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Ez az évfolyam  az 57. számmal végződik.

TÁRGYMUTATÓ.

A tárgymutató összeállítása vezérszavak útján történt, ugyanaz a rendelet vagy közlem ény más vezérszó alatt is 
megtalálható. A  sorok végén levő számok a P. R. T. oldalszámát jelzik.

Adatgyűjtés — statisztikai — a belföldön fel
adott hírlapokról és folyóiratokról 363.

Adatgyűjtés — statisztikai — a külföldről ér
kezett hírlapokról és folyóiratokról 314.

Adatgyűjtés — statisztikai — az összes posta- 
hivataloknál a különleges postai szolgála
tokról 323.

Agárd postaügynökség' időszaki jellegének meg
szüntetése 330.

Alapszabályzata a postás nyugdíjjáruléknak 
217.

Alkalmaztatási kimutatások (minősítési táblá
zatok) szerkesztése tárgyában kibocsátott 
44.000/1929. számú rendelet egyes rendel
kezéseinek módosítása és a 71.000/1933. 
számú rendelet hatályon kívül helyezése 
377.

Alkalmi postahivatal felállítása 56, 83, 117, 131, 
168, 211, 242, 246, 249, 266.

Alkalmi postakirendeltség felállítása 211.
Államadóssági szelvények beküldése postaszol

gálati ajánlott levélben 23.
Állást kereső postakiadók kimutatása 4, 6, 12, 

20, 24, 34, 52, 62, 72, 86, 98, 106, 116, 140, 
162, 188, 194, 214, 228, 244, 262, 274, 280, 
298, 304, 308, 316, 322, 326, 340, 348; 362; 394.

Argentínába szóló, vámköteles tartalmú levél
postai küldemények felszerelése 222.

Argentínából pótdíj nélkül légi úton érkező kül
demények kezelése 260.

Árumintaküldeményekhez belföldi forgalomban-*
számla csatolása 108.

Átalakítása időszaki postahivatalnak időszaki 
postaügynökséggé 212.

Átalakítása postahivatalnak postaügynökséggé 
2, 63, 242.

Átalakítása postaügynökségnek időszaki posta- 
hivatallá 193.

Átalakítása postaügynökségnek postahivatallá 
49, 56, 78, 144, 174, 330, 346.

Áthelyezés, 1. Személyzetiek alatt.
Áthelyezése postahivatalnak 118, 202, 307, 319. 
Áthelyezése postaügynökségnek 2, 145. 
Ausztriából Magyarországba szóló levélpostai 

küldemények díjváltozása 99.

Balatonfüredi üdülőszobák igénybevétele a téli 
hónapokban 3, 273.

Becserélése forgalomból kivont pénzügyi bélye
geknek. 1. „Bélyegek“ alatt.

Becserélési díja rontott értékkártyáknak 23.
Befizetések elfogadása az Országos Társadalom- 

biztosító Intézet és szervei csekkszámlái 
javára rendes befizetési lappal 29.

Behelyezése postaügynökségnek a pályaudvar
ról 2.

Behozatali korlátozások kiterjesztése Görög
országban 13.

Belföldön feladott hírlapokról és folyóiratok
ról statisztikai adtgyüjtós 363.

Belföldi forgalomban árummtaküldeményekhez 
számla csatolása 108.

Belföldi utánvételes szállítólevél ragszámán az 
utánvétel jelzése 8.

Bélyegek
forgalomba hozatala:

emlékbélyegek 100, 
levélbélyegek 100, 201, 
légipostaiak 201, 
portóbélyegek 328, 
forgalmiadóbélyegek 53, 275, 29*1, 
okirati illetékbélyegek 53, 275, 299, 
törvénykezési illetékbélyegek 53, 275,
299,
váltóilletékbélycgek 53, 205, 343, 383,



IV

becserélése:
pénzügyi bélyegek 73, 87, 299, 

kivonása a forgalomból:
postai bélyegek 370, 
pénzügyi bélyegek 73, 87, 299.

Bélyegértékesítő iroda ismertetése 384.
Bélyegmúzeum ismertetése 384.
Beszolgáltatása a „Vasúti Útmutató“ hivatalos 

vasúti nyári kiadású menetrendkönyveknek 
és a téli kiadású menetrendkönyvek meg
rendelése 263.

Beszolgáltatása régi kiadású marhalevélürlapok-
nak 263.

Beszolgáltatása selejtpapiroknak 317.
Beszolgáltatások és ellátmányok nyilvántartásá

nak változása 335.
Betétkönyvek perforált számmal való ellátása 

327.
Betöltendő kiadói állás 106, 120, 124, 128, 139, 

162, 174, 200, 204, 214, 220, 240, 243, 246, 
250, 256, 262, 280, 297, 316, 322, 326, 347, 
394.

Beváltott államadósségi szelvényeknek bekül
dése postaszolgálati ajánlott levélben 23.

Biztosi felmentés és megbízás (1. Személyzetiek 
alatt is) 23, 49, 114, 123, 376.

Biztosítása a karácsonyi és újévi csomagforga 
lom lebonyolításának 341.

Brit-Nyasszaföldre és a Kanári-szig'etekre új 
légipostaösszeköttetés 191.

Budapest és Debrecen között kísérleti légiposta- 
járat berendezése 109.

Budapest 52. számú és a gyöngyösi postahivatal
megbízatása külföldre szóló, gyümölcsöt 
tartalmazó csomagok felvételével 251.

Budapesten tartott Nemzetközi Kisállatkiállí
tásra küldött csomagok súlyhatára 301.

Budapesti Baromfikiállításra szánt csomagok 
súlyhatára 26.

Budapesti Nemzetközi Galambkiállításra szánt 
csomagok súlyhatára 251.

Címadományozás 1. „Személyzetiek“ alatt.
Családi pótlék és fizetési előleg engedélyezésé

re szolgáló levelezőlapok árának mérséklése 
282.

Csatolása származási bizonyítványnak a Török 
országba szóló postaküldeményekhez 42.

Cseh-szlovák és osztrák csomagzárlatok rovat
lapjainak felterjesztése 42.

Cseh-szlovák postahivatalok a 20 és 40 filléres 
magyar légipostái bélyegeket nem ismerik 
el 201.

Csekkbefizetési díj lerovása alól mentes csekk
számlák számában beállott változás 9, 23.

Csekkbefizetési-lapok — különleges beosztá
súak — rendszeresítése 383.

Csomagdíjszabásban változás 13, 75, 164, 259, 
343.

Csomagházhozkézbesítési díjátalánynak mér
séklése vidéken 305.

Csomagok súlyhatára a Budapesti Baromfikiál
lításra szólóknál 26.

Csomagok súlyhatára a Budapesti Nemzetközi 
Galambkiállításra szólóknál 251.

Csomagok súlyhatára a Budapesti Nemzetközi 
Kisállatkiállításra szólóknál 301.

Csomagok súlyhatára a Kaposvári Virágos 
Hétre szólóknál 261.

Danzig szabadvárosba vámköteles árut tartal
mazó levélpostai küldemények és értékleve
lek küldésének tilalma 306.

Délamerikai légipostajárat menetrend változása 
370.

Délamerikába való továbbítása levélpostai kül
deményeknek a „Graf Zeppelin“ útján 129.

Díjszabás változás a Kairói Postaszerződés élet- 
beléptetésekor 349.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése 333.

Egész éven át gyűjtendő statisztikai adatok 366.
Egyes csekkszámlákra vonatkozó különleges 

beosztású befizetési lapok rendszeresítése 
383.

Egyesült Államokba szeszesitalok bevitele pos
taküldeményekben 246.

Elbocsátások 1. „Személyzetiek“ alatt.
Elévülése az 1925. évi magyar járadékkölosön 

(kényszerkölcsön) 4. számú szelvényeinek 
163.

Elismerés és jutalmazás 1. „Személyzetiek“ alatt.
Eljárás az idegen államhoz tartozó hajók veze

tőinek címére érkező könyvelt küldemények 
kézbesítésénél 241.

Eljárás sérült levélpostai küldemények kezelése 
körül 230.



V

Ellátmányok és beszolgáltatások nyilvántartá
sának változása 335.

Ellenőrzése a postai levelezőlapok árusításának 
171.

Ellenőrző hivatal változása ügynökségnél 9, 145, 
174, 220, 233, 262, 325, 331.

Ellenőrző számok használatba vétele 184, 202, 
261.

Ellenzárolás megszüntetése és helyi ónalevél 
használata gépkocsival fenntartott közúti 
járatoknál 309.

El nem adott lappéldányokat (lapfejeket) tartal
mazó, hírlapvállalatok címére feladott kül
demények kedvezményes postai szállítása
41.

Előfizetési felhívás a „L'Union Postale“ című 
szaklapra 371.

Élővad postai szállítása 334.
Elszámolása a kártérítési összegeknek az igaz

gatóságoknál 222.
Elszámolása a piros bélyegzőfesték árának 81.
Elveszett hírlaptudósítói igazolvány 237, 322.
Elveszett igazolvány 48, 78, 102, 128, 168, 237, 

267, 302, 322.
Elveszett vonattáviratlapok 1, 9.
Emlékbélyeg forgalomba hizatala a II. Országos 

Bélyegkiállítás aLkalmából 100.
Epülettatarozási munkák félévenkénti bejelen

tésének módosítása 15.
Értékcikkek kellő időben való megrendelése 172.
Értéklevelek feladása vászonbéléssel el nem lá

tott borítékban 8.
Értékpapírforgalmi közvetlen ügyletek adójá

nak lerovása a postahivataloknál 216.
Érvényességi időn belül ki nem fizetett posta

takarékpénztári takarékfizetési utalványok 
nyilvántartása 53.

Északamerikai Egyesült Államokba szeszesita
lok bevitelének tilalma 13.

Észtországba szóló vámköteles árut tartalmazó 
küldemények vámárunyilatkozatainak ki
állítása 231.

Észtországgal való utalvány és utánvételi forga
lom módosítása 63.

Faiskolai termesztvények postai szállítására vo
natkozó egyes rendelkezések módosítása és 
kiegészítése 8, 275.

Fekbérmentes raktározási idő meghosszabbítása 
229.

Feladása értékleveleknek vászonbéléssel el nem 
látott borítékban 8.

Felállítása alkalmi postahivataloknak és kiren
deltségeknek 56, 83, 117, 131, 168, 211, 242, 
246, 249, 266.

Felhasználása régi kiadású váltóüriapoknak 195.
Felmentés és megbízatás 1. „Személyzetiek“ 

alatt.
Feloldása sajtótermék lefoglalásának 1. „Lapok 

és más sajtótermékek“ alatt.
Felszerelése a külföldre címzett portos levél

postai küldeményeknek 281.
Felterjesztése osztrák és cseh-szlovák csomag

zárlatok rovatlapjainak 42.
Felülvizsgálása a gabonajegy készletnek 109.
Filléres csomagforgalom állandósítása 125.
Filléres csomagok házhoz kézbesítési díjának 

mérséklése 175.
Fizetési előleg és családi pótlék eng'edélyezésére

szolgáló levelezőlapok árának mérséklése 
282.

Forgalmiadóbélyegek I. „Bélyegek“ alatt.
Forgalomba bocsátása a II. Országos Bélyeg

kiállítás alkalmából barnás-vörös színű, 20 
filléres értékjelzésű emlékbélyegnek 100, 
370.

Forgalomba bocsátása új rajzú portóbélyegek
nek 328.

Forgalomba hozatala új váltóilletékbélyegeknek
205, 342, 383.

Forgalomból kivont pénzügyi bélyegek becseré
lése (1. „Bélyegek“ alatt is.) 87.

Forgalomból való kivonása a II. Országos Bé
lyegkiállítás alkalmával kiadott emlékbélye
geknek 370.

Forgalomköri változások 3, 16, 36, 57, 65, 76, 83, 
102, 115, 139, 160, 174, 185, 203, 213, 236, 
243, 252, 267, 278, 302, 316, 319, 325, 338, 
387.

Fővámhivatalnak átadott csomagokhoz tartozó 
vámárunyilatkozatok kezelése 190.

Friss gyümölcsöt tartalmazó csomagok szállí
tása Németországba 109.

Futura Rt. által megküldött gabonaárfolyam- 
jegyzéseknek a postahivatalokban való ki
függesztése 206.

Fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahiva
talokhoz kiküldetés 88.



Gabonaárfolyam jegyzéseknek a postahivata-' 
lókban való kifüggesztése. 206.

Gabona jegyforgalom megszüntetése. 189.
Gabonajegy készlet felülvizsgálása. 109.
Gazdasági tudósítások — szőlészeti és borá

szati tárgyúak — kezelése 215.
Gépkocsival fenntartott közúti járatoknál az 

ellenzárolás megszüntetése és helyi órale- 
vél használata. 309.

Görögországban behozatali korlátozásoknak 
kiterjesztése. 13.

„Graf Zeppelin“ légihajó svájci postaszállítása.
142.

„Graf Zeppelin“ útján légi levélpostai külde
ményeknek továbbítása Délamerikába. 129.

Gyöngyösi és Budapest 52. sz. postahivatalok
nak külföldre szóló, gyümölcsöt tartalmazó 
csomagok felvételével való megbízatása. 
251.

Gyöngyösi postaszállítói állásra pályázat ki
írása. 11.

Gyümölcsöt tartalmazó, külföldre szóló csoma
gok felvételével való megbízatása a Buda
pest 52. számú és a gyöngyösi postahivata
loknak. 251.

Gyümölcsszállítmányok — kivitelre szántak — 
növényegészségi vizsgálatával kapcsolat
ban feladott táviratok alaki kellékei 210.

Gyümölcstartalmú, külföldre feladott csoma
gok növényegészségi vizsgálatánál vál
tozás. 229.

,VI

Halálozások 1. „Személyzetiek“ alatt.
Halászjegyek — idényjegyek — kiadása. 141.
Háromtagú bizottságok alakítása a postaalkal

mazottak szabályszerű elbánás alá voná
sára. 39.

Hatályon kívül helyezése igazolvány érvényte
lenítésének. 144.

Használatbavétele új ellenőrző számnak. 184, 
202, 261.

Havi forgalma a postatakarékpénztárnak. 2, 16, 
35, 82, 111, 160, 199, 222, 250, 278, 307, 345,

Helyesbítés. 3, 59, 194.
Helyesbítés a helységnévtárban 31, 36, 83, 186, 

196, 202, 243, 252, 272, 293, 319, 375, 386.
Helyesbítése a hivatalos levelezés átalányozá

sára jogosultak névjegyzékének. (1. kiegé
szítések alatt.)

Helyesbítés a postahivatalok, ügynökségek név
sorában. 36, 83, 186, 196, 202, 243, 252, 297, 
319, 376, 386.

Helyi és kerületi biztosi felmentések és megbí
zatások. (1. Személyzetiek alatt is.) 114.

Helyi óralevél használata és ellenzárolás meg
szüntetése gépkocsival fenntartott közúti 
járatoknál. 309.

Hévizszentandrási üdülőtelepen postaalkalma 
zottak üdülése a fő- és utóidényben 92, 239.

Hirlapbeszélgetésekre jogosító igazolvány ér
vényének megszüntetése. 292.

Hirlaptudósítói igazolvány elveszése. 322.
Hírlapvállalatok címére feladott, el nem adott 

lappéldányokat (lapfejeket) tartalmazó 
küldemények kedvezményes postai szállí
tása. 41.

Hitelezése a m. kir. honvédség alakulatai által 
postára adott, express zaj ánlott levelek 
expresszdíjának. 125.

Hitelezése a testnevelő és népgondozó szervek
által postára adott expresszajánlott levelek 
expresszdíjának. 176.

Hivatal átalakítása postaügynökséggé. 2, 63, 242.
Hivatalmegnyitás. 56, 71.
Hivatal nevének megváltoztatása. 49, 56, 117, 

199, 213, 266, 271, 293.
Hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése. 21, 25, 29, 35, 
43, 121, 173, 176, 195, 202, 217, 251, 327, 342, 
361.

Hivatalvezetői állásra pályázat kiírása. 104, 219.
Hivatalvezetői megbízatás (1. Személyzetiek 

alatt.)
Honvédség alakulatai által postára adott ex- 

preszajánlott levelek expreiszdíjának hite
lezése 125.

Horthy Miklósné Ő Főméltósága által vezetett 
nyomorenyhítő akció befejezése alkalmából 
köszönet a postaszemélyzetnek. 7.

Húsz és neg'yven filléres magyar légipostái bé
lyegeket a cseh-szlovák postahivatalok nem 
ismerik el. 201.

Húsz filléres értékjelzésű, barnás-vörös színű 
bélyeg forgalomba bocsátása a II. Országos 
Bélyegkiállítás alkalmából. 100.

