnyílik. A beszélgetési díj 6 P 40 f.

Tekintettel arra, hogy a szóbanlevő vi
szonylatokban folytatott beszélgetések akár 
Budapestről, akár valamely vidéki magyar táv
beszélő központtól indulnak ki, Ausztrián 
(Linz-en) át vezető áramkör igénybevételével 
nyernek lebonyolítást, a magyar—olasz táv
beszélőforgalomban ezidőszerint még fennálló 
időbeli korlátozások Lussinpiccolóval nemcsak 
a vidékről, hanem a Budapestről folytatott be
szélgetések lebonyolításánál is érvényesek.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást 
a 22. oldalon, a „Kivonatos Posta-, Táviró-, 
Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás”-t pedig a 109. 
oldalon „01aszország”-nál az új viszonylat 
adataival egészítsék ki. E viszonylatnál az I. 
hasábban xx jegyzendő elő.

Budapest, 1929. évi október hó 29-én.

Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

43.858.
A forgalmat a következő új magyar—jugo

szláv távbeszélőviszonylatokban megnyitom:

Beszélge-
A  m agyar távbeszélő A külföldi távbeszélő tési díj

központ neve közp o n t neve összege

p f.

Budapest B jelovar 3 55
„ Novi-Sivac (Üj-Szivác) 2 90
»> Stari Sivac (Ó-Szivác) 2 90

Bonyhád V inkovci (Vinkovce) 2 55
Pécs B jelovar 2 44

»» C rkvenica (Cirkvenica) 3 55

A kir. hivatalok a folyó évi január hó 1-én 
élöthelépett „Távbeszélő-Díjszabás’‘-t az új 
viszonylatok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1929. évi november hó 2-án.

A Budapesttel szomszédos egyes városoknak 
és községeknek a budapesti automata távbe
szélő hálózatba történt bevonása után esedé

kes különböző díjaknak megállapítása.

41.304.

1. A P. R. T. folyó évi 29. számában köz 
zétett 28590. számú rendelet első bekezdésé
ben felsorolt városokból és községekből a bu
dapesti távbeszélőhálózat automata központ
jaiba bekapcsolt állomásoknál a segédkészülé
kekért és az időszaki változások után a Táv
beszélő-Díjszabás I. és V. táblázatában Újpest 
részére megállapított díjakat kell számítani.

Ezek a díjtételek azonban csak az új auto
mata központok berendezésével egyidejűleg, 
vagyis csak akkor lépnek életbe, ha a szóban- 
forgó városokban és községekben az előfize
tők állomásai az automata központokba át
kapcsoltatnak.

2. Azok az előfizetők, akik a fentidézett 
rendelet első bekezdésében felsorolt városok
ban és községekben az előző bekezdésben em
lített időpont után 96.— pengő belépési díj 
ellenében kapcsoltatnak be a budapesti háló
zatba s később állomásukat Budapest Székes- 
főváros területére óhajtják áthelyeztetni, a 
Távbeszélő-Díjszabás V. táblázatában az Új
pestre megállapított áthelyezési díjon felül a 
budapesti és az említett városokra érvényes 
belépési díjkülönbözetét '(144.— pengőt) is 
megfizetni tartoznak.

A Székesfőváros közigazgatási területén 
bekapcsolt előfizetői állomásoknak az említett 
városokba (községekbe) való áthelyezése ese
tén azonban a belépési díjkülönbözet vissza
térítését senki sem igényelheti.

3. A Budapest területén kívül eső városok
ból és községekből a budapesti hálózatba be
kapcsolt előfizetői állomásokról kezdeménye
zett és odaszóló távolsági beszélgetéseket dí
jazás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha 
e beszélgetések Budapestről indultak volna ki, 
illetőleg oda érkeztek volna.
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Vonatkozik ez az intézkedés a szóbanforgó 
területen a postahivatalokban berendezett nyil
vános távbeszélő állomásokra is. Ha tehát pl. 
a budapesti hálózatba való bevonás után, a rá
kospalotai postahivatalban berendezett nyilvá
nos állomásról folytatnak beszélgetést, annak 
dacára, hogy Rákospalotának 9. a díjnégyszög? 
száma, az esedékes díjai mégis a Budapestre 
megállapított 1. díjnégyszögszám alapján kell 
kiszámítani. Erre való tekintettel a Távbeszélő
üzleti Szabályzat 48. §. 6. pontjának a távbe
szélő hivatalokra vonatkozó rendelkezését eze
ken a helyeken nem kell alkalmazni. — A P. 
R. T. 1929. évi 29. számában közzétett 28590. 
sz. rendelet 3. pontjának második bekezdésé
ben foglalt fentartást ezzel hatályon kívül he
lyezem.

A budapesti igazgatóság a bevonás alkal
mával az érdekelt távbeszélő hivatalokat, a 
budapesti hivatalok részére külön kiadott 
Postahivatalok és Ügynökségek Névsorával 
lássa el.

Félreértések elkerülése érdekében az előbb 
idézett rendelet 4. pont első bekezdése 1. so
rában „környékbeli” szó után következő „köz
pontoknál’1 szót is törölni kell.

A Távbeszélő-Díjszabás I. és V. tábláza
tánál a hivatalok (ügynökségek) e rendeletemet 
megfelelően jegyezzék elő. A Távbeszélőüzleti 
Szabályzat módosítása iránt külön Pótlékkal 
intézkedem.

Budapest, 1929. évi november hó 6-án.

Üj nyomtatványok rendszeresítése a rádiónál 
és távbeszélőnél.

ad 35.803.

794. nyomtatványszám alatt „Értesítés 
rádióengedély visszavonásáról”, 795. nyomtat
ványszám alatt „Felszólítás rádiódíjak befize
tésére”, 931. nyomtatványszám alatt pedig

I „Hibajegyzék a vidéki távbeszélőhálózatok-
. ban” elnevezéssel új nyomtatványokat rend

szeresítettem.
A kir. hivatalok az új nyomtatványokból 

szükséges mennyiséget közvetlenül rendeljék 
meg a posta központi anyagraktárából . és a 
változást a P. R,. T. 1912. évi 42. számában köz
zétett nyomtatványkimutatásban jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi november hó 5-én.

Forgalomköri változások.
* r

43.775.

Csermajor U* Visz (86. 1.) u. t. ezentúl 
kátrány.

Csúcshegy O Somogytur (90. 1.) u. t. ezen
túl Somogytur.

Fazekastelep O Ujléta (106. 1.) u. t. ezen
túl Ujléta.

Flóratanya O Kántorjánosi (113. 1.) u. p. 
ezentúl Nyírbakta.

Hajagosd ^  Somogytur (127. 1.) u. t. ezen
túl Somogytur.

Hollótanya O Ujléta (136. 1.) u. t. ezentúl 
Ujléta.

Horváth-telep U> Ujléta (137. 1.) u. t. ezen
túl Ujléta.

Hosszúhegy O Látrány (137. 1.) u. t. ezen
túl Látrány.

Kisbabodpuszta Somogytur (158. 1.) u. t. 
ezentúl Somogytur.

Kövesditag ^  Ujléta (175. 1.) u. t. ezentúl 
Ujléta.

Látrány kk. (181. 1.) ezentúl (§)£3
Látrányi major Látrány (181. 1.) u. t. 

ezentúl Látrány.
Nagybabodpuszta ^  Somogytur (202. 1.) 

u. t. ezentúl Somogytur.
Nyárfacsere n  Nyirderzs (213. 1.) u. p. 

ezentúl Nyirderzs.
Nyirderzs kk. (214. 1.) ezentúl ISI E. h. 

Hodász.
Ny ires O  Somogytur (214. 1.) u. p. Látrány.

/
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öreghegy O Látrány (220. 1.) u. t. ezentúl 
Látrány.

Péntekhely 63 Látrány (227. 1.) t. u. 
ezentúl Látrány.

Rákipuszta 63 Somogytur (238. 1.) u. t. 
ezentúl Somogytur.

Rekettyés O  Nyirderzs (240. 1.) u. p. ezen
túl Nyirderzs.

Somogytur kk. (252. 1.) ezentúl
Steiertanya O Ujléta (253. 1.) u. t. ezentúl 

Ujléta.
Szilváspuszta O  Somogytur (266. 1.) u. t. 

ezentúl Somogytur.
Tardpuszta 63 Somogytur (273. 1.) u. t. 

ezentúl Somogytur.
Toby tanya O Ujléta (279. 1.) u. t. ezentúl 

Ujléta.
Turihársas 68 Somogytur (283. 1.) u. t. 

ezentúl Somogytur.
Ujléta nk. (286. 1.) ezentúl <§£3

Visz kk. (298. 1.) u. t. ezentúl Látrány. ' 
Viszipuszta 6̂  Visz (298. 1.) u. t. ezentúl 

Látrány.
Vörösihegy O  Somogytur (299. 1.) u. t. 

ezentúl Somogytur.
Wolff telep 6̂  Ujléta (300. 1.) u. t. ezentúl 

Ujléta.

Budapest, 1929. október hó 30-án.

Változások az irányítási füzetben.
44.861.

A P. R. Tára múlt évi 29. számában közölt
24.214. számú rendelettel rendszeresített „Irá
nyítási füzet"’ című segédkönyvben beállott 
változásokat tudomás, keresztülvezetés és a 
helyes irányítás iránti intézkedés céljából az 
alábbi kimutatásban közlöm:

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

Alsónána 7 — 44 elé 43

Ambrózfalva 7 196 —

Balatonberény 7 — 35 után (VII/1—VIII/31.)

Balatonboglár 7 VII/15—IX/30. VI/15—IX/15.

Balatonföldvár 7 VI/15—VIII/15. VII/1— VIII/31.

Bátaapáti 7 44 elé 43

Csehimindszent 7 Felsőoszkó —

Dombóvár 7 — 61 a 32 elé írandó

Felsőoszkó 7 23 24

Gclse 7 — 24 után 1. 8/314 v.

H ahót 7
1

Gelse után 1., 8/304 v.

Hosszúvöígy 7 — 23 után  23

J
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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

Ivánc 7 54 53

Kisunyom 7 53 54

Kondoros 7 — 1'5 után 1.28

Koppányszántó 7 — N agykónyi elé 226.

Máza 7 43 44 elé 44

Nagy csákány 7 54
•

53

N agym ajláth 7 196 —

Szigetmonostor 7 (Szentendre) —

Szigetvár 7 26
1 Pécs 2. elé 1. 29—1. K aposvár/ 

5630 v., 5637 v. után 26, 1. 30 
elé — 1. Bp. 72.

Tiszabercel 7 — 172 után  1. 45/206 v.

Törökkoppány A 7 — N agykónyi elé 226.

Váncsod 7 — M ezőpeterd elé 298.

Zalaszentbalázs 7 — Gelse után 1 8/304 v.

Budapest, 1929. évi november hó 5-én.

Hirdetmény.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye ráckevei 

járásához tartozó Apaj pusztán elhelyezett és 
eddig „Dömsöd pályaudvar” elnevezéssel mű
ködő postai ügynökség nevét „Apajl’-ra változ
tattam meg.

Budapest, 1929. évi október hó 30-án.

Hivataláthelyezés.
A budapesti 16. számú postahivatal a Hi- 

degkúti-út 81. szám alól a Hidegkúti-út 66. szám 
alatti helyiségbe helyeztetett át.

Budapest, 1929. évi november hó 4-én.

A m. kir. postatakarékpénztár. 1929. évi 
szeptember havi forgalma.

8.255/eln.

A betétek állománya 1929. évi szeptember 
hó végén a községek és egyéb önkormányzati 
szervek nagyobb összegű kivételeit figyelembe- 
véve 50,783.109 P 45 fillért tett ki, tehát 
1,167.538 P 78 fillérrel kevesebb, mint folyó év 
augusztus havában. A különleges takarékbeté
tek álladéka a fenti álladókban 6,050.631 P 86 
fillérrel szerepel. A betevők száma e hóban 
616-tal gyarapodott s összes számuk e hó végén 
1,374.384 volt.

A csekk- és kliringüzletben a betétek ősz- 
szege 4,844.376 P 68 fillérrel múlta felül a visz-
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szafizetések összegét. A csekk-betétek állo
mánya ezzel 1929. évi szeptember hó végén 
157,141.714 P 77 fillére tett ki. A csekkszámla
tulajdonosok száma e hóban 139-cel növeke
dett s a fennálló csekkszámlák száma e hó vé
gén 43.638 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz- 
/ forgalma a két üzletágban 2,094.267 tétel s 

1.198,851.247 P 48 fillér, összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 207,924.824 P 22 fillér 
volt.

Az értékpapír-üzletágban 1929. évi szep
tember hó végéig kiállíttatott 271.566 drb. já- 
radékkönyvecske, forgalomban volt e hó végén 
91.462 drb. Az intézet értékpapírállománya kü
lönféle értékpapírokban és záloglevelekben 
1929. évi szeptember hó végén 60,977.183 P 06 
fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 166.882 drb. új zálogfelvétel 
volt 4,381.105 P kölcsönnel és 168.334 drb. zá
logkiváltás 4,067.483 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1929. évi szeptember hó 
végén 848.844 drb. volt, a zálogkölcsöntőke áí- 
ladéka 24,105.702 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.025 drb., kényszerárverésre pedig 
7.092 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 8.593 drb., a befolyt vé
telár 192.538 P 51 fillér volt.

Budapest, 1929. évi október hó 26-án.

Helyesbítés
A folyó évi 38. számban megjelent 21.289. 

sz. rendelet száma 21.289-ről 21.286-ra helyes
bítendő.

Megbízás.
44.549.

Dr. Takács Ferenc m. kir. postaigazgató 
megbizatott a m. kir. posta tudakozó irodájá
nak vezetésével.

Felmentés és megbízás.
43.409.

A pécsi postaigazgatósági kerületben 
Kovách Lajos m. kir. postatitkár (18) a kerületi 
postabiztosi teendők alól felmentetett és he
lyette a biztosi teendőkkel dr. Beil János m. kir. 
postafogalmazó (1) bízatott meg.

Budapest, 1929. évi november hó 2-án.

Flivatalvezetői megbízás.
44.250.

Mezei Géza postafőfelügyelő (138) megbi
zatott a Budapest 3. számú postahivatal veze
tésével.

Budapest, 1929. évi október hó 31-én.

Kimutatás
a létszámba visszavett 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 oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Sz
eg

ed
1

Körösztös Margit hivatali
kisegítő

Kecskemét
1910. Kerekegyháza

A f. évi P. R. T . 33. szá
mában m egjelent h ird e t
mény szerint bizalom vesz

tés m iatt tö rö lte te tt.
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Betöltendő kiadói állások.
Mindhárom szakban teljesen jártas, több

évi gyakorlattal bíró kiadónőt keres a szőregi 
postahivatal állandó alkalmazásra.

Idős, teljesen egyedülálló nő, postamester 
vagyok; keresek egy ügyes úrileány vagy öz
vegy kisegítőt, aki mint családtag, állandó ott
honra vágyik. A kölcsönös megértéssel jövőjét 
biztosítja. Gyakorlottak és 20 évnél idősebb, 
református v állásúak előnyben. Ajánlatok vá
laszbélyeggel Nyírmártonfalva, Szabolcs megye 
kérek.

Kiadói állást keresnek.
Posta minden ágában teljesen jártas, sze

rény igényű férfi postakiadó, december hó 15- 
től állandó alkalmazást vállal. Ajánlatokat 
Gyóni Béla, Vámosgyörk címre kérem.

Mindhárom szakban jártas kiadónő alkal
mazást vagy helyettesítést vállal. Postakiadónő 
Sárvár, Kertváros, Temesvár-u.

Róm. kath., 7 évi szolgálattal bíró, szorgal
mas, szerény kiadónő állást keres. Címe: Künn, 
Eger, Petőfi-u. 1.

Mindhárom szakban teljes jártassággal bíró 
kiadójelölt állást keres, helyettesítést is elvál
lal, lehetőleg a budapesti kerületben. Szives 
megkeresést kér Mösz Mária kiadójelölt, 
Kocsola.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: D uchon J.
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RENDELETEK TÁR A
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1939. NOVEMBER 31. 41. szám.

T A R T A LO M

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
Közönséges, nem terjedelm es légiposta-csomagok

díja.
Változás a légiposta csomagdíjszabásban.
Kiegészítés a táviró- és távbeszélő-hivatalok név

sorához.
0 j  magyar—jugoszláv távbeszélő-viszonyatok meg

nyitása.

Időbeli korlátozás megszűnése a magyar—olasz táv
beszélő forgalomban.

Üj postaügynökség megnyitása.
Postaügynökség nevének megváltoztatása, 
Forgalomköri változások.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetm ények postaügynökségi állásra, 
K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.
45.043.

A New-Yorkban kiadott „Bérmunkás” 
című időszaki laptól a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt az időszaki lapot a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi november hó 8-án.

II.
45.041.

A Berlinben „Verlag der Jugendinterna- 
jtionale” kiadásában megjelent Nikolai Ognjew 
„Das Tagebuch des Schüllers Kosija Rjabzew” 
című könyvtől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a könyvet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi november hó 8-án.

III.
45.042.

t

A New-Yorkban megjelenő „Fáklya” című 
laptól a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a lapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1929. évi november hó 8-án.

Változás a légiposta csomagdíjszabásban.
44.209.

Felhívom a hivatalokat, hogy a Kivonatos 
Posta-, Távirda-, Távbeszélő* és Rádió-Díjsza* 
bás-ban a légiposta csomagok díjazására vonat-
kozó 25—28. oldalhoz tartozó fedőlapon a Spa* 
nyolországba szóló légiposta csomagok díjait
töröljék és helyettük 
gyezzék be:

a következő díjakat je*
K ö z ö n s é g e s ,  n e m  t e r j e d e l m e s  

l é g i p o s t a  c s o m a g o k  d í j aS ú l y

1 kg. 12.65
2 kg. 16.70
3 kg. 22.25
4 kg. 27.85
5 kg. 33.45
6 kg. 36.70
7 kg. 42.25
8 kg. 47.85
9 kg. 53.45

10 kg. 59.00
Terjedelmes és sürgős légiposta csomagok 

Spanyolországba nem küldhetők.
Budapest, 1929. évi november hó 9-én.
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Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.
I. Ú jonnan nyílt táv író  és távbeszélő h iv a ta lo k  s táv iratkézbesítésre felhatalm azott vasúti táviró h ivatalok .

T
ét

el
sz

ám

A  h iv a t a l  

n e v e

V á r 

m e g y e

' t e

•o
rS
te
n o
5 ü
o ■x
*4

A vasút, 
illetve 
üzlet- 

vezetőség 
meg

nevezése

Állam fenti iái 
ül. távbisz

1

•o
>

I..̂ ,'03
*o «* 
*c bt
ÜK 
J  Sí 
f-sns **H

A
vezeték 
száma, 
melybe 

a hivata 
kapcsolv. 

van

Közvetíti

hivatalok

3 Meg

nyílt Megjegyzés

i t
áv

ir
d

tá
v

b
es

zé
lő

ah
o

l 
ál

la
m

i 
, 

tá
ví

ró
' 

v
an

 1

ah
o

l 
ál

la
m

i 
t á

v
ir

d
 

n
in

cs

szolgálati jellege Jm

1 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 í i 12 13 14

i A csád V as So — — L — — — — — 4618 VII. 4. Kiegészítés

2 A lsóörs Zala Pé — — L — — — — — 4576
Balaton-

füred-
fürdő

V I. 22. —

3 Badacsony Zala . Pé — L L — — — b — 901
4039 — — —

4 Balaton-
m agyaród Zala Pé — — L — — — — — 4128 Kis-

komárom VII. 24. —

5 Boldva Borsod De — — L — — — — 630 3526 Miskolc 1 IV. 15. —

6 Bozsok V as So — — L — — — 1462 4614 Kőszeg V. 6. —

7 Búcsú V as So — — L — — — — 1461 4554 Szom bat
hely 1 V. 27. —

8 Buzsák Somogy Pé — — L — — — — — 4118 V. 21. —

9

10

Cégénydányád Szatm ár De — — L — — — — 2622 3126 Fehér-
gyarm at VI. 17.

Csesztreg Zala Pé — — L — — — — — 4122 Lenti VI. 24. —

11

12

D iósd Fejér Bp — — L — — — — — 2569 N agy
tétény —

Drégelypalánk H ont Bp — L —
V

— — d — 426 V. 30. Kiegészítés

13 Előszállás Fejér Bp — — L — — — — — 2842 Duna-
földvár —

14 Fábiánháza Szatm ár D t — — L — — — — 2422 3104 Nagy-
ecsed V. 11. —

15 G alam bok Zala Pé — — L — — — — — 4119 Kis-
komárom V. 21. —

16 G arabonc Zala Pé — — L — — — — — 4119 Kis-
komárom V. 23. 1 -

17 Gige Somogy Pé — — L — — — — — 4061 Kaposvár V. 13. —

18 G örgeted Somogy Pé — — L — — — — — 4026 Barcs 1 IV. 30 —

19 H ajm áskér V eszp
rém So — — L — — — — 261 4561 V. 21. —

2 0 H angács Borsod De — — L — — — — 629 3526 Miskolc 1 IV. 15. —

2 1 Kiskam ond V eszp
rém So — — L — — — — 795 4619 Devecser VI. 10. —
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szolgálati jellege
l 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 í i 12 13 14

22 Kislőd V eszp
rém So — — L — ;— — 492 4567 Pápa VI. 17. —

23 Kőszeg-
szerdahely Vas So — — L — — — 1462 4614 Kőszeg V. 3. Kiegészítés

24 Lábod Somogy Pé — -- L 4026 — IV. 27. —

25 Lak Borsod De — — L — — — — 628 3128 Edelény VII. 11. —

26

27

Litke N ógrád Bp — — L — — — — — 2780 Balassa
gyarm at — —

M átraballa Heves De — — L — —

_

— 171 3129 Recsk VII. 5. —

28 N agyberki Somogy Pé — —
(

L2 — — — — — Mosdós VII. 4.
2) A  m osdósi tb. 

központ nyilvános 
állomása.

29 N agycsöm ötc Vas So — — L — — — — 1313 4617
Szom

bathely 1. 
Kőszeg

V. 31. —

30 N agydém V eszp
rém So — — L — — — — 410 4572 Pápa VI. 7. —

31 N agyrada Zala Pé — - L — — — 4119 Kis-
komárom V. 24. —

32 . N ak Tolna Pé

Pé

— — L — — — — — 4564 Dom
bóvár VI. 7. —

33 N yírád Zaja — — L — — — — — 4127 Tapolca VI. 13. —

34 N yírcsaholy Szatmár De — — L — — — — 2228 3015 M áté
szalka V, 2. —

35 O rgovány
Pest-Pilis

Solt-
Kiskun

Sze — — L — — — — — 5084 Izsák — —

36 O rosztony Zala Pé — — L — — — — — 4120 Zala
apáti V. 25.

\

37 Pinka-
m indszent Vas So — — L — — — — 1459 2119

Szom
bathely 1. 
Körmend

VI. 24. —

3« Pornóapáti
<*.

' Vas So — — L — — — — 1460 4615 Szom
bathely 1. V. 27.