Idegen államhoz tartozó hajók vezetőinek cí
mére érkező könyvelt küldemények kézbe
sítése. 241.
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Idéliy-halászjegyek kiadásá. 141.
Időszaki postahivatallá való átalakítása posta

ügynökségnek. 193.
Időszaki postahivatalnak időszaki postaügynök- 

seggé való átalakítása. 212.
Időszaki postahivatal megnyitása. 102, 118, 145,' 

174, 193.
Időszaki postahivatal működésének megszű

nése. 266.
Időszaki postaügynökség megnyitása. 114, 131, 

145, 213.
Időszaki postaügynökség működésének meg

szüntetése. 266.
Igazgatóságoknál a kártérítési összegek elszá

molása. 222.
Igazolvány érvénytelenítésének hatályon kívül 

helyezése 144.
Igénybevétele a balatonfüredi üdülő szobáknak 

a téli honlapokban. 3.
Igénybevétele a jóléti alapítvány üdülőtelepei

nek a személyzet részéről. 94.
Irányítási füzetben változások. 10, 15, 50, 64, 

84, 131, 146, 184, 196, 233, 252, 283, 320, 335.
Irányítási versenyek eredménye. 385.

Jegyzéke a magyar mozgópostáknak, jegyzé
kek) meneteknek és postaszállításra fel
használt gépkocsi járatoknak 117, 272.

Jegyzékek) menetek, magyar mozgóposták és 
postaszállításra felhasznált gépkocsi járatok 
jegyzéke 117, 272.

Jelzése az utánvételnek a belföldi utánvételes 
szállítólevél ragszámán. 8.

Jóléti alapítvány kezelési irodájának hivatal, s ! 
órái. 303.

Jóléti alapítvány üdülőtelepeinek a személyzet 
részéről való igénybevétele. 94.

Jutalmazás és elismerés 1. Személyzetiek alatt.

Kairói Postaszerződés és Egyezmények árusí
tása. 334.

Kairói Postaszerződés és Egyezmények végre
hajtásából folyó változások a postai díjsza
básban és forgalomban. 349.

Kanári szigetek és Brit-Nyasszaföld új légi
postái összeköttetése. 191.

„Kaposvári Virágos Hét“ kiállításaira szánt 
csomagok súlyhatárának felemelése. 261.

Karácsony előtti vasárnapon felvevő és kézbe
sítő szolgálat berendezése. 341.

Karácsonyi és újévi csomagforgalom lebonyolí
tásának biztosítása. 341.

Karácsonyi és újévi ünnepek alatt mozgóposták 
s egyéb menetek közlekedése. 343.

Kártérítési összegek elszámolása az igazgatósá
goknál. 222.

Katonaság 1. Honvédség alatt.
Kedvezményes postai szállítása a hírlapvállala

tok címére feladott, el nem adott lappéldá
nyokat (lapfejeket) tartalmazó küldemé
nyeknek. 41.

Kedvezményes szállítása a tervezett Országos 
Mezőgazdasági Termény és Gyümölcsbe
mutatónak, valamint a már működő előké
szítő bizottságainak címére szóló csoma
goknak. 206.

Kedvezményes üdülés Hévizszentandráson az 
utóidényben. 239.

Kellő időben való megrendelése értékcikkek
nek. 172.

Kerületi biztosi felmentés és megbízás. 1. Sze
mélyzetiek alatt is. 23, 49, 114, 123, 376.

Kezelése a lebélyegzés és továbbküldés végett 
küldött küldeményeknek. 7.

Kezelése a fővámhivatalnak átadott csomagok
hoz tartozó vámáru-nyilatkozatoknak. 190.

Kezelése a szőlészeti és borászati tárgyú gazda
sági tudósításoknak. 215.

Készpénzellátmánynak távbeszélőn vagy táv
irati úton való igénylésénél a kérelem írás
beli megismétlésének elhagyása. 335.

Kérelem írásbeli megismétlésének mellőzése a 
készpénzellátmánynak távbeszélőn vagy 
távirati úton való igénylésénél. 335.

Kényszerkölcsön (1925. évi magyar járadékköl- 
csön) 4. számú szelvényének elévülése. 163.

Kibocsátása új okirati, törvénykezési, illetékbé 
lyeg és forgalmi adóbélyegeknek és a ré
giek beszolgáltatása, valamint 2 filléres ki
egészítő váltóilletékbélyeg forgalomba bo
csátása 1. Bélyegek alatt is. 275, 299.

Kiegészítése a hivatalos levelezés átalányozá
sára jogosultak névjegyzékének. 21, 25, 29. 
35, 43, 121, 173, 166, 195, 202, 216, 251, 327, 
342, 361.

Kiegészítése a Leltári Utasítás 39-ik S-ának 
(anyagszámadás vezetése és lezárása) 245.

Kiegészítése postamesterek és postakiadók sze
mélyi adatainak. 302.



Kiegyenlítése a postai díjtartozásoknak, to
vábbá felhívásra teljesítendő egyéb befize
téseknek szolgálati postautalvánnyal. 276.

Kifüggesztése a Futura Rt. által megküldött 
gabonaárfolyamjegyzéseknek a postahiva
talokban. 206.

Kimutatás állást kereső postakiadókról. 4, 6,
12, 20, 24, 34, 52, 62, 72, 86, 98, 106, 116, 
140, 162, 188, 194, 214, 228, 244, 262, 274, 
280, 298, 304, 308, 316, 322, 326, 340, 348, 
362, 394.

Kimutatás a létszámba visszavett postakiadók 
személyi adatairól. 255.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
4, 6, 12, 20, 24, 28, 33, 51, 61, 72, 80, 
85, 98, 106, 116, 128, 139, 162, 170, 187, 194, 
214, 220, 228, 240, 250, 256, 268, 274, 279, 
297, 308, 326, 339, 347, 362.

Kiküldetés fürdő és nyaralóhelyeken működő 
postahivatalokhoz. 88.

Kinevezések, 1. Személyzetiek alatt.
Kiscsomagforgalom felvétele Ujzélanddal. 172.
Kísérleti légipostajárat Budapest és Debrecen 

között 109.
Kifizetése a rokkantellátási postautalványok

nak. 42.
Kifizetése dohánybeváltási járandóságoknak. 

333.
Kiterjesztése a behozatali korlátozásoknak Gö

rögországban. 13.
Kitiltott sajtótermékeket 1. „Lapok és más saj

tótermékek“ alatt.
Kivitelre szánt gyümölcsszállítmányok növény- 

egészségi vizsgálatával kapcsolatban fel
adott táviratok alaki kellékei. 210.

Kivont pénzügyi bélyegek becserélése és válto
zás pénzügyi értékcikkeknél. 1. Bélyegek 
alatt is. 73.

Korlátolt felvevő és kézbesítő szolgálat beren
dezése az 1934. évi december hó 23-ára eső 
vasárnapon. 341.

Korlátozása a Németországba szóló utánvételes 
küldemények és positai megbízások forgal
mának. 126.

„Korunk“ című kitiltott sajtótermék terjeszté
sének megakadályozása. 24.

Köszönet a postaszemélyzetnek a Horthy Mik- 
lósné Ö Főméltósága által vezetett nyomor
enyhítő akció befejezése alkalmából. (1. 
„Személyzetiek“ alatt is.) 7.

Közgyűlése a m. kir. posta betegségi biztosító 
intézetének. 316.
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Közgyűlési határozatai a m. kir. posta betegségi 
biztosító intézetének. 59.

Közigazgatási változások. 10, 50, 160, 331.
Közigazgatási és névváltozások. 10, 50, 160, 202, 

303, 331.
Közlekedése mozgópostáknak s egyéb mene

teknek a karácsonyi és újévi ünnepek alatt. 
343.

Közlemény a balatonfüredi üdülőszobák igény
bevételéről a téli hónapokban. 273.

Közlemény a jóléti alapítvány kezelési irodá
jának hivatalos óráiról. 303.

Közlemény a m. kir. posta személyzetének jó
léti alapítványa által a tényleges és nyug
díjas kincstári és postamesteri személyzet, 
valamint azok családtagjai után nyújtott 
temetési segélyek szabályozása tárgyában. 
390.

Közlemény a postaalkalmazottak gyermekeinek 
nyaraltatásáról. 119.

Közlemény a Zirci Postás Erdei Ház igénybe
vételéről. 186.

Közönséges levélpostai küldemények statiszti
kai adatgyűjtésének módosítása. 247.

Közönséges levélpostai küldeményekről statisz
tikai adatgyűjtés. 177.

Közvetlen értékpapirforgalmi ügyletek adójá
nak lerovásánál a postahivatalok közremű
ködése. 216.

Külföldi — osztrák és csehszlovák — csomag
zárlatok rovatlapjainak felterjesztése 42.

Külföldi rendjelviselési engedély. 333.
Külföldre címzett portos levélpostai küldemé

nyek felszerelése. 281.
Külföldre feladott gyümölostartalmú csomagok 

növényegészségi vizsgálata. 207.
Külföldre feladott gyümölcstartalmú csomagok 

növényegészségi vizsgálatának változása. 
229.

Külföldre szóló, gyümölcsöt tartalmazó csoma
gok felvételével való megbízatása a Buda
pest 52. számú és a gyöngyösi postahivata
loknak. 251.

Külföldről érkezett hírlapokról és folyóiratok
ról statisztikai adatgyűjtés. 314.

Külföldről érkezett levélpostai küldemények 
díjában beállott változás. 1, 15, 30, 81, 99, 
130, 231, 259, 269, 283, 383.

Különleges beosztású csekkbefizetési lapoknak 
rendszeresítése egyes csekkszámlákra vo
natkozólag. 383.



IX

Különleges postai szolgála tóikról statisztikai 
adatgyűjtés az összes postahivataloknál. 
323.

Lebélyegzés és továbbküldés végett küldött kül
demények kezelése. 7.

Lefoglalt sajtótermékeket 1. „Lapok és más saj
tótermékek“ alatt.

Lapok és más sajtótermékek 
lefoglalása:

„A boldogság parazitái“ 33C.
„A budapesti egység bizottság, íoiL.ása 
Magyarország munkásságához“ 292.
,,Uj közvélemény“ 57.
„Ujmagyarország“ 183.
„Vasas“ 76.

lefoglalásának feloldása:
„Más fény fejé (I. Helytelen utakon, II. A 
Szovjet 1930-ban“ 123.
„A nagy dráma“ 3. 

kitiltása:
„Absolutismo“ 318.
„A csálád és kommunizmus“ 387.
Adolf Hitler deine Opfer Klagen an 387. 
„A Forradalmi I. W. W.“ 387.
„A. I. Z.“ (Arbeiter Illustrierte Zeitung) 78. 
„Általános sztrájk az ipari szabadságért“

40.
„A Nők kommunizálása és a Szabad Sze

relem“ 387.
„Antauen al la batalo kai vemko“ 318.
„A PÓK“ 203.
„Arbeiter Zeitung“ 374.
„A szabadkőművesség kézi könyve II. • 

Rész“ 318.
„Aufruf“ 173.
„Az ellenforradalom tdz esztendeje 1919— 

1929“ 293.
„Balladen aus dem Burgenland“ 31. 
„Barnakönyv Hitler-Németországról és a 

lipcsei perről“ 131.
„Beli Orao“ 219.
„Beszélgetés a szociáldemokrata munkás

sal“ 83.
„Bevezetés a marxista közgazdaságtanba“ 

271.
„Bérmunkás Naptár 1934“ 83.
„Calendarul foii Oastea Domnului“ 219. 
„Das neue Tagé-Buch“ 31.
„Das Schwarzbuch. Tatsachen Und Doku

mente“ 203. ' v

„Der Aufstand der österreichischen Ar
beiter“ 193.

„Der Bürgerkrieg in Österreich“ 168, 387. 
„Der Faschizmus und die Intellektuellen“ 

387.
„Der Gegen-Angriff“ 78.
„Der Kampf“ 271.
„Der Kampf um die bolsevistische Partei“

78.
„Der Simpl“ 318.
„Der Simplicus“ 118.
„Der Stürmer“ 242.
„Drc. Voraussetzungen der ersten russi

schen Revolution“ 78.
„Der Weitblick“ 193.
„Die neue Tribüne“ 271.
„Die neue Weltbühne“ 30.
„Die Soziale Revolution“ 115.
„Fajro Kuracas“ 318.
„Földműves“ 143.
„15 Jahre Sovjetunion“ 144.
„Geschichte der Russischen Revolution“ 63. 
„Haladó proletariátus“ 387.
„Hitler wie er wirklich ist! Unbekanntes 

von Hitler“ 30.
„Játék a tűzzel“ 387.
„Je la nomo del vivo“ 271.
„Kamarado“ 271.
„Kaviár“ 387.
„Kiel mi lernis“ 271.
„Kiel ni Kontruas socialismen“ 318.
„Kings in Waiting“ 387.
„Komentoj al la kommunista manifesto“ 

318.
„La Torco de 1‘ edukistoi“ 318.
„La Paix Européenne. La Hongrie et les 

attentates“ 374.
„La ruga kaptugo“ 318.
„Lenin“ 387.
„Le Sourire“ magvar nyelvű kiadványa 102. 
Lia Vivo kaj lia Verko“ 271.
„Magyar Bányászlap“ 168.
„Magyarország végnapjai“ 31.
„Manifesto de la sósa kongresso de la ke- 

munista intemacio“ 318.
„Miletics“ 219.
„Monde“ 173.
„Narodna Rex“ 30.
„Národny Dennik“ 315.
„Neuer Vorwärts“ 30.
„Párisi Futár“ 193.
„Petro“ 318.
„Polgárháború Ausztriában“ 271.

H ?•:' ' .... . ... , : 'fi' t An J ■' ' - l • • ; ii;. mv : <  <



„Programm de Komunista intermacio“ 318. 
„Por Komenkantoj“ 271. .

„Privrednik“ 92.
„Revolte und Revolution“ 387.
„Revolution Bolchevisme Reaction“ 57.
„Rifa liberiga milito“ 318.
„Robotnicky Kalendar“ 144.
„Russische Kindheit“ 271.
„Sendiuloiisturmas Dnepron“ 318.
„Soviet Russia Today“ 183.
„Székelyföldi Néplap“ 374.
„Tagebuch des Leipziger Handelsschülers“ 

27L
„Technokrácia- vagy ipari unionizmus“ 40. 
„Trapafita dekreto“ 318.
„Tvorba“ 183.
„Uj Előre Naptár“ 168.
„Uj Magyarok“ 48.
„Unser Wort“ 83.
„Unua Legolibro“ 318.
„Zo 2ivotia Slovenskeho“ 211. 

megjelenésének és terjesztésének megtil
tása:

„A Reggel“ 219.
„Fehérvár“ 183.
„Heti Hírek“ 302.
„Korunk“ 24
„Nemzeti Szocialista“ 249.
„Társadalmunk“ 211.

megjelenéstől és terjesztéstől eltitottak 
újra engedélyezése:

„A gépírónő“ 173.
„A Reggel“ 232.
„Az ellenforradalom földjén“ 31.
„Az épülő szocializmus, a szovjetunió mai 
' képe“ 31.
„Bőrös Ellenzék“ 131.
„Egység“ 16.
„Ellenzéki Famunkás“ 27.
„Ellenzéki sütőmunkás“ 173.
„Ellenzéki textilmunkás“ 57, 183, 203, 271. 
„Erotica mundi“ 92.
„Éljen a háború“ 315. 

í'J „Éljen az osztályharcos május 1.“ 115. 
„Három év világgazdasági mérlege 1931—- 

1934“ 118.
„Ifjú munkások“, „Ifjú munikásnők“, „Ta- 

noncok“ 115.
„Kämpfende Jugend“ 36.
„Kiáltvány!“ „Véreink! Magyar dolgozók! 

Magyar Ifjúság!“ 346.
„Közüzemi munkások“. B. Sz. K. RT. Hév. 

alkalmaZották“ '76.

„Közvélemény vására“ 279.
„Külföldi diák“ 219.
„Le Sourire“ magyar nyelvű kiadmánya 123. 
„Magyarország dolgozó és munkanélküli 

munkásaihoz“ 57.
„Magyarország proletárjai és dolgozó tö

megei“ 196.
„Május elsején általános sztrájkot a fa

siszta diktatúra ellen“ 114.
„Marxismus“ 279.
„Minden proletárhoz“ 292.
„Mész az utcán“ 57.
„Munkásegység“ 293.
„Napló“ 346.
„Nemzeti Szocialista“ 249.
„Női munkás“ 309.
„Oroszország küzdelme a bűnözés ellen“ 

266.
„Proletaire“ 193.
„Riport Kurir“ 252.
„Sütő ellenzék“ 144.
„Szabad írás“ 144.
„Szabó Ellenzék“ 115. '
„Szaktársak! Elvtársak! Munkások!“ 130. 
„Szaktársaik! Kizsákmányolt sütőmunká

sok! Elvtársak!“ 102.
„Textilmunkás“ 114.
„Uj Igazság“ 318.
„Vegyészeti gyárak proletárjai“ 102.

Légi járat indítása Madagaszkárba és Mozam- 
bikba 190.

Légijárat — kísérleti -— berendezése Budapest 
és Debrecen között 109.

Légilevélpostai küldemények továbbítása Dél- 
amerikáha a „Gráf Zeppelin“ útján. 129. 

Légipostái bélyegek közül a 20 és 40 filléres ér- 
tékjelzésűekct a csehszlovák postahivatalok 
nem ismerik el 201.

Légipostái járatok menetrendjében beállott 
változások. 29, 43, 75, 77. 88. 129, 190, 191, 
201, 248. 269, 282, 306, 343, 370. 

Légipostaszállítás a zalaegerszegi repülőnap al
kalmával. 176.

Légipostái hirdetmények és légipostái tájékoz
tatók szétküldése. 241.

Légipostái küldemények továbbítása a „Stutt
gart—Dél-Amerika“ légi járattal. 74. 

Légipostái menetrendben és díjszabásban válto
zás. 171, 242, 248, 260, 269, 323.

Léőioostai Menetrend úi kiadása. 109.
T érfmostai Menetrendben változások. 384. 
Légipostái összeköttetés Rrit-Nyasszaföldre és 

a Kanári-szigetekre 191.



XI

Leltári Utasítás 39-ik §-áriak (anyagszámadás 
vezetése és lezárása) kiegészítése. 245.

Lemondások 1. „Személyzetiek“ alatt.
Lengyelországba szóló vámköteles tartalmú le

vélpostai küldemények tilalma. 305.
Lengyelországból Magyarországba szóló levél

postai küldemények díjában beállott válto
zás. 269.

Lengyelországgal távirati utalványforgalom be
rendezése. 43.

Létszámba visszavett postakiadók személyi ada
tainak kimutatása. 255.

Létszámból törölt postakiadók kimutatása. 4, 6, 
12, 20, 24, 28, 33, 51, 61, 72, 80, 85, 98; 
106, 116, 128, 139, 162, 170, 187, 194, 214, 
220, 228, 240, 250, 256, 268, 274, 279, 297, 
308, 326, 339, 347, 362.

L‘Union Postale“ című szaklapra előfizetési fel
hívás. 371.

Levélbélyegek 1. Bélyegek alatt.
Levelezőlapok — postaiak — árusításának el

lenőrzése. 171.
Levélfelvevő vasúti állomás létesítése. 9.
Levélpostai küldemények — a Lengyelország

ból Magyarországba szólók — díjában vál
tozás. 269.

Levélpostai küldemények — külföldről érkezők 
— díjában változás. 1, 15, 29, 30, 81, 99, 130, 
231, 259, 269.

Levélpostai küldemények — Mandzsukuo-ból
érkezők díja. 29.

Levélpostai küldeményekről részletes adatgyűj
tés. 311.

Madagaszkárba és Mozambikba új légi járat in
dítása. 190.

Magyar Nemzeti Bank hirdetményei az 1926. 
évi március hó 1-i kelettel ellátott 50 pen
gős bankjegyek bevonása, illetve az új,
1932. évi október hó 1-i kelettel ellátott 50 
pengős bankjegyek kibocsátása tárgyában. 
257.

Magyarországból Németországba küldött cso
magokhoz vámkezelési igazolvány rendsze
resítése. 207.

Mandzsukuo-ból érkező levélpostai küldemé
nyek díja. 29.

Marhalevélürlapok — régi kiadásúak — beszol
gáltatása. 263.

Marhalevélürlapok — régi kiadásúak — kész
letének megállapítása. 195.

Második Országos Bélyegkiállítás alkalmából
barnásvörös színű, 20 filléres értékjelzésű 
bélyegek forgalomba bocsátása és kivonása. 
100, 370.

„MÁV. Nyugellátási Postautalvány“-ok rend
szeresítése. 175.

Megbízatás, 1. Személyzetiek alatt.
Meghívó a Magyar Posta Állami Személyzeté

nek Segélyző és Nyugdíjpótló Egyesülete 
1934. évi XXVIII. rendes közgyűlésére. 85. 

Meghívó a magyar posta állami személyzetének 
segélyző és nyugdíjpótló egyesülete 1934. 
évi december 14-iki rendkívüli közgyűlé
sére. 332.

Meghívó a m. kir. posta betegségi biztosító in 
tézetének 1934. évi rendes közgyűlésére.
332.

Meghívó a M. kir. Postamesterek és Posta- 
mesteri Alkalmazottak Országos Egyesü
lete évi rendes közgyűlésére. 97.

Meghívó a posta személyzetének országos mé
hészeti és fajbaromfi tenyésztő egyesülete 
elhalasztott évi rendes közgyűlésére. 105. 

Meghívó a posta személyzetének országos mé
hészeti és fajbaromfi-tenyésztő egyesületé
nek 1934. évi rendes közgyűlésére. 40. 

Meghosszabbítása a fekbérmentes raktározási 
időnek. 229.

Megjelenés és terjesztés eltiltása sajtótermékek
nél (1. Lapok és más sajtótermékek alatt.) 

Megnyitása időszaki postahivataloknak. 102, 
118, 145, 174, 193.

Megnyitása időszaki postaügynökségeknek. 
114, 131, 145, 213.

Megnyitása szünetelő és új postahivataloknak.
49, 56, 71, 78, 123, 144, 168, 330, 346. 

Megnyitása szünetelő és új postaügynökség'ek 
nek. 2, 37, 49, 56, 63, 76, 83, 145, 185, 202. 
212, 220, 232, 233, 242, 346.

Megrendelése a „Vasúti Útmutató“ című hiva
talos vasúti menetrendkönyveknek. 232. 

Megrendelése a „Vasúti Útmutató“ című hiva
talos vasúti menetrendkönyv téli kiadásai
nak és a nyári kiadású menetrendkönyvek
nek beszolgáltatása. 263.

Megrendelése az újévi postakönyvecskéknek. 
322.

Megszemlélése postacsomagoknak pénzügyőri 
tisztviselők által a postahivatalokban. 342. 

Megszüntetése a gabonajegyforg'alomnak. 189. 
Megszüntetése Agárd postaügynökség időszaki

jellegének. 330.



XII

Megszüntetése a Németországba szóló utánvé
teles küldemények és postai megbízások 
forgalmának. 232.

Megszüntetése a postai levelezőlapok felárának. 
67.

Megszüntetése a „Pénzügyi levonóív“-nek és a
. számadási eljárásnak ezzel kapcsolatos 
változása. 142.

Megszüntetése a váltóilletékbélyegek külön 
mérlegének. 281.

Megszüntetése az utalványtávirat kiállítási dí
jának. 190.

Megváltoztatása postahivatal nevének 49, 56, 
117, 199, 213, 266, 271, 293.

Megváltoztatása ügynökség nevének. 319.
Megváltoztatása postaügynökség ellenőrző hi

vatalának. 9, 145, 174, 220, 233, 262, 325, 331.
Mérséklése a családi pótlék és fizetési előleg 

engedélyezésére szolgáló levelezőlapok árá
nak. 282.

Mérséklése a filléres csomagok házhoz kézbesí
tési díjának. 175.

Mérséklése vidéken a csomagházhozkézbesítési 
díjátalánynak. 305.

Minősítési táblázatok (alkalmaztatási kimutatá
sok) szerkesztése tárgyában kibocsátott 
44.000/1929. számú rendelet egyes rendelke
zéseinek módosítása és a 71.000/1933. számú 
rendelet hatályon kívül helyezése. 377.

Módosítása a közönséges levélpostai küldemé
nyek statisztikai adatgyűjtésének. 247.

Módosítása a munkaegységkimutatásnak. 109.
Módosítása az alkalmaztatási kimutatások (mi

nősítési táblázatok) szerkesztése tárgyá
ban kibocsátott 44.000/1929. számú rendelet 
egyes rendelkezéseinek éis a 71.000/1933. 
számú rendelet hatályon kívül helyezése. 
377.

Módosítása az Észtországgal való utalvány és 
utánvételi forgalomnak. 63.

Módosítása az épülettatarozási munkák fél
évenkénti bejelentésének. 15.

Módosítása és kiegészítése a faiskolai termeszt- 
vények postai szállítására vonatkozó egyes 
rendelkezéseknek. 8.

Mozambikba és Madagaszkárba új légiposta- 
járat indulása. 190.

Mozgóposták, jegyzékelő menetek és postaszál
lításra felhasznált gépkocsi járatok jegy
zéke. 272.

Mozgóposták és jegyzékelő menetek közleke
désében változás. 16, 117, 144, 184, 193, 211, 
345, 374.

Mozgóposták s egyéb menetek közlekedése a 
karácsonyi és újévi ünnepek alatt. 343. 

Munkaegységkimutatás módosítása. 109.

Negyven és húsz filléres magyar légipostái bé
lyegeket a csehszlovák postahivatalok nem 
ismerik el. 201.

Narancsot, mandarint és citromot tartalmazó 
csomagok szállítása Németországba 141.

Németországba friss gyümölcsöt tartalmazó 
csomagok szállítása 109.

Németországba narancsot, mandarint és citro
mot tartalmazó csomagok szállítása 141.

Németországba szóló utánvételes küldemények 
és postai megbízások forgalmának korláto
zása 126. *

Németországba szóló utánvételes küldemények 
és postai megbízások forgalmának megszün
tetése 232.

Névváltoztatás postahivatalnál 49, 56, 117, 199, 
213, 266, 271, 293.

Névváltoztatások 1. Személyzetiek alatt.
Növényegészségügyi vizsgálata a külföldre fel

adott gyümölcstartalmú csomagoknak 207.
Nyilvántartása érvényességi időn belül ki nem 

fizetett postatakarékpénztári takarék fi
zetési utalványoknak 53.

Nyomtatványok eladási árának változása 263.
Nyomtatványküldemények — Saar vidékre szó

lók — felszerelése 282.
Nyugellátási utalványok 1934. évi április hó 1. 

előtti kifizetése. 71.
Nyugdíjazások. 1. Személyzetiek alatt.

Országos Bélyegkiállítás (II.) alkalmából forga
lomba hozott 20 filléres barnás-vörös színű 
bélyeg. 100.

Okirati illetékbélyegek. 1. Bélyegek alatt.
Országos Mezőgazdasági Termény és Gyü

mölcsbemutatónak, valamint a már működő 
előkészítő bizottságainak Címére szóló cso
magok kedvezményes szállítása 206.

Országos Társadalombiztosító Intézet és szer
veinek csekkszámlái javára rendes befize
tési lappal történő befizetések elfogadása.

| 29.
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Osztrák és cseh szlovák csomagzárlatok rovat
lapjainak felterjesztése 42.

Ötven pengős, 1926. évi március hó 1-i kelettel 
ellátott bankjegyek bevonása, illetve az új,
1932. évi október hó 1-i kelettel ellátott, 50 
pengős bankjegyek kibocsátása 257.

Pályaudvarról való behelyezése postaiigynök- 
ségnek 2,

Pályázat hivatalvezetői állásra 104, 219, 388.
Pályázati hirdetmény a gyöngyösi postahivatal

nál a pályaudvari járatok ellátására vonat
kozó postaszállítói állásra szerződés kötése 
mellett 11.

Pályázati hirdetmény a keszthelyi postahivatal
nál a pályaudvari és csomagkézbesítőjára- 
tok ellátására vonatkozó postaszállítói ál
lásra szerződés kötése mellett 376.

Pályázati hirdetmény a szarvasi postahivatal
nál postaszállítói állásra 388.

Pályázati hirdetmény a Varga István nevét vi
selő középiskolai ösztöndíj alapítvány el
nyerésére 203.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra 104? 
124, 268, 331.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra 28,
51, 66, 80, 97, 105, 115, 124, 161, 204, 255, 
304, 325, 332.

Perforált számmal való ellátása postatakarék 
betétkönyveknek 327.

Pénzintézetek — postai forgalomba bekapcsol
tak — részére kiutalt összegek feletti ren
delkezés 164.

Pénzügyi bélyegek 1. „Bélyegek“ alatt.
Pénzügyi értékcikkeknél változás és a kivont

pénzügyi bélyegek becserélése 73.
„Pénzügyi levonóív“ megszüntetése és a szám

adási eljárásnak ezzel kapcsolatos változá
sa 142.

Pénzügyőri tisztviselők által való megszemlélé
se postacsomagoknak a postahivatalokban 
342.

Piros bélyegzőfesték árának elszámolása 81.
Portóbélyegek 1. „Bélyegek“ alatt.
Portos levéloostai küldemények —- külföldre 

címzettek — felszerelése 281.
Portózása a részben bérmentesített üzleti vá

laszleveleknek és levelezőlapoknak 259.
Postaalkalmazottak gyermekeinek nyaraltatá- 

sa 119.

Postaalkalmazottak szabályszerű elbánás alá 
vonása, háromtagú bizottságok alakítása 39.

Postaalkalmazottak üdülése a hévízszentandrási 
üdülőtelepen 92.

Postabélyegértékesítő irodájának és bélyegmú
zeumának ismertetése. 384.

Postabetegségi biztosító intézetének közgyűlése 
316.

Postabetegségi biztosító intézetének közgyűlési 
határozatai 59.

Postacsomagok megszemlélése a postahivata
lokban pénzügyőri tisztviselők által 342.

Postahivatal átalakítása postaügynökséggé 2, 63, 
242.

Postahivatal áthelyezése 118, 202, 307, 319.
Postahivatal megnyitása 49, 56, 71, 78, 123, 144, 

168, 174, 330, 346.
Postahivatal nevének megváltoztatása 49, 56, 

117, 199, 213, 266, 271, 293.
Postahivatalok — alkalmiak — felállítása 56, 83, 

117, 131, 168, 211, 242, 246, 266.
Postahivatalok és ügynökségek névsorában he

lyesbítés 36, 83, 186, 196, 202, 243, 252, 297, 
319, 376.

Postahivatalok közreműködése a közvetlen ér- 
tékpapírforgalmi ügyletek adójának lerová
sánál 216.

Postahivatalokban való kifüggesztése a Futura 
Rt. által megküldött gabonaárfolyamjegyzé
seknek 206.

Postahivatalokhoz lebélyegzés és továbbküldés 
végett küldött küldeményeknek kezelése 7.

Postai árusítása a „Vasúti Ütmutató“ című hi
vatalos vasúti menetrendkönyveknek 107.

Postai bélyegek (1. „Bélyegek“ alatt.)
Postai díjszabásban és forgalomban beállott 

változások a Kairói Postaszerződés és 
Egyezmények végrehajtásakor 349.

Postai díjtartozásoknak, továbbá felhívásra tel
jesítendő egyéb befizetéseknek szolgálati 
postautalvánnyal való kiegyenlítése 276.

Postai küldeményekben szeszesitaloknak az 
Északamerikai Egyesült Államokba való be
vitele 13.

Postai levelezőlapok árusításának ellenőrzése 
171.

Postai levelezőlapok felárának megszüntetése 
67.

Postai megbízásijegyzék új kiadása 163.
Postai megbízások és utánvételes küldemények

forgalmának megszüntetése Németország
ba szólóknál 232.
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Postai pénzforgalomba bekapcsolt pénzintéze
tek részére kiutalt összegek feletti rendel
kezés 164.

Postai szállítása élővadnak 334.
Postai szállítása faiskolai termesztvényeknek

275.
Postai szállítás új szabályozása a robbanás ve

szélyéinek kitett küldeményeknél 305.
Postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok, 

jegyzékelő menetek és mozgóposták jegy
zéke 272.

Postaszolgálati ajánlott levélben történő bekül
dése beváltott államadóssági szelvényeknek
23.

Postajárati térképek árának leszállítása 89.
Postai Jóléti Alapítvány szervezetének és keze

lési rendszerének változása. 17.
Postakezelési Utasítás (A. 2. és 3. Szab.) 1. sz. 

pótlékának kiadása 54.
Postakiadók és postamesterek személyi adatai

nak kiegészítése 302.
Postakirendeltségek felállítása 211.
Postaküldeményekben szeszesitalok bevitele az 

Egyesült Államokba 247.
Postamesterek és postakiadók személyi adatai- ! 

nak kiegészítése 302.
Postamesteri állásra pályázati hirdetmény 104, 

124, 268, 331.
Postaszállítás a „Graf Zeppelin“ légihajó svájci 

körútja alkalmával 142.
Postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok, ma

gyar mozgóposták és jegyzékelő menetek 
jegyzéke 117, 272.

Postaszállítói állásra pályázati hirdetmény 11,
376, 388.
Postaszemélyzetének jóléti alapítványa közle

ménye a temetési segélyekre való igényjo
gosultság tekintetében. 66.