39 Rakaca Borsod De — L — — — — 732 3127 Szalonna VII. 8. —

40 Somogy - 
hárságy Somogy Pé — — L — — — — — 4126 Szigetvár VI. 5. —

41 Szamossályi Szatmár De — — L — — — — 2831 3103 Poros
aim a V. 24. — .

42 Szentgyörgy-
völgy Zala Pé — ' — L — — — — — 4122 Lenti VI. 24. —

43 ^Szentpéterfa Vas So — — L 4551 — V. 24. Kiegészítés
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44 Szokolya H ont BP — — L — — — — — 2802 Nó^rád-
verőce —

45 T arnaőrs Heves De — — L — — — — 232 3117 T árná
m éra IV. 29. —

46 Tiszabezdcd (ü) Szabolcs De — — L — — — — 2038 3053 Tuzsér VII. 8. —

47 T uzsér Szabolcs De — — L — — — — 2039 3053 VII. 5. Kiegészítés

48 Vasszécsény Vas So — — L — — — — 1170 4553 Szom bat
hely 1 VI. 4S —

49 V át V as So — — L — — — — — 4618 V II 4. K iegészítés

50 Vóp V as So

Pé

— — L — — — — 1312 4616 Szom bat
hely 1 V . 28 —

51 Zalabaksa Zala — — L - — — — — 4122 Lenti V. 28. Kiegészítés

52 Zalaszabar Z ala Pé — — L — — — — — 4119
4120

Z ala
apáti V. 22. —

53 Zam árdi-
fürdőtelep Som ogy Pc — — IA)

1
- — — y — Zam árdí VII. 1.

4) A zam árdi tb. 
központ nyilvános 

állomása
1 1

Sgyéb változások.
1. Bekapcsoltattak levelezésre:

a) távíró: Balatonföldvár a 6548, Tihany a 6548, Drégelypalánk a 426. számú vezetékbe.
b) távbeszélő: Abaujszántó a 3125, Berettyóújfalu a 2225, Biharkeresztes a 2225, Csobád a 

3125, Edelény a 3128, Encs a 3125, Fehérgyarmat a 3126, Felsőörs a 4121, Izsák az 5084, Kerta a 
.4619, Kiskomárom a 4119 és 4128, Kisújszállás a 2242, Kőszeg a 4614 és 4617, Lengyeltóti a 4118, 
Lenti a 4122, Máriapócs a 3054, Miskolc 1, a 3125, Nagyatád a 4026, Nagyecsed a 3104, Nyír
bátor a 3064, Porcsalma a 3103, Recsk a 3129, Sajóvámos a 3116, Szalonna a 3127, Szentlászló 
a 4126, Szikszó a 3125, Szirmabesenyő a 3116, Szombathely 1. a 4615, 4616, 4617 és 4618, 
Tapolca a 4127, Tatabánya a 2608, Törökszentmiklós a 2750, Zalaapáti a 4119. számú áramkörbe.

2. Kikapcsoltattak:
a) távíró: Zalabaksa a 919 számú vezetékből.
b) távbeszélő: Abaujszántó a 3506, Berettyóújfalu a 2226, Biharkeresztes a 2226 és 3088, 

Csobád a 3504, Encs a 3505, Felsőörs a 4576, Kisújszállás a 2225, Máriapócs a 3066, Miskolc 
1. a 3504, Nyírbátor a 3066, Püspökladány a 3088, Sajóvámos a 3526, Szikszó a 3504 és 3505, 
Szolnok 1. a 2226, Törökszentmiklós a 2225 számú áramkörből.

3. Bekapcsoltatott vizsgálásra: *
Távbeszélő: Szolnok 1. a 2065 sz. áramkörbe.

4. Egyéb változások:
Hetes közvetítő hivatala ezentúl Kaposvár. Jutas-nál a csillaggal jelölt megjegyzés tör

lendő és helyette írandó: „Veszprém távbeszélő központ helyi összekötő vezetéke1 2 3 4’. Kevermes 
táviratközvetítő hivatala ezentúl Lökösháza. A 109 oldalon a zalamegyei Páka mellől az 1. 
hasábból törlendő: „Zala”; ugyanezen az oldalon Páka vasúti távíróhivatalnál az 1. hasábba 
Írandó: „Pest”. Pécs 5-nél az L jelzés az 5. hasábból törlendő; ugyanitt a 12 hasábban törlendő: 
1950; a 13. hasábba beírandó: Pécs 1. A 135. aldalon a Szentpéterfára vonatkozó megjegy
zés: „a jáki távbeszélő központhoz csatlakozó nyilvános állomás’“ törlendő. Zalabaksánál az 
L jelzés az 5. rovatból törlendő. Tiszaujfalu vasúti távíró hivatal K jellegűvé alakíttatott át. 
Zalacsány közvetítő hivatala ezentúl: Zalaszentgrót. Boldva, Görgeteg, Hajmáskér, Nyírcsa- 
holy, Szokolya és Vép vasúti távíró hivataloknál az L. jelzés a 8. hasábból törlendő és a 7. 
hasábba Írandó.

Badacsonyhableánynál (1—13 rovat) az összes adatok törlendők.
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Uj magyar-jugoszláv távbeszélő viszonylatok 
megnyitása.

45.702.
A forgalmat a Budapest—Sekié (Szeghegy) 

új magyar—jugoszláv távbeszélő viszonylatban 
megnyitom.

A három perces beszélgetés díja 2 P 90 f.
A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást 

az új viszonylat adataival egészítsék ki.
Budapest, 1929. évi november hó 15-én.

\ '

Időbeli korlátozás megszűnése a magyar-olasz 
távbeszélő forgalomban.

42.848.
A folyó évi december hó 1-től kezdve a 

Linz—Trieste közti távbeszélő összeköttetés a 
magyar—olasz távbeszélőforgalom céljaira a 
nap bármely órájában rendelkezésre fog állani. 
Ennek következtében a magyar—olasz távbe
szélő forgalomban érvényben levő az az idő
beli korlátozás,, hogy ez útirány a vidéki ma
gyar központok beszélgetéseinek, valamint a 
Budapest—Venezia (Velence) viszonylat be
szélgetéseinek lebonyolítására csak 11—13, 15— 
17 és éjjeli 18—9 órák közt állt rendelkezésre, 
a jelzett időponttól kezdve megszűnik s így az 
összes magyar—olasz távbeszélőviszonylatok
ban beszélgetések a nap bármely órájában vált
hatók.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 
22. oldalán Olaszországnál a díjtáblázatban az 
x, xx és xxx jeleket, valamint az oldal alján 
az e jelek alatt közölt jegyzetek szövegét tö
röljék.

Budapest, 1929. évi november hó 9-én.

Uj postaügynökség megnyitása.
45.370.

Mátraderecske községben (Heves vm., pé- 
tervásári járás) a községre és Háromhányás ta
nyára kiterjedő forgalmi körrel, új postaügy
nökség lépett életbe, mely a mindkét irányú
78. számú kalauzpostákkal áll rovatolási össze
köttetésben.

Ehhez képest Mátraderecske ezentúl [>3 
Eh. Kál., Kál bmb mm Kisterenye, díjnégy- 
szögszáma 228., postáig. Debrecen, V/3.

A Helységnévtár, a Postahivatalok és 
postaügynökségek névsora, valamint az Irányí
tási füzet adatai megfelelően helyesbítendők. 
Az Irányítási füzet 5-ik hasábjába I. Írandó. 

Budapest^ 1929. évi november hó 15-én.

Postaügynökség nevének megváltoztatása.
ad. 45.390.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye ráckevei 
járásában fekvő és közigazgatásilag Dömsöd 
községhez tartozó „Apaj'’ pusztán elhelyezett 
és eddig „Dömsöd pályaudvar” elnevezéssel 
működött postaügynökség neve „Apaj”-ban 
állapíttatott meg.

A kir. hivatalok e változást a Postahivata
lok és postaügynökségek névsorában, a Hely
ségnévtárban és az Irányítási füzetben vezessék 
keresztül.

Budapest, 1929. évi november hó 16-án.

Forgalomköri változások.

I.
43.879.

Budafok rtv., Pest vm., (78. 1.) ezentúl jb. 
helyben.

Bonyhád, Tolna vm., (75. 1.) ezentúl ) - (  Bör
zsöny is.

Börzsöny, Tolna vm., (77. 1.) egyesítve 
Bonyhád községgel.

Fónagyság O Varbó, Borsod vm., (113. 1.) 
u. p. és u. t. ezentúl Parasznya.

Gént kk., Fejér vm., (118. 1.) ezentúl nk.
Gerde, Baranya vm., (119.1.) ezentúl)—( Kis- 

varjas, Rugásd is.
Gyöngyfa, Baranya vm., (beírandó a 124. 

oldalon) ezelőtt Rónádfa.
Hernádfa, Baranya vm., (133. 1.) egyesítve 

Rónádfa községgel „Gyöngyfa’1 név alatt.
Keresztes kk., (Magyarkeresztes és Német

keresztes községek egyesítéséből), Vas vm., 
(155. 1.) szombathelyi j„

Győr —mám Szombathely pd...............
1618., u. t. Torony, S. VI/1.

Kisdobsza ügynökség (Eh. Szigetvár), Somogy 
vm., (160. 1.) díjnégyszögszáma ezentúl 1151.

Kisvarjas, Baranya vm., (167. 1.) egyesítve 
Gerde községgel „Gerde” név alatt.
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Kondó kk, Borsod vm., (170. 1.) u. p. és u. t. 
•ezentúl Parasznya.

Kónyi, Somogy vm., (170. 1.) egyesítve Ötvös 
községgel „Ötvöskónyi” név alatt.

Ludnapuszta G Kondó, Borsod vm., (185. 
1.) u. p. és u. t. ezentúl Parasznya.

Magyarkeresztes kk., Vas vm., (186. 1.) 
egyesítve Németkeresztes-sel.

Mencsekúttanya O Kondó, Borsod vm., 
,(194. 1.) u. p. és u. t. ezentúl Parasznya.

Muzsaj, Sopron vm., (200. 1.) egyesítve Röj- 
tök községgel „Röjtökmuzsaj” név alatt.

Németkeresztes kk., Vas vm., (212. 1.) neve 
„Keresztes”-re változtattatok.

ötvöskónyi, §omogy vm., (beírandó a 221. 
oldalon) ezelőtt ötvös, adatokat 1. Ötvös (221. 
1.) alatt.

Parasznya kk., Borsod vm., (225. 1.) ezentúl 
és ©£s L.

Radostyán kk., Borsod vm., (238. 1.) u. p. 
és u. t. ezentúl Parasznya.

Rónádfa kk., Baranya vm., (242. 1.) neve 
véglegesen Gyöngyfa.

Röjtökmuzsaly, Sopron vm., (243. 1.) he
lyett „Röjtökmuzsaj” helyes, Röjtökmuzsaj el
nevezése végleges.

Rugásd kk., Baranya vm., (243. 1.) egyesítve 
Gerde községgel.

Sajókondó kőszénbányatelep G  Kondó, 
Borsod vm., (244. 1.) u. p. és u. t. ezentúl Pa
rasznya.

Varbó kk., Borsod vm., (292. 1.) u. p. és u. t. 
ezentúl Parasznya.

Varbócska G Varbó, Borsod vm., (292. 1.) 
u. p. és u. t. ezentúl Parasznya.

Vérteskozma kk., Fejér vm., (296. 1.) ezen
túl pusztajellegű és )-( Gánt.

A Helységnévtárt, valamint a „M. kir. 
Postahivatalok és Postaügynökségek Név
soráét és az Irányítási füzet-et érdeklő adatok 
megfelelően előjegyzendők.

Budapest, 1929. évi november hó 9-én.

II.
44.086.

Börzönce kk. (77. 1.) ezentúl u. t. Zalaszent
balázs.

Dusnok G  Pölöskefő (98. 1.) ezentúl u. t. 
Zalaszentbalázs.

Fehérbackómajor G Pölöskefő (106. 1.) 
ezentúl u. t. Zalaszentbalázs,

Ilonamajor G Pölöskefő (139. 1.) ezentúl 
u. t. Zalaszentbalázs.

Kacorlak kk. (147. 1.) ezentúl u. t. Zalaszent
balázs.

Pataikürtös O  Zalaszentbalázs (225. 1.) 
ezentúl u. t. Zalaszentbalázs.

Pölöskefő kk. (2B2. 1.) ezentúl u. t. Zala
szentbalázs.

Sándormajor O  Börzönce (245 1.) ezentúl u. 
t. Zalaszentbalázs.

Tőkeházmajor O  Kacorlak (282. 1.) ezen
túl u. t. Zalaszentbalázs.

Zalaszentbalázs kk. (302. 1.) ezentúl; (fjö
Budapest, 1929. évi november hó 13-án.

Személyzetiek.

46.166.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1929. 
évi szeptember havában előfordult változások 
(a feltüntetett számok az alkalmazottak rang
sorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Berentés Sándor dr. taná
csos 73 Szegedről Budapestre, Sághy István 
számtiszt 19 Salgótarjánból Budapestre, Laus 
László II. o. tiszt 104 Békéscsabáról Budapestre, 
Gyursánszky Ferenc id. 137 és Lampért Miklós 
id. 150 II. o. tisztek Budapestről Békéscsabára, 
Lohr János II. o. tiszt id. 152 Budapestről Ka
posvárra, Petrekovics István II. o. tiszt id. 160 
Budapestről Nagykanizsára, Popity József II. o. 
tiszt id. 162 Budapestről Szegedre, Zombor Béla 
II. o. tiszt id. 174 Budapestről Mohácsra, Ju
hász Géza II. o. tiszt id. 185 Budapestről Gyön
gyösre, Lukacsevics Gábor II. o. tiszt id. 201 
Budapestről Szolnokra, Baksa Géza II. o. tiszt 
id. 219 Budapestről Nagykanizsára, Dienes An
tal II. o. tiszt id. 238 Budapestről Miskolcra, 
Farkas Márton II. o. tiszt id. 241 Budapestről 
Sátoraljaújhelyre, Felker Dezső II. o. tiszt id. 
243 Budapestről Pápára, Hortobágyi Ferenc II.
o. tiszt id. 255 Budapestről Egerbe, Horváth 
Gyula II. o. tiszt id. 257 Budapestről Pápára, 
Lakatos János II. o. tiszt id. 282 Győrből Szom
bathelyre, Lányi Andor II. o. tiszt id. 283 Bu
dapestről Miskolcra, Palságh Géza II. o. tiszt 
id. 301 Miskolcról Tokajba, Puskás János II. o. 
tiszt id. 306 Budapestről Szolnokra, Udvardi 
Jenő II. o. tiszt id. 332 Budapestről Egerbe,



MH

4 4 . szám.

Wiedermann Imre II. o. tiszt id. 341 Szombat
helyről Körmendre, Tatár Gyula II. o. tiszt id. 
343 Budapestről Debrecenbe, Huszti Ágoston 
segédtiszt 209 Szombathelyről Győrbe, Stumpf 
Matild segédtisz'tnő 496 Budapestről Újpestre, 
Kozsik Károlyné kezelőnő 67 Miskolcról Buda
pestre, Manga Ilona 212, özv. Tóth Jánosné 224 
és Drencsényi Piroska 346 kezelőnők Budapest
ről Újpestre, Avass Erzsébet kezelőnő 232 Ko
máromból Szombathelyre, Tóbiás Zsófia ke
zelőnő 301 Hódmezővásárhelyről Szegedre, 
Reimann Béla műszaki segédellenőr 117 és Bod
rogi Gusztáv műszaki segédtiszt 87 Budapestről 
Ceglédre, Héder Sándor II. o. altiszt 723 Bé
késcsabáról Gyulára, Szabó János győri II. o. 
altiszt 2126 Győrből Szombathelyre, Szita Pál 
II. o. altiszt 2335 Pécsről Ujdombóvárra, Ko- 
czák János II. o. altiszt 2357 Nagykanizsáról 
Tapolcára, Berényi Antal II. o. altiszt 3030 Ba
járól Szegedre, Mohári Ferenc II. o. altiszt 3450 
Tapolcáról Nagykanizsára, Székelyi István II.
o. altiszt 3504 Ujdombóvárról Pécsre, Bicskei 
Mihály I. o. vonalfelvigyázó 160 Kisvárdáról 
Debrecenbe, Dani Ferenc I. o. vonalfelvigyázó 
247 Makóról Kiskunfélegyházára, Dékány La
jos II. o. vonalfelvigyázó 53 Kiskunfélegyházá
ról Makóra.

Lemondott: Szemerády Zoltán II. o. altiszt 
167.

Felmentetett.: Dalos János II. o. altiszt 3038.
Nyugdíjaztattak: Kapuváry Géza számve

®) Szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
az 1. hasábban felvett postaigazgatósághoz az
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vőségi II. o. főtanácsos 16, Biacsi Imre főfel
ügyelő 59, Péntek Ignác műszaki főellenőr 37, 
Kabakovits Lujza 79 és Sylvester Dezsőné 395 
segédellenőrnők, Sziklai Ferenc 62 és Bányai 
László 120 II. o. szakaltisztek, Csizmadia Dá
niel 14, Horn János 43, Paskovits József 101 és 
Ács József mányi 268 I. o. altisztek, Török La
jos meszleni II. o. altiszt 1404, Zemplényi Antal 
II. o. vonalmester 71.

Meghaltak: Dénes László II. o. tiszt 259, 
Tarkőy Richard főellenőr 113, Bállá József el
lenőr 296, Soltész Ferenc segédellenőr 229, 
Thomka Olga segédellenőrnő 109, Mihalik De
zsőné szül. Vörös Mária segédtisztnő 435, Kor
mos József I. o. altiszt 344.

Egyéb változások: Fäller Róbert dr. igaz
gató 5 helyett Felleg Róbert dr., József György 
főfelügyelő 115 helyett Jósa György, Stroblik 
Ferenc II. o. tiszt 71 helyett Somos Ferenc, Ve
res Károly segédtiszt 347 helyett Vöröss Ká
roly, Bischak Ilona segédellenőrnő 196 helyett 
Siess Jánosné, Henger Emilia segédellenőrnő 
538 helyett Barla-Szabó Dezsőné, Miklósi Ida. 
segédtisztnő 585 helyett Garai Józsefné, Kálnai 
Aranka kezelőnő 67 helyett Kozsik Károlyné, 
Bakos Gizella kezelőnő 184 helyett Ritter Ká
roly Llugóné, Király Irma kezelőnő 168 helyett 
Kálmán Dezsőné, Schüsler Péter I. o. altiszt 920 
helyett Szende Péter, Altenheffner János ko
csikezelő 285 helyett Alpár János.

Budapest, 1929. évi november hó 15-én.

*1929. évi december hó 10-ig nyújtandók be. Az 
általános feltételeket 1. a P. R. Tára 1924. évi 
1. számában.

Budapest, 1929. évi november hó 12-én.

Pályázati hirdetmény.

postaügynöki állásra, szerződés mellett.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra, szerződés mellett.

45.368.
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336 144 N yírbcltek
.

779 gyalog l-szer

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve 
a debreceni postaigazgatósághoz 1929. évi

december hó 10-ig nyújtandók be. Az ál
talános feltételeket 1. a P. R. T. 1924. évi 1. szá
mában.

Budapest 1929. november hó 12-én.
* A '" 'á ra t vasárnap nem közlekedik. ** A szállítási költségekhez a község évi 96 pengővel hozzájárul.

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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Berger Anna kiadó Nyírcsaholy
1899. Debrecen 4. Postamesterré 

neveztetett ki.

B
ud

ap
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Moyses Anna kiadó Betlér
1886. Szuhakálló Postamesterré 

neveztetett ki.

Pé
cs Simon Jolán kiadó Bonyhád

1896. Sásd Véméndi postames
terré neveztetett ki.

Pé
cs Janek István kiadó 1905. Keszőhidegkút

Keszőhidegkuti 
postamesterré 
neveztetett ki.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duohon J.
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T A R T A L O M

Lefoglalandó sajtóterm ék.
A  postahivatalok készpénzfeleslegeinek beszolgálta

tása, illetve a visszatartható készpénzmaradványok meg
állapítása.

Zsákok haladéktalan visszaküldése az indítási he
lyükre.

Üj üdvözlő távirati űrlapok rendszeresítése.
Távírót, távbeszélőt és villam os jelzőket érintő bűn

cselekmények eseteiben követendő eljárás.
V áltozás a Táviró-D íjszabás-ban.
Az 1929. évi vidéki távbeszélő betűrendes és szak

névsor kiadása,

Lefoglalandó sajtótermék.
46.987.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája folyó évi november hó 14-én kelt 
B. I. 12.430/2 számú végzésével a Budapesten az 
Otthon nyomdában (VIII., Mária-utca 42. sz.) 
előállított „Seingalti Cassanova Jakab emlék
iratai” című könyvnek lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermékek netán postán szétküldött példá
nyait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a 
budapesti kir, ügyészség sajtóosztályához küld
jék be.

Budapest, 1929. évi november hó 21-én.

A postahivatalok készpénzfeleslegeinek be
szolgáltatása, illetve a visszatartható készpénz

maradványok megállapítása.
5374.

A pengőértékű váltópénzérmék állandóbb 
és egyenletes forgalmának biztosítása érdeké
ben a következőket rendelem:

V áltozás a Budapest—Kiskunhalas—U jdöm bóvár— 
N agykanizsa 44. számú m ozgóposta közlekedésében.

Üj postahivatal megnyitása.
V áltozások az irányítási füzetben.
Forgalomköri változások.
Kinevezés.
Pályázati hirdetmény postam esteri állásra. 
H irdetm ény.
K im utatás a létszámból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

A postahivataloknál pénzfeleslegként mu
tatkozó, tehát beszolgáltatásra váró váltópénz
érmék (fémpénzek) egyes címleteiből, nevezete
sen az egy pengős, 50, 20, 10, 2 és 1 filléresekből 
külön-külön, e rendelet kézhezvételétől kezdő
dően a kifizetésekkel foglalkozó
kincstári postahivatalok csakis 1000 darabot
I. o. postamesteri „ 99 500 99

II. 0 .  99 99 300 99

III. O. 99 99 99 . 200 99

IV. o. 99 100
szolgáltathatnak be.

Az egy-egy címletű fémpénzekből a felső-
rolt mennyiségnél kevesebb összeg fogja ké
pezni az illető postahivatalnál á külön indoko
lás nélkül visszatartható készpénzmaradványok 
összegét. E szerint a külön indokolás nélkül 
visszatartható készpénzmaradvány kizárólag 
csak fémpénz lehet, amelynek maximális ösz- 
szege a kifizetésekkel foglalkozó
kincstári postahivataloknál 1,828 P 17 fill, 
az I. o. postamesteri hivataloknál 913 P 17 „ 
a II. o. „ „ 547 P 17 ,*
a III. o. ,; „ 364 P 17 w
a IV. o. w „ 181 P 17 „
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meg nem haladhatja. Kivétel a hó 1-én esedé
kes állami illetmények kifizetése, amelyre úgy 
bankjegyek, mint fémpénzek a szükséges meny- 
nyiségig kizárólag a hó három utolsó munka
napján, visszatarthatok. Ellátmány azonban ek
kor is csak a kifizetést megelőző napon vehető 
igénybe. A központi számvevőség a pénztár
számadás alapján a postahivatalokat e tekin
tetben ellenőrzi, s a rendellenességeket az igaz
gatóság szigorúan megtorolni köteles.

A kifizetésekkel nem foglalkozó kincstári 
és postamesteri hivatalok a bankjegyeket ma
radék nélkül beszolgáltatni kötelesek, a fém
pénzek egyes címleteiből pedig csak az 50 da
rabon aluli összeget, visszaadás céljára tarthat
ják Vissza. Ilyen értelemben a kifizetéssel nem 
foglalkozó postahivatalok indokolás nélkül, —- 
kizárólag fémpénzekben, — maximálisan 89 P 
67 fillért tarthatnak vissza.

A kifizetésekkel foglalkozó postahivatalok 
bankjegyet csak a következő napra szükséges 
kifizetésekhez az esti zárlatig beérkezett fize
tési okmányok (postautalványok, csekkfizetési 
utalványok) együttes összegének erejéig tart
hatnak vissza. Ez alól indokolt esetekben az 
igazgatóságok, oly hivataloknál, ahol az utal
ványok zöme az esti zárlat után érkezik, kivé
telt tehetnek. Bankjegyet tehát indokolatlanul 
visszatartani tilos. A fenti értelemben vissza
tartott bankjegyeket és fémpénzeket vegyesen 
kell használni, vagyis minden kifizetésnél, (ide 
értve a postai alkalmazottak járandóságait is) 
és minden visszaadás alkalmával is, a kifizet
hető Összeg keretében az illető félnek megfe
lelő mennyiségű váltópénzeket is kell a fizetés
nél kiadni. Ha az ekként visszatartható pénzek 
a következő napon teljesítendő kifizetésekre, 
illetve az esti zárlat után érkezett fizetési ok
mányok kifizetésére, — a postahivatal bevéte
leit is számításba véve, —- nem volnának elég
ségesek, a még szükséges összeget ellátmány
ként kell igényelni.

A visszatartott pénzmaradványt az 1925. 
évi P. R. T. 11. számában közölt 5666. sz. rende
let 1. § 3. pontjában foglaltaknak megfelelően, 
a kincstári és az I. o. postamesteri hivatalok a 
főpénztári előjegyzésben, a II., III. és IV. oszt. 
postamesteri hivatalok pedig az e célra készített 
havi füzetben, pénznemek szerint részletezni 
tartoznak. Tehát az említett előjegyzésben (fü
zetben) a fémpénzeket is címletek szerint kell 
részletezni.

A visszatartott pénzkészletet (bankjegye
ket és fémpénzeket) a pénztárszámadásban is 
külön kell kimutatni. E végből a pénztárszá
madás kiadási tétele 22. vízszintes hasábjának 
a) tényleges készpénz rovatát vékony vonallal 
kétfelé kell osztani és a felső részben a bank
jegyek együttes összegét, az alsó részbe pedig a 
fémpénzek együttes összegét kell bejegyezni.

A postahivatalok arra törekedjenek, hogy 
fémpénzek beszolgáltatása általában a lehetősé
gig elkerülhető legyen, vagyis, hogy a fémpén
zek a beszolgáltatandó Összegig ne gyűljenek 
a hivatalnál egybe. Ennek érdekében a posta- 
hivatalok főpénztárai fémpénzkészletükből a 
kifizetéseknél és váltásoknál fel nem használt 
feleslegeket a helyi pénzintézeteknek, szövet 
kezeteknek, kereskedelmi és iparvállalatoknak 
stb. bankjegyek ellenében történő cserére na
ponként és a napi kezelés közben is — a vál
tásra alkalmas időben — ajánlják fel, miáltal 
a fémpénzbeszolgáltatás szintén apasztható 
lesz.

Utasítom a postahivatalok vezetőit (posta
mestereket) arra is, hogy minden kezelési osz
tály kézipénztárában a visszaadás céljára meg
felelő mennyiségű váltópénz legyen. A kézi
pénztárakban begyült bankjegyeket a szükség
hez képest napközben többször is, a napizár
latig pedig okvetlenül be kell cserélni érték
jegyekért, illetve a főpénztárban be kell váltani 
fémpénzekre. ,

A kifizetésekkel foglalkozó kincstári posta- 
hivatalok az ugyanazon címletű váltópénzek
ből álló u. n. teljes tételeket az 1926. évi P. R. 
T. 63. számában 136795. sz. a. közölt 5715 P. M. 
sz. rendelet 17. §-ában előírt szabványszerű 
zacskóba ömlesztve, vagyis nem tekercselve 
kötelesek beszolgáltatni. A teljes érmetételek 
zacskóit a most idézett rendeletben meghatáro
zott módon kell lezárni és függvénnyel ellátni, 
hogy a gyüjtőpostahivatalok az ekként beérke
zett beszolgáltatásokat minden átcsomagolás és 
ujraolvasás nélkül a Magyar Nemzeti Bankhoz 
beszállíthassák.

A gyűjtőpostahivatalokat e helyen is figyel
meztetem, hogy a főpénztárba munkanaponkint 
délelőtt 10 óráig felgyülemlett pénzfelesleget 
visszahagyni nem szabad, hanem be kell szol
gáltatni a Magyar Nemzeti Bankhoz, a beszol
gáltatás azonban csak 100-al maradék nélkül 
osztható összeg lehet.

A kifizetésekkel nem foglalkozó kincstári
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postahivatalok, valamint általában a postames
teri hivatalok a beszolgáltatható egyfajta váltó
pénzeket 50 drabonként tekercselve, nem szab
ványszerű (régi) zacskóban szolgáltassák be. A 
váltópénzérmék beszolgáltatásánál általában 
szigorúan ragaszkodni kell a fentidézett rende
let végrehajtására vonatkozó utasítás 9. pont
jában foglaltakhoz. (P. R. T. 1926. évfolyam 
443. oldal.)

A gyüjtőpostahivatalok a beszolgáltatáshoz 
szükséges zacskókat és az ezekhez való függ
vényeket a központi anyagraktártól igényeljék 
és abból a környékbeli postahivatalokat a szük
séghez mérten lássák el. Ehhez képest a kör
nyékbeli hivatalok a szükséges zacskókat és 
függvényeket az illető gyüjtőpostahivataltól 
igényeljék. A gyüjtőpostahivatalok az igényelt 
zacskó rendeltetésszerű felhasználást megfele
lően ellenőrizzék s e végből a szükséghez ké
pest előjegyzést is vezessenek. Felesleges zacs
kók tartása tilos.

E rendelet kézhezvételével az 1924. évi P. R. 
T. 61. számában közölt 21409. sz. rendelet 1) 
pontja és az 5. pont utolsó mondata, továbbá 
az 1925. évi P. R. T. 11. számában közölt 5666. 
sz. rendelet 4. §-ának 6. pontja, az 1926. évi P. 
R. T. 63. számában közölt 137243. sz. rendelet 7. 
pontja, valamint az 1927. évi P. R. T. 35. szá
mában közölt 33393. sz. rendelet, az utolsó' 
bekezdés kivételével hatályát veszti. Ugyan
csak hatályát veszti a fentidézett 21409. számú 
rendelet 2. pontja is, az 1929. évi P. R. T. 16. 
számában közölt 17019. számú rendeletben fog
laltakra való tekintettel.

Az idézett helyeken c változásokat meg
felelően elő kell jegyezni.

Budapest, 1929. évi november hó 25-én.

Zsákok haladéktalan visszaküldése az indítási 
helyükre.

46.532.

Ismételten felmerült az a panasz, hogy a 
postahivatalok a zsákok rendszeres és gyors 
visszairányítására az 1928. évi P. R. T. 46. szá
mában közzétett 50411/X. 1928. sz. rendeletem 
ellenére, nem fordítanak kellő gondot.

A hivatkozott rendeletben nyomatékosan 
rámutattam ennek a mulasztásnak káros követ
kezményeire.

A karácsonykörüli erősebb forgalom foko
zott mértékben szükségessé teszi a rendelke
zésre álló forgalmi eszközök kihasználását s így 
hatványozott mértékben jelentkezik a zsákok 
szabálytalan kezelésének következménye, a mi 
végeredményben kellemetlen anyagtorlódásra 
vezet. í i , «

Ennek elkerülése céljából a fent hivatko
zott rendeletet ismét felújítom és nyomatéko
san figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a 
hozzájuk befutó idegen zsákokat a legközelebbi 
alkalmas menettel az indító hivatalnak azonnal 
küldjék vissza, mert különben mindazokat, akik 
a rendelet ellen vétenek, megbüntetem.

Rendeletem pontos betartásáért a hivatal- 
vezetőket (postamestereket) személyükben is 
felelőssé teszem.

Budapest, 1929. november hó 23-án.

Üj üdvözlő távirati űrlapok rendszeresítése.
46.376.

Hivatkozással az 1928. évi P. R. T. 23. szá
mában közzétett 14468. sz. rendeletemre értesí
tem a hivatalokat, hogy a tuberkulózis elleni 
küzdelem országos bizottsága az üdvözlő táv
iratok céljaira Lx 3, Lx4 és Lx5 megjelöléssel 
új űrlapokat bocsátott a posta rendelkezésére.

A hivatalok — ideértve azokat a hivatalo
kat is, amelyek csak felvevő hivatalok, azon
ban a feleknek való bemutatás céljaira ezekre 
az űrlapokra szintén szükségük van, — az újabb 
kiadású űrlapokból és borítékokból a szükséges 
mennyiséget a fenthivatkozott rendeletem ér
telmében külön bizonylatpárral a posta köz
ponti anyagraktárából azonnal rendeljék meg 
és a táviratok feladóinak mutassák be, hogy 
melyik űrlapon kívánják az üdvözlő táviratai
kat kézbesíttetni. A felek által választott űrlap
nak megfelelően azután 1, 2, 3, 4 vagy 5 számot 
írjanak az LX betűk után, illetőleg a kézbesítő 
hivatal a jelzésnek megfelelő távirati űrlapra 
másolja le és kézbesítse a címzettnek a táv
iratot.

Egyebekben az Lx táviratok ezelése, kéz
besítése, a díjak beszedése és elszámolása a 
fentidézett rendeletem értelmében történik.

Megjegyzem azonban, hogy az Lx 1 és Lx2, 
különösen azonban az Lx 1 távirati űrlapokból 
a központi anyagraktárnak ezidőszerint csekély 
készlete van és a készlet kiegészítése csak a

J



jövő év első felében történhetik meg. A posta- 
hivatalok ezért a lehetőség szerint igyekezze
nek odahatni, hogy a felek egyelőre inkább az 
Lx 3, 4 és 5 sz. űrlapokat válasszák.

Ez alkalommal ismételve felhívom a hivata
lok figyelmét, hogy a szóbanforgó táviratok pót- 
díjainak jelentékeny része a tüdővész elleni 
küzdelem céljaira szolgál. Minden egyes távirat 
feladása által nemcsak e betegségben sínylődő 
honfitársaink gyógyulását segítjük élő, hanem 
egyúttal megakadályozzuk azt is, hogy e hazánk 
lakosságát erősen pusztító, fertőző betegség 
tovább terjedjen és állandóan újabb és újabb 
áldozatokat szedjen. A nemes cél érdekében 
kérjék fel tehát a hivatalok esetenként a fele
ket, hogy eljegyzés, házasság, névnap, kineve
zés, évforduló stb. hasonló ünnepélyes alkal
makkor feladni szokott távirataikat Lx távirat
ként adják fel s általában igyekezzenek oda- 
hatni, hogy a közönség a táviratozásnak e mód
ját minél jobban megismerje és a jótékony cél 
érdekében igénybe is vegye.

Felhívom végül a postahivatalokat, hogy a 
fenti változást az idézett rend életemnél, vala
mint a Táviró Díjszabás 3-ik oldalán jegyez
zék elő, a T. Ü. Sz.-ot pedig a következőkép 
helyesbítsék:

A 15. § 2. pontjánál =  Lx 1, =  =  'Lx 2 =  
után =  Lx3 =  =  L x 4 =  =  Lx 5 =  megjelölést 
írjanak be.

Az 54/a. § (üdvözlő táviratok) 1. pontjának 
második bekezdésében „kétféle” szót törüljék 
és helvette írják be, „ötféle**, továbbá ugyanitt 
törüljék az Lx 1 után levő „és” szót és az Lx 2 
után írják be: „Lx 3. Lx 4 és Lx 5” szavakat; 
ugyanezen ß 2. pontjának első bekezdésében az 
Lx 1 után töröljék a „vagy” szót és az Lx 2 után 
írják be: Lx 3, Lx 4, Lx 5 szavakat.

Budapest, 1929. évi november hó 21-én.

Távírót, távbeszélőt és villamos jelzőket érintő 
bűncselekmények eseteiben követendő eljárás.

42.836.
Felhívom a postahivatalokat, hogy mind

azokban az esetekben, amelyekben a távirót, 
a távbeszélőt és a villamos jelzőket érintő és az 
1888 : XXXI. te.. 11. §-ában meghatározott bűn- 
cselekménvek jelenségei merülnek fel, az 
összes adatokkal felettes igazgatóságuknak 
azonnal tegyenek jelentést.

E rendeletemmel egyidejűleg a P. és T. R. 
Tára 1920. évi 11. számában megjelent 2.068. sz. 
rendeletet hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1929. évi november hó 22-én.

Változás a Táviró-Díjszabásban-ban-
41.438.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én élet- 
belépett Táviró-Díjszabás-ban a következő 
változásokat vezessék keresztül:

A 8. oldalon Albániánál, a 9. oldalon Lit
vánia és Memel területnél és a 11. oldalon Brit- 
Nyugat-Afrika: c) Nigeria: Többi hivatalnál a 
Szolgálati korlátozások hasábba a következő 
szavakat kell írni: „B csoportbeli (CDE) össze
beszélt nyelvű távirat”.

A 13. oldalon a lap alján lévő és Marokkóra 
vonatkozó 3) jegyzet eddigi szövegét törölni 
kell és helyette a következő új szöveget kell 
írni: ,,3) A B csoportbeli (CDE) összebeszélt 
nyelvű táviratok díjazása szempontjából a 
Tanger-be, valamint Marokkó francia és 
spanyol hivatalaihoz szóló táviratok szintén 
mint az európai díjrendszerbe tartozók bí- 
ralandók el (% szódíj)”.

A 15. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Tunis után ,,7)” megjelölést, az oldal alján 
pedig a következő jegyzetet kell írni: ,,7) A
B csoportbeli (CDE) összebeszélt nyelvű táv
iratok díjazása szempontjából a Tunisba szóló 
táviratok mint az európai díjrendszerbe tarto
zók bírálandók el szódíj).”

A 23. és 24. oldalon Brazíliánál 2. Amazon 
terület I. öv szódíja via Halo Radio, via Radio 
France, via Italcáble és via Északailanü kábe
lek — AU America 5.55 helyett 3.87.

Ugyanezen útirányokon Amazon terület 
II. öv szódíja 7.23 helyett 3.87. Ugyanezen út
irányokon 3. District de l’Acre szódíja 6.67 
helyett 3.87.

A 29. oldalon Francia-Indokínánál az 7) 
jegyzet szövegében az „=  LC = ” megjelölést 
törölni kell.

Ugyanezen az oldalon Japán szódíja via 
Északatlanti kábelek—San Francisco és via 
Iialcable—San Francisco 6.59 helyett 6.41.

A 30. oldalon Kína: 1., 2. és 3. alatt via 
France—T. S. F.—Saigon utáni ,,r>)” megjelölést 
és a jegyzeteknél az 5) jegyzetet törölni kell. 
Ugyanitt a címfeliratban Kwantung-félsziget



’’unegjelöléstjés a jegyzetek után a kö
vetkező jegyzetet kell írni: „**) Via Észak-
atlanti .kábelek—San Francisco és via Ital- «
cable—San Francisco, Kwantung-félsziget szó
díja 6.41 P,.”

Ugyanezen az oldalon Malacca-félsziget és 
Penang-szigetnél az ‘) jegyzet szövegében „és
i.L C  szavakat törölni kell.

A 31. oldalon Sziam- és Puket-szigetnél az 
1) jegyzet szövegében LC ==” megjelölést 
törölni kell.

Ugyanezen az oldalon Transjordánia-nál a 
jegyzetben =  Ouvert =  után a következő sza
vakat kell beszúrni: „B csoportbeli (CDE) 
összebeszélt nyelvű távirat”.

A 34. oldalon Jalouit-sziget, továbbá ka- 
rolina-sziget, a 35. oldalon Palaos szigetcsoport, 
a 37. oldalon Ponape-sziget és Saipan-sziget, a
38. oldalon Truk-sziget szódíja via Italcäble— 
San Francisco és via Északatlanti kábelek—San 
Francisco 6.59 helyett 6.41.

A 38. oldalon Uj-Caledonia-nál a f  jegyzet 
szövegében „és =  LC —" szavakat törölni kell.

A 43. oldalon a hírlaptáviratok táblázatá
ban a Rendeltetési ország hasábban a követke
zőket kell írni: „Ázsia: Németalföldi—India .. . 
via Eastern: . . .  96 fillér.”

A 45/a lap mindkét oldalán az =N LT =  
díjtáblázat második útirányhasábjában via 
Italo Radio után ,,1)” megjelölést és mindkét 
oldal alján a következő jegyzetet kell írni: 
,,3) via Italo Radio az összes díjtételek 2 fillér
rel olcsóbbak.”

A 46., 47. és 48. oldalon a =  WLT =  és a
49. oldalon a =  ZLT =  táviratok díjtáblázatá
nak első, azaz via Italo Radio útirányhasábjá
ban az összes díjtételek 2 fillérrel olcsóbbak; 
megfelelően helyesbítendők.

A 49. oldalon a =  ZLT =  táviratoknál 
Brazília, Amazon terület I. öv, II. öv és District 
de l’Acre szódíja mindkét útirányhasábban 
egyenlő a Bahia stb. hivatal szódíjával, azaz 
1 P 27 fillér.

Budapest. 1929. évi november hó 18-án.

Az 1929 évi vidéki távbeszélő betűrendes és 
szaknévsor kiadása.

45.938.
Az új, 1929. évi november havi kelettel 

ellátott vidéki távbeszélő betűrendes és 
szaknévsor megjelent.

A m. kir. postahivatalokat a vidéki táv- |

! beszélő előfizetők részére, és. szolgálati célokra 
szükséges példányokkal a postaigazgatóságok 
látják el. A névsorok kiosztása iránt az igaz
gatóságok intézkednek.

A vidéki távbeszélő előfizetők a Tb. Ü. Sz. 
27. §-ának 2. pontja értelmében az 1928. évi 
vidéki névsor visszaadása mellett állomásonkint 
(íőállomásonkint, fővezetékenkint) díjtalanul 
egy-egy 1929. évi kiadású vidéki névsort kap
nak, míg a budapesti és a Budapesttől 0—15 
km.-es körzetben levő távbeszélő központok 
előfizetői azt példányonkint 6 pengőért szerez
hetik meg.

A mellékállomások után a távbeszélő elő
fizetőknek díjtalan névsor nem jár.

A mellékállomások céljaira esetleg szüksé 
ges névsorokat az előfizetők a postahivatalok 
útján a m. kir. posta hirdetőhivatalátöl rendel
jék meg példányonkint 6 pengőért.

A hivatalok az ily célból beszedett össze
geket szolgálati postautalványon küldjék meg 
a m. kir. posta hirdetőhivatalának. Az utalvány 
szelvényére jegyezzék fel, vagy pedig, ha ott 
nem férne el, külön levélben közöljék, hogy 
hány példány küldendő el. A hivatalok min
denkor kifejezetten jelöljék meg az utalvány 
szelvényén, vagy pedig a külön levélben, hogy 
budapesti, vagy pedig vidéki névsort rendel
nek-e meg? Erre azért van szükség, mert a bu
dapesti és vidéki névsorok ára azonos és meg
felelő feljegyzés hiányában a hirdetőhivatal 
nem képes megállapítani, hogy melyiket 
küldje el.

Egyebekben alkalmazkodjanak a postahi
vatalok a felettes postaigazgatóságtól veendő 
részletes rendeletben foglaltakhoz.

Budapest, 1929. évi november hó 18-án.

Változás a Budapest—Kiskunhalas—Üjdombo- 
vár—Nagykanizsa 44. számú mozgópostaköz 

lekedésében.
47.220.

A Budapest—Kiskunhalas—Ujdombóvár— 
Nagykanizsa 44. számú mozgóposta ezévi de
cember hó 16-tól Gyékényestől Nagykanizsáig 
a 913. számú vonat helyett a 963. számú vonat
ban közlekedik.

A Posta Rendeletek Tára ezévi 36. számá
• - . ; -  s. • • v. .. ^ -

ban közzétett mozgópostái jegyzék megfele
lően hélyesbítendő.

Budapest, 1929. évi november hó 25-én.
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Uj postahivatal megnyitása.

45.367.

Debrecen sz. kir. város területéhez tartozó 
Csapókertben „Debrecen 11” elnevezéssel új 
postahivatal lépett életbe.

Az új hivatal csak felvételi szolgálatot tel
jesít.

A hivatal utalványszám jelző száma 2.403., 
díjnégyszögszáma 1.388.

A „M. kir. postahivatalok és postaügynök

ségek névsora” című segédkönyv megfelelően 
helyesbítendő.

Budapest, 1929. évi november hó 24-én.

Változások az irányítási füzetben.
46.576.

A P. R. Tára múlt évi 29. számában közölt
24.214. számú rendelettel rendszeresített 
„Irányítási füzet’1 című segédkönyvben be
állott változásokat tudomás, keresztülvezetés 
és a helyes irányítás iránti intézkedés céljából 
az alábbi kimutatásban közlöm:

Hivatal, ügynökség

H
án

y
ad

ik
ro

v
at

b
an

T ö r 1 e n d ő B e í r a n d ó

B á r á n d 7 1 — 15 h e ly e t t  15

C e l ld ö m ö lk 7 54 e lő l  84
1329v. u t á n  1. 2 2 4 /7422v„  84. 1306 

h e ly e t t  1316, 83 e lé  1. B p  72— 1. 
G y ő r  2 /1 3 0  6v.

E n e s e 7 — 57 h e ly e t t  58

G y ő r  2. T v
14 u t á n  1. S o p r . l /1 0 3 v ., 58  u tá n  

14, 1. S z o m b h . 2— 1. 24— 1. 
54— 1. P á p a /1 3 0 5 v .

54 u t á n  1. S o p r . l /1 0 3 v ., 14, 1. 
84— 1. 2 4 — 1. S z o m b h . 2— 1. 54— 1. 
P á p a /1 3 1 5 v .

K is k u n m a js a 7 —
7339 h e ly e t t  7361, 7332 h e ly e t t  

7330.

K is o ro s z i 7
t \

B u d a p e s t  62. D u n a b o g d á n y .

K o n d o r o s 7 — 1. 28 u t á n  1. M tu r .

R a k a m a z i 20, 20 12, 1. 10 /1733v„  12

S á p 7 — 15 h e ly e t t  15.