Postaszervezeti változás 5.
Postatakarékpénztár havi forgalma 2, ló. 35, 82, 

111, 160, 199, 222, 250, 278, 307, 345.
Postatakarékpénztári betétkönyvek perforált 

számmal való ellátása 327.
Postatakarékpénztári külön beosztású csekkbe

fizetési lapok rendszeresítése 383.
Postatakarékpénztárnál elhelyezett takarékbe

tétek kamatlábának újabb megállapítása 9.
Postaügynöki állásra pályázati hirdetmény 28, 

51,66.80,97, 105, 115, 124, 161, 204, 255, 
304, 325, 332.

Postaügynökség áthelyezése 2, 145.
Postaügynökség behelyezése a pályaudvarról 2.

Postaügynökség ellenőrző hivatalának változása
9, 145, 174, 220, 233, 262, 325, 33L

Postaügynökségnek időszaki postahivatallá való 
átalakítása 193.

Postaügynökség megnyitása 2, 37, 49, 56, 63, 76, 
83, 145, 185, 202, 220, 232, 233, 242, 346.

Postaügynökségnek postahivatallá átalakítása 
49) 56, 78, 144, 174, 330, 346.

Postaügynökség nevének megváltoztatása 319.
Postás nyugdíjjárulék alap szabályzata 217.
Postával továbbküldendő táviratokért járó díjak 

55.
Pótdíj nélkül Argentínából légi úton érkezett 

küldemények kezelése. 260.
Pótlék — első számú — kiadása az A. 2. és 3. 

Szab.-hoz 54.

. Adatgyűjtés — statisztikai — ia nyilván
tartott szórakoztató rádióvevő be
rendezésekről 368.

——  Beküldése szórakoztató rádióvevőberen
dezésiek engedélyokirat-szelvényeinek
5.

-----  Egyéni kérdőlapok alapján statisztikai
adatgyűjtés a rádióengedélyesekről
100.

-----Eltiltása a külföldi rádióállomások által
terjesztett propaganda előadások hall
gatásának 270.

---- Erősáramú villamosberendezés által rá
dióberendezés használatában okozott 
zavar megszüntetése vagy csökkenté
se 46.

——  Felhasználása a posta térerősségmérő gép
kocsijának rádiópropaganda célokra
27.

----- Helyesbítése a rádiórendelet végrehajtási
utasítás egyes pontjainak 63.

-----Ideiglenes rádióengedély-okirat kiállítása
nyaraló (fürdő-) vendégek részére 26.

-----Kifüggesztése a rádiót népszerűsítő falra
gaszoknak a postahivatalokban 71.

-----Külföldi rádióállomások által terjesztett
propaganda előadások hallgatásának 
eltiltása 270.

—— Megszüntetése vagy csökkentése a rádió-
berendezés használatában erősáramú 
villamosberendezés által okozott 
zavarnak 46.

-----Nyaraló (fürdő-) vendégek részére ideig
lenes rádióengedély-okirat kiállítása
26.



, Nyilvántartott szórakoztató rádióvevő 
berendezésekről statisztikai adatgyűj
tés 368.

Rádióberendezés használatában erősára
mú villamos berendezés által okozott 
zavar megszüntetése vagy csökkenté
se 46.

Rádióengedélyesekről statisztikai adat
gyűjtés egyéni kérdőlapok alapján 
100.

Rádióelőfizetők gyűjtéséért megjutalma
zott postai alkalmazottak 103.

Rádiónyug'ta nyomtatványok szétküldése
1.

Rádiópropaganda célokra való felhaszná
lása a posta térerősségmérő gépkocsi
jának 27.

Rádiórendelet végrehajtási utasítás egyes 
pontjainak helyesbítése 63.

Rádió tárgysorsjáték rendezése 111.
Rádió tárgysorsjáték részvételi jegyei 122.
Rádióvevőberendezések — szórakozta- 

tóak — engedélyokirat-szelvényeinek 
beküldése 5.

Rádiót népszerűsítő falragaszoknak a 
postahivatalokban való kifüggesztése 
71.

Rendezése rádió tárgysors játéknak 111.
Részvételi jegyei a rádió tárgysorsjáték

nak 122.
Postahivatalokban rádiót népszerűsítő fal

ragaszoknak kifüggesztése 71.
Postai alkalmazottak jutalmazása rádió- 

előfizetők gyűjtéséért 103.
Posta térerősségmérő gépkocsijának rá

diópropaganda célokra való felhasz
nálása 27.

Propaganda előadások — külföldi rádió 
állomások által terjesztettek — hall
gatásának-eltiltása 270.

Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott
szórakoztató rádióvevő berendezé
sekről 368.

Statisztikai adatg'yüjtés egyéni kérdő
lapok alapján a rádióengedélyesekről 
100.

Szétküldése rádiónyugta nyomtatványok
nak 1.

Szórakoztató rádióvevőberendezések en
gedélyokirat-szelvényeinek beküldése
5.

L „Távközlés Nemzetközi Egyezménye, a
Távíró Szolgálati Szabályzat, a Táv
beszélő Szolgálati s a Rádióközlés 
Általános és Pótszabályzata (Madrid 
1932)“ kiadása és megrendelése 167.

Rendelkezés a postai pénzforgalomba bekap
csolt pénzintézetek részére kiutalt összegek 
felett 164.

Rendszeresítése egyes csekkszámlákra vonat
kozó különleges beosztású befizetési la
poknak 383.

Rendszeresítése „MÁV. Nyugellátási Postautal- 
vány“-oknak 175.

Rendszeresítése vámkezelési igazolványnak a
Magyarországból Németországba küldött 
csomagokhoz 207.

Régi kiadású marhalevélürlapok beszolgáltatása 
263. ^

Régi kiadású marhalevélürlapok készletének 
megállapítása 195.

Régi kiadású váltóürlapok felhasználása 195.
Részben bérmentesített üzleti válaszlevelek, és 

levelezőlapok portózása 259.
Részletes adatgyűjtés a levélpostai küldemé

nyekről 311.
Robbanás veszélyének kitett küldemények 

postai szállításában változás 305.
Rokkantellátási postautalványok kifizetése 42.
Rontott értékkártyák becserélési díja 23.

Saarvidékre szóló nyomtatványküldemények
felszerelése 282.

Sajtóhiba helyesbítések 3, 59.
Sajtótermék lefoglalását 1. „Lapok és más sajtó

termékek“ alatt.
Selejtpapírok beszolgáltatása 317.
Sérült levélpostai küldemények kezelésé körüli 

eljárás 230.
Spanyolországból Magyarországba feladott utal

ványok forgalmának felfüggesztése 232.
Statisztikai adatgyűjtés a belföldön feladott 

hírlapokról és folyóiratokról 363.
Statisztikai adatgyűjtés a közönséges levél

postai küldeményekről 177.
Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkezett 

hírlapokról és foLyóiratokról 314.
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Statisztikai adatgyűjtés az összes postahivata
loknál a különleges postai szolgálatokról 
323.

Statisztikai adatok, — egész éven át gyűjten
dők 366.

„Stuttgart—Dél-Amerika“ légi járattal légipostái 
küldemények továbbítása 74.

Szarvasi postahivatalnál pályázati hirdetmény a 
postaszállítói állásra 388.

Számla csatolása a belföldi forgalomban áru- 
min taküldem én y ehhez 1 f*8

Származási bizonyítvány csatolási a Törökor
szágba szóló postaküldeményekhez 42.

Személyzetiek (kincstáriak és postamesteriek): 
áthelyezések 11, 18, 37, 78, 118, 169, 199, 237, 

254, 272, 310, 338, 389, 
címadományozások 221, 223, 269, 
elbocsáttatások 79, 199, 238, 273, 310, 
felmentések 5, 11, 17, 23, 33, 49, 76, 114, 123, 

170, 194, 201, 215, 267, 
halálozások 11, 18, 33, 37, 65, 79, 103, 119, 

169, 170, 199, 254, 267, 272, 303, 310, 331, 
338, 389,

kinevezések 11, 33, 65, 103, 223, 
köszönetek és elismerések 1, 7, 18, 23, 99,

0 5, 129,
lemondások 33, 65, 103, 170, 254, 267, 303, 

331, 338,
megbízatások 5, 17, 23, 49, 76, 114, 123, 194, 

201, 215, 245, 257, 347, 
névváltoztatások 11, 18, 33, 65, 79, 103, 119, 

169, 170, 199, 238, 254, 267, 273, 303, 310, 
331, 338, 389,

nyugdíjazások 18, 37, 79, 118, 169, 199, 238, 
254, 272, 310, 338, 389, 

végkielégítések 119, 169, 238, 310, 339, 
véglegesítések 119, 238, 310,

Személyzet részéről a jóléti alapítvány üdülő
telepeinek igénybevétele 94.

Szervezeti és kezelési rendszer változás a m. kir. 
postai jóléti alapítványnál 17.

Szervezeti változás 5.
Szeszesitaloknak az Észiakamerikai Egyesült Ál

lamokba való bevitele postai küldemények
ben tilos 13, 247.

Szétküldése légipostái hirdetményeknek és légi
postái tájékoztatóknak 241.

Szolgálat korlátozása 1934. évi december hó 
23-iki vasárnapon 341.

Szolgálati postautalvánnyal való kiegyenlítése 
a postai díjtartozásoknak, továbbá felhívás
ra teljesítendő egyéb befizetéseknek 276.

„Szolgálati rend“ új kiadásával kapcsolatos ren
delkezések 230.

Szőlészeti és borászati tárgyú gazdasági tudó
sítások kezelése 215.

T ávteszÉ lö. Állami távbeszélő hálózatba vaír
bekapcsolása hazatérést jelzc 
készülékeknek 43.

----- Állandó távbeszélő összeköttetések díja
zásának újabb szabályozása 142.

-----Állandósítása az L. és C/2. szolgálatot
tartó központoknál 20—21 óra között 
kísérletképpen elrendelt távbeszélő 
szolgálatnak 249.

----- Alközponti kapcsolók díjazása a 100-nál
több előfizetővel bíró különtelep- 
rendszerű (Lb) hálózatokban 191.

----- Alsógallával, Felsőgallával és Tatabányá
val kezdeményezett távolsági beszél
getések díjazása 232.

-----Alsógallával és Tatabányával kezdemé
nyezett távolsági beszélgetések díja
zása 101.

—— Badacsonylábdihegy postaügynökség be
vonása a kedvezményes díjú balatoni 
távbeszélő körforgalomba 143.

----- Balatoni fürdő- és üdülőhelyekkel, vala
mint a mátravidéki postahivatalokkal 
és Lillafüreddel való forgalomban 
mérsékelt távbeszélő díjszabás be
vezetése 126.

----- Balatonkenese székesfővárosi üdülőhely
időszaki postaügynökség bevonása a 
kedvezményes díjú balatoni távbe
szélő körforgalomba 195.

----- Bekapcsolása hazatérést jelző készülékek
nek az állami távbeszélő hálózatba
43.

—— Békásmegyernek és Csepelnek bevonása 
a budapesti automata távbeszélő há
lózatba 191.

-----Bevezetése mérsékelt távbeszélő díjsza
básnak a balatoni fürdő- és üdülő
helyekkel, valamint a mátravidéki 
postahivatalokkal és Lillafüreddel 
való forgalomban 126.



XVII

T á ib e s ié lö . Bevonása a zánkai postahivatal
nak a kedvezményes díjú balatoni 
távbeszélő körforgalomba 246.

—— Bevonása Badacsonylábdihegy posta
ügynökségnek a kedvezményes díjú 
balatoni távbeszélő körforgalomba
143.

----- Bevonása Balatonkenese székesfővárosi
üdülőhely időszaki postaügynökség
nek a kedvezményes díjú balatoni 
távbeszélő körforgalomba 195.

----Bevonása Ujdiósgyőr távbeszélő központ
nak az egységes miskolci távbeszélő 
hálózatba 172.

----- Budapest és környéke 1934. évi május
havi távbeszélő betűrendes névsorá
hoz „Pótfüzet“ kiadása 371.

-----Budapest és környéke távbeszélő névso
rának kiadása 179.

-----Címváltozás díjmentessége a távbeszélő
előfizetők névmagyarosítása esetében 
130.

— — Csendőrségi helyszínelő gépkocsikon fel- 
szerlet távbeszélő állomás használata 
210.

Csepelnek és Békásmegyernek a buda
pesti automata távbeszélő hálózatba 
való bevonása 191.

Díjazása a Hejőcsabával, Diósgyőrrel és 
Diósgyőr vasgyárral kezdeményezett 
távolsági beszélgetéseknek 121.

----- Díjazása a 100-nál több előfizetővel bíró
különteleprendszerű (Lb.) hálózatok
ban alkalmazott alközponti kapcso
lóknak 191.

-----Díjazása az Alsógallával és Tatabányával
kezdeményezett távolsági beszélgeté
seknek 101.

-----Díjazása az Alsógallával, Felsőgallával és
Tatabányával kezdeményezett távol
sági beszélgetéseknek 232.

-----  Díjkedvezményes távbeszélő előfizetők
névsorcíme 36.

----- Díjmentessége címváltoztatásnak a táv
beszélő előfizetők névváltoztatása 
esetében 130.

—■— Díjtartozás miatt a távbeszélő állomások 
kizárására vonatkozó szabályok mó
dosítása 317.

-----  Diósgyőrrel, Diósgyőr vasgyárral és He
jőcsabával kezdeményezett távolsági 
beszélgetések díjazása 121.

T á v b e s ii lő  . Egységes Miskolci távbeszélő há
lózatba való bevonása Ujdiósgyőr 
távbeszélő központnak 172.

-----  Egységes távbeszélőjegy rendszeresítése
a jelenlegi távbeszélőjegyek, átmenő 
és érkezési lapok, továbbá a távbeszé
lő meghívás (külön meghívás) helyett 
a vidéki távbeszélő hálózatokban 82.

----- Elveszett hirlaptudósítói igazolvány 237,
322.

-----  Enyhítése a társasrendszerű távbeszélő
berendezésekre vonatkozó rendelke
zéseknek 211.

----- Este 20—21 óra között rendes távbeszélő
szolgálat elrendelése az L. és C|2. 
szolgálatot tartó központoknál 127, 
249.

— Felsőgallával, Alsógallával és Tatabányá
val kezdeményezett távolsági beszél
getések díjazása 232.

-----  Forgalmi felvétel — irányok szerint — a
távíróvezetékeken és interurbán táv
beszélő áramkörökön 121.

----- Havi kötelező beszélgetési szám módosí
tása az ikerállomásoknál 130.

—— Havi külön díj leszállítása a pénzbedobós 
távbeszélő állomásoknál 5.

-----  Hazatérést jelző készülékeknek az állami
távbeszélő hálózatba való bekapcso
lása 43.

-----  Hejőcsabával, Diósgyőrrel és Diósgyőr-
vasgyárral kezdeményezett távolsági 
beszélgetések díjazása 121.

-----  Hirlapbeszélgetésekre jogosító igazolvány
érvénytelenítése 292.

-----  Hirlaptudósító igazolvány elveszése 322.
-----  Hó közben bekapcsolt és leszerelt távbe

szélő állomások kötelező beszélgeté
si díja 248.

-----  Ikerállomások havi kötelező beszélgetési
számának módosítása 130.

-----  Interurbán távbeszélő áramkörökön és a
távíróvezetékeken irányok szerinti 
forgalmi felvétel 121.

— Irányítása a magyar—svájci távbeszélő
forgalomnak 110.

—— Irányok szerinti forgalmi felvétel a táv
író vezetékeken és interurbán táv
beszélő áramkörökön 121.

—-— Járási székhelyek körül mért 15 km.-es 
sugárral húzott körbe eső községekre 
a nullás díjöv kiterjesztése 127.



T áv b eszé lő . Kedvezményes díjú balatoni táv
beszélő körforgalomba Badacsony- 
lábdiheg'y postaügynökség bevonása 
143.

-----Kedvezményes díjú balatoni távbeszélő
forgalomba való bevonása Balaton
kenese székesfővárosi időszaki posta- 
ügynökségnek 195.

----- Kedvezményes díjú balatoni távbeszélő
körforgalomba a zánkai postahivatal 
bevonása 246.

----- Készpénzellátmánynak távbeszélőn vagy
távirati úton való igénylésénél a ké
relem írásbeli megismétlésének mel
lőzése 335.

-----Két helyen való üzemfoentartása költöz
ködő előfizetők távbeszélő állomásai
nak 71.

-----  Kiadása a vidéki távbeszélő hálózatok elő
fizetői betűrendes névsorának 165.

----- Kiadása Budapest és Környéke távbeszélő
névsorának 179.

Kiadása „Pótfüzetének a Budapest és 
környéke 1934. évi május havi táv
beszélő betűrendes névsorához 371.

Kiegészítés a távíró és távbeszélő hivata
lok névsorához 89.