S z a rv a s 7 1. 5 u t á n  M tu r . ,  1. B p  72 /606 /7848v . 1. 255 e lé  1. B p72 .

S z o m b a th e ly  2. 7
1. 84— 1. 112/1332v„ 1. 31, 1. 198, 

1. V e s z p .  1. 1. 103, 1. S á rv . 1 é s  
2 /3 0 3 v .

1. 33 u t á n  1. 84., 1802v. u t á n  1. 
Z e g e rs z e g /3 0 6 v .,  1. K ő s z e g  / 
8 323v . a  23  u t á n  í r a n d ó ,  1801v. 
u t á n  1. 86, 54  u t á n  1. S o p r . 1 é s  
2 1. 2 4 /3 2 3 v „  176 u t á n  24, 
1306v. u t á n  23.

V e s z p r é m  1. 7 1. 84/1835V ., 1. G y ő r  2 /7 1 2 2 v ., 1. 
47/7231V .

7234 h e ly e t t  7223, 7241 h e ly e t t  
7231.

Budapest, 1929. évi november hó 19-én.



45.

Forgalomköri változások.
47.115.

Eszteregnye nk., Zala vm., (104. 1.) Obor- 
nok községgel egyesült.

Homokcsárda O  örvény, Heves vm., (136.
1.) u. p. ezentúl örvény.

Óbornak lak., Zala vm., (216 1.) Eszteregnye 
községgel „Eszteregnye” néven egyesült.

örvény nk., Heves vm., (221. 1.) ezentúl 
^1 , eh. Tiszafüred, Debrecen ~«sx "ma Tisza
füred, díjnégyszögszáma 540, postáig. D., irá
nyítandó Tiszafüredre.

Vasad nk., Pest vm., (293. 1.) ezentúl )-(  
Halmosháza, Szilassytanyák is.

A „Helységnévtár”, a „M. kir. postahivata
lok és postaügynökségek névsora” és az „Irá
nyítási Füzet” adatai* megfelelően helyesbíten
dők.

Budapest, 1929. évi november hó 23-án.

Kinevezés.
46.025.

I. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ki
nevezte:

a) a m . kir. posta fogalmazási szakában: 
dr. Nagy Sándor po_stafogalmazót postasegéd- 
titkárrá,

b) a posta forgalmi szakában: Dályai
Gyula, Schreiner Endre, Kovács Ákos, 
Pöttschacher Viktor és Stokker Lajos posta
felügyelőket postafőfelügyelőkké.

Vincze Géza, Prucser József, vitéz Vajthó 
Tivadar, Wähler Róbert, Kattauer Jenő, Szé- 
csényi István, Bornvi Sándor és Török Miklós 
postafőtiszteket postafelügyelőkké,

c) az üzemi férfi tisztviselők szakában: 
Jaszniger Jeromos postaellenőrt postafőellen- 
őrré, Choma József és Tömöry Ferenc posta- 
segédellenőröket postaellenőrökké.

II. A m. kir. posta vezérigazgatója ki
nevezte:

a) a posta forgalmi szakában: Molnár Zol
tán, Joós László, Szilágyi Béla, Kiss Ernő, 
Szentpéteri József, Wagner Károly, Deák Géza, 
Szabó Elemér és Somos Ferenc II. osztályú 
postatiszteket I. osztályú postatisztekké.

Verbay András, Vantsa Béla, Bogisich 
Géza, Karsai Sándor, Ugróczky Mihály, Kása 
István, Czápos Ferenc, Fehlinger János, Tör-
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kcnczy Tibor, Endrődi Sándor, Lovass (László 
és Szabó Mihály postadíjnokokat ideiglenes mi
nőségű II. osztályú postatisztekké,

b) az üzemi férfi tisztviselők szakában: 
Némethi Lajos és Varga Mihály postakezelőket 
postasegédtisztekké,

c) az üzemi nőtisztviselők szakában: 
dr. Vida Irén postasegédtisztnőt postasegéd- 
cllenőrnővé,

d) a műszaki üzemi tisztviselők szakában: 
Maurer József, Sinka Lajos és Jankovics 
György postaműszaki segédtiszteket postamű- 
szaki segédellenőrökké,

Kecskés Ferenc és Kovács Lajos órabéres 
postaműszerészeket, valamint Horváth . Tibor 
órabéres posta ipari szakmunkást ideiglenes 
minőségű postaműszaki segédtisztekké,

e) a postaaltiszti létszámban: Winhoffer 
Engelbert, Tóth Lajos átányi, Török Lajos bi- 
harszentjánosi, Lengyel Gáspár, Reisweber 
György, Tóth János kökényesdi, Keresztes Já
nos tiszaföldvári, Csőre Mihály, Józsa Ferenc, 
Weinhardt. József, Németh Ferenc dukai és 
Somogyi János jánoshalmi II. osztályú posta
altiszteket I. osztályú postaaltisHekké.

f) a postaműszaki segédszemélyzet létszá
mában? Ács Vince I. osztályú szakmestert I. 
osztályú posta főművezetővé, Kálmán Ferenc 
postagépkocsivezetőt II. osztályú garagemes- 
terré, Fekete Károly postagépészt II. osztályú 
posta szakmesterré, Stufen voll Mihály és Ver- 
nitzer Lajos II. osztályú távirda vonalfelvigyá
zókat I. osztályú távirda vonalfelvigyázókká.

III. A postaigazgatóságok vezetői ideiglenes 
minőségű II. osztályú postaaltisztekké kinevez
ték:

1. a budapesti m. kir. postaigazgatóság ve
zetője: Czakó Károly (3720),

2. a pécsi postaigazgatóság vezetője: Tóth 
István (3717).

3. a budapesti m. kir. táviró és távbeszélő 
igazgatóság vezetője: Abele János (3718), Bus 
György (3719), Németh Lajos vadosfai (3721), 
Sárosi Gyula .(3722), Sebrek György (3723), 
Tóth János csákberényi (3724), Törzsök József 
(3725), ifj. Végh István (3726) és Mayer József 
budapesti (3727) kisegítő szolgákat.

IV. Átminősítés:
A m. kir. posta vezérigazgatója dr. Kulcsár 

József I. osztályú postatisztet a m. kir. posta 
fogalmazási szakába a X. fizetési osztályban
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való meghagyása mellett átminősítette posta
fogalmazóvá.

Budapest, 1929. évi november hó 15-én.

Hirdetmény.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 

közgyűlése.
Az. intézet választmányának 1929. évi no

vember hó 28-án tartott ülésén hozott határo
zata szerint az intézet 1928—1929. évi rendes 
közgyűlését 1929. évi december hó 29-én, va
sárnap délelőtt 10 órakor Budapesten, a m. kir.

postavezérigazgatóság tanácskozó termében 
tartja.

Az alapszabály 44. §-a értelmében a köz
gyűlés tárgysorozatát is feltüntető szabályszerű 
meghívó a P. R. T.-ban a közgyűlés napját 
megelőzően 15 nappal fog közzététetni.

Ugyanezen §. rendelkezései szerint csak 
azok az indítványok vehetők fel a közgyűlés 
tárgysorozatába, melyek a közgyűlés napja 
előtt legalább húsz (20) nappal az intézethez 
beérkeznek.

Budapest, 1929. évi november hó 28-án.

Elnökség.

t

Pályázati hirdetmény.
46.626

Postamesteri állásra a rn. kir. postameste-v 
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos nyugdíjegyesületébe nyugdíj jogos tag
ként 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 debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1929. évi december hó 20-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1929. november hó 23-án.
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Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.
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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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Kövesdy Emília kiadó Fegyvernek
1907. Kunhegyes Saját kérelmére

Pé
cs

|

Csutorás Gabriella kiadó Daruvár
1900. Kadarkút

Somogyapátii 
postamesterré 
neveztetett ki.

Betöltendő kiadói állások.
Kunágotai postahivatal december 1-ére 

kettő, esetleg négy hétre pénztárkezelőhelyet
test keres. Járandósága: teljes ellátás, havi 70 
pengő, valamint a bélyegjutalék, ami 8—10 P, 
útiköltség nélkül.

Vésztői I. osztályú hivatalnál helyettesítés
re, minden szakban jártas kiadó, azonnali al
kalmazásra felvétetik.

A németbólyi postahivatal másod kiadót 
keres december 1-ére. Szerény igényű, perfekt 
kiadónők ajánlatát kérem.

Kiadói állást keresnek.
Hivatalvezetésben is jártas férfi kiadó de

cember 1-ére állást vállal. Szíves megkeresést 
„Kiadó, Szőreg” címre kér. .

Megbízható, lelkiismeretes kiadó állást ke- 
>res állandó alkalmazásra. Szíves megkeresést 
kér Szabó Irén kiadó, Tab, Somogy megye, 
Tóth Vilmosné címére.

Postakezelés minden ágában jártas, I. oszt. 
hivatalnál szerzett többévi gyakorlattal bíró 
kiadónő, lehetőleg nagyobb hivatalnál állást 
keres azonnalra. Szíves megkeresést „Kiadónő, 
Kapuvár” címre kér.

Mindenben teljes jártassággal bíró kiadónő

\

alkalmazást vállal december elsejére. Szíves 
megkeresést kér fizetés és feltételek megjelö
lésével „Kiadónő'’ Kápolnásnyék, Fejér megye 
címre.

Többévi gyakorlattal bíró kiadónő, ön
állóan kezel, állandó alkalmazást vállal decem
ber 1-től, esetleg postamesteri helyettesítést. 
Címe: „Kiadónő, Bánkút”.

Gyakorlott kiadónő azonnali alkalmazást 
vállal. Címe: Gajdán Zsuzsa, Hódmezővásár
hely.

Hivatalvezetésben is jártas férfikiadó, 14 
évi gyakorlattal, azonnali belépéssel állást vál
lal. Címe: „Kiadó”, Szeged 3. sz. posta.

Gyakorlott kiadónő, Borsodban vagy kör
nyékén, lehetőleg állandó alkalmazást vállal, 
ahol otthont találhat. Szives megkeresést kér 
fizetés megjelölésével „Kiadónő’1, Mezőkeresz
tes.

Postakezelés minden ágában jártas kiadó 
december 1-jére változtatott osztálykezelésre 
állást keres, lehetőleg nagy hivatalnál, megkere
séseket kér: Nyitray Lajos postakiadó, Lenti, 
Zalamegye.

Kiadónő elsejére állást keres. Schmidt, Kis
pest, Toldi-u. 18.

Mindhárom szakban jártas kiadó állást ke
res mielőbbi belépésre. Szives megkereséseket 
„Postakiadó”, Bakonycsernye címre kér.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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Felhívás a m. kir. posta személyzetéhez.
Sajtóterm ek lefoglalásának feloldása.
A posta takarékpénztá ri, csekkbefizetési lapokon 

levő írásbeli közlem ények díja.
M arhalevélürlapok megrendelése.
Élő állatokat tartalm azó csomagok szállítása 

N agybritanniába.
Ném etországból eredő nyom tatványküldem ények 

díjszabása.
-Változás a külföldről érkező levélpostai küldem é

nyek díjában.
Változás a csomagdíjszabásban.
Karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok (XLT) rend-

A L O AI

szeresítése a belföldi és egyes külföldi országokkal való 
forgalomban.

V áltozás a Táviró-Díjszabás-ban.
Á ltalános távbeszélő forgalom megnyitása Francia- 

országgal.
A  budapesti közvetlen távbeszélő összeköttetések 

és nullásdíjövbeli áram körbérletek új díjszabása élet
belépésének elhalasztása.

Forgalomköri változások.
, A m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi október 

havi forgalma.
Kinevezés.
Átminősítés.
K im utatás a létszámból törölt postakiadókról.

Felhívás a m. kir. posta személyzetéhez.
47.463.

A Társadalmi Egyesületek Szövetségének 
kebelében működő ipar- és mezőgazdaságpár
toló szakosztály hozzám intézett felterjesztésé
ben kéri, hogy a karácsonyi bevásárlások alkal
mából a m. kir. posta személyzetének figyelmét 
a magyar ipar termékeire hívjam fel.

Amidőn a kérelmet készséggel teljesítem, a 
magam részéről is nyomatékosan rámutatok 
árra a közismert sajnálatos magyar jelenségre, 
hogy a magyar közönség válogatás nélkül 
előnyben részesíti a külföldi árut a hazaival 
szemben. Évről-évre súlyos millióknak a kül
földre vándorlását jelenti ez és az amúgy is 
igen nehéz közgazdasági helyzetet még súlyos
bítja, honfitársainkat pedig megfosztja a mini
mális kereseti lehetőségektől is.

Felhívom ennélfogva erre a magyar posta 
hazafias érzésű és gondolkozáséi személyzeté
nek figyelmét és kérem őt. hogy azokat a fillé
reket, amelyeket a mai nehéz helyzetben a ka
rácsonyi ünnepek alkalmával szeretteinek meg- 
örvendez.tetésére szánt, a magyar ipar termékei
nek vásárlására fordítsa és ezzel a maga részé

ről is járuljon hozzá a rendkívül súlyos gazda
sági helyzet némi könnyítéséhez.

Budapest, 1929. évi novemberr hó 30-án.

Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
47.553.

A budapesti kir. büntető törvényszék vád- - 
tanácsa folyó évi november hó 14-én kelt B. IV.
11.634/8. számú végzésével, Budapesten a Vik
toria nyomdában előállított, Sándor József és 
társa kiadása és dr. Áldor Viktor szerzősége 
feltüntetésével megjelent „Prostitutio” című 
könyv lefoglalását hatályon kívül helyezte.

Ez alapon a f. évi P. R. T. 43. számában 
fegjelent 43.956. sz. rendeletet hatályon kívül 
helyezem és a postahivatalokat utasítom, hogy 
a szóbanlévő könyv netán postán szétküldött 
példányait akadálytalanul szállítsák és kézbe
sítsék. ' ' y '* T T

Budapest, 1929. évi november hó 27-én.
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A postatakarékpénztári csekkbefizetési lapo
kon levő írásbeli közlemények díja.

45.925.
Felmerült esetből kifolyólag figyelmeztetem 

a hivatalokat, hogy csekkbefizetési lapok elő- 
oldalára vezetett 7 betűt, avagy 7 számjegyet 
meghaladó díjköteles, továbbá azok hátolda
lára írt mindennemű közlemény esetén a buda
pesti postahivataloknál eszközölt befizetések
nél 4 fillért, a vidéken eszközölt befizetéseknél 
pedig 8 fillér díjat kell leróni, hacsak a közle
mény a folyó évi P. R. T. 11. számában megje
lent 12.636. számú rendelet értelmében nem dí
jazható a nyomtatvány díjszabás szerint.

A csekkbefizetési lapokra írt magánközle
mények díjazásánál tehát azt a körülményt, 
hogy a csekkszámlatulajdonos, akinek jiavára a 
befizetés történik, Budapesten, vidéken, avagy 
külföldön székel-e, figyelmen kívül kell hagyni.

Budapest, 1929. évi november hó 17-én.

Marhalevélürlapok megrendelése
37.746.

A Budapesti Közlöny 1929. évi június hó 
29-i 146. számában közölt 86.000. P. M. számú 
rendelet újfajta marhalevélűrlapokat rendsze
resített. Minthogy a régifajta — még érvényben 
lévő — marhalevélűrlapok csekély száma a m. 
kir. posta értékcikkraktáráb-an a külön kezelést 
már nem teszi szükségessé, az 1335. sz. nyom
tatványt az 1930. évi január hó 1-ével a forga
lomból kivonom, a hivatalokat pedig a P. R. T. 
1928. évi 7. számában közölt 48.444. sz. rendelet 
1. pontjának 2. bekezdésében foglaltakat módo
sítva — utasítom, hogy a jövőben a marhalevél- 
űrlapokat az 1331. számú nyomtatványon ren
deljék meg. Addig is, amíg e nyomtatványt 
megfelelő szöveggel nem állíttatom elő: a mar
halevélűrlapokra vonatkozó adatokat kézírás
sal írják e nyomtatvány üresen maradt rova
taiba.

A hivatalok e rendeletet jegyezzék elő a 
hivatkozott, valamint a P. R. T. f. évi 32. számá
ban közölt 34.205. sz. rendeletnél s a forgalom
ból kivont nyomtatványkészletet a posta köz
ponti anyagraktárába szállítsák be.

Budapest, 1929. évi november hó 21-én.

Élő állatokat tartalmazó csomagok szállítása 
N agy britanniába.

4 8 .345 .

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy Nagy- 
britanniába, a brit postahivatalok útján, csoma
gokban élő állatokat — kivéve méheket és se
lyemhernyókat — szállítani nem lehet.

Amennyiben ily tartalmú csomagok fel
adásra kerülnek, a hivatalok azokat további in
tézkedésig csak az „Agence Continentale et 
Anglaise” szállítótársaság útján (Csomagdíj 
szabás 106. old. I. útirány) fogadhatják el szállí
tásra.

Mivel a légi-posta csomagok szállítása a 
brit postahivatalok útján történik, élő állatok 
— a fentemlítettek kivételével — légi-postai 
csomagokban egyáltalán nem küldhetők.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Csomag- 
díjszabás 106. és 108. oldalain.

Budapest, 1929. december 3.

Németországból eredő nyomtatványküldemé
nyek díjszabása.

47.543.

A Posta Rendeletek Tára 1927. évi 34. szá
mában megjelent 30.967. számú rendelet kap
csán értesítem a hivatalokat, hogy a Németor
szágból eredő és Magyarországba szóló nyom
tatványküldemények súlya 2 kg.-ig (egyes köte
teknél 3 kg.-ig) terjedhet.

Az 1 kg.-nál súlyosabb nyomtatványkülde
mények díja 50 g.-kint 5 Pfennig. Tehát 1050 
g-ig 105 Pfennig és így tovább.

A kiadók által feladott hírlapok, könyvek 
s tudományos és irodalmi társaságoknak szóló 
tudományos és irodalmi kiadványok díja, ha 
azok 1 kg.-nál súlyosabbak, 100 g.-kint 5 Pfen
nig, tehát 1100 g.-ig 55 Pfennig és így tovább.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a fentidézett 
rendeletnél, azonkívül a P. R. T. folyó évi 5. 
számában megjelent 5585. számú rendelettel ki
adott A) kimutatásban a 34. jegyzetnél is.

Budapest, 1929. évi november hó 27-én.
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Változás a külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjában.

47.556.
A P. R. T. 1929—5. számában közölt 5585. 

sz. rendelettel kiadott A) kimutatást a hivata
lok az alábbiak szerint javítsák:

44. folyószám, Lengyelország és Lengyel 
Felső-Szilézia: a 8. hasábban ,,6)” helyett
írják: 7).

48. Luxemburg (a f. é. december hó 1-től 
feladott küldeményekre vonatkozóan): a 3—5. 
és 8—11. hasábokba írják az eddigi adatok he
lyébe: 175, 100, 100 és 35, 35, 175, 350; a 8. ha
sábban a jel helyébe írjanak ,,24/a) jelt, és 
írják a kimutatás alján ide tartozó jegyzetként: 
,,-4'a) Luxemburgban a kiadók által feladott hír
lapok díja 50 g-ként 15 cts.

89. Nigeria: a 9. hasábban „—" helvett 
írják: „1/226)’‘.

Budapest, 19299. évi november hó 28.

Változás a Csomagdíjszabásban.
48.093.

A hivatalok javítsák a Csomagdíjszabást 
az alábbiak szerint:

61. oldal, Brit-Nyugat-India, a) alatt töröl
jék az 1. hasábban: „Turks, Ca'icos és” szava
kat, a 4. hasábban a ,,3) jelt, az 5.-ben „°” jelt 
és a 7.-ben a °) és 3) jegyzetet.

62. oldal, Brit-Nyugat-India, f) pont után 
vegyék fel új pontként az első hasábba: ,,g) 
Turks- és Caicos-szigetek”; a 2.-ba írják: 
„Auszt., v. Cseh-Szlov., Német, Belgium, Nbrit., 
Jamaica”; a 3. és 4.-be 1, 3,5 és 10 kg súlyú cso
mag díjaként: 4.05t, 6.30, 7.85, és 14.10; az 5.-be: 
—; a 6.-ba: 2 f. A 7. hasábban az eddigi 3) jegy
zet helyébe írják: ,,3) Cayman-szigetekre érték
határ 3360 P.”

65. oldal, Chile: írják az 1. hasábba: „Tacna 
kerület helyeit 1. Peru alatt.”; a * jegyzet utolsó- 
előtti sorából törüljék „Tacna” nevet.

77. oldal, Falkland-szigetek: töröljék a 3. 
hasábban az 1 jelt és a 7. hasábban az J) jegy
zetet.

83. oldal, Gibraltar: új 1. útirányként írják 
a 2. hasábba: „1. Auszt. v. Cseh-Szlov., Német, 
Francia”; a 3. és 4.-be 1. 3, 5 és 10 kg súlyú cso
mag díjaként: 2.75 t, 4.60, 5.30 és 11.90; 5.-be: 
1400; 6.-ba: 3 f.

85. oldal, Honduras, a) és b) 1. útirányon: 
az 1, 5 és 10 kg. súlyú csomag díja 3.20 f, 5.20 
és 9.40 P; a 6. hasábban „2 f” helyett írják: 4 f.

87. oldal, Ír szabad állam L: a 7. hasáb
eiső hat sorát töröljék és helyébe: ,,a) és b)-hez: 
Az eredeti számlát legkésőbb a csomagfel
adással egyidejűleg levélben feltétlenül meg 
kell küldeni a címzettnek. Az elvámolás gyor 
sítására általában ajánlatos, — de legalább 
3 font értékű autóalkatrészt vagy órát, illetőleg 
legalább 6 font értékű ruhaneműt tartalmazó 
küldeménynél szükséges — a csomagban is 
számlát elhelyezni s ezt a csomagon, szállító- 
levélen és vámárunyilatkozaton jelezni.”

100. oldal, Macao, 1. útirány: a 2. hasábban 
„(Hamburg)” helyett írják: Hongkong; az
eddigi 1, 3, 5 kg-os súly fokozatok helyett az 
1, 5 és 10 kg súlyú csomag díja 3.35f, 5.90 és 
10.60 P.

113. oldal, Nicaragua, 1. útirány: az 1, 5 és 
10 kg. súlyú csomag díja 2.90f, 4.60 és 8.35 P.

114. oldal, Olaszország, I. 1. és 2. útirány: 
j töröljék a 3. hasábban a * jelt és a 7.-ben a 
| * jegyzetet.

121. oldal, Peru: az 1. hasábban „Peru” 
-mellé tegyenek * jelt és írják a 7. hasábba:

| „* Peruhoz tartozik a Tacna-kerület a követ
kező helyekkel: Buenavista, Calana, Estique, 
Locumba. Pachia, Pocollay, Tacna, Tarata, Ta- 
rucachi.”

124. oldal, Portugál, II.: a 7. hasábba írják 
be: „Térj. *)”

137. oldal, Tanganyika terület, a) 2. és b) 2. 
alatt a 2. hasábban a régi útirányjelzés helyébe 
írják mindkét helyen: „Auszt., Olasz, Aden”; 
az 1 és 5 kg. súlyú csomag díja a) 2. alatt: 7.65 
és 9.55; b) 2. alatt: 5.40 és 7.30 P. A 3 kg-os 
súlyfokozatot töröljék.

138. oldal, Tanganyika terület: az 1. hasáb
ból töröljék a d) és e) alattiakat; írják a volt
d) 2. (eredetileg e) 2.) útirány elé az 1. hasábba: 
,,d) Valamennyi helyre”, azután jelezzék a 2. 
hasábban a volt d) 2. útirányt 1.-nek s a volt e) 
(eredetileg f) alattit pedig 2.-nak.

170—178. oldal: töröljék Olaszország azon 
hivatalainak jegyzékét, ahová csomagok 10 kg 
súlyig küldhetők.

Budapest, 1929. évi december hó 2-án.

Karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok (XLT) 
rendszeresítése a belföldi és egyes külföldi 

országokkal való forgalomban.
46.264.

Folyó évi december hó 15-től 1930. évi ja
nuár hó 5-ig úgy a belföldi, mint a mellékelt
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díjtáblázatban felsorolt külföldi országokkal 
való forgalomban karácsonyi és újévi üdvözlő 
táviratok válthatók a következő feltételek mel
lett:

1. A táviratokat kizárólag közértelmű nyel
ven és pedig a feladási vagy rendeltetési or
szág nyelvének egyikén, illetőleg francia nyel
ven kell szerkeszteni és a szöveg a szokásos 
szerencsekívánatokon és üdvözlésen kívül más 
közleményt nem tartalmazhat.

2. Az üdvözlő táviratok díjait lásd a mellé
kelt díjtáblázatban.

3. Díjminimum úgy a belföldi, mint az 
európai és az Európán kívüli országokkal való 
forgalomban 10 szó kedvezményes díja.

4. A táviratok Magyarországon az összes 
állami táviróhivataloknál és magántáviróknál 
(távbeszélőn is) feladhatók. Vasúti táviróhiva
taloknál ellenben nem adhatók fel.

5. Díjköteles jelzésük =  XLT =, melyet a 
cím elé kell írni. Külön megjelölésként 
=  RP x =  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 kí
vánhatja, hogy üdvözlő táviratát díszes kiállí
tású távirati űrlapok egyikén kézbesítsék, mely 
esetben szintén a távirat címe elé — LX =  díj- 
köteles megjelölést kell írnia.

6. Rövidített vagy összebeszélt távirati cím 
(Brit-Amerika kivételével) használható.

7. Görögországgal és Jugoszláviával való 
forgalomban az =  XLT =  táviratok a görög
keleti karácsonyra és újévre való tekintettel I 
1929. évi december hó 15-től 1930. évi január hó 
19., illetve 15-ig válthatók.

Budapest, 1929. évi november hó 19-én.

Változás a Táviró-Díjszabásban-ban
43. 196.

A hivatalok az 1928. évi július hó 1-én élet- 
belépett Táviró-Díjszabás-ban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

A 11. oldalon a Szolgálati korlátozások ha
sábban a Brit-Nyugat-Afrika c) Nigeria: Többi 
hivatal-ra vonatkozó 0—0 jelet és az oldal al
ján a 0—0 jegyzetet törölni kell.

A 22. oldalon a Rendeltetési ország hasáb
ban Aruba, Bonaire és Cura§ao-nál törölni kell

a „(via Haiti vagy via New-York-Radio)” ki
tételt.

A 26. oldalon Guyana (angol): 2. Akyma 
stb. szódíja via Transradio 5.52 helyett 5.24. 
Ugyanitt 3. Apoteri stb.-nél a következő új út
irányt és díjtételt kell írni: „via Transradio 
............. 5.52”.

A 30. oldalon Kína: 1. Macao szódíja via 
Eastern, via Varsovie—Indo és via Transradio 
-Manila 4.48 helyett 4.15. Ugyanezeken az út

irányokon 2. Hongkong, Sanghai szódíja 4.20 
helyett 3.87. Ugyanitt 3. Többi hivatal szódíja 
via Eastern és via Varsovie—Indo 4.20 helyett 
3.87.

A 35. oldalon Marquises-szigetek szódíja 
via Italcáble—San Francisco és via Északatlanti 
kábelek—San Francisco 6.64 helyett 6.30. 
Ugyanitt a keresztbe írt „Honolulu radio” jel
zést törölni kell.

A 36. oldalon Philippini-szigetek: 1. Lu^on- 
sziget: Manilla szódíja via Eastern, via Var
sovie—Indo, via Transradio—direct és via 
Radio France—San Francisco—R. C. A. 4.20 
helyett 3.87. Ugyanitt 2. Lu?on-sziget többi hi
vatalai stb. szódíja ugyanezeken az útirányokon 
4.48 helyett 4.15. Ugyanitt 3. Visayas-szigetek 
stb. szódíja ugyanezeken az útirányokon 5.21 
helyett 4.88.

Ugyanezen az oldalon Pomotou-szigetek: 
Makatea szódíja via Italcáble—San Francisco 
és Északatlanti kábelek—San Francisco 6.64 
helyett 6.30. Ugyanitt a keresztbe írt „Honolulu 
radio” jelzést törölni kell.

A 37. oldalon Raiatea-szigetnél a következő 
új útirányt és díjtételt kell írni: „via Észak- 
atlanti kábelek—San Francisco............. 6.08”.

Ugyanezen az oldalon Samoa-szigetek: 1. 
Apia város szódíja via Italcáble—San Francisco 
és Északatlanti kábelek—San Francisco 5.75 he
lyett 5.52. Ugyanezeken az útirányokon 2. Tu- 
tuila szódíja 4.96 helyett 4.68. Ugyanezeken az 
útirányokon 3. Ofu, Tau szódíja 5.19 helyett 
4.90.

A 38. oldalon Tahiti-szigetek szódíja via 
Italcáble—San Francisco és Északatlanti kábe
lek—San Francisco 6.42 helyett 6.08. Ugyanitt 
a keresztbe írt „Honolulu radio“ jelzést törölni 
kell.

Budapest, 1929. évi november hó 30-án.
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Általános távbeszélő forgalom megnyitása 
Franciaországgal.

45.727.
A magyar—francia távbeszélő forgalomban 

ezután az összes magyar és az összes francia 
távbeszélő központok résztvesznek. Az érvény
ben lévő díjszabás változatlan marad.

A kir. hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás
17. oldalán „6. Franciaország”-nál a különleges 
szolgálatok felsorolását követő első bekezdés 
szövege helyébe a következő szöveget írják: 
„A magyar—francia távbeszélő forgalomban az 
összes magyar és az összes francia távbeszélő 
központok résztvesznek”. -— A II. díjövbe tar
tozó francia Departementek felsorolásába 
„Rhin (Bas)’1 után szúrják be azonkívül „Rhőne” 
Departement nevét.

A kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszél
és Rádió-Díjszabást a 105. oldalon ugyanilyen 
értelemben helyesbítsék s a jelen rendelet szá
mát a Posta Rendeletek Tára 1928. évi 34. szá
mában közzétett 36.224. számú rendeletnél is 
jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi november hó 28-án.

A budapesti közvetlen távbeszélő összekötte
tések és nullásdíjövbeli áramkörbérletek új 

díjszabása életbelépésének elhalasztása.
47.563.

A P. R. T. 1929. évi 40. számában közzétett
27.693. sz. rendelettel a budapesti közvetlen 
távbeszélő összeköttetésekre és nullásdíjövbeli 
áramkörbérletekre megállapított díjszabásnak 
1929. évi december hó 16-ára tervezett életbe
lépését 1930. évi január hó 16-ára elhalasztóm. 
Ehhez képest a budapesti közvetlen távbeszélő 
összeköttetéseknek és a nullásdíjövbeli áram
körbérleteknek előfizetői állomásokká való át
alakítására vagy azok felmondására vonatkozó 
beadványok benyújtásának határidejét is 1929. 
évi december hó 31-ig meghosszabbítom.

Értesítem egyúttal a hivatalokat, hogy a 
közhatóságok és hivatalok, valamint közérdekű 
testületek (tűzoltó egyletek, ármentesítő társu
latok, stb.) közt létesített budapesti közvetlen 
távbeszélő összeköttetéseket és nullásdíjövbeli 
áramkörbérleteket, ideértve a második, harma
dik. stb. közvetlen összeköttetést, illetőleg 
áramkörbérletelcet is, mindig az a) csoportba

kell sorozni s a használati díjakat ennek meg
felelően kell megállapítani. Ugyanez érvényes 
a közhatóságok és hivatalok, valamint köz
érdekű testületek közt vidéken létesített köz
vetlen távbeszélő összeköttetésekre is, de csak 
akkor, ha az azokhoz csatlakozó távbeszélő ál
lomások egyike sem vesz részt a közhasználatú 
távbeszélőhálózat forgalmában.

Budapest, 1929. évi november hó 27-én.

Forgalomköri változások.
47.345.

Csengőd pu.-i postahivatal (85. 1.) a hasonló 
nevű községbe helyeztetett be.

Egyházasrádóc (100 1.) ezentúl 
Felsőcsesztapuszta ^  Kötcse ut. ezentúl 

Kötésé.
Földvárpuszta H Nagysitke (114. 1.) u. p. 

ezentúl Ostffyasszonyfa pu.
Geregye kk. (119. 1.) u. p. ezentúl Dömötöri. 
Gézamajor f'' Sorokújfalu (120. 1.) u. t. 

ezentúl Egyházasrádóc.
Kanotapuszta Nagysitke (149. 1.) u. p. 

ezentúl Ostffyasszonyfa pu.
Károlymajor ^  Ostffyasszonyfa (151. 1.) u.

p. ezentúl Ostffyasszonyfa pu.
Kérpuszta O Karád (156. 1.) u. p. Kisbár- 

apáti u. t. Karád.
Középsőcsesztapuszta Kötcse (175. 1.) u.

t. ezentúl Kötcse.
Lánkapuszta ^  Nagysitke (179. 1.) ezentúl

u. p. Ostffyasszonyfa pu.
Rózsamajor Ostffyasszonyfa (243. 1.) 

ezentúl u. p. Ostffyasszonyfa pu.
Budapest, 1929. évi november hó 28-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1929. évi 
október havi forgalma.

8.937/eln.

A takaréküzletben a betétek összegét 
183.333 P 25 f-rel haladta túl a visszafizetések 
összege. A betétek állománya ezzel 1929. évi 
október hó végén 50,599.776 P 20 f-t tett ki. A 
különleges takarékbetétek álladéka a fenti ál
ladókban 6,358.518 P 10 f-rel szerepel. A betevők 
száma e hóban 2.823-mal gyarapodott s összes 
számuk e hó végén 1,377.207 volt.
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A csekk- és kliringüzletben a betétek ösz- 
szege 19,775.195 P 62 f-rel múlta felül a vissza
fizetések összegét. A csekkbetétek állománya 
ezzel 1929. évi október hó végén 176,916.910 P 
39 f-t tett ki. A csekkszámlatulajdonosok száma 
e hóban 100-al növekedett s a fennálló csekk
számlák száma e hó végén 43.738 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,424.926 tétel s 
1.294,618.840 P 35 f„ összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 227,516.686 P 59 f volt.

Az értékpapírüzletágban 1929. évi október 
hó végéig kiállíttatott 271.566 drb. járadék
könyvecske, forgalomban volt e hó végén 
91.435 drb. Az intézet értékpapírállománya kü
lönféle értékpapírokban és záloglevelekben 
1929. évi október hó végén 61,448.914 P 13 f. 
névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 179.227 drb. új zálogfelvétel 
volt 4,784.764 P kölcsönnel és 182.369 drb. zá
logkiváltás 4,462.595 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1929. évi október hó végén 
845.702 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
24,427.871 P-t tett ki.

5 2 2

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.857 drb., kényszerárverésre pedig 
7.367 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 9.584 drb., a befolyt vé
telár 225.038 P 81 f. volt.

Budapest, 1929. évi november hó 25-én.

Kinevezés.
47.648.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
Mályusz Géza m. kir. postasegédmérnököt m. 
kir. postamérnökké nevezte ki.

Átminősítés.
A m. kir. posta vezérigazgatója Méhes Ár

pád I. osztályú postatisztet a X. fizetési osztály
ban való meghagyása mellett m. kir. postasegéd- 
mérnökké minősítette át.

Budapest, 1929. évi november hó 28-án.

iíin iutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól
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hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

Pé
cs Rozits János kiadó Rábasömjén

1898. Veszprém 2.
Alsóbagodi 

postamesterré 
neveztetett ki.

Fővárosi nyom da rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: D uchoa J.



Díjtáblázat
a karácsonyi és újévi üdvözlő táviratokról (XLT) 

(1929/1930.)

Szódíj Díjminimum
R endeltetési ország 10 szóig Megjegyzés

P f P f

Belföld:
(úgy a helyi, m in t a távolsági for-

galomban) .................................... 04 40

Európa:
A usztria ..................... 06

14
60
40Bulgária ................................................... _ 1

Csehszlovákország ................................ — 09 — 90
Franciaország ......................................
Görögország (via Jugoszlávia vagy

— 19 1 90

via B u rg á r ia ) ......................................
1. Szárazföld, valam int Boros és

14 40
I Görögországgal való forgalom ban

Euboea s z i g e t e k .......................... — 1 =L XLF táv riatok  1929. dec. 15-től
2. Többi sziget ................................ — 17 1 70 1 1930. jan. 15-ig válthatók.

Jugoszlávia ............................................ _ 09 — 90 Jugoszláviával való forgalom ban
N agybritanni^ ......................................
N é m e ta lfö ld .............................................

— 25
18

2
1

50
80

XLT táv iratok 1929. dec, 15-től 
1930. jan. 19-ig válthatók.

N ém e to rsz á g ............................................. s— 14 i 40
Olaszország ............................................. — 14 i 40
Rom ánia ................................................... — 09 — 90

R endeltetési ország

A m erika:
Brit-Am erika (A m érique britannique) 

N ew  Foundland (Terre Neuve) . .

U  t i r á n y
via Commercial 
„ Em piradio 
„ Italo-Radio 
„ W estern  Unión

Szódíj
f

54
54

D í j m i n .  10 s z ó

f

M egjegyzés

40
40

B r i t - A m e r i k á b a  é s  N e w - F o u n d l a n d -  
b a  c í m z e t t  „ X L T ”  t á v i r a t  a  B u d a 
p e s t — N c w - Y o r k  k ö z t i  ú t s z a k a s z o n  
t á v i r a t i  ú t o n ,  a z  a m e r i k a i  s z á r a z 
f ö l d ö n  p e d i g  m i n t  k ö z ö n s é g e s  l e v é l  
n y e r  t o v á b b í t á s t .  E  h e l y e k r e  s z ó l ó  
t á v i r a t o k n a k  t e h á t  r ö v i d í t e t t  c í m e  
n e m  l e h e t  é s  a z o k a t  ú g y  k e l l  c í 
m e z n i ,  h o g y  a  c í m a d a t o k  a l a p j á n  
m i n t  k ö z ö n s é g e s  l e v e l e k  k é z b e s í t 
h e t ő k  l e g y e n e k .  A z  I t a 3 o - R a d i o  
ú t j á n  k ü l d ö t t  t á v i r a t o k n á l  a  c í m b e  
„ P o s t e  N e w y o r k ”  s z a v a k a t  k e l l  

í r n i ,  m e l y  2  d í j s z ó n a k  s z á m í t .



•

R endeltetési ország

j  t i r á n y Ü t i r á n y

M egjegyzés

via Commercial 
„ D at
„ Itaio-Radio 
„ London-M arconi 
„ W estern  Union

via Radio-Varsovie

Szódíj Dijm. 10 szó Szódíj Dijm. 10 szó
P f P f P f P f

Északamerikai Egyesült-Államok:
Alabama .................................................. _ 66 6 60 72 7 20
Arizona .......................................... __ 77 7 70 83 8 30
A r k a n s a s .................................................. — 71 7 10 78 80
California ............................................ — 77 7 70 83 8 30
Carolina .................................................. — 66 6 60 72 20
Colorado .................................................. —S' 71 7 10 _> 78 7 80
Columbia (District) .......................... — 60 6 — 67 6 70
Connecticut ............................................ — 54 5 40 61 6 10
D akotah ................................................... — 71 7 10 __ 78 7 80
Delaware ................................................... — 60 6 — — 67 6 70
Florida:

Key-W est ............................................. _ 77 7 70 83 8 30
Pensacola ............................................. _ 66 6 60 72 7 90
Többi h iv a ta l ....................................... __ 71 7 10 78 7 80

Georgia ................................................... — 66 6 60 _ 72 7 20
Idaho ......................................................... — 77 7 70 _ 83 8 30Illinois ....................................................... — 66 6 60 _ 72 7 20
Indiana ................................................... — 66 6 60 _ 72 7 20
Jowa ......................................................... — 71 7 10 _ 72 7 20
Kansas ................................................... — 71 7 10 _ 78 7 80
K e n tu c k y ................................................... — 66 6 60 — 72 7 20
Louisiana:

New-Orleans ....................................... — 66 6 60 _ 72 7 20
Többi h iv a ta l ....................................... — 71 • 7 10 — 78 80

Maine ......................................................... — 54 5 40 — 61 6 10
M a ry la n d ................................................... — 60 6 — — 67 6 70
M assachusetts ...................................... — 54 5 40 — 61 6 10 '
Michigan ................................................... — 66 6 60 — 72 7 20
M innesota:

Duluth, M inneapolis, St. Paul,
South St. Paul, Stock Yards,
W inona ............................................. — 66 6 60 — 72 7 20
Többi h iva ta l.. . .  í ........................ — 71 7 10 — 78 7 80

Missisipi ............................................. ........ ■ 66 6 60 — 72 7 20
Missouri:

St. L o u i s ............ ................................ _ 66 6 60 _ 72 7 20
Többi h ivatal....................................... — 71 7 10 __ 78 7 80

M ontana ............................................. .. — 71 7 10 _ 78 7 80
N ebraska . .  ............................................. . — 71 7 10 _ 78 7 80
N ewada .................................................. — 77 7 70 — 83 8 30
N ew -H am p sh ire ....................................... — 54 5 40 — 61 6 10
New -Jersey:

Hoboken, Jersev, C ity, Union
H i l l ......................................................... — 54 5 40 — 61 6 10
T öbbi h ivatal....................................... — 60 6 — — 67 6 70

N e w -M e x ic o ............................................. — 71 7 10 — 78 7 80
New-York:

New-York (City) és mindama
hivatalok, melyek nevénél a
N om enclature 2. hasábjában a
„T arif  de N ew -York C ity“
megjegyzés áll ................................. — 54 5 40 — 61 6 10
Többi h iva ta l....................................... — 60 6 — — 67 6 70

Ohio ......................................................... — 66 6 60 — 72 7 20
Oklahom a ............................................. — 71 7 10 — 78 7 80
Oregon ................................................... — 77 7 70 — 83 8 30
P e n n sy lv a n ia ............................................. — 60 6 — — 67 6 70
Rhode I s la n d ............................................. — 54 5 40 — 61 6 10
Tennesee ................................................... 66 6 60 — 72 7 20
Texas ......................................................... — 71 7 10 — 78 7 80
U tah ....................................................... — 77 7 70 — 83 8 30
V erm ont . .  ............................................. — 54 5 40 — 61 6 10
Virginia ................................................... — 66 6 60 — 72 7 20
W ashington ............................................. — 77 7 70 — 83 8 30
W isconsin ............................................. — 66 6 60 — 72 7 20
W yoming .................................................... — 71 7 10 — 78 7 80



Ú tirány

R endeltetési ország

via Commercial 
„ D at
„ London M ar

coni
„ T ransrad ió  
„ W esten-U nion

via Radio 
Varsovie via Ttalo Radio M egjegyzés

- Szódíj Minim. 
10 szó Szódíj Minim. 10 szó. Szódíj Minim. 

10. szó

P f p f P f p f P i f p f

Középamerika:

Costa Rica:
Colorado b a r ...................................... — — — ._ _ _ _ _ _ _ _
Többi h iva ta l..................................... 1 33 13 30 1 29 12 90 1 33 13 30 ' '

Guatemala ........................................... 1 33 13 30 1 2Q 12 90 1 33 13 30
Honduras köztársaság (Républi-

que de) ............................................. 1 33 13 30 1 29 12 90 1 33 13 30
Mexico ........................ — 94 9 40 ! --- 95 ■9 50 — 94 9 40 1

Nicaragua:
Cape Gracias, Bragmans Bluf,
ül (Jallo, Rio G r a n d e .................... — — —
Többi h ivatal....................................... 1 33 13 30 1 29 12 90 1 33 13 30

Panama:
Alm irante és Bocas del T o ro . . . .

11 1
~ h

Colon, Cristobal, P a n a m a .............. 1 16 60 12 11 20 1 16 11 60
Balboa és A ncon .......................... 1 16 11 60 — 95 9 50 1 16 11 60
Többi h iv a t a l . . ' ................................ 1 16 11 60 — — — — 1 16 11 69

Salvador (San) ................................ 1 33 13 30 1 29 12 90 1 33 13 30

Nyugat-India (Antillák): 
Haiti köztársaság:

Cap Haitién, P ort au Prince . .  . . 1 13 11 30 1 12 11 20 1 24 12 40
Haiti, Mole, S t. N ic o l a s .............. 1 33 13 30 1 12 11 20 1 38 13 80
Többi h ivatal..................................... 1 33 13 30 1 27 12 70 1 38 13 80

Jamaica ................................. — — — — 1 07 10 70 — — — —
Kuba (Cuba):

Havanna ........................................... ; — 77 7 70 — 78 7 80 — 77 7 70
Santiago és Fisherm ans Point. . — 99 9 90 — 78 7 80 — 99 9 90
Többi h ivatal....................................... — 99 9 90 1 — 10 — — 99 9 90

Porto-Rico:
Mayaguez, San Juan .................... l 10 11 — 1 12 11 20 1 10 11 —
Ponce ...................................... t 10 11 — 1 18 11 80 1 10 11 —
Többi h iv a ta l.. ................................

San Domingo köztársaság Haiti szi-

i 16 11 00 1 18 11 80 1 16 11 60

getén (République Dominicaine):
La Vega, Puerto  Plata, San-
tiago de los Caballeros, S. Do-
mingo City, S. Pedro de Macoris l 13 11 30 1 12 11 20 1 24 12 40
La Romana , .  . .  -................... s . . l 61 16 10 1 58 15 80 1 69 16 90
Többi h ivatal....................................... l 33 13 30 1 29 12 90 1 41 14 10

D élam erika :
Columbia (République de): 

Baranquilla, Buenaventura, Car-
tagena .................................................. l 13 11 30 1 12 11 20 1 13 11 30
Bogota ............................................. l 24 12 40 1 24 12 40 1 24 12 40
Többi hivatal....................................... i 41 14 10 1 42 14 20 1 41 14 10

Ecuador (Equateur):
Esmeraldas, Guayaquil és

6 CTSanta Elena ...................................... l 16 11 1 29 12 90 1 16 11 60
Többi hivatal....................................... l 16 11 60 — — — _ 1 16 11 60

I



wm

Rendeltetési ország

Délamerika:
A rgentina (Argentine):

Buenos A ir e s ................................
Többi h ivatal.. ...........................