---- - Kiegyenlítése a távbeszélő díjaknak a m.
kir. postatakarékpénztárra kiállított 
csekkel vidéki kincstári postahivata
loknál 277.

----- Kiterjesztése a nullás díjövnek a járási
székhelyek körül mért 15 km.-es su
gárral húzott körbe eső községekre 
127. ‘

—— Költözködő előfizetők távbeszélő állomá
sainak két helyen való üzemlbentar- 
tása 71.

—— Kötelező beszélgetési díja a hó közben 
bekapcsolt és leszerelt távbeszélő ál
lomásoknak 248.

-----  Külön^eleprendszerű (Lb.), 100-nál több
előfizetővel bíró hálózatokban alkal
mazott alközponti kapcsolók díjazása 
191.

----- L. és C/2. szolgálatot tartó központoknál
este 20—21 óra között rendes távbe
szélő szolgálat elrendelése 127.

*----- L. és C/2. szolgálatot tartó központoknál
20—21 óra között kísérletképpen el
rendelt távbeszélő szolgálat állandósí
tása 249.

----- Leszállítása a pénzbedobós távbeszélő ál
lomások havi külön díjának 5.

Távbeszélő. Lillafüreddel és a mátravidéki 
postahivatalokkal, valamint a bala
toni fürdő- és üdülőhelyekkel való 
forgalomban mérsékelt távbeszélő 
díjszabás bevezetése 126,

-----Magatartása a távbeszélőnél alkalmazott
személyzetnek 275.

-----M. kir. postatakarékpénztárra kiállított
csekkel való kiegyenlítése a távbeszé
lő díjaknak vidéki kincstári postahi
vataloknál 277.

-----Magyar—svájci távbeszélő forgalom irá
nyítása 110.

----- Mátravidéki postahivatalokkal és Lilla
füreddel, valamint a balatoni fürdő és 
üdülőhelyeikkel való forgalomban 
mérsékelt távbeszélő díjszabás beve
zetése 126.

----- Mellőzése távbeszélő-jegy kiállításának a
távbeszélő áramkörök reggeli kipró
bálása alkalmával 143.

—— Mérséklése a távbeszélő előfizetési díjnak 
a 101—200 előfizetővel bíró hálóza
tokban 309.

------ Mérsékelt távbeszélő díjszabás bevezetése
a balatoni fürdő- és üdülőhelyekkel, 
valamint a mátravidéki postahivata
lokkal és Lillafüreddel való forgalom
ban 126.

-----Miskolci egységes távbeszélő hálózatba
való bevonása Ujdiósgyőr távbeszélő 
központnak 172.

-----Módosítása a távbeszélő állomások díj
tartozás miatt történő kizárására vo
natkozó szabályoknak 317.

----- Módosítása a Távbeszélő Díjszabás egyes
díjtételeinek és a Távbeszélőüzleti 
Szabályzat egyes rendelkezéseinek 
68.

—— Módosítása az ikerállomások havi kötele
ző beszélgetési számának 130.

-----Névsorcíme a díjkedvezményes távbeszé
lőelőfizetőknek 36.

—— Nullás díjöv kiterjesztése a járási szék
helyek körül mért 15 km.-es sugárral 
húzott körbe eső községekre 127.

----- Nyomtatvány a távbeszélő díjak részle
tezésére 9.

—— Pénzbedobós távbeszélő állomások havi 
külön díjának leszállítása 5.

----- Postahivatalok hivatalos óráin kívül köz
vetítendő távbeszélgetések 143.
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XIX

TflllllßSZßlU. Pótfüzet kiadása a Budapest és 
környéke 1934. évi május havi táv
beszélő betűrendes névsorához 371.

-----Rendes távheszélő szolgálat elrendelése
az L. és C/2. szolgálatot tartó köz
pontoknál este 20—21 óra között 127.

-----Svájci—magyar távbeszélő forgalom irá
nyítása 110.

----  Száznál több előfizetővel bíró különtelep-
rendszerű (Lb.) hálózatokban alkal
mazott alközponti kapcsolók díjazása 
191.

Százegy—kettőszáz előfizetővel bíró há
lózatokban a távbeszélő előfizetési 
díj mérséklése 309.

---- Szétosztása a Tb. U. Sz. 9. számú pótlé
kának 30.

-----Tatabányával és Alsógallával kezdemé
nyezett távolsági beszélgetések díja
zása 101.

— Tatabányával, Felsőgallával és Alsógal
lával kezdeményezett távolsági be
szélgetések díjazása 232.

-----Társasrendszerű távbeszélő berendezé
sekre vonatkozó rendelkezések eny
hítése 211.

-----  Távbeszélgetések, — postahivatalok hiva
talos óráin kívül közvetítendők 143.

—-— Távbeszélőnél alkalmazott személyzet 
magatartása 275.

—— Távbeszélő állomások díjtartozás miatt 
történő kizárásra vonatkozó szabá
lyok módosítása 317.

-----Távbeszélő állomások, pén zb e dob óisok
havi külön díjának leszállítása 5.

Távbeszélő áramkörök reggeli kipróbá
lása alkalmával távbeszélő-jegy kiállí
tásának elhagyása 143.

Távbeszélődíjak részletezésére rendsze
resített nyomtatvány 9.

Távbeszélő díjaknak a m. kir. postataka
rékpénztárra kiállított csekkel való 
kiegyenlítése vidéki kincstári postahi
vataloknál 277.

— Távbeszélő Díjszabás egyes díjtételeinek
és a Távbeszélőüzleti Szabályzat 
egyes rendelkezéseinek módosítása 
68.

Távbeszélő Díjszabás ban változások 192.
— Távbeszélő Díjszabás változásai 55, 192,

265, 335.

IdVDiJüZülU- Távbeszélő előfizetési díj mérsék
lése a 101—200 előfizetővel bíró há
lózatokban 309.

—— Távbeszélő előfizetők névváltoztatása 
esetében a címváltozás díjmentessége 
130.

-----Távbeszélő és távíró hivatalok névsorá
nak kiegészítése 89, 372.

-----Távbeszélőjegyek, átmenő és érkezési la
pok, továbbá a távbeszélő meghivás 
(külön meghivás) helyett egységes 
távbeszélő jegy rendszeresítése a vi
déki távbeszélő hálózatokban 82.

-----  Távbeszélőjegy kiállításának elhagyása a
távbeszélő áramkörök reggeli kipró
bálása alkalmával 143.

-----Távbeszélő kiküldetési díj újabb szabá
lyozása 15.

----- Távbeszélő névsorok árusításának újból
vafó szabályozása 166.

Távbeszélő üzleti Szabályzat egyes ren
delkezéseinek és a Távbeszélő Díj
szabás egyes díjtételeinek módosítása 
68.

-----Távbeszélő üzleti Szabályzatban változá
sok 172.

Távíró és távbeszélő hivatalok névsorá
hoz, — kiegészítés 89.

Távíró vezetékeken ás interurbán távbe
szélő áramkörökön irányok szerinti 
forgalmi felvétel 121.

„Távközlés Nemzetközi Egyezménye, a
Távíró Szolgálati Szabályzat, a Táv
beszélő Szolgálati s a Rádióközlés Ál
talános és Pótszabályzata (Madrid
1932.)“ kiadása és megrendelése 167.

Tb. U. Sz. 9. számú pótlékának szétosz
tása 30.

-----Üjabb szabályozása a távbeszélő kikülde
tési díjnak 15.

Üjabb szabályozása az állandó összeköt
tetések díjazásának 142.

Újból való szabályozása a távbeszélő név
sorok árusításának 166.

Üjdiósgyőr távbeszélő központnak az 
egységes miskolci távbeszélő hálózat
ba való bevonása 172.

Változás a Távbeszélő Díjszabásban 55, 
192, 265, 335.

Változások a Távbeszélőüzleti Szabály
zatban 172.
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lOlUlSdauiU* Vidéki kincstári postahivatalok
nál a távbeszélődíjaknak a m. kir. 
postatakarékpénztárra kiállított csek
kel való kiegyenlítése 277.

-----Vidéki távbeszélő hálózatok előfizetői
betűrendes névsorának kiadása 165.

-----Vidéki távbeszélő hálózatokban a jelen
legi távbeszélő jegyek, átmenő és ér
kezési lapok, továbbá a távbeszélő 
meghívás (külön meghívás) helyett 
egységes távbeszélőjegy rendszeresí
tése 82.

-----  Zánkai postahivatal bevonása a kedvez
ményes díjú balatoni távbeszélő kör
forgalomba 246.

. Alaki kellékei a kivitelre szánt gyü
mölcsszállítmányok növényegész
ségi vizsgálatával kapcsolatban fel
adott táviratoknak 210.

—— Állami távíró vezetékek megterhelósi ki
mutatásának megszüntetése 210.

-----Arányosítása a rövidített távirati címek
részletekben fizetett előjegyzési díjá
nak 26.

——  Berendezése távirati utalványforgalomnak 
Lengyelországgal 43.

----- Code (CDE) táviratok kedvezményes dí
jának kiszámítási módja 371.

-----CDE (Code) táviratok kedvezményes dí
jának kiszámítási módja 371.

----- Címkiegészítési díj mellett való kézbesí
tése elő nem jegyzett rövidített táv
irati címre érkező táviratoknak 193.

—-— Elő nem jegyzett rövidített távirati címre
érkező táviratoknak címkiegészítési 
díj mellett való kézbesítése 193.

----- Elveszett vonattáviratlapok 1, 9.
-----Díjtérítése a külföldre szóló táviratok 5

frankot meg nem haladó értékű, fel 
nem használt válaszutalványának 265.

----- Dísztáviratok (LX), üdvözlő táviratok
(XLT) 264.

-----Fel nem használt — 5 frankot meg nem
haladó értékű — válaszutalványok 
díj térítése a külföldre szóló távira
toknál 265.

—■— Forgalmi felvétel — irányok szerint — a 
távíróvezetékeken és interurbán táv
beszélő áramkörökön 121.

. Gyümölcsszállítmányok — kivitelre 
szántak — nő vény egészségi vizsgála
tával kapcsolatban feladott táviratok 
alaki kelléked 210.

-----Helyi távirat díjának leszállítása és „Táv
irat-nyomtatvány“ rendszeresítése 67.

-----„Hivatalos Névjegyzék a nemzetközi táv
író szolgálatra megnyílt távíróhivata
lokról“ című segédkönyv 16-ik kiadá
sa 261.

—— Interurbán távbeszélő áramkörökön és a 
távíróvezetékeken irányok szetinti 
forgalmi felvétel 121.

----- Irányok szerinti forgalmi felvétel a táv
író vezetékeken és interurbán távbe
szélő áramkörökön 121.

—— Karácsonyi és újévi üdvözletét s jókíván
ságokat tartalmazó táviratok rendsze
resítése 328.

-----Kezelése az Ohat—Puisztakócs vasúti táv
író hivatal kézbesítőkerületébe szóló 
táviratoknak 302.

----- Készpénzellátmánynak távbeszélőn vagy
távirati úton való igénylésénél a ké
relem írásbeli megismétlésének el
hagyása 335.

----- Kézbesítése, — elő nem jegyzett rövidí
tett távirati címre érkező táviratok
nak címkiegószítési díj mellett 193.

-----Kiegészítés a távíró és távbeszélő hivata
lok névsorához 89, 372.

-----Kiszámítási módja a Code (CDE) táv
iratok kedvezményes díjának 371.

-----Kivitelre szánt gyümölcsszállítmányok
növényegészségi vizsgálatával kapcso
latban feladott táviratok alaki kellé
kei 210.

----- Külföldre szóló táviratok 5 frankot meg
nem haladó értékű, fel nem használt 
válaszutalványának díj térítése 265.

----- Lengyelországgal távirati utalványforga
lom berendezése 43.

----- Leszállítása a helyi távirat díjának és
„Táviratnyomtatvány“ rendszeresíté
se 67.

----- Leszállítása az üdvözlő (LX) táviratok
pótdíjának 196.

-----Megszüntetése az állami távíró vezetékek
megterhelési kimutatásának 210.

----- Megszüntetése az utalványtávirat kiállí
tási díjának 190.



. Megterhelési kimutatás megszüntetése 
az állami távíróvezetékeknél 210.

Ohat—Pusztakócs vasúti távíró hivatal 
kézbesítőkerületébe szóló táviratok 
kezelése 302.

öt frankot meg nem haladó értékű, kül
földre szóló táviratok, fel nem hasz
nált válaszutalványának díjtérítése 
265.

Postával továbbküldendő táviratokért 
járó díjak 55.

Rendszeresítése karácsonyi és újévi üd
vözletét s jókívánságokat tartalmazó 
táviratoknak 328.

Rendszeresítése „T áviratnyomtatvány“
nak és a helyi távirat díjának leszál
lítása 67.

Rendszeresítése új sürgős távirati űrla
poknak 35.

Rövidített távirati címek részletekben fi
zetett előjegyzési díjának arányosítá
sa 26.

Távbeszélő és távíró hivatalok névsorá
nak kiegészítése 89.

„Táviratnyomtatvány“ rendszeresítése 
és a helyi távirat díjának leszállítása 
67.

Táviratokra vonatkozó díjnyugta utóla
gos kiállítása 173.

Távíró és távbeszélő hivatalok névsorá
hoz, — kiegészítés 89, 362.

Távirati utalványforgalom berendezése 
Lengyelországgal 43.

Távíróüzleti Szabályzat változásai 345.
Távíró vezetékeken és interurbán távbe

szélő áramkörökön irányok szerinti 
forgalmi felvétel 121.

„Távközlés Nemzetközi Egyezménye, a 
Távíró Szolgálati Szabályzat, a Táv
beszélő Szolgálati s a Rádiókörlés Ál
talános és Pótszabálvzata (Madrid 
19331“ kiadása és megrendelése 167.

Tizenhatodik kiadása a ..Hivatalos Név
jegyzék a nemzetközi távíró szolgá
latra megnvilt távíróhivatalok“ c. se
gédkönyvnek 261.

Új s^gős távirati űrlapok rendszeresítése 
35.

Utalvánvtá^írat kiállítási díjának meg
szüntetése 100

Utólagos kiállítása a táviratra vonat
kozó díjnyugtának 173.

Távíró , Üdvözlő táviratok (XLT), dísztáviratok
(LX) 264.

-----  Üdvözlő táviratok (LX) pótdijának le
szállítása 196.

—— Távíró Díjszabás változásai 44, 181, 270, 
324, 329, 386.

-----Változás a távíró díjszabásban 44, 181,
270, 324, 329, 386.

-----  Változások a Távíró-Díjszabásban 324,
386.

-----Változások a Táviróüzleti Szabályzatban
345.

-----Vonattáviratlapok elvesztése 1, 9.

Takarékbetétek, — postatakarékpénztárnál el
helyezettek, — kamatlábának újabb meg
állapítása 9.

Távirati utalványforgalom berendezése Len
gyelországgal 43.

Távíró Díjszabás változásai 181.
Testnevelő és népgondozó szervek által postára 

adott expresszajánlott levelek expresszdí- 
jának hitelezése 176.

Téli hónapokban a balatonfüredi üdülőszobák 
igénybevétele 3, 273.

Terjesztése sajtóterméknek 1.: Lapok és más 
sajtótermékek alatt.

Tilos szeszesitaloknak az Északamerikai Egye- 
, sült Államokba való bevitele 13.

Továbbítása légi levélpostai küldeményeknek 
Délamerikába a „Graf Zeppelin“ útján 129.

Továbbítása légipostái küldeményeknek a 
„Stuttgart—Dél-Amérika“ légijárattal 74.

Továbbküldés és lebélyegzés végett küldött kül
demények kezelése 7.

Törökországba szóló postaküldeményekhez 
származási bizonyítvány csatolása 42.

Törvénykezési illetékbélyegek 1.: Bélyegek alatt.

Üjabb megállapítása a postatakarékpénztárnál 
elhelyezett takarékbetétek kamatlábának 9.

Üjból való megjelenésének és terjesztésének 
engedélyezése a „Reggel“ című hétfői poli
tikai lapnak 232.

Üj ellenőrző szám használatbavétele 184, 202, 
261.

Üjévi postakönyvecskék megrendelése 322.
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Üj időszaki postaügynökség megnyitása 213.
Üj kiadása a Légipostái Menetrendnek 109.
Üj kiadása a postai megbízási jegyzéknek 163. 
Üj légijárat Mozambikba és Madagaszkárba 

190.
Üj légiposta összeköttetés a Kanári-szigetekre 

és a Brit-Nyasszaföldre 191.
Üj okirati, törvénykezési, illetékbélyeg és for

galmi adóbélyegek kibocsátása és a régiek 
beszolgáltatása, valamint 2 filléres kiegészí
tő váltóilletékbélyeg forgalomba bocsátása 
299.

Üj rajzó portóbélyegek forgalomba bocsátása
328.

Üj postahivatal megnyitása 49, 56, 71, 78, 123, 
144, 168, 174, 330, 346.