Bolivia:
C oro coro és Lapaz.....................
T öbbi hivatal a radiohivatalok
kivételével ...........................

Brazialia (Brésil): ...........................

Chili:
Magallanes, Rio A ysen, Rio 
Cisnes, Huafo, Rapez, Bories, 
Puerto  Natales, Punta D elgada 
Magallanes, Punta Dungeness, 
Puertoporvenir, Bohiacatalina
(via Frutillar ra d io ) .....................
Többi hivatal.................................

Paraguay ............................................

Peru (Perou):
A requipa, Callao, Cuzco, Ju- 
liaca, Lima, Mollendo, Payta, 
Piura, Pomata, Pucara, Puno, 
Santa Lucia, Santa Rosa, Si- 
cuani, Tambo, Trujillo, Urcos,
V itor ........................i ................

U ruguay ............................................

Ázsia:

Japán

Ausztrália:

Philipiííni szigetek:
1. Lu?on sziget: M anilla . .  ..
2. Lu^on sziget többi hivatalai
3. Visayas s z ig e te k .....................

Ü t i r á n y

via Com m ercial II
• D at
» E astern  M a

dáré
London Mar-

via Radio 
V arsovie via Italo Radio

coni
if T ransrad io
Szódíj M i n i m .  

10 s z ó Szódíj M i n i m .  
10  s z ó Szódíj M i n i m .  

10 s z ó

P  | f p f P f p f P f p f

1 2 9 1 2 9 0 1 2 5 1 2 5 0 1 2 9 1 2 9 0

1 2 9 1 2 9 0 1 2 5 1 2 5 0 1 3 6 1 3 6 0

1 5 3 1 5 3 0 1 4 8 1 4 S O 1 5 1 1 5 1 0

1 6 8 1 6 8 0 1 6 0 1 6 — 1 5 1 1 5 1 0

1 2 8 * 1 2 8 0 * 1 2 5 1 2 5 0 1 2 7 1 2 7 0

1 5 9 1 5 9 0 1 5 5 1 5 5 0 1 5 9 1 5 9 0

1 3 7 1 3 7 0 1 3 3 1 3 3 0 1 3 6 1 3 6 0

1 3 7 1 3 7 0 1 3 3 1 3 3 0 1 3 6 1 3 6 0

1 5 5 1 5 5 0 1 5 2 1 5 2 0 1 5 5 1 5 5 0

1 5 5 1 5 5 0 1 5 2 1 5 2 0 1 5 5 1 5 5 0

Ú tirány

via Transradio- '

O saka 1

i Szódíj M i n i m .  
10 s z ó

P f p f

9 7 9 7 0

Ü tirány

I
via T ransrad io

Szódíj M i n i m .
10 s z ó

P f p t
1 0 5 1 0 5 0

1 1 2 l i 2 0

1 3 1 1 3 1 0

Megjegyzés

* Csak via 
Commercial, 
London M ar
coni, T rans
radio

I
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KI ADJ A A MAGYAR K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1939. DECEMBER 9. 47. szám.

T A R T A L O M

A forgalomba került 100 P-s bankjegyham isítvány 
ismertetése.

Sajtóterm ékek postai szállítási tilalm ának hatályon 
kívül helyezése.

A légipostaforgalom korlátozása a téli idény alatt.
A  Szerb-Horvát-Szlovén királyság új elnevezése:
Valamely időleges, vagy állandó testi fogyatkozás 

m iatt írni nem tudó, valamint az o tthon ápolt ragályos 
beteg nyugdíjas címére érkező nyugellátási utalványok 
kézbesítése.

Postam esteri hivatalok készpénzellátm ány kérelme.
A hivatalos levelek átalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.

É jjeli táviratlevelek (NLT) és hétvégi táviratok 
(W LT) via Italcäble is küldhető.

Figyelm eztetés a budapesti autom atikus távbeszélő 
központokba 1929. évi december hó 14.-én átkapcsolandó 
állomások hívószámának m egváltoztatása tárgyában.

Postaügynökség átalakítása postahivatallá.
Forgalomköri változások.
Jutás postahivatal nevének „Veszprém 3“-ra vál

toztatása.
H ivatalvezetői megbízás.
Személyzetiek.
Meghívó.
K im utatás a létszámból tö rö lt postak-iadókról.

A forgalomba került 100 P-s bankjegy 
hamisítvány ismertetése.

48.694.

A m. kir. államrendőrség budapesti fő- 
kapitányságának közlése’ szerint Enying köz
ségben, 1929. évi november hó 26-án ismeretlen, 
34 év körüli, jobb iparos kinézésű, 170 cm. ma
gas, nagykezű, dús barnahajú, nyírott bajuszé 
egyén egy drb. E. 030. —064.204. számú 100 pen
gős bankjegyhamisítványt hozott forgalomba.

A hamisítvány fényképészeti úton fényér
zékeny papirosra másolt és vízfestékkel színe
zett.

Az elő- és hátoldal külön készült és a kész 
fényképmásolatok összeragasztattak.

A hamisítvány fő ismertető jelei: a papiros 
az összeragasztás miatt vastag, kartonszerű, 
merev, könnyen törik, a vízjel teljesen hiány
zik. Az előoldalon az alnyomat lila szín helyett 
pirosas sárga színnel festett, ezáltal a hamisít 
vány kifakult bankjegy benyomását kelti. A 
fényképmásolat fekete számjegyei piros tintá
val átrajzoltak, ami feltűnővé teszi a hamisít
ványt. Valószínű, hogy több hamisítvány 
esetén ezek is azonos számozásúak. A hátolda

lon a fekete szín itt is szürkébb, a királyi vár 
képe kevésbé hat plasztikusan.

Felhívom a postahivatalokat, hogy abban 
az esetben, — ha hozzájuk ily bankjegyhami
sítvány kerülne, — a P. K. U. 8. §-ának 4. pont
jában foglaltak szerint járjanak el.

Budapest, 1929. évi december hó 6-án.

Sajtótermékek postai szállítási tilalmának 
hatályon kívül helyezése.

47.536.
A Wienben megjelenő „Deutsch österrei

chische Tageszeitung”, a Berlinben megjelenő 
„8 Uhr Abendblatt”, a Wienben megjelenő 
„Der Morgen am Montag”, „Deutsches Vater
land”, „Freiheit”, „Die Fackel”, „Hrvatske No- 
vine”; a Wiener-Neustadtban megjelenő „Wie- 
ner-Neustädter Nachrichten”, „Wiener-Neu
städter Wochenzeitung”; a Wienben megjelenő 
„Die Leuchtrakete”; a Berlinben megjelenő 
„Der Krieg”, „Einiges Volk”; a Leipzigben meg
jelenő „Heimatstunden” és a Hamburgban meg
jelenő „Sonnenstrahlen” című lapok, illetve 
folyóiratok ellen annakidején kimondott szál
lítási tilalmat hatályon kívül helyeztem.
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Erről a postahivatalokat a P. R. T. 1919. 
évi 10. számában 1.633. sz., 1920. évi 5. számá
ban 1.739. sz., 1920. évi 21. számában 6.592. sz., 
1920. évi 55. számában 18.183. sz., 1921. évi 87. 
számában 30.939. sz., 1922. évi 4L számában 
19.075. sz., 1923. évi 63. számában 25.992. sz., 
1924. évi 71. számában 28.840. sz., 1926. évi 35. 
számában 31.606. sz., 1926. évi 48. számában 
42.042. sz., 1927. évi 24. számában 21.971. sz., 
1928. évi 24. számában 21.397. sz. alatt közölt 
rendeletek kapcsán azzal értesítem, hogy a 
megnevezett sajtótermékek postára adott pél
dányait akadálytalanul szállítsák és kézbesítsék.

Ezúttal felhívom a postahivatalokat, hogy 
a most felsorolt sajtótermékeket, valamint 
az Ausztriában megjelent: ,,Az ember”, „Bécsi 
Kurír”, „Bettauers Wochenschrift”, „Der Neue 
Tag”, „Der Wahre Jacob”, „Deutsch-Österrei
chische Abendzeitung”, „Diogenes”, „Die 
Monarchie”, „Das Tribunal”, „Halmi József 
riportlapja”, „Liberoso”, „Ma”, „Nasa Pravda“, 
„Világosság”, „Wiener Morgenzeitung”, „Wie
ner Montags Journal” és a „Die Sociale Revo
lution”; a Triesztben megjelent: „II Lavoratore”: 
a Kassán megjelent: „Kassai Hírlap”, „Roham” 

.és „Szabadság”; a Pozsonyban megjelent: „Nép 
Újság”; a Franciaországban megjelent: „Sza
badsajté”, „Szakszervezeti Értesítő”; a Romá
niában megjelent „Gyilkos”, „Infratirea Popo- 
rului’ és „Világosság” című, időközben meg
szűnt sajtótermékeket a postai szállításból ki
tiltott sajtótermékek jegyzékéből töröljék.

Budapest, 1929. évi december hó 5-én.

A légipostaforgalom korlátozása a téli idény
alatt.

48.408.
A légipostaforgalomban a következő vál

tozások állanak elő:
1. A Nemzetközi Légiforgalmi Rt. Buda

pest Wien Prága Strassburg Páris, továbbá 
Prága Varsó és Budapest Belgrád—Szófia 
Konstantinápoly útvonalon át, azaz a Belgrád 
felé 9.30-kor és Wien felé 13.45-kor esedékes 
repülőgépekkel 1930. évi január hó 1-ig postát 
nem szállít.

Légipostái küldemények egyelőre csak a 
Magyar Légiforgalmi Rt.-nak Wien felé 9 óra
kor induló repülőgépével nyernek továbbítást.

Levélpostai légi küldemények és csomagok 
tehát, — a 3. pontban felsorolt tengerentúli 
helyeken kívül — egyelőre csak Ausztriába 
küldhetők.

2. A Magyar Légiforgalmi Rt. repülőgépei 
folyó évi december hó 25.-ke és. 1930. évi január 
hó 2,-ika között nem járnak. Ennélfogva a jel
zett idő alatt Wienbe sem küldhető semminemű 
légipostái küldemény.

3. Levélpostai légi küldemények továbbra 
is küldhetők a következő helyekre:

a) az Északamerikai Egyesült-Államokba, 
Kanadába és Mexikóba, valamint Közép- 
Amerika egyéb államaiba. Ezeket a légipostái 
küldeményeket Budapest és Zürich között na
ponta rendes postai úton, Zürichből a tenger
partig a legközelebb induló hajóhoz légi úton 
továbbítják. A tengeri út után pedig New-York- 
ból az Északamerikai Egyesült-Államok terüle
tén át a rendeltetési helyig ismét légi úton tör
ténik a szállítás.

b) a délamerikai államokba (Brazília, Ar
gentina, Chile, Peru, Paraguay és Uruguay) 
szóló levélpostai légiküldeményeket Párison át 
Marseille, illetve Toulouseba rendes postai úton 
továbbítják. Minthogy Dél-Amerika felé a 
repülőgép Marseille, illetve Toulouseból min
den hét vasárnapján reggel indul, e küldemé
nyeket a Budapesten szerdán estig, illetve a 
Budapest 72. sz. postahivatalnál legkésőbb csü
törtök reggel 5 óráig, vidéken pedig legkésőbb 
kedd délig kell feladni, hogy azok a repülő
géphez a csatlakozást elérjék.

ej A Nagybritannia és Brit-India (London 
—Karachi) között a menetrend szerint heten- 
kint egyszer közlekedő repülőgép London és 
Athén között további intézkedésig nem közle
kedik. Az Egyiptomba, Palesztinába, Irak, 
Perzsia és Brit-Indiába szóló légipostaküldemé
nyeket London, illetve Budapest és Athén kö
zött rendes postai úton továbbítják. Az ilyen 
küldeményeket tartalmazó levélzárlatokat Bu
dapestről vasárnap 23.37-kor a Budapest Su- 
botica 17. sz. mozgópostával továbbítják. 
Azokat tehát Budapesten vasárnap délig, a 
Budapest 72. sz. postahivatalnál legkésőbb va
sárnap 22 óráig, vidéken pedig szombat délig 
kell feladni, hogy azok az Athénből Brit-India 
felé induló repülőgéphez a csatlakozást elérjék.

Budapest, 1929. évi december hó 7-én.
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A Szerb Horvát-Szlovén királyság új 
elnevezése.

46.139.
A szerb-horvát-szlovén királyság kormánya 

közölte a magyar kir. kormánnyal, hogy a ki
rályság hivatalos elnevezése ezentúl „Jugoszláv 
királyság (Royaume de Jougoslavie)”.

Felhívom ennélfogva az igazgatóságokat és 
hivatalokat, hogy a hivatalos irataikban a jövő
ben a „jugoszláv” (postaigazgatás, postahivatal 
stb.) elnevezést használják.

Budapest, 1929. évi december hó 3-án.

Valamely időleges, vagy állandó testi fogyat
kozás miatt írni nem tudó, valamint az otthon 
ápolt ragályos beteg nyugdíjas címére érkező 

nyugellátási utalványok kézbesítése.
46.986.

A m. kir. pénzügyminiszter úrral való meg
állapodás alapján a valamely időleges, vagy ál
landó testi fogyatkozás miatt írni nem tudó, va
lamint az otthon ápolt ragályos beteg nyugdí
jas címére szóló nyugellátási utalványok kéz
besítése, — abban az esetben, ha az utalvány 
címiratában megnevezett • megbízottja nin
csen -—• az egyéb postai küldeményekre nézve 
a P. Ü. Sz. 75. §-ában előírt módon történik:

Ennélfogva
1. ha a nyugellátásban részesülő címzett 

valamely időleges vagy állandó testi fogyatko
zás miatt írni nem tud, akkor a nyugdíjutal
ványt a címzett nyugdíjasnak a kézbesítő előtt 
ismert kettő (2) tanú jelenlétében kell átadni 
és kifizetni. Ilyen esetben a címzett a kézbesítő- 
okmányon (utalványon) az aláírása helyett kéz
jegyét alkalmazza, a tanuk pedig annak igazo
lására, hogy látták a nyugdíjutalványnak át
adását, illetve az összeg kifizetését, az utal
ványt „mint tanuk” szintén aláírják és közülük 
az egyik tanú, mint „névíró”, a címzett nevét is 
aláírja.

2. Ha a nyugellátásban részesülő címzett 
otthon ápolt ragályos beteg, akihez a kézbesítő 
ez okból nem juthat be, a kézbesítő az utalvány 
érkezéséről a címzett nyugdíjas lakásán értesí
tőt hagy hátra, melyben egyúttal jelzi, hogy az 
utalvány a postahivatalban a P. Ü. Sz. 77. §-ában 
megállapított átvételi határidőig a címzett ren
delkezésére áll. Amennyiben az utalvány az át

vételi határidőig kézbesíthető nem volt, azt 
„címzett otthon ápolt ragályos beteg” elintézés
sel kell feladási helyére visszaküldeni.

Ezzel kapcsolatban a P. Ü. Sz. 119. §. 1. g) 
pontjában foglalt azt a rendelkezést, hogy a 
nyugdíjutalványt abban az esetben, ha azt a 
címzett nyugdíjas a testi fogyatkozás miatt 
aláírni nem képes és az utalvány címiratában 
megnevezett megbízottja nincsen, — kézbesít- 
hetetlennek kell tekinteni — hatályon kívül he
lyezem.

Budapest, 1929. évi december hó 5-én.

Postamesteri hivatalok készpénzellátmány- 
kérelme.

21.060.
Tudomásomra jutott, hogy egyes posta- 

mesteri postahivatalok távirati készpénzellát- 
mánykérelem esetén a 175. számú nyomtatvá
nyon előírt írásbeli kérelem beküldését el
mulasztják. Figyelmeztetem a postamesteri hi
vatalokat, hogy az 1900. évi P. R. T. 67. számá
ban közzétett 86.871/1900. sz. rendelet változat
lanul érvényben van, a készpénzellátmányt te
hát mindig és feltétlenül írásban kell igényelni* 
de természetesen ott, ahol táviró vagy táv
beszélő van, távirati kérelem is intézhető az el
látmányt kiszolgáltató postahivatalhoz, kivéve, 
ha az írásbeli kérelem époly gyorsan ér célhoz, 
mint a távirat. Az írásbeli kérelem elküldését 
elmulasztó postahivatalok ellen el kell járni. 
Jegyezzék elő a hivatalok ezt a rendeletet az 
1924. évi P. R. T. 61. számában közzétett 
21.409/1924. sz. rendeletnél.

Az érdekelt postahivatalokat mindaddig, 
míg a 175. sz. nyomtatványt egyszerűbb alak
ban újonnan kiadom, a nyomtatvány II. és III. 
részének kitöltése alól felmentem, az I. részre 
pedig csak a kifizetésre váró postautalványok, 
illetve csekkfizetési utalványok darabszámát 
kell beírni.

Budapest, 1929. évi december hó 3-án.

A hivatalos levelek átalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

ad. 42.572.
Budapest székesfőváros központi tejhiva

talát felvettem a hivatalos levelezés átalányozá
sára jogosultak sorába.
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A hivatalok az 1924. évi július hó 7-i P. R. 
T. 51. számában közölt névjegyzék XXII. ré
szének (Budapest székesfőváros) 19. tételeként 
írják be: „Budapest székesfőváros központi 
tejhivatala”.

Budapest, 1929. évi december hó 4-én.

Éjjeli táviratlevelek (NLT) és hétvégi távira
tok (WLT) via Italcáble is küldhetők-

48.232.
Egyrészről Magyarország, másrészről mind

azon amerikai országok közt, amelyekkel éjjeli 
táviratlevelek és hétvégi táviratok válthatók, a 
Táviró-Díjszabásban közölt feltételek mellett 
éjjeli táviratlevelek (NLT) és hétvégi táviratok 
(WLT) via Italcáble is küldhetők. A díj ugyan
annyi, mint az ugyanazon viszonylatban via 
Commercial váltott =N LT=, illetve =W LT = 
táviratoknál.

A hivatalok a Táviró-Díjszabás 45/a fedő
lapján, valamint a 46., 47. és 48. oldalakon a via 
Commercial . . . . . .  stb. útirányhasáb fejébe
a via Italcáble útjelzést írják be.

Budapest, 1929. évi december hó 3-án.

Figyelmeztetés a budapesti automatikus táv
beszélő központokba 1929. évi december hó
14.-én átkapcsolandó állomások hívószámának 

megváltoztatása tárgyában.
45.553.

A budapesti távbeszélőhálozat kézikapcso
lású „Lipót” és „Újpest” központjaihoz csat
lakozó állomások, továbbá eddig a pestújhelyi 
és a rákospalotai helyi távbeszélő központokba 
kapcsolt távbeszélőállomások 1929. évi decem
ber hó 14-én automatikus üzemre kapcsoltatnak 
át. Ennek folytán 1929. évi december hó 15-étől 
kezdődőleg mintegy 6000 távbeszélőállomás hí
vószáma megváltozik, illetve a pestújhelyi és 
rákospalotai helyi távbeszélő központok előfi
zetői is a budapesti hálózatba kapcsoltatnak át.

Nehogy az átkapcsolással járó tömeges 
számváltozás a vidékről Budapestre irányuló 
távolsági forgalomban, Budapesten pedig a 
helyi forgalomban is zavarokat és felesleges 
munkát okozzon, a hívószámváltozásról össze
állított kimutatást a távbeszélővel egyesített 
összes postahivataloknak és postaügynökségek

nek a P. R. T. e számához csatolva azzal az uta
sítással adom ki, hogy folyó évi december hó 
15-étől kezdődőleg mindaddig, míg újabb 
kiadású budapesti távbeszélő előfizetői névsor 
meg nem jelenik, a budapesti 900—00-tól 999 - 
99. számig terjedő hívószámok, valamint eddig 
„Újpest” vagy „Pestújhely” és „Rákospalota” 
központ nevével megjelölt összes távbeszélő
állomásokkal kért beszélgetések bejelentésekor 
minden esetben állapítsák meg az 1929. decem
ber 15-től érvényes új kapcsolási számot s a 
kapcsolást már az új hívószámmal kérjék. A 
hívószámhelyesbítést a kezelési okmányokra 
fel kell jegyezni s a hívott állomás új hívószá
mát a hívóval is közölni kell a célból, hogy 
újabb hívás esetén az új kapcsolási számmal 
kérje a beszélgetést. v

Budapest, 1929. évi december hó 2-án.

Postaügynökség átalakítása postahivatallá.
47.955.

Nógrád és Hont k. e. e. vármegye salgótar
jáni járásához tartozó Mátraverebély községben 
működő postaügynökség IV. osztályú posta- 
hivatallá alakíttatott át. Utalványjelzőszáma 
641, díjnégys'zögszáma 121.

Budapest, 1929. évi december hó 3-án.

Forgalomköri változások.
47.955

Abaújsáp kk. (47. 1.) ezentúl u. t. Léh. 
Alsókázsmárk kk. (51. 1.) ezentúl u. t. Léh. 
Felsőkázsmárk kk. (109. 1.) ezentúl u. t. Léh. 
Lajostanya O  Szárazberencs (179. 1.) ezen

túl u. t. Léh.
Léh kk. (181. 1.) ezentúl 
Melegtanya 6̂  Léh (194. 1.) ezentúl u. t. Léh. 
Mogyorós ^  Felsőkázsmárk (198. 1.) ezen

túl u. t. Léh.
Rásony kk. (239. 1.) ezentúl u. t. Léh. 
Szárazberencs kk. (257. 1.) ezentúl u. t. Léh.
Budapest, 1929. évi december hó 3-án.
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Jutás postahivatal nevének „Veszprém 3“-ra 
változtatása.
. 47.906.

A Veszprém—jutási honvéd altisztképző és 
nevelőintézet épületében elhelyezett „Jutás ’ 
néven működő postahivatal elnevezését folyó 
évi december hó 15-től kezdve „Veszprém 3”-ra 
változtatom meg.

Nevezett hivatalhoz a m. kir. Veszprém—1 
jutási honvéd altisztképző- és nevelőintézethez, 
a Veszprém külső pályaudvari vasútállomásra, 
Sándortelepre és Jutas-pusztára címzett külde
mények továbbítandók.

Budapest, 1929. évi december hó 4-én.

Hivatalvezetői megbízás.
48.049.

Strubert György postafőtiszt (169) meg- 
bizatott a nagykőrösi postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1929. évi december hó 4-én.

Személyzetiek.
48.386.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1929. évi 
október havában előfordult változások (a fel
tüntetett számok az alkalmazottak rangsorszá
mát jelentik).

Áthelyeztettek: Wilim István dr. fogalmazó 
38 Budapestről Szegedre, Folkmann Antal fő
tiszt 174 Budapestről Pécsre, Kardos Lajos fő
tiszt 233 Tapolcáról Budapestre, Szűcs Mihály 
dr. főtiszt 241 Tapolcáról Budapestre, Oláh Béla
I. o. tiszt 205 Budapestről Miskolcra, Kövesdi 
József II. o. tiszt id. 147 Budapestről Budafokra, 
Török Lajos II. o. tiszt id. 169 Budapestről 
Győrbe, Kurták Márton ellenőr 195 Debrecen
ből Budapestre, Hajdú István segédtiszt 294 
Orosházáról Budapestre, Győré Gizella segéd
tisztnő 81 Egerből Szentesre, Manga Ilona ke
zelőnő 212 Újpestről Szekszárdra, Bordács 
András I. o. altiszt 197 Tapolcáról Budapestre, 
Máté György I. o. altiszt 1500 Budapestről Szé
kesfehérvárra, Kiss János alapi II. o. altiszt 
3135 Székesfehérvárról Budapestre, Gábris Já
nos II. o. altiszt 3155 Győrből Veszprémbe, 
Szabó István Mihály II. o. altiszt 3680 Szentes
ről Budapestre, Grommer József I. o. vonalfel

vigyázó 231 Dombóvárról Pécsre, Reznák Jó
zsef I. o. vonalfelvigyázó 343 Abaújszántóról 
Kisvárdára.

Lemondott: Lohr János .11. o. tiszt id. 152.
Felmentetett: Kövér Tódor Béla II. o. tiszt 

id. 148.
Elbocsáttatott: Angler József segédellenőr 

528, Szarka Lajos II. o. altiszt 1789.
Nyugdíj azt attak: Jancsó János hivatali

igazgató 5, Szőke Alajos főfelügyelő 177, Nehéz 
András segédtiszt 327, Varga Lajosné sz. Nyi
las Matild segédellenőrnő 148, Fehér Sándorné 
sz. Hovanyovszky Katalin segédellenőrnő 615, 
dr. Szabó Árpádné sz. Almásy Mária segéd
tisztnő 161, Lénárd Irén kezelőnő 285, Paulik 
Mihály I. o. altiszt 160, Riba Mihály I. o. altiszt 
558, Vinczencz Lajos I. o. altiszt 668, Kneitner 
Nándor I. o. altiszt 710, Hochbaum Pál I. o. al
tiszt 767, Flórián Sándor I. o. altiszt 998, Theo- 
dos József I. o. altiszt 1145, Mező József II. o. 
altiszt 1662, Sátor János II. o. altiszt 1875, Ju
hász Lajos I. o. vonalfelvigyázó 40, Ádám Mik
lós gépkocsivezető 74, Horváth III. József ko
csikezelő 79.

Meghaltak: Friedmann Jenő főfelügyelő 99, 
Zilahy Gyula felügyelő, főfelügyelői cím 217. 
Kovács Márton békéscsabai I. o. altiszt 1481, 
Rechner István II. o. altiszt 1806.

Egyéb változások: Heller Béla II. o. tiszt 
179 helyett Heller Béla dr., Havassv Mária se
gédtisztnő 60 helyett Lázár Gézáné, Fenesi Irén 
kezelőnő 159 helyett dr. Karda Mihályné, Tó
biás Zsófia kezelőnő 301 helyett Horváth Kál
mánná, Bősze Julia kezelőnő 354 helyett Szabó 
László Jenőné, Sánta István II. o. altiszt 2122 
helyett vitéz' Sánta István.

Budapest, 1929. évi december hó 3-án.

Meghívó
a M. Kir. Posta Betegségi Biztosító Intézetének 
1929. évi december hó 29-én (vasárnap) délelőtt 
10 órakor a m. kir. postavezérigazgatóság ta
nácstermében tartandó rendes évi közgyűlésre.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány jelentése az intézet 19281 

1929. évi működéséről.
3. Főorvosi jelentés.
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4. Az intézet 1928/1929. évi és a Vörös
kereszt-kórház 1928/1929. évi zárszámadásainak 
és vagyonmérlegeinek, valamint a felügyelő- 
bizottság jelentésének tárgyalása és tájékozta

tás az 1929/1930. évben várható bevételekről és 
kiadásokról.

Budapest, 1929. évi december hó 7-én.
Elnökség.

Kimutatás
a létszámból törölt vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és 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

Pé
cs

G a s p a r i t s  G y ö r g y n é  
s z ü l .  B a z sa i  I l o n a kiadó Gyékényes

1899. Porrog
Bakonynánai 

postamesterré 
neveztetett ki.

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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Az utalványleszámoló hivatal felállításának elhalasz
tása.

A közönséges postautalványforgalom berendezése 
Lengyelországgal.

Külföldi hirlapszolgálat Svédországgal.
Szállítólevelek gyors továbbítása.
A Budapestre szóló csomagoknál a községi fogyasz

tási adó alá eső tartalom tüzetes megjelölése.
Hatóságok, hivatalok, stb. által bérmentetlenül fel

adott csomagküldemények díjazása.
A csomagok szállítása Spanyolországba.
A csomagok szállítása Kanadába.
Külföldről légipostával érkező levélpostai küldemé

nyek légipostái pótdíja.
A Szent István-postabélyegeknck forgalomból való 

kivonása.
Elveszett pecsétnyomó.

_ Tábori postai levelezőlapok és hadisegély felülnvomat- 
tal ellátott zárt levelezőlapok készletének felhasználása.

Táviratlevclforgalom felvétele Lengyelországgal.
=  XLT =  táviratok via P. Q. és via Radio France 

is küldhetők.

A vasútállomásokon elhagyott tárgyak nyomozása ér
dekében váltott táviratok díjkötelezettsége.

Bérelt- és hirlapbeszélgetéseknél engedélyezett kedvez
mények a hágai jóvátételi konferencia tartama alatt.

A magyar-lengyel távbeszélő-forgalom egyes viszony
lataiban folytatott beszélgetések díjának leszállítása.

Távbeszélő-forgalom megnyitása Padova, Verona, Fi
renze, Genova, Torino és Róma olaszországi városokkal, 
valamint Vaticanváros állammal.

Figyelmeztetés az „Eureka“ hangerősítő-lemez alkal
mazásának tilalma tárgyában.

Rádióelőfizetők gyűjtéséért jutalmazás.
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 37.944. számú 

rendeleté a rádión közvetített istentiszteleteknek nyilvá
nos helyiségekben való felvétele tárgyában.

Uj postahivatal megnyitása.
Forgalomközi változások.
Változások az irányítási füzetben.
Uj postaügynökségek megnyitása.
Kinevezés.
Megbízatás.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Az utalványleszámoló hivatal felállításának
elhalasztása.

ad. 20.865.
A P. R. T. 1929. évi 17. számában közzétett 

20.865/1929. X. 1. számú rendelettel az utalvány- 
leszámolás központosítását és ennek folytán a 
m. kir. posta utalványleszámoló hivatalának fel
állítását rendeltem el.

E rendeletben az utalványnaplók beküldési 
határidejének és az utalványszámadások felül
vizsgálatának megváltoztatása iránt is intéz
kedtem.

Közbejött akadályok miatt a m. kir. posta 
utalványleszámoló hivatalának felállítását bi
zonytalan időre elhalasztóm. Ezzel kapcsolat
ban elrendelem, hogy az utalványszámadásokat, 
úgy, mint eddig is, további intézkedésig a most 
érvényben lévő rendelkezések szerint a posta- 
igazgatóságok vizsgálják felül és kezéljék, a

postahivatalok pedig az utalványszámadásokat 
ugyancsak az eddig érvényben volt határidőben 
zárják le és küldjék be felettes igazgatóságaik
hoz.

Budapest, 1929. évi december hó 17-én

A közönséges postautalványforgalom beren
dezése Lengyelországgal.

47.311.
Lengyelországgal 1930. január hó 1-től 

kezdve a közönséges postautalványforgalom 
megnyílik.

Egy utalvánnyal küldhető legmagasabb ösz- 
szeg Magyarországból Lengyelországba 1000 
zloty, az ellenkező irányban 650 pengő.

Közönséges postautalványok Lengyelor
szágnak bármely postahivatalához küldhetők s 
viszont bármely postahivatalánál is feladhatók.
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Express-kézbesítés és kifizetési értesítés 
kérhető.

A távirati utalványforgalom, valamint az 
utánvételes és megbízási forgalom Lengyelor
szággal egyelőre még szünetel.

A hivatalok jegyezzék elő a rendeletet a 
Kivonatos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és 
Rádió-díjszabás 33. oldalán „Utalványforgalom 
a következő országokkal van” című kimutatás
ban.

Budapest, 1929. évi december hó 4-én.

Külföldi hirlapszolgálat Svédországgal.
40.958.

A külföldi hírlapszolgálatot 1930. évi január 
hó 1-től Svédországgal berendezem.

A posta útján előfizetett hírlapok és folyó
iratok előfizetési díjainál, az említett időponttól 
kezdve, Svédországra nézve a következő átszá
mítási kulcsot állapítom meg:

1 svéd korona = 1 P 55 fillér.
Jegyezzék elő ezt a postahivatalok a P. R. 

T. 1927. évi 24. számában megjelent 21.428. sz. 
rendeletnél.

Budapest, 1929. évi december hó 5-én.

Szállítólevelek gyors továbbítása.
50.213.

A karácsonyi ünnepek alkalmával várható 
nagyobb forgalomra való tekintettel, felhívom 
a hivatalok figyelmét a P. R. T. 1928. évi 46. szá
mában a szállítólevelek gyors továbbítása tár
gyában közzétett 50.598. számú rendelet intéz
kedéseire.

A hivatalvezetők a hivatal érdekelt osztá
lyainál ez ügyben megfelelően intézkedjenek.

Budapest, 1929. évi december hó 18-án.

A Budapestre szóló csomagoknál a községi 
fogyasztási adó alá eső tartalom tüzetes meg

jelölése.
ad. 48.630.

A karácsonyi ünnepek előtt várható erő
sebb forgalomra való tekintettel felhívom a hi
vatalok figyelmét a P. R. T. múlt évi 46. számá

ban megjelent 50.597. számú rendeletre, mely
nek értelmében a Budapestre szóló csomagok
nál, ha azokban községi fogyasztási adó alá eső 
tárgyat küldenek, a tartalmat tüzetesen meg 
kell jelölni.

A hivatalvezetők az érdekelt felvételi osz
tálynál a fent idézett rendelet határozmányait 
újból hirdessék ki és hassanak oda, hogy azok
nak a csomagok felvétele alkalmával érvényt is 
szerezzenek.

Budapest, 1929. évi december hó 12-én.

Hatóságok, hivatalok stb. által bérmentetlenül 
feladott csomagküldemények díjazása.

47.895.
Az állami és törvényhatósági hatóságok, 

hivatalok és hivatalos közegek, valamint az egy
házi hatóságok, hivatalok és szervek a belföldi 
forgalomban egymás között váltott csomagkül
deményeiket bérmentetlenül is feladhatják. Ez 
esetben a P. Ü. Sz. 52. §. 2. pontjában foglaltak
hoz hasonlóan a címzett hatóság a szállítási díj 
és a mellékműveletek fejében ugyanazt az ösz- 
szeget tartozik leróni, mint amely bérmentesítés 
esetén a feladótól szedetett volna.

Budapest, 1929. évi december hó 9-én.

A csomagok szállítása Spanyolországba. 
48.100.

1. Értesítem a hivatalokat, hogy ezentúl a 
Spanyolországba szóló nagyobb súlyú csomagok 
a Csomagdíjszabás 132. oldalán feltüntetett 111. 
útirányban a német helyett közvetlen svájci köz
vetítéssel szállíthatók.

A hivatalok ezért a Csomagdíjszabás fent- 
idézett helyén az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

III. 1. hasábban „Német szállítók útján” he
lyett írják: „Svájci szállítók útján”, a 2. hasáb
ban az eddigi adatok helyébe: „Auszt., Svájc”; 
a 4. hasábban a díjak a következők:

Súly Barcelonába A többi
vasúti állomásra

1 kg-ig 8.05 11.75
5 kg-ig 8.80 12.50

10 kg-ig 12.25 16.05
15 kg-ig 16.45 28.75
20 kg-ig 19.95 35.65
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a 6. hasábban „5 f”; a 7. hasáb 4. és 5. sorában 
az idézőjel közé írt szöveg helyébe írják: „pár 
Gondrand Fréres S. A. — Bálé 17.’ és azon
kívül a következőket: „Dijj. ill, Dijj. vám., 
Visszav., Címv., Tértiv.”

A szállítólevélhez francia, spanyol vagy an
gol nyelvű számlát vagy másolatot és — a spa
nyol vámtarifában „C -vei jelölt áruknál, ha a 
csomag súlya 10 kg-nál nagyobb, — a spanyol 
konzul által hitelesített származási bizonyít
ványt kell csatolni. Kézbesíthetlenség esetén 
a csomagot terhelő vámdíjat, fekbért, térti por
tót, stb. a feladó tartozik viselni.”

2. Közlöm továbbá a hivatalokkal, hogy a 
svájci igazgatás a csomagdíjszabás 131. oldalán 
a II. alatt] feltüntetett útirányban a Messageries- 
Anglo-Suisses társaság közvetítésével Spanyol 
országba küldött csomagoknál az utánvételi 
szolgálatot is vállalja. Az utánvételi összeget 
pengőértékben kell kifejezni, a megengedhető 
legnagyobb összeg 1200 pengő, s azt úgy a szál
lítólevélen, mint a csomagon úgy kell feltün
tetni, mintha a csomag Svájcba szólana. A visz- 
szaérkező utánvételi utalványokat tehát a svájci 
érdekelt hivatal vételezi be és küldi a csomag 
feladási helyére.

A hivatalok tehát a Csomagdíjszabás 131. 
oldalán a II. útiránynál a 7. hasábba írják be: 
„Utánv., 1200 P. Az utánvételi összeget pengő- 
értékben kell feltüntetni.”

Budapest, 1929. évi december hó 9-én.

A csomagok szállítása Kanadába.
50.011.

Értesítem a hivatalokat, hogy a „Messageries 
Anglo-Suisses” szállítótársaság a Kanadába 
szóló csomagok díjszabását megváltoztatta.

A hivatalok a Csomagdíjszabás 92—94. ol
dalain a „Kanada, IV.” alatti adatok helyébe ra
gasszák be a csatolt fedőlapot.

Megjegyzem, hogy a M. A. S. útján Kana
dába küldött csomagoknál is — mint a fenti 
48.100 sz. rendelet szerint a Spanyolországba 
szólóknál, — a svájci postaigazgatás vállalja az 
utánvételi szolgálat közvetítését. A visszaérkező 
utánvételi utalványokat tehát az érdekelt svájci 
hivatal vételezi be és küldi a csomag feladási 
helyére.

Budapest, 1929. évi december hó 17-én.

Külföldről légipostával érkező levélpostai kül
demények légipostái pótdíja.

ad 46.856.
A P. R. T. 1929—5. számában közölt 5.585. 

sz. rendelettel kiadott B) kimutatást egészítsék 
ki a hivatalok az alábbiak szerint:

3. folyószám, Am. Egyesült-Államok: a 2. 
hasábba írják: „(cent)”; a 3.-ba „unciánként”; a
4. és 5.-be írjanak !)) jelt és írják a kimutatás al- 

j ján: ,,9) Am. Egyesült-Államokból eredő külde
ményeknél a légipostái pótdíj a légi szállítás 
mérve szerint különböző:

a) csak a feladási helytől az amerikai ki
cserélőhivatalig való légiszállítás után: tekintet 
nélkül a küldeményfajra, az első unciáért 4 cent, 
minden további unciáért 8 cent;

b) ha a küldeményt csak Londontól vagy 
Franciaországtól kezdve szállítják légi postán: 
unciánként 6 cent;

c) ha a szállítás úgy Amerikában, mint 
Európában légi úton történik, akkor az a) és b) 
alatti díjak együttesen járnak.”

18. Irak: a 2. hasábba írják: „(unna)”; a
3.-ba: „10 g-ként”; a 4.-be: „3”; az 5.-be: „1”.

35. Olaszország: a 2. hasábba írják: „cen- 
tesimi)”; a 3.-ba: „20 g-ként”; a 4.-be: „levél 10) 
120”; az 5.-be: „120”. A kimutatás alján írják: 
,,10) Olaszországból levél, levelezőlap, képeslap, 
névjegy, könyvmegrendelőlap: 20 g-ként 1 líra 
20 centisimi; üzleti papír, nyomtatvány és áru
minta: 50 g-ként 2 líra.”

Budapest, 1929. évi december hó 9-én.

A Szent István postabélyegeknek forgalomból 
való kivonása.

49.437.
Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a 

folyó évi augusztus havában (P. R. T. folyó évi 
27-ik számában közzétett 28.696 1929. számú 
rendelettel) forgalomba bocsátott 8, 16 és 32 fil
léres Szent István-bélyegek 1929. év végével a 
forgalomból végleg kivonatnak s azokat 1930. 
év január hó 1-től kezdve bérmentesítésre fel
használni nem lehet.

A közönség birtokában esetleg megmaradt 
ilyen bélyegeket a postahivatalok 1930. év ja
nuár hó végéig kötelesek díjmentesen más for
galomban maradó postabélyegre becserélni.

A továbbiakra nézve a feníidézett rende
letben foglaltak a mérvadók.
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A postahivatalok a rendeletre a közönsé
get megfelelően figyelmeztessék.

Egyben közlöm, hogy a folyó évben kibo
csátott Szent István-bélyegekből a következő 
mennyiség készült: 6,062.800 darab 8 filléres,
3,868.000 darab 16 filléres és 590.000 darab 32 
filléres.

Budapest, 1929. évi december hó 17-én.

Elveszett pecsétnyomó.
48.302.

A Nyíregyháza—Dombrád között közle
kedő 134. számú kalauzposta „Kp. Nyíregyháza 
—Dombrád között” feliratú pecsétnyomója el
veszett.

Ennek pótlására nevezett kalauzpóstát „A” 
albetűvel készült új pecsétnyomóval láttam el.

Felhívom a postahivatalokat, hogy abban 
az esetben, ha az elveszett pecsétnyomó lenyo
matával ellátott bármely küldemény vagy ok
mány kerül kezelésük alá, azt a tényállás be
jelentése mellett előttes postaigazgatásukhoz 
terjesszék fel.

Budapest, 1929. évi december hó 17-én.

Tábori postai levelezőlapok és hadisegély felül- 
nyomattal ellátott zárt levelezőlapok készleté 

nek felhasználása.
30.284.

Felhívom a postahivatalokat, hogy hivata
los levelezés céljaira a m. kir. posta központi 
anyagraktárában még mindig nagy mennyiség
ben készletben levő vörösszínű tábori postai 
levelezőlapokat, továbbá a háború alatt forga
lomban volt ú. n. hadisegély zárt levelezőlapo
kat használják fel.

Úgy a tábori postai levelezőlapokat, mint 
a zártlevelezőlapokat nyomtatványok módjára 
kell megrendelni. De amíg a tábori postai leve
lezőlapokat minden postahivatal, addig a zárt- 
levelezőlapokat csak a kincstári postahivatalok 
rendelhetik.

Mindkét nyomtatványra használatkor a 
„Postaszolgálati ügy’ záradékot kell alkalmazni.

Budapest, 1929. évi december hó 10-én.

Táviratlevélforgalom felvétele Lengyel- 
országgal.

48.(XK>.
1930. január hó 1-től kezdve táviratlevelek 

a T. Ü. Sz. 59. §-ában közölt feltételek mellett 
Magyarország és Lengyelország közt is vált
hatók.

A hivataloknak a változást a Táviró-Díj-. 
szabásban előjegyezniük nem kell, mert abból 
új kiadás jelenik meg.

A forgalom megnyitása azonban a „Kivo
natos Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádió- 
Díjszabás” 87. és 92. oldalain előjegyzendő.

A T. Ü. Sz. 96. oldalán az 59. §. 1. pontjá
ban „Németországba” elé „Lengyelországba” 
szót kell szúrni.

Budapest, 1929. évi december hó 7-én.

— XLT — táviratok via P. Q. és via Radio 
France is küldhetők.

49.463.
Egyrészről Magyarország, másrészről mind

azon amerikai országok között, amelyekkel 
XLT táviratok via Western Union is küldhetők, 
a P. R. T. folyó évi 46. számában közzétett
46.264. sz. rendeletben közölt feltételek mellett 
és a rendelethez csatolt díjtáblázat első útirány 
hasábjában felsorolt díjakért karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok (XLT) via PQ és via 
Radio France is küldhetők.

A hivatalok a P. R. T. folyó évi 46. számához 
csatolt díjtáblázatot ennek megfelelően egé
szítsék ki.

Budapest, 1929. évi december hó 14-én.

A vasútállomásokon elhagyott tárgyak nyo
mozása érdekében váltott táviratok díjköte

lezettsége.
49.285.

A vasútállomásokon elhagyott tárgyak nyo
mozása érdekében a vasútállomások között 
vasúti vezetékeken váltott belföldi táviratok díj- 
mentességét megszüntetem.

A postahivatalok ezt a rendeletemet a T. 
Ü. Sz. 33. §. 5. d) pontjánál jegyezzék elő, ille-
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tőleg az idézett pont második mondatát (a vas
útállomásokon .....................díjmentesek) teljes
egészében töröljék.

Budapest, 1929. évi december hó 14-én.

Bérelt és hirlapbeszélgetéseknél engedélyezett 
kedvezmények a hágai jóvátételi konferencia 

tartama alatt.
49.041.

A hágai jóvátételi kormánykonferencia 
1930. évi január havában tartandó üléseinek 
tartama alatt egyrészről a magyar távbeszélő
központok, másrészről .Hága között beszélgeté
sekre bérlet úgy az erős-, mint a gyengefor
galmú órákban napokra is köthető. A bérlet leg
kisebb tartama 10 nap.

A bérlet díja az erősforgalimú órákban az 
erősforgalmú órákban folytatott közönséges 
beszélgetés díjának a háromszorosa, a gyenge- 
forgalmú órákban pedig az erősforgalmú órák
ban folytatott közönséges beszélgetés díjának 
a fele, annyiszor számítva a megfelelő havi bér
leti díjnak 3/:,0-ad részét, ahány napra a bérle
tet kötik.

Budapest, 1929. évi december hó 14-én.

A magyar-lengyel távbeszélő forgalom egyes 
viszonylataiban folytatott beszélgetések díjá

nak leszállítása.
48.507.

Egyrészről Budapest, Debrecen és Miskolc, 
másrészről Lwów (Lemberg) és Przemysl kö
zött, valamint Sárospatak és Lwow között foly
tatott beszélgetéseket ezentúl az eddigi irá
nyítás (Budapest- Moravska Ostrava) he
lyett a Budapest Miskolc Sátoraljaújhely 
Munkacevo áramkörön (Munkacevo Stryj) 
kell iránytíani. Az új irányítás következtében 
a felsorolt viszonylatokban a díj 6 1* 15 f. he
lyett 5 P 45 f. lesz.

A hivatalok a változást a Távbeszélő-Díj
szabásban jegyezzék elő.

Budapest, 1929. évi december hó 11-én.

Távbeszélő forgalom megnyitása Padova, Ve
rona, Firenze, Genova, Torino és Róma olasz- 
országi városokkal, valamint Vaticanváros 

állammal.
49.039.