Üj postaügynökség megnyitása 2, 37, 49. 56. 63,
76. 83, 145, 185, 202, 212, 220, 232, 233, 242, 
346.

Üj törvénykezési, okirati illetékbélyegek és for
galmi adóbélyegek kibocsátása 275.

Üj váltóilletékbélyegek forgalomba bocsátása 
383.

Üj váltóilletékbélyegek forgalomba hozatala
342.

Üizélandda! kiscsomaiforgalom felvétele 172. 
Utalvánv és utánvétel! forgalom módosítása 

Észtországgal 63.
Utalváuyfortfalom — távirati — berendezése 

Lemigvelországgal 43.
Utalványforgalom felfüggesztése a külföldi for

galomban 63, 232.
Utalványtávirat kiállítási díjának megszünteté

se 190.
Utánvételes küldemények és postai megbízások 

forgalmának korlátozása Németországba 
szólóknál 126.

Utánvételes küldemények és postai megbízások
forgalmának megszüntetése Németországba 
szólóknál 232.

Utánvételes — belföldi — szállítólevél ragszá
mán az utánvétel jelzése 8.

Utánvételi és utalvány forgalom módosítása
Észtországgal 63

Utánvétel jelzése a belföldi utánvételes szállító- 
levél ragszámán 8.

Utóidényben kedvezményes üdülés a hévíz- 
szentandrási üdülőtelepen 239.

Üdülése nostaalkalmazottaknak a hévízszent- 
andrási üdülőtelepen 92,

Ügynök? állásra pályázati birdetménv 28. 51, 66, 
80 97, 105, 115, 124, 161, 204, 255, 304, 325,

331,.

Ügynökség átalakítása postahivatallá 49, 56, 78,
144, 174, 330, 346.

Ügynökség ellenőrző hivatalának változása 9,
145, 174, 220, 233, 262, 331.

Ügynökség nevének megváltoztatása 319.

Váltóilletékbélyegek 1.: „Bélyegek“ alatt.
Váltóilletékbélycgek külön mérlegének meg

szüntetése 281.
Váltóürlapok — régi kiadásúak — felhasználása 

195.
Változás a csomagdíjszabásban 13, 75, 164, 259, 

343.
Változás a csekkbefizetési díj lerovása alól 

mentes csekkszámlák számában 9, 23.
Változás a délamerikai légipostajárat menet

rendjében 370.
Változás a külföldre feladott gyümölcstartalmú 

csomagok növényegészségi vizsgálatánál 
229.

Változás a külföldről érkezett levélpostai külde
mények díjában 1, 15, 30, 81, 99, 130, 231, 
259, 269, 283, 383.

Változás a Lengyelországból Magyarországba 
szóló levélpostai küldemények díjában 269.

Változás a légipostái járatok menetrendjében
29, 43, 75, 77, 88, 129, 190, 191, 201, 248, 
269, 282, 306, 343, 370.

Változások a Légipostái Menetrendben 384.
Változás a légipostái menetrend- és díjszabásban 

171, 242, 248, 260, 323.
Változás az Ausztriából Magyarországba szóló 

levélpostai küldemények díjában 99.
Változása a beszolgáltatások és ellátmányok 

nyilvántartásának 335.
Változása a m. kir. postai jóléti alapítvány szer

vezetének és kezelési rendszerének 17.
Változása a nyomtatványok eladási árának 263.
Változások a postai díjszabásban és forgalom

ban a Kairói Postaszerződés és Egyezmé
nyek végrehajtásából kifolyóan 349.

Változás a pénzügyi bélyegeknél 53.
Változás a robbanás veszélyének kitett külde

mények postai szállításában 305.
Változások a Távíró Díjszabásban 181.
Változások az irányítási füzetben 10, 15 . 50, 64, 

84, 131, 146, 184, 196, 233, 252, 283, 320, 
335.
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Változások, — forgalomköriek 3, 16, 36, 57, 65,
76, 83, 102, 115, 159, 160, 174, 185, 203, 
213, 236, 243, 252, 267, 278, 302. 316, 319, 
325, 338, 387.

Változások, — közigazgatásiak 10, 160, 331.
Változás mozgóposták és jegyzékelö menetek 

közlekedésében 16, 117, 144, 184, 193, 211, 
345, 374.

Változás pénzügyi értékcikkeknél és a kivont 
pénzügyi bélyegeik becserélése 73.

Változása postaügynökség ellenőrző hivatalának 
9, 145, 174, 220, 233, 262, 325, 331.

Változás, — szervezeti 5.
Vámárunyilatkozatok kiállítása Észtországba 

szóló vámköteles küldeményeknél 231.
Vámárunyilatkozatoknak — a fővámhivatalnak 

átadott csomagokhoz tartozók — kezelése 
190, 231.

Vámdíjak módjára beszedendő köztartozással 
terhelt vámmentes levélpostai küldemények 
vám elé állításának vámközvetítési díja 42.

Vámkezelési igazolvány rendszeresítése a Ma
gyarországból Németországba küldött cso
magoknál 207.

Vámköteles árut tartalmazó küldemények vám
árunyilatkozatainak kiállítása 231.

Vámköteles árut tartalmazó levélpostai külde
mények és értékleveleik Danzig szabadvá
rosba nem küldhetők 306.

Vámköteles tartalmú, Argentínába szóló, levél
postai küldemények felszerelése 222.

Vámköteles tartalmú Lengyelországba szóló le
vélpostai küldemények kezelése 305.

Vámközvetítési díj jár a vámdíjak módjára be
szedendő köztartozással terhelt vámmentes 
levélpostai küldemények vám elé állításáért
42.

„Vasúti Útmutató“ című hivatalos vasúti me
netrendkönyvek megrendelése 232.

„Vasúti Útmutató“ című hivatalos vasúti me
netrendkönyvek postai árusítása 107.

„Vasúti Útmutató“ hivatalos vasúti menetrend
könyv téli kiadásának megrendelése és 
nyári kiadású menetrendkönyvek beszolgál
tatása 263.

Vászonbéléssel el nem látott borítékban való 
feladása értékleveleknek 8.

Végkielégítések 1.: „Személyzetiek“ alatt.
Véglegesítések 1.: „Személyzetek“ alatt.
Vidéken a csomagházhozkézbesítési díjátalány 

mérséklése 305.
Vonattáviratlapok elvesztése 1, 9.

Zalaegerszegi repülőnap alkalmával légiposta' 
szállítás 176.

Zirci Postás Erdei Ház igénybevétele 186.
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Új postahivatalok:

Horthyliget ....................  174 Pilisboros jenő
Nagyberki ...................  144 Pilisszentiván

49
330

Alsógalla 
Érdliget 
Budapest 17.

Új posta és távbeszélő hivatalok:

78 Budapest 43............ ......... 330 Pécs 8....................... ....... 168
346 Miskolc 5.............. ......... 71 Rákosannatelep .......  56
123 Miskolc 6.............. ......... 346

Postahivatalok, amelyek távbeszélővel egyesíttettek:

Bana ......................   278
Bakonygyepes .............  115
Baross Gábor telep . . . .  236
Császár ........................... 252
Csép ..............................  278
Csobánka .......................  236
Decs ..............................  267
Érdliget .......................  174

Agárd . ................. ., .. 330
Árpád központ ..............  212
Csepel ............................  145
Egyházashollós ............  63
Érparti szőllők .................  212
Ganztelep ..................... 242
Harka puszta p. u............  76
Jankovich Iván fürdőtelep 145

Felsőoszkó ...................  319
Kemenesmihályfa ......... 325
Kisunyom .......................  115
Nagybarátfalu .................   83
Naszály ........................... 213
Nemesgulács ................ 16
Pálmonostora ................ 267
Pétfürdő .........................  76

Új postaügynökségek:

Kács ..............................  202
Káva ..............................  49
Kispest ........................... 233
Láca ............................... 185
Légrád ...........................  2
Mátraszőllős ................ 76
Ortaháza .......................  83

Pórládony ...................  83
Rákosannatelep..............  388
Röszke .......................  388
Szigetmonostor ...............320
Tápé .............. ,..............  320
Üjhartyán .......................  252
Vámoscsalád ................ 174
Zánka .......................  252

Sajólád ........................... 37
Somogyaszaló ................  49
Somogyudvarhely ......... 346
T öltéstava ...................  232
Üjiráz ........................... 220
Vaskeresztes ................  242
Vése ..............................  56

Postaügynökségek, amelyek távbeszélővel egyesíttettek :

Alsóhernád .................... 139
Ballószög .......................  36
Erdőtarcsa ...................  139
Hejőpapi ......................... 387

Helvécia .......................  36
Kisoroszi ........................  139
Pirtó ..............................  237
Szentistván telep .............  174

Tiszavárkonyi szőllők . . . .  237
Uzovicstelep ................  160
Zalahaláp .................... 3

Fővárosi nyomda rt., Budapest, VI., Lovaj>-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.
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Elismerés és jutalmazás.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek díjában.
Elveszett vonattáviratlapok.
Rádiónyugta nyomtatványok szétküldése.
A m. kir. postatakarékpénztár 1933. évi november 

havi forgalma.
Postahivatal átalakítása postaügynökséggé.

Postaügynökség behelyezése a pályaudvarról. 
Forgalomköri változások.
Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
A balatonfüredi szobák igénybevétele a téli hó 

napokban.
Sajtóhibajavítás.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás az állástkereső postakiadókról.

Elismerés és jutalmazás.
108.758/1933/1.

A posta vezérigazgatója a Miskolc 2. 
számú postahivatal létszámába tartozó Varga 
András (fügéi) I. osztályú postaaltisztet (88) 
bátor magatartásáért, amellyel folyó évi decem
ber hó 4-én történt megtámadtatása alkalmával 
a reábízott hivatalos pénzt támadóival szemben 
kötelességszerűen megvédte, elismerését és kö
szönetét fejezte ki. Egyben 80 P jutalomban is 
részesítette.

Budapest, 1933. évi december hó 30-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

100.626/4.
A P. R. T. 1932—12. számában közölt 

70.257/4. számú rendelethez kiadott kimutatást 
a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

15. folyószám, Chile: (az 1934. január 1-től 
feladott küldeményekre vonatkozóan) a 3—5.,
7—9., 12. és 13. hasáb adatai helyébe írják: 120, 
70, 70, 0‘67, 30A, 30, 130, 240; az ide tartozott 
’2) jegyzetet pedig töröljék.

60. Bermuda-szigetek: az 5. hasábban „1“ 
helyett: l*l2.

A 3. oldalon a 19a) jegyzetben guerche“ 
helyett írják: s/g guerche.

A 6. oldalon a ás) jegyzethez tartozó t

alatti megjegyzést a következőre egészítsék ki: 
„f A a  alatt felsorolt nyomtatványok kedvez
ményes díja 100 g-ként 5 Reichspfennig azzal 
a kivétellel, hogy 20 g-ig csak 3, 50 g-ig csak 4, 
801—1000 g-ig csak 40 Reichspfenniget kell le
róni (5, illetőleg 45—50 Rpf. .helyett).“

Budapest, 1934. évi ián.iá’ hó 9-ín.

Elveszett vonattáviratlapok.
108.787/1933/5.

Az 1933. évi P. R. T. 20. számában közzé
tett 82.513/5. számú rendeletcmre való hivatko
zással értesítem a postahivatalokat, hogy Buda
pest keleti p. u. készletébe tartozó 001 sorozatú 
1494 sorszámtól 1500 sorszámig terjedő hét da
rab vonattáviratlap elveszett.

A hivatalok a fenti számú űrlapokon fel
adott táviratok átvételének elismerését tagadják 
meg, illetőleg annak személyazonosságát, aki a 
fenti számú űrlapok valamelyikén akar táv
iratot feladni, állapítsák meg és a MÁV. buda
pesti üzletvezetőségével közöljék.

Budapest, 1934. évi január hó 8-án.

Rádiónyugta nyomtatványok szétküldése.
108.073/1933/4.

A P. R. T. 1931. évi 8. számában megjelent 
73.498/3. rendelet kapcsán értesítem a hivata



2 1. szám-

lókat, hogy a 774 és 796 régi, illetőleg 1104 és 
1103 új számú „Nyugta rádióhasználati d í ja d 
ról nevű nyomtatványokból a szükséges készle
tet a központi anyagraktár ezentúl is hivatalból 
fogja szétküldené

A rádióengedélyesek számának február, 
április, június, augusztus, október és december 
hónapokban a központi anyagraktárhoz való 
jelentésének kötelezettsége alól azonban a hi
vatalokat felmentem.

A központi anyagraktár a rádióengedélye
sek számát ezentúl hivatalból állapítja meg és 
a szükséges nyomtatványokat ez alapon küldi 
szét.

Az a hivatal, ahol a rádióengedélyesek 
száma váratlanul és az országos arányt meg
haladó mértékben növekedett, a szükséges 
nyomtatványok utólagos megküldését közvet
lenül kérje az anyagraktártól.

Megjegyzem végül, hogy a hivatalok a 
február, április, június, augusztus, október és 
december hónapok végén megmaradt nyomtat
ványokat ezután se használják fel, hanem alkal
milag szolgáltassák be a központi anyagraktár
nak.

A hivatalok fentieket jegyezzék elő az 
előbb idézett rendeletnél.

v »
Budapest, 1934. évi január hó 4-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1933. évi novem
ber havi forgalma.

8.662/1933./eln. postatakpt.

A takaréküzletben a betétek 1,208.797 P 32 
f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya ezek szerint 1933. évi november hó 
végén 74,579.178 P 43 f. volt. A különleges ta
karékbetétek álladéka a fenti álladókban 
9,917.119 P 93 f-rel szerepel. A betevők száma 
2.942-vel gyarapodott.

A csekk- és kliringüzletben a betétek 
9,031.175 P 98 f.-rel múlták felül a visszafizeté
seket. A csekkbetétek állománya ezek szerint
1933. évi november hó végén 145,085.072 P 50 f. 
volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 
71-gyel növekedett.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 3,530.633 tétel s
1.112,320.115 P 98 f., összes betéteinek állo
mánya pedig a hó végén 219,664.250 P és 93 f. 
volt.

Az értékpapír üzletágban 1933. évi novem
ber hó végéig kiállíttatott 274.597 drb. járadék- 
könyv, illetve letéti jegy, amelyekből forgalom
ban volt e hó végén 90.664 drb. Az intézet ér
tékpapírállománya különféle értékpapírokban 
és záloglevelekben 1933. évi november hó végén 
83,935.728 P 37 f. névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 183.811 drb. új zálogfelvétel 
4,195.368 P kölcsönnel és 193.487 drb. zálogki
váltás 4,536.044 P kölcsönvisszafizetéssel.

A zálogálladék 1933. évi november hó végén 
1,011.258 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
23,751.763 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.332 drb., kényszerárverésre pedig 
6.608 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 8.950 drb., a befolyt vé
telár 192.590 P 37 f. volt.

Budapest, 1933. évi december hó 30-án.

Postahivatal átalakítása postaügynökséggé.
109.587/1933/3.

A légrádi vasútállomáson működő posta- 
hivatal postaügynökséggé alakíttatott át. Ehhez 
képest:

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában az 58-ik oldalon Légrádnál az 5371 
szám törlése mellett beírandó „ü. E. h. Nagy
kanizsa 2.“, a 142 oldalon pedig az 5371 mellől 
„Légrád“ törlendő.

A helységnévtár 345 oldalán pu. he
lyett pu. E. h. Nagykanizsa 2, az irányí
tási füzet 90 oldalán Légrádnál a 2. hasábba IV. 
helyett „Ü.“, a 7 hasábba pedig 26 elé E. h. 
Nagykanizsa 2 írandó.

Budapest, 1933. évi december hó 30-án.

Postaügynökség behelyezése a pályaudvarról. 
100.109/3.

A telektanyai postaügynökség a pályaud
varról Nagyhalász községhez tartozó Telek- 
tanya elnevezésű lakott helyre helyeztetett be. 
Az ügynökség ellenőrző hivatala pedig ezentúl 
Nagyhalász helyett Dombrád.

A postahivatalok és ügynökségek névsora 
(98 1.), a helységnévtár (528 1.) és az irányítási 
füzet (1621.) adatai megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1934. évi január hó 2-án.
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Forgalomköri változások.
109.205/1933/3.

Hácky tanya (Dobospuszta része) O Díszei 
(242 1.) ezentúl u. t. Zalahaláp.

Kisgátpuszta O  Szabadi (306 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Nagyberki.

Ódörögdpuszta O  Zalahaláp (413 1.) ezen
túl u. t. Zalahaláp.

Sáska kk. (474 1.) ezentúl u. t. Zalahaláp.
Szentkutpuszta Tapolca (504 1.) ezentúl 

u. t. Zalahaláp.
Ojdörögdpuszta ^  Zalahaláp (548 1.) ezen

túl u. t. Zalahaláp.
Zalahaláp (581 1.) ezentúl <§)£3 L.
Budapest, 1933. évi december hó 30-án.

Sajtótermék lefoglal isának feloldása.
100.360/2.

A debreceni kir. törvényszék vádtanácsa
1933. évi december hó 28-án kelt 1925. B. 275/23. 
számú végzésével a dr. Supka Géza szerzősége 
alatt a miskolci Reggeli Hírlap kiadásában, a 
miskolci Klein Ludvig és Szelényi könyv
nyomda rt. nyomásában „A nagy dráma“ cím 
alatt megjelent könyvalakú nyomtatványnak a 
debreceni kir. törvényszék és vizsgálóbír áj a ál
tal 1925. B. 275/11. szám alatt elrendelt lefogla
lását jogerősen megszüntette.

Ez alapon a Posta Rendeletek Tára 1925. 
évi 19. számában megjelent 10.972. számú ren
deletet hatályon kívül helyezem és a postahiva
talokat utasítom, hogy a szóbanlévő könyv 
postán szétküldött példányait akadálytalanul 
szállítsák és kézbesítsék.

Budapest, 1934. évi január hó 5-én.

A balatonfüredi szobák igénybevétele a téli hó
napokban,

3.614/1933/Jóléti.
A Balatoni Szövetség Üdülőház Szövetkeze

tének igazgatósága értesítette a jóléti alapít

vány kezelési bizottságát, hogy balatonfüredi 
üdülőházát megfelelő érdeklődés esetén a téli 
hónapokban is üzemben tartja.

A szövetkezet tájékoztatása és a jelent
kezők elhelyezésének biztosítása céljából felhí
vom a személyzetet, hogy a jelentkezők az 
üdülőház balatonfüredi vezetőségével mielőbb 
közöljék, hogy a téli hónapokban, mikor és 
milyen időtartamra óhajtják az üdülőházat 
igénybe venni.

A II. sz. épületben a szobákban központi 
fűtés, meleg és hideg folyó víz van.

A szoba használata naponként, háromszori 
étkezéssel és kiszolgálással 5 P 60 fillér, köny- 
nvebb vacsorával 5 P 10 fillér, 10 éven aluli 
gyermekek részére 4 P.

Ezeken az árakon felül az üdülőház csak 
az alább felsorolt költségeket számíthatja fel:

1. Szabályszerű forgalmi adó,
2. 3 napon túl terjedő tartózkodás esetén 

gyógy díj, amely a köztisztviselőknél napi 30 
fill, (másoknál 60 fill.), a gyermekeknél ennek 
az összegnek a fele.

3. Fűtés, amely a központi fűtésre berende
zett szobáknál egyágyas szoba után napi 60 fill., 
kétágyas szoba után 90 fill., a kályhafűtéses szo
bákban pedig a tényleg felhasznált tüzelőanyag 
ára.

4. A külön elfogyasztott ételek és italok.
Az előadottakon kívül a személyzet figyel

mét felhívom még arra, hogy a balatonfüredi 
gyógyfürdő a téli idény alatt is üzemben van.

Budapest, 1933. évi december hó 27-én.

Sajtóhibajavítás.
100.279/4.

Az 1933. évi Rendeletek Tára 53-ik számá
ban — 109.359/1. szám alatt közzétett „Címado
mányozás“ című rendeletben — Terényi Ferenc 
és Hegedűs Lajos neve után „postafelügyelő
nek a postafelügyelői címet“ szavak helyett 
„postafelügyelőnek a postafőfelügyelői címet“ 
szavakat kell írni.

Budapest, 1934. évi január hó 3-án.

I • '  .Ü
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U im ata táh
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása

születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

TJO
Nín

Ádám Istvánná 
szül. Gyuris Mária kiadó

Kiskun-
dorozsma

1902.
Sándor-
falva Saját kérelmére.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyej

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Schmiedt Erzsébet Kispest, Toldi-u. 18. azonnal

Kisgyörgy Etel Üjdiósgyőr 7 azonnal

Pintér Jenő Németiad azonnal Helyettesítést is vállal.

Boskovits Lajos Somogyfajsz azonnal

Magyar Béla Seregélyes 4 azonnal

Nagy Ilona Kunágota azonnal

Takács Ilona Valkó 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

Krenács Mária Apostag azonnal Helyettesítést is vállal.

Tar Ida Kiskunhalas azonnal Helyettesítést is vállal.

Jankó Erzsébet Ács azonnal

> . r * ..
Andorka Ilona Balatonalmádi 7 azonnal Helyettesítést is vállal.

Szűcs Iván Úszód azonnal Helyettesítést is vállal.

Dékán Irén Sárvár azonnal Helyettesítést is vállal.

Szobonya Katalin Bakta 4 azonnal Helyettesítést is vállal.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.



RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
ntmWKF.DKI .KlfflCYT MINISZTER.

BUDAPEST, 1934. .JANUÁR 15. 2. szám.

T A R T A  T Ó M
Szervezeti változás.
Felmentések és megbízatások.
A pénzbedobós távbeszélő állomások havi külön dí

jának leszállítása.

A  szórakoztató rádióvevőberendezések engedélyok
irat-szelvényeinek beküldése.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás az állástkereső postakiadókról.

Szervezeti változás. felszerelt állomás (főállomás) után a díjszabás-
100.796/1.

A 80/1934. Ein. K. M. számú körrendelet ér
telmében a m. kir. postavezérigazgatóság jövő

bben a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 
szakosztályaként működik.
Budapest, 1934. évi január hó 9-én.

Felmentések és megbízatások.
100.956/6.

Cimponeriu Dénes posta műszaki főigaz- 
ttó, a posta központi járműtelepének vezetése 

[lói, Ferenczy Zsigmond posta műszaki igaz
gató a posta központi járműtelepe és dr. 
Schmidt Dezső posta műszaki tanácsos a posta 
központi anyagraktára vezetőhelyettesi megbí
zása alól, Csiba Vince posta műszaki igazgató 
pedig a budapesti távíró és távbeszélő igazgató
ság 6. ügyosztályának vezetése alól felmentetett 
és egyidejűleg Csiba Vince posta műszaki igaz
gató a posta központi anyagraktárának vezető
helyettesi teendőivel, Eglmayer Antal posta 
műszaki tanácsos a posta központi járműtelep 
vezetésével és Hajnóczy Vilmos postafőmér
nök a vezetőhelyettesi teendőkkel bizatott meg.

Budapest, 1934. évi január hó 12-én.

A pénzbedobós távbeszélő állomások havi külön 
díjának leszállítása.

104.864/1933/5.
A pénzbedobásra működő automata készü

lékkel, vagy pénzbeszedő mellékkészülékkel

szerű alap- (előfizetési-) díjon felül fizetendő 
havi külön díj összegét 1934. évi január hó 
ló-ától kezdődőleg 4 P-ről 2 P-re szállítom le.

Egyidejűleg a posta tulajdonában és fenn
tartásában lévő pénzbedobós mellékállomások 
havi alap-, illetőleg előfizetési díját a budapesti 
és a beszélgetésenkénti díjszabás alá tartozó 
vidéki hálózatokban 6 P-ről ^ P-re, a vidéki 
átalányrendszerű hálózatok]»; pedig 7 P-ről 
6 P-re mérsékelem.

A hivatalok e változásokat a Távbeszélő 
Díjszabás II., III/A. és III/B. táblázatában meg
felelően vezessék keresztül.

i
Budapest, 1934. évi január hó 5-én.

A szórakoztató rádióvevőberendezések enge
délyokirat-szelvényeinek beküldése.

107.078/1933/5.
A szórakoztató rádióvevőberendezések en

gedélyokiratainak szelvényeit a postahivatalok 
a jövőben ne a rádiókirendeltségnek, hanem az 
előttes igazgatóságuknak, illetőleg a budapesti 
postaigazgatóság alá tartozó postahivatalok — 
a havi változási kimutatással együtt — to
vábbra is a Budapest 741. sz. postahivatalnak 
küldjék meg.

Az idegen hivataloktól áthelyezett engedé
lyesek részére kiadott engedélyokiratok szel
vényeinek felső jobb szélén az áthelyezést is 
jelezni kell a következőképpen: Áthelyezve
....................-ról 193.. év ................. hó ..-én.
Ezeket a szelvényeket is az igazgatóságnak, il-
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letőleg a Budapest 741. sz. postahivatalnak kell 
beküldeni.

Az engedélyokiratok átvételét a postahiva
talok jövőben az átvétel idejének pontos fel
tüntetése mellett a szelvény hátlapján mindig 
ismertessék el az engedélyessel.

A postahivatalok a fenti rendeletemet az
1927. évi P. R. T. 20. számában közzétett 14.246. 
sz. r. 26. c) pontjánál jegyezzék elő és ennek a 
pontnak második bekezdését töröljék.

Budapest, 1934. évi január hó 9-én.

K im u ta tá s
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

P
os

ta
ig

az


ga
tó

sá
gi

ke
rü

le
t

A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása

születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Pé
es

—

Sípos Csényi Jánosné 
szül. Schell Irma kiadó Dombóvár

1903. Csököly
Több mint hat hóna
pig nem vállalt alkal

mazást.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyej

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Freiszléder Lujza Pomáz 11 azonnal Helyettesítést is vállal.

Szabó József Mihályháza 8 azonnal Helyettesítést is vállal.

Halász Etelka Hernádnémeti 2 1934. III. 1-től Helyettesítést is vállal.

Gubicza Mária Vág azonnal

Törőcsik Ilona Cibakháza 4 azonnal

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUBA PEST, 1934. JANUÁR 3«. 3. szám.

T A R T  A L O M
Horthy Miklósné ö  Főméltósága által vezetett 

nyomorenyhítő akció befejezése alkalmából köszönet a 
postaszemélyzetnek.

Lebélyegzés és továbbküldés végett a postahivata
lokhoz' küldött küldemények kezelése.

Értéklevelek feladása vászonbéléssel el nem látott 
borítékban.

A faiskolai termesztvények postai szállítására vo
natkozó egyes rendelkezések módosítása és kiegészítése.

Belföldi utánvételes szállítólevél ragszámán az 
utánvétel jelzése.

A  csekkbefizetési díj lerovása alól mentes csekk
számlák számában beállott változás.

Nyomtatvány a távbeszélő díjak részletezésére.
Elveszett vonattáviratlapok.

A  postatakarékpénztárnál elhelyezett takarékbeté
tek kamatlábának újabb megállapítása.

Levélfelvevő vasúti állomás létesítése.
Postaügynökségek ellenőrzőhivatalának megváltoz

tatása.
Közigazgatási változások.
Változások az Irányítási Füzetben.
Áthelyezések.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény a gyöngyösi postahivatalnál 

a pályaudvari járatok ellátására vonatkozó postaszállítói 
állásra szerződés kötése mellett.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
' Kimutatás az állástkereső postakiadókról.

Horthy Miklósné Ő Főméltósága által vezetett 
nyomorenyhítő akció befejezése alkalmából 

köszönet a postaszemélyzetnek.
101.609/1.

A Horthy Miklósné Ö Főméltósága által 
1933/1934. évre megindított nyomorenyhítő 
akcióban a m. kir. posta személyzete ezúttal is 
kivette részét és évről-évre súlyosabb helyze
tünk dacára még nagyobb áldozatkészségről 
tett bizonyságot, mint az előző évben.

Amult évi november és december havában 
lebonyolított gyűjtési akció összesen 5466 
pengő 61 fillért eredményezett az előző évi 
5070 pengő 79 fillérrel szemben.

Ennek az összegnek átvétele után Horthy 
Miklósné ö  Főméltósága a következő levelet 
intézte hozzám:
Méltóságos

báró Szalay Gábor úrhoz, 
a m. kir. posta vezérigazgatója

Budapest.

Az 1933/34. évre megindított nyomor
enyhítő akcióra rendelkezésemre bocsátott 
nagyösszegü adományért fogadja a magam, va

lamint a segélyhez jutott ínségesek hálás kö
szönetét.

Különös örömömre szolgál, hogy a veze
tése alatt álló tiszti- és altisztikar korunk súlyos 
helyzetében is a szociális szükségleteink iránt 
példás megértéssel van és meleg szívvel igye
kezett azok enyhítésére segítőkezet nyújtani.

Kérem tolmácsolja köszönetemet a veze
tése alatt álló nemeslelkű adakozók mindegyiké
nek.

Budapest, 1934. évi január hó.
Szívélyes üdvözlettel 

Horthy Miklósné s. k.
Amidőn e levelet örömmel közlöm, egyben 

a m. kir. posta egész személyzetének áldozat- 
készségéért a magam részéről is őszinte köszö
netemet fejezem ki.

Budapest. 1934. évi január hó 18-án.

Lebélyegzés és továbbküldés végett a posta- 
hivatalokhoz küldött küldemények kezelése.

104.047/4.—1933.
A régi Postaüzleti Szabályzat jelenleg még 

érvényben levő 2. Függelék I. 1. pontjának 2.
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bekezdését, — amely szerint postai szállításból 
ki vannak zárva a lebélyegzés és továbbküldés 
végett a postahivatalokhoz küldött küldemé
nyek — hatályon kívül helyezem.

A postahivatalok tehát jövőben a lebélyeg
zés és továbbküldés végett (rendszerint bélyeg
gyűjtők által) hozzájuk küldött levélpostai kül
deményeket a levélszekrényből kikerült külde
mények módjára kezeljék.

E rendeletemet a fentebb hivatkozott pont
nál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi január hó 16-án.

Értéklevelek feladása vászoribéléssel el nem 
látott borítékban.

101.117/4.

Az A. 1. Szab. 41. §. 3. pontjában foglalt 
azt a rendelkezést, hogy pénzjegyet vagy érték
papírt tartalmazó értékleveleket vászonbéléssel 
ellátott borítékban kell feladni, akként módosí
tom, hogy értékleveleket vászonbéléssel el nem 
látott borítékban is fel lehet adni, ha a levél
boríték egyébként tartós anyagból készült és 
az előírt többi feltételeknek megfelel.

Ennélfogva az idézett §. 3. pontjának első 
mondata a következőképpen módosul: „Pénz
jegyet vagy értékpapírt tartalmazó értéklevele
ket a posta által kiadott, vagy erre a célra, egy 
darabból álló, világos színű, tartós anyagból 
készült borítékban kell feladni“.

A postahivatalok az A. 1. Szab. 41. §. 3. 
pontjának első mondatát ennek megfelelően 
helyesbítsék.

Budapest, 1934. évi január hó 13-án.

A faiskolai termesztvények postai szállítására 
vonatkozó egyes rendelkezések módosítása 

és kiegészítése.

100.640/4.

A „faiskolai termesztvények postai szállí
tása“ tárgyában a P. R T. 1932. évi 10. számá
ban megjelent 76.283/4. számú rendelet a) pont,
3. bekezdésében foglalt azt a rendelkezést, hogy 
— a szállítási igazolványt a kézbesítő posta- 
hivatalok a szállítólevélhez erősítve tartoznak 
megőrizni, tehát a címzettnek azt kézbesíteni 
nem szabad, — hatályon kívül helyezem és el

rendelem, hogy jövőben az ilyen szállítási 
igazolványokat (fehér, szürke sávos—fehér 
vagy piros színű) a küldemény kézbesítésekor 
a címzetteknek kell kiadni.

Az ugyanebben a tárgyban a P. R. T. 1933. 
évi 41. számában megjelent 99.918/4. számú ren
delet 2. pontjában foglalt azt a rendelkezést, 
hogy a kézbesítő postahivatalok bármely fa
iskolai termesztvényt tartalmazó küldemény 
érkezéséről a küldemény adatainak, továbbá a 
címzett pontos lakcímének megjelölésével 
postaszolgálati levelezőlapon haladéktalanul ér
tesítsék a községi elöljáróságnál működő fa
iskolai felülvizsgáló helyi bizottságot, — azzal 
egészítem ki, hogy ebben az értesítésben a 
helyi bizottsággal azt is közöljék, hogy á szál
lítmány milyen szinti szállítási igazolvánnyal 
érkezett a postahivatalhoz.

Ezzel kapcsolatban egyben felhívom a kéz
besítő postahivat a'okát, hogy miután az emlí
tett helyi bizottságok minden községben meg
alakultak. az utóbb hivatkozott rendeletben 
előírt értesítések adására és azok pontos kéz
besítésére kiváló gondot fordítsanak.

Ezt a változást a postahivatalok az idézett 
rendeletek megfelelő pontjainál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi január hó 13-án.

Belföldi utánvételes szállítólevél ragszámán 
az utánvétel jelzése.

101.645/4.
A belföldi forgalomban használt utánvé

teles szállítólevélhez tartozó ragszámon ezentúl 
narancsszínű nyomással vastagvonalú három
szög és „Utánvétel“ felírás lesz.

A csomag utánvételes jellege — melyet 
különben a ragszám színe már most is jelez — 
ezáltal még feltűnőbbé válik.

Az ilyen ragszámmal ellátott belföldi cso
magokat ezentúl nem kell az A. 2. Szab. 41. §.
2. pontjában foglalt rendelkezés által eddig 
megkívánt külön utánvételi jelzővel eMátni.

A szállító jegyzékkel feladott, továbbá a 
budapesti helyi és a külföldre címzett csoma
gokra azonban a külön utánvételi jelzőt (10. sz. 
ny.) ezentúl is fel kell ragasztani.

. Budapest, 1934. évi január hó 19-én.
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A csekkbefizetési díj lerovása alól mentes 
•sekkszámlák számában beállott változás.

101.740/4.
A 30.655. számú csekkszámlára történő be

fizetések ezentúl a csekkbefizetési díj alól nem 
mentesek.

Ennélfogva a hivatalok a P. R. T. 1930. évi 
54. számában a 92.408. számú rendelettel közölt 
csekkszámlák jegyzékéből, valamint a Kivona
tos Postadíjszabás 55. oldalán a csekkszámlák 
jegyzékéből a 30.655. számot töröljék.

Budapest, 1934. évi január hó I9-én.

Nyomtatvány a távbeszélő díjak részletezésére.
108.264/4.-1933.

A 933. és 934. régi számú nyomtatványokat 
összevontam. Az új nyomtatvány a nyomtat
ványjegyzékben 693. szám alatt szerepel. Az 
összes hivatalok távbeszélő díjbevételeiket ezen 
a nyomtatványon részletezik. A régi 933., ille
tőleg 934. számú nyomtatványból raktáron levő 
készletet azonban fel kell használni.

A hivatalok fentieket jegyezzék elő a P. R.
T. 1931. évf. 30. számában .megjelent 86.787/2. 
sz. rendeletnél.

A nyomtatvány hátoldalán — ahol a szö
veget és a hasábbeosztást újból rendeztem — 
a P. R. T. 1933. évi 24 számában kiadott 
74.568/2. számú rendelet értelmében a hivatalnál 
és rz ellenőrzése alá ‘•artozó ügynökségeknél 
befolyt távíró-, távbeszélő- és rádiódíjakat a 
nyomtatvány hátoldalán továbbra is részletezni 
kdl A hátoldalon csak két ügynökség adatai
nak beírására van hely. Ha valamely hivatalhoz 
kettőnél több távíró, il’etőleg távbeszélő szol
gálatot ellátó ügynökség tartozik, akkor a hiva
tal a díjak részletezésére több ívet használ, az 
íveken a folytatólagosságot feltünteti és az 
utolsó íven készíti el az összesítést.

Budapest, 1934. évi január hó 20-án.

Elveszett vonattáviratlapok.
101.033/5.

Az 1933. évi P. R. T. 20. számában közzé
tett 82.513/5. sz. rendeletemrc való hivatkozás
sal értesítem a postahivatalokat, hogy a Buda- 
pest nyugati pu. készletébe tartozó 0001 soro- ]

zatú 4132—4140 sz. 9 drb. vonattáviratlap el
veszett.

A hivatalok a fenti számú űrlapokon ki
állított táviratok átvételének elismerését ta
gadják még, illetőleg annak személyazonossá
gát, aki a f enti számú űrlapok valamelyikén 
akar táviratot feladni, állapítsák meg és a Máv. 
budapesti üzletvezetőséggel közöljék.

Budapest, 1934. évi január hó 17-én.

A postatakarékpénztárnál elhelyezett takarék- 
betétek kamatlábának újabb megállapítása.

100.911/4.
A m. kir. pénzügyminiszter úr 1933. évi 

december hó 29-én 179.382/1933. II. a. szám 
alatt kelt rendeletével a m. kir. postatakarék
pénztárnál elhelyezett takarékbetétek kamatlá
bát 1934. január hó 1. napjától kezdődően 

a rendes betéteknél évi 3^%-ban, 
a különleges kamatozású betéteknél pedig 

évi 4%-ban állapította meg.
A kamatláb újabb megállapításával kapcso

latban felhívom a közvetítő hivatalokat, hogy a • 
jelenleg kifüggesztett 4%-os kamattáblázatokat | 
vonják be és azok helyett a m. kir. postataka-' 
rékpénztártól a közeljövőben odaérkező új 
kamattáblákat függesszék ki.

Budapest, 1934. évi január hó 11-én.

Levélfelvevő vasúti állomás létesítése.
109.612/3.—1933.

A karcag—tiszafüredi vonalon levő Puszta- 
domaháza vasúti megállóhelyen múlt évi de
cember hó 22-én levélfelvevő vasúti állomás 
nyílt meg.

Budapest, 1934. évi január hó 15-én.

Postaügynökségek ellenőrzőhivatalának 
megváltoztatása.

101.656/3.
Bernccebaráti postaügynökség ellenőrző

hivatala ezentúl Vámosmikola, Szendehely 
postaügynökségé pedig Vác.

A postahivatalok és ügynökségek névsora 
(15. és 93. 1.) és a helységnévtár (133. és 500., 1.) 
adatai megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1934. évi január hó 16-án.
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Közigazgatási változások.
101.731/3.

Felsőpusztaszer r> Kistelek (210. 1.) összes 
adataival törlendő.

Kistelek (317. 1.) )-( jel után Felsőpuszta
szer törlendő.

Kistáplánymajor (317. 1.) ezentúl O  Pér 
helyett Töltéstava.

Pér (434. 1.), a )-( jel után Kistáplánymajor, 
Söptér, Táplány és Töltéstava törlendő,

Pusztaszeri major (450. 1.) elé beírandó: 
Pusztaszer nk., Csongrád vm., csongrádi j.,, u. p. 
és u. t. Kistelek.

Söptér (485. 1.) ezentúl O Pér helyett Töl
téstava.

Táplány (522. 1.) ezentúl Pér helyett Töl
téstava.

Töltéstava (542. 1.) „O  Pér“ törlendő, „kk. 
)-( Kistáplánymajor, Söptér, Táplány“ beírandó.

Budapest, 1934. évi január hó 23-án.

Változások az Irányítási Füzetben.

101.815/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, keresztül- 
vezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm:

P ostah ivata l, (ügyn ökség)

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

Bakóca Godisa 7 — t 208 után 1. Bp. 72/1916 v.

Balassagyarmat 7 1. Bp. 72/4226 v„ 1. Bp. 62/3936 v. 3920 helyett 3930, 148 elé 1. 148/gk.

Bemecebaráti 7 Kemence Vámosmikolá

Kóka 7 — Tápiósűly után t ó

Lillafüred 7 — 4 v. helyett gk., 6 v. után 1. M. 
2—1. Bp. 72/10 v.

Nőtincs ♦ 7 — Rétság elé 148/gk., Rétság után 
(K.)

Rétság 7 — 192 elé 1. 148/gk.,

Szendehely 7 Nőtincs Vác, 148.

Szentlőrinc 7 — 25 után 1. Bp 72/1916 v.

Szentes 7 — h. Hmvh. elé t27 —

Tereske 7 — Rétság elé „1.“ utána, 148,

Üjkér 6 Nagykanizsa—Szombathely Szombathely—Sopron

V át 6 Nagykanizsa—Szombathely Szombathely—Sopron

Zalaszentgrót 7 — K nem helyett V. Ü. Ü.

Budapest, 1934. évi január hó 17-én.
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Áthelyezések.
100.956/6.

Cimponeriu Dénes posta műszaki főigaz
gató és Ferenczy Zsigmond posta műszaki igaz
gató a m. kir. posta központi járműtelepéről a 
postavezérigazgatóság 6. ügyosztályába helyez
tettek át.

Budapest, 1934. évi január hó 12-én.

Személyzetiek.,
101.45213.

Üyfíirl 
Fi vor

Kineveztetek postamesterré: Kristóf László- 
né sz. Stoffel Amanda volt postaügynök Sződ- 
ligetre, Szántó Ilona kiadónő Hollóházára, Ti
hanyi Ágoston Rákosszentmihályra (2) és Vo- 
loszynovich Zoltánné sz. Tóth Jolán kiadónő 
Budapestre (89).

Meghaltak: özv. Brüll Dezsőné sz. Gutt- 
mann Hermina novai és Szabó Piroska holló
házai postamesternők.

Felmentetett: Rácz Károlyné sz. Mihályi 
Anna palotási postamesternő (nyugd.).

Névváltozás: Almásfüzitőn König Margit
h. Horváth József Györgyné. Bodrogolaszin 
Bucsány Lajos h. Bánkuti Lajos. Envingen 
Kránz László h. Kassai László. Mőcsénven Purt 
Karolin h. Lambert Jánosné. Vízváron Vidos 
Györgyné h. Vízvári Györgyné.

Budapest, 1934. évi január hó 17-én.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
a gyöngyösi postahivatalnál a pályaudvari 
járatok ellátására vonatkozó postaszállítói 

állásra szerződés kötése mellett.
100.851/3.

A postaszállító köteles a gyöngyösi posta
hivataltól 1 kim. távolságra fekvő gyöngyösi 
pályaudvarra és vissza naponként hatszor köz
lekedő kettősfogatú nagy tárkocsi járatot a deb
receni m. kir. postaigazgatóság által esetről- 
esetre megállapítandó órákban és menetrend 
szerint fenntartani.

A postaszállító ezen szolgálathoz szüksé

ges í  drb. nagytárkocsit, mely a jelenlegi szál
lító használatában van, a postakincstártól becs- 
árqn megváltani, szükség esetén újat beszerezni, 
és a kocsi karban- és tisztántartásáról gondos» 
kodni köteles. V..r :■i.; _ ;

A nagy tárkocsi megváltása, illetőlég; /bej 
szerzése és jókarbantartásáért a postaszállíté 
évi 154 pengő kocsiátalányban részesül.

E pályázat egyéb feltételéi és a szerződés j 
minta a debreceni m. kir. postaigazgatóiság JJI-ik 
ügyosztályánál (II. emelet, 203. ajtó) és a gyónj- 
gyösi postahivatalnál megtekinthető. O

Pályázók felhívatnak, hogy ajánlatuk 2%-át 
kitevő készpénzből vagy elfogadható érték-papit- 
rokból álló bánatpénzüket a debreceni m. kir*. 
postaigazgatóság segédhivatalának vehetője éti
mére, kettős borítékban zárt ajánlatukat pedi.4 
melyhez feddhetetlen előéletükről és az elválj- 
lalandó kötelezettségek teljesítésére - szükségei» 
vagyonukról szóló hatósági bizonyítványt is 
csatolni tartoznak, 1934. évi február 15-ig a 
debreceni postaigazgatósághoz küldjék be.

A belső borítékon csak ez jegyzendő fel: 
.Pályázat a gyöngyösi postaszállítói állásra“.

Az ajánlatban pontosan kiteendő a felvál
lalás évi összege.

A szállítási kötelezettség a 'kin evezet*“ 
postaszállítóra nézve 1934. évi április hó 11-énf 
veszi kezdetét.

Az árlejtés, illetve az ajánlatok felbon
tása bizottságilag 1934. évi február Ró TT-én 
d. e. 10 órakor fog a debreceni postaigazgató
ság TIT-ik ügyosztályánál megtörténni, amely 
alkalommal az ajánlattevők jelen lehetnek.

Mindegyik ajánlattevő ajánlatával -és»^az 
ahhoz letett bánatpénzzel az ajánlatok feletti; 
határozat meghozataláig, azon ajánlattető' 'pe
dig, kinek ajánlata elfogadtatott, a szerződés 
megkötéséig kötelezettségben marad.

A m. kir. Kereskedelemügyi Miniszte;; .Or 
fenntartja magának azt a jogát, hogy a beér
kezett ajánlatok között az árakra valói tekintet 
nélkül szabadon választhasson, illetve, hogy a 
beérkezett ajánlatoktól teljesen el is Tekinthes
sen.

A kiírástól eltérő, általánosságban fartőt 
vagy kellően fel nem szerelt ajánlató^ fig^e 
lembe nem vétetnek. —  --------
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Klmutatám
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

A létszániból törölt egyén

Po
st

ai
ga

z
ga

tó
sá

gi
ke

rü
le

t

n e v e állása
születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A  létszámból való 
törlés oka

D
eb

re
ce

n

Bácskay Erzsébet kiadó Hernádkércs
1907. Aszaló Saját kérelmére.

D
eb

re
ce

n

Fürj Terézia kiadó Finke
1903. Szendrőlád Szendrőládi postames

terré neveztetett ki.

Weininger Istvánná kiadó Díszei Somogyapáti Több mint féléve al-

Pé
es szül. Trapli Mária 1907. kalmazást nem vállalt.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helye)

szolgálati I mely időponttól 
éveinek kezdve vállal
száma ! állást

Gojdosik Terézia Üjkécske 1934. II. 1.

Soóky Piroska Bpest, VIII., Práter-u. 44/a. 
III. em. 4. 3 azonnal

Konrád Imre Rakaca (februárban Bol
dogkőváralja) azonnal Helyettesítést is vállal.

Marton Jolán Pocsaj 1934. II. 15. Helyettesítést is vállal.

Vörös Béla Újszeged, Járványkórház- 
utca 228. azonnal Helyettesítést is vállal.

Andorka Ilona Balatonalmádi 7 azonnal Helyettesítést is vállal.

Dékán Irén Sárvár azonnal Helyettesítést is vállal.

Klausz Vilma Velence 17 azonnal Helyettesítést is vállal.

Torma Erzsébet Nagykálló azonnal Helyettesítést is vállal.

Papp József Szeghalom azonnal

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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ba való bevitele postai küldeményekben tilos.
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Szeszesitaloknak az Északamerikai Egyesült 
Államokba való bevitele postai küldemények

ben tilos.
103.030/4.

A m. 'kir. külkereskedelmi hivatal értesí
tése szerint szeszesitaloknak az Északamerikai 
Egyesült Államokba való bevitele postakülde
ményekben tilos.

Minthogy az utóbbi időben ismételten elő
fordult, hogy egyes hazai cégek az Észak
amerikai Egyesült Államokba szeszmintákat 
tartalmazó postaküldeményeket adtak fel, a 
hivatalok adott esetekben értesítsék a feladókat 
a fenti tiltó rendelkezésről

Megjegyzem, hogy az illetékes amerikai 
hatóságok szeszesitaloknak magánszállító vál
lalatok útján vagy teheráruként való küldése 
ellen nem tesznek észrevételt.

Budapest, 1934. évi január hó 29-én.

Behozatali korlátozások kiterjesztése Görög
országban.
108.807/4.

A P. R. T. 1932. évi 27. számában közzétett 
86.049/4. sz. rendelet, valamint a P. R. T. 1933. 
évi 3. számában megjelent 103.363/4. sz. ren
delet kapcsán értesítem a hivatalokat, hogy

Görögországban a kereskedelmi célból küldött 
árukat tartalmazó csomagokat és kiscsomago- 
kát ezentúl csak az ottani Nemzeti Bank em 
gedélyének bemutatása ellenében, a nem keres
kedelmi, vagyis személyes használatra küldött 
árukat tartalmazó ilyen küldeményeket pedig 
csak az illetékes minisztérium engedélyével 
kézbesítik.

A görög postaigazgatás ezzel kapcsolatban 
a csomagok átvételi határidejét 50 napra emelte 
fel.

Budapest, 1934. évi január hó 26-án.

Változások a Csomagdíjszabásban
103.299/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

55. o. Aden, a második útirányon az 5. ha
sábban levő A hivatkozást és a 7. hasábban 
levő A jegyzetet töröljék.

60. o. Azori-szigetek, a 2. útirányon az 1—5 
kg-os csomagok súlydíja 4.55 cs 6.25 helyett
3.10 és 4.90 P. Ugyancsak ezen az útirányon a
2. hasábban levő „(Bordeaux) Portugál1)“ 'h i
vatkozást és a 7. hasábban levő erre vonatkozó 
szöveget töröljék.

65; o. Bolívia, az a) és b) útirány 1—6. ha
sábjában levő összes adatait töröljék és helyébe 
ragasszák be a csatolt fedőlapot.
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A 7. hasábban „A bérmentesítés csak La 
Paz és Oruro . . . .  stb.“ szövegrész elé egy J) 
jelzést írjanak.

76. o. Dominikánus köztársaság, az 1. út
irányon a 4. hasábban az 1—15 kg-os csomagok 
súlydíja 3.50, 5.50, 10.25 és 15.20 helyett 3.60, 
5.75, 10.65 és 15.75 P.

77. o. Az Egyesült Államokba, I. Az ame
rikai posta útján, vert- vagy rúdaranyat 250 P- 
nél nagyobb értékben csomagban küldeni tilos. 
Ennek megfelelően az I. útirányon (fedőlap) az