Egyrészről az összes magyar távbeszélő- 
központok, másrészről az olaszországi Padova, 
Verona, Firenze, Genova, Torino és Róma kö
zött, úgyszintén a Vaticanváros állammal a táv
beszélőforgalom megnyílt.

A háromperces beszélgetés díja Padova és 
Veronával való forgalomban 6 pengő 40 fillér, 
Firenze, Genova és Torinóval 12 pengő 45 fillér, 
Rómával 14 pengő 15 fillér, Vaticanváros ál
lammal pedig 15 pengő 25 fillér.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabást a 22. 
oldalon, a Kivonatos Posta-, Távíró-, Távbe- 

j szélő- és Rádió-Díjszabást pedig a 109. oldalon 
Olaszországnál az új viszonylat adataival egé
szítsék ki.

Budapest, 1929. évi december hó 12-én.

Figyelmeztetés az „Eureka“ hangerősítő lemez 
alkalmazásának tilalma tárgyában.

40.071.
Tudomásomra jutott, hogy egyes ügynökök 

úgy a budapesti, mint a vidéki távbeszélő előfi
zetőknél a budapesti m. kir. postaigazgatóság 
írásbeli engedélyére való hivatkozással, 
„EUREKA” benyomattal ellátott ú. n. hang
erősítőlemezeket terjesztenek és szerelnek fel 
a távbeszélőkészülékek hallgatóira. Ezek a le
mezek a szerzett tapasztalatok szerint nem
csak, hogy nem javítják meg a beszélgetések 
érthetőségét, hanem üzemzavarokat is okoznak.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy az 
„EUREKA” hangerősítőlemezek terjesztésére 
s azoknak az előfizetői állomások készülékein 
való felszerelésére a m. kir. posta részéről senki 
sem kapott engedélyt.

A hivatalok erre a távbeszélőelőfizetők fi
gyelmét alkalmas módon hívják fel, utalással 
arra, hogy a „Távbeszélőüzleti Szabályzat” 17. 
§-ának 3. pontja, valamint a 34. §. 3. g) pontja 
szerint az állomás felmondás nélkül való azon
nali leszerelésének terhe alatt kifejezetten 
tiltva van az, hogy a m. kir. posta tulajdoná
ban vagy fenntartásában levő előfizetői állomá
sokon a m. kir. posta alkalmazottain kívül má
sok bárminemű változtatást végezzenek.

Budapest, 1929. évi december hó 12-én.
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Rádióelőfizetök gyűjtéséért jutalmazás.
47.010.

A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. 
5000 P jutalmat ajánlott fel azoknak a postai 
alkalmazottaknak, kik folyó évi december hó 
1-jétől kezdődőleg 1930. évi február hó végéig 
terjedő időben a lakosság számarányához ké
pest a legtöbb, de legalább 10 rádióelőfizetőt 
gyűjtöttek, vagy a rádió elterjedése érdekében 
egyéb módon hathatós propagandát fejtettek ki.

A felajánlott összegből egy 300, három 200, 
hat 100, harminc 50 és száz 20 pengős, összesen 
tehát száznegyven jutalmat osztok szét azok 
között a postai alkalmazottak között, akik a ju
talom elnyerésére pályáznak, illetőleg, akiket a 
kitűzött jutalom valamelyikére érdemesnek ta
lálok.

A pályázatokat a hivatalok a múlt évi P. 
R. T. 46. számában közzétett 50.296. sz. rende- 
letemben szabályozott módon 1930. évi március 
hó 10-éig terjesszék fel előtte« igazgatóságuk
hoz, az igazgatóságok pedig ugyancsak a fenti 
rendeletéin értelmében összeállítandó kimuta- 
tatás felterjesztése mellett 1930. évi március hó 
végéig tegyenek a pályázatok eredményéről 
hozzám jelentést.

A jutalomra érdemesnek talált alkalmazot
tak neveit a Posta Rendeletek Tárában annak
idején közzéteszem.

Budapest, 1929. évi december hó 8-án.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 37-944. 
számú rendelete a rádión közvetített istentisz
teleteknek nyilvános helyiségekben való fel

vétele tárgyában.
37.944.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter az 
1925. évi IX. te. 24. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a fémvezeték nélkül vagy fémvezetéken 
nagyváltakozás-számú áramok segítségével mű* 
ködő (rádió-) táviró-, távbeszélő1 és villamos jelző- 
berendezésekről, valamint az ilyen berendezé
sekhez szükséges készülékek és alkotórészek 
előállításának és forgalombahozatalának sza
bályozása tárgyában 9.557/1927. K. M. sz. alatt 
kibocsátott, a Budapesti Közlöny 1927. évi áp
rilis hó 22. napján megjelent 90. számában ki
hirdetett rendelet 13. §-ának kiegészítéseként a 
következőkét rendeli:

1 . § •

A rádióhírmondó állomások útján közvetí
tett istentiszteleteket, szentbeszédeket és a val
lási szertartásokkal összefüggő egyéb közvetíté
seket kocsmákban, kávéházakban, vendéglők
ben, mulatóhelyeken és ezekhez hasonló üzle
tekben és helyiségekben felszerelt rádióberen
dezéseken felvenni tilos!

2. § .

A fenti rendelkezés megszegése, ameny- 
nyiben a cselekmény súlyosabb büntető, ren
delkezés alá nem esik — a 9.557/1927. K. M. sz. 
rendelet 68. §-a értelmében két hónapig ter
jedhető elzárással és 20 pengőtől 240 pengőig 
terjedhető pénzbüntetéssél büntetendő kihágás.

Az e szakaszban meghatározott kihágás 
miatt az eljárás a közigazgatási hatóságoknak, 
mint rendőri büntetőbíróságoknak, az állami 
rendőrség működése területén pedig a m. kir. 
állami rendőrségnek hatáskörébe tartozik. 
Harmadik fokon a kereskedelemügyi miniszter 
jár el.

3. §■
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép 

életbe.
Felhívom a postahivatalokat, hogy a fenti 

rendeletemet az 1927. P. R. T. 20. számában 
közzétett rádiórendelet 13. és 68. §-ainál je
gyezzék elő.

Budapest, 1929. évi december hó 3-án.

Uj postahivatal megnyitása
46.981.

Margittaszigeten (O Mohács, Baranya vár
megye, mohácsi járás) a szigetnek Belsöriha. 
Homorúd, Kanda, Külsőriha, Sárhát és Sáros 
elnevezésű részeire kiterjedő forgalmi körrel 
,,Mohács 3 (Margittasziget)” elnevezéssel no
vember hó 15-én új postahivatal nyílt meg.

Díjnégyszögszáma: 1.142, utalványjelző
száma: 5.414.

A hivatalok a változást a Helységnévtár
ban Mohácsnál s a felsorolt helyneveknél ve
zessék át, a Postahivatalok és Postaügynöksé
gek Névsorába, valamint az Irányítási Füzetbe 
pedig'„5.414, 1.142, „Mohács 3 (Margittasziget)”. 
Baranya, Pécs. Villány mm «n Mohács, Mo-



Melléklet a P. R. T, 1929—49. számában közölt 50.011. sz. rendelethez.

Fedőlap a Csomagdíjszabás 93. oldalához.
1 2 3 1 4 1 5 6 7

Kanada ( f o l y t . ) 1 s z á l l . ,  3  c s .
IV. A  „Messageries A u s z t r i a , / 5 85 1 0 0  c m . ;  1 0  k g . - i g  4 0  d m * ,  1 0

Anglo Suisses“ S v á  j c
5 12 10

k g . - o n  f e l ü l  6 0  d m 3.
Térj. ( 1 0  k g . - l g  8 0  d m 3. 1 0

s z á l l í t ó  t á r s a s á g ( B a s e l  1 7 ) , k g . - o n  f e l ü l  1 2 0  d m 3- n é l  n a -
ú t j á n 1) M .  A .  S . 6 8 17 50 g y o b b  n e m  l e h e t .

a) M o n t r e a l - b a F r a n c i a
1 0 22 55 }56Ö0 3  f

Tértiv. n e m  k é r h e t ő .
Utánv. 1120 P. A z  u t á n v é t e t i

( H a v r e ) ö s s z e g e t  p e n g ő  é r t é k b e n  k e l l
N b r i t . 1 2 26 25 f e l t ü n t e t n i .

( S o u t h a m p )
15 29 60

*) Ú g y  a  c s o m a g r a ,  m i n t  .a  
s z á l í t ó l e v é l r e  „ P a r  B a s e l

v .  B e l g i u m 1 7 —M „  A . S . “ m e g j e g y z é s t
( A w e r s ) 2 0 33 85 k e l l  í r n i .

M i n d e n  k ü l d e m é n y h e z  a z  á r ú

•
é r t é k é t  é s  s z á r m a z á s á t  p o n 
t o s a n  f e l t ü n t e t ő ,  a l á í r t  s z á m 
l á t  3  p é l d á n y b a n  k e l l  c s a 

t o l n i .
b) O t t a w a ,  Q u e b e c / 5 85 V á m i l l e t é k e t  é s  a z  e l v á m o -

é s  T o r o n t o - b a
5 12 10

l á s  k ö l t s é g e i t  a  c í m z e t t ő l  
s z e d i k  b e .

H a  a  c s o m a g  n e m  k é z b e s í t -
6  8 22

26
— h e t ő :  a  f e l a d ó t  é r t e s í t i k .  

B a n k j e g y e k  a  s z á l l í t á s b ó l  k i -
1 0

1 2

1 5

45

70

40

\ 5 6 0 0 3  f z á r v a .
A r a n y -  é s  e z ü s t  é r m é k b e n ,  

f e l d o l g o z v a  v a g y  r u d a k b a n ;  
p l a t i n a - ,  a r a n y -  v a g y  e z ü s l -  
ó r á k  é s  ó r a a l k a t r é s z e k „ 
d r á g a k ö v e k ,  é k s z e r e k ,  é r -

30

32

2 0 38 35 t é k p a p i r o k  é s  s z e l v é n y e k
t e l j e s  é f t é k n y i l v á n í t á s  m e l 
l e t t  a d a n d ó k  f e l .

c )  A  t ö b b i  h e l y r e

P o s t a b é l y e g e k e t  c s a k  3 0 0  
f r a n k  é r t é k i g  l e h e t  f e l a d n i  s

JJ 1 5

12

85 e z e k é r t  c s a k  a  t e l j e s  k ü l d e 
m é n y  e l v e s z é s e  e s e t é n  a d -

5

6*8

10 h a t ó  k á r t é r í t é s .
* M o n t r e a l - i g  b é r m e n t e s í t v e .17 50*

y5 6 0 0

T o v á b b i  d í j a k a t  a  c í m z e t 
t ő l  s z e d i k  b e .  F e l a d ó  a  M o n -221 0

1 2

55*

25*
3  f t r e a l o n  t ú l  v a l ó  s z á l l í t á s é r t  

j á r ó  d í j a k a t  m a g á r a  i s  v á l 
l a l h a t j a ,  h a  „ B u l l e t i n  d e s  
f r a i s  d e  t r a n s p o r t “  f e l í r á s a  

d í j j e g y z é k e t  c s a t o l .

26

1 5 29 60*

2 0 33 85*





IS. sz á m ,

h á cs ............. ”, illetve „Mohács 3 (Margitta$zi-
get), IV. Baranya, P., V., Villány—Mohács,
Mohács” adatokkal betűsorban jegyezzék be.

( Budapest, 1929. évi december hó 2-án.*

Forgalomköri változások.
48.997.

Bányatelep óó Rózsaszentmárton (64. 1.) u. 
t. ezentúl Szűcsi.

Csonkástanya óó Szűcsi (89. 1.) u. t. ezen
túl Szűcsi.

Döbörhegy kk. (96. 1.) ü. t. ezentúl
Szarvaskend.

Döröske kk. (97. 1.) u. t. ezentúl Szarvas- 
kend.

Gerse kk. (120. 1.), Gersei major óó Gerse 
(120. 1.) és Gizellamajor óó Gerse (120. 1.) u .t. 
ezentúl Szarvaskend.

Gizellatelep óó Visegrád (120. 1.) neve 
„Horthy Miklós-telep” névre változtattatott 
meg.

Halastó kk. (128. 1.) ezentúl u. t. Szarvas- 
kend.

Hársospuszta óó Gerse (131. 1.) u. t. ezen
túl Szarvaskend.

Hirschenhauser major óó Döbörhegy (135. 
1.) ezentúl u. t. Szarvaskend.

Karátföld kk. (151. 1.) ezentúl u. t. Szarvas
kend.

Kistanya óó Szűcsi (166. 1.) ezentúl u. t. 
Szűcsi.

Külsődöbörhegy óó Döbörhegy (178. 1.)
ezentúl u. t. Szarvaskend.

Lőrinte óó Kolontár (185. 1.) ezentúl u. t. 
Devecser.

Nádasd kk. (201. 1.) ezentúl 
Nagymizdó kk. (207. 1.) ezentúl u. t.

Szarvaskend.
Ólad postaügynökség (217. 1.) a pályaudvar

ról a hasonló nevű községbe helyeztetett.
Rózsaszentmárton nk. (243. 1.) ezentúl u. t. 

Szűcsi.
Sárfimizdó kk. (246. 1.) ezentúl u. t. Szarvas

kend.
Szálláshelyi major O Gerse (256. 1.) ezen

túl u. t. Szarvaskend.
Szarvaskend kk. (258. 1.) ezentúl (|)£3 
Szarvaskendi major óó Döbörhegy (258. 1.) 

ezentúl u. t. Szarvaskend.
Szűcsi nk. (270. 1.) ezentúl (§ )£3  

Világostanya óó Rózsaszentmárton (297. 1.) 
ezentúl u. t. Szűcsi.

Vizváritanya és Vizvárkislapos óó Rózsa
szentmárton (299. 1.) ezentúl u. t. Szűcsi.

Budapest, 1929. évi december hó 12-én.

Változások az irányítási füzetben.

49.131.

A P. R. Tára múlt évi 29. számában közölt
24.214. számú rendelettel rendszeresített „Irá
nyítási füzet” című segédkönyvben beállott vál
tozásokat tudomás, keresztülvezetés és a helyes 
irányítás iránti intézkedés céljából az alábbi ki* 

I mutatásban közlöm:

Hivatal, ügynökség

H
án

ya
di

k 
j 

ro
va

tb
an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Alsóörs 7 47—, 47 —

Bácsalmás Bácsalmás—Csikcria Baja—Csikcria

Bácsalmási szöllők 6 Bácsalmás—Csikória Baja—Csikcria

Balatonfürcd 7 Veszpr. 1/gk. —

Balf 7
\

57 58
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I

IS . szá m .

Hivatal, ügynökség

H
án

ya
di

k
ro

va
tb

an

T ö r 1 e n d ő B e í r a n d ó

Cscsztreg 7

7

— 85 elé 86 (XI1/1—11/28), 85 után 
(III/l—XI/30)

Enying — Veszpr. 1. után gk.

l'clsöörs 7 Összes adat Alsóörs

Győrvár 7 23, 23 24

Kondoros 7 1. 28. 7832 v. után (7932, 1. 28) 7837/ 
7932 v.

Lakytelek 7 — 194 a 260 után írandó.

Makó 7 123 után 123 123 után 1. 76—1. Bp. 62./S432 v., 
123

Mohács 3. 7 — Mohács 1.

Nagykanizsa 2. 7
212 v. helyett 8, S. helyett Sopr. 

1., P. helyett Pécs, Í. 24 után 
Sopr. 1 és 2.

Ólad 7 —
Szombh. 2 után beírandó 6160 v., 

1. Bp. 72 után beírandó 1802/ 
6154 v.,

Páhi 7 — 18.

Pápa te.szer 7 106 elé 106

Szentgyörgy völgy 7 83, Lenti Csesztreg

VeszpVéYrv 3. í Összes adat
110, 109, Veszpr. 1 /gk., 1. Bp. 

72—1. Szfvár 2./1802 v., Veszpr. 
l./gk., 82, 110, 109, 82, 226,

Zajabaksa 7 — Lenti elé 86 (XII/1—11/28)

Budapest, 1929. évi december hó 10-én.

Uj postaügynökségek megnyitása.
49.013.

Bókaháza községben (Zala vra.) a községre 
és Zalaújfalu pusztára kiterjedő forgalmi kör
rel, új postaügynökség lépett életbe, mely a 
Keszthely- Tűrje 223. számú kalauzpostával 
áll rovatolási összeköttetésben.

Ehhez képest Bókaháza ezentúl ISI- Eh. 
Keszthely, Keszthely Tűrje, díj-
négyszögszáma 908., postáig. Pécs.

Zalahaláp községben (Zala vm.) a község
re, Bazaltbányátelepre (Kolónia), Ódörögd, Üj- 
dörögd és Pusztadörögd pusztákra kiterjedő 
forgalmi körrel új postaügynökség, lépett 
életbe, mely a tapolcai postahivatallal áll rova
tolási összeköttetésben.

Ehhez képest Zalahaláp ezentúl S Í Eh. 
Tapolca, Budapest tm"1 ~ m  Keszthely, Ta
polca ............. díjnégyszögszáma 582, postáig.
Pécs.
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Heves vármegyében, Tiszafüred községhez 
tartozó Pusztakócson, Gyöngytanya székhely
ivel Kócspuszta elnevezéssel új postaügynökség 
lépett életbe, mely a tiszafüredi postahivatallal 
áll rovatolási összeköttetésben.

Ehhez képest Pusztakócs ezentúl i^ifKócs- 
puszta) Eh. Tiszafüred, Debrecen 
Füzesabony, díjnégyszögszáma 637, postáig. 
Debrecen, IX/1.

A Helységnévtár, a Postahivatalok és Pos
taügynökségek Névsora, valamint az Irányítási 
füzet adatai megfelelően helyesbítendők.

Az Irányítási füzet 5-ik hasábjába Bóka
háza és Zalahaláp ügynökségeknél VI., Kócs- 
pusztánál II. írandó.

Budapest, 1929. évi december hó 12-én.

Kinevezés.
50.160.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a posta fogalmazási szakába tar
tozó tisztviselők létszámában dr. Szabó Domo-

kos postafőigazgatói címmel felruházott posta
igazgatót postafőigazgatóvá az V. fizetési osz
tályba és Fábián Jenő postaigazgatói címmel 
felruházott postatanácsost postaigazgatóvá a 
VI. fizetési osztályba, továbbá a posta forgalmi 
szakába tartozó tisztviselők létszámában Hor
váth József, Lenk Antal és Gaár Ferenc posta- 
főfelügyelőket postahivatali igazgatókká a VI. 
fizetési osztályba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1929. évi december hó II. 
napján.

Horthy s. k.
Búd János s. k.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra, szerződés mellett. 

48.736.'
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Csonkahegyhát P Zala 276
*)

— N agylengyel 5.7 gyalog 1 -szer

*) A szállítást a község lá tja  cl.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
valamint a foglalkozást (állást), illetve nyug
díjas állapotot igazoló okmányokkal felszerelve

a pécsi postaigazgatósághoz az 1930. évi január 
hó 10-ig nyújtandók be. Az általános feltétele
ket 1. a P. R. Tára 1924. évi 1. számában.

Budapest, 1929. évi december hó 10 én.

Meg'oízaíás.
48.480.

A Lipót automata távbeszélőközpont veze
tésével Füves Dezső postaműszáki tanácsos bí
zatott meg.

Budapest, 1929. évi december hó 12-én.
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M limitálás
a létszámból törült vagy a postaszolgálatból kizárt postakiadók, kiadójelöltek és hivatali

kisegítők személyi adatairól.

Po
st

ai
ga

zg
at

ó
sá

gi
 k

er
ül

et
. A létszámból törölt (kizárt) egyén

A létszámból való 
törlés oka

■
n e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb

re
ce

n

özv. Zeller Jenőné kiadó Szepsi
1886. Fábiánháza Postamesterré 

neveztetett ki

D
eb

re
ce

n

Sarkadi Nagy 
Sándorné kiadó Bodrogmező

1907. Nyírlugos Lemondás

So
pr

on

Kancsal Sándor kiadó Baltavár
1907. Vasvár Bizalomvesztés

So
pr

on

-------------

Kovács Amália

..

kiadó Győrszemere
1892.

Mosonszent- 
• miklós

Papkeszi-i 
postamesterré 
neveztetett ki

D
eb

re
ce

n

Csermely Lászlóné 
sz. Köröm Margit kiadó Siklós

1905. Lillafüred Postamesterré 
neveztetett ki.

Sz
eg

ed

Bakos Erzsébet kiadó Báránd
1895. Füzesgyarmat Saját kérelmére

Sz
eg

ed

Páll Irma kiadó Békés
1899. Vésztő Meghalt

Pé
cs Kincses László kiadó Dombóvár

1899. Tab
Felsősegesdi 

postamesterré 
neveztetett ki

<X)o'0>CU Wenk Mária kiadó Zomba
1899. Zomba

Több mint fél év 
óta alkalmazást 

nem vállalt
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Betöltendő kiadói állások.
Az abaújszántói postahivatal többévi gya

korlattal bíró, pénztárkezelésben teljesen jártas 
kiadónőt keres január elsejére. Csakis perfekt 
pénztárkezelő kiadónők ajánlatát kérem.

Január elsejére keres a jászszentlászlói II. 
oszt. postahivatal olyan kiadót vagy kiadónőt, 
ki a postának minden ágában jártas, helyette
sítést is képes vállalni. Az állás lehet állandó, 
esetleg csak 1—2 hónapi helyettesítést vállalva.

Mindhárom szakban jártas kiadónőt keres 
a szőregi postahivatal azonnali belépéssel, ál
landó alkalmazásra. Fizetés megegyezés szerint.

A Kemecse Szabolcs megyei I. oszt. posta- 
hivatal szép írással, jó távirász kiadónőt keres.

Kiadói állást keresnek.
Gyakorlott kiadónő, árva leány, állandó 

alkalmazást vállal, ahol otthont talál. Szíves 
megkeresést kér „Kiadónő” Mezőkeresztes.

Kezdő kiadónő alkalmazást keres azonnal- 
ra. Címem: „Kiadónő” Cirák, Sopron megye.

Kiadónő állást keres. Schmidt Margit, Kis
pest, Toldy-u. 18.

Mindenben teljes jártassággal bíró kiadónő 
január elsejére alkalmazást vállal. Szíves meg
keresést kér fizetés és feltételek megjelölésé
vel, Meszleny Irén, Kápolnásnyék, Fejér megye.

Mindhárom szakban jártas kiadó szíves 
megkeresést kér. Postakiadónő, Zalaegerszeg- 
hegy u. p. Zalaegerszeg.

II. vagy III. osztályú postamester helyette
sítését vállalom rövidebb időre is. Tamás 
Mária helyettes postamester, Görgeteg.

Többévi gyakorlattal bíró kiadó, jó táv
irász állást vállal. Fuchs Sára, Esztergom, 
Petőfi-u. 6.

Postakezelés minden ágában jártas kiadó, 
december 15-től alkalmazást keres, lehetőleg 
nagy hivatalnál. Megkereséseket kér Nyitray 
Lajos postakiadó, Biharkeresztes.

Fővárosi nyomda rt., B lest, VI., Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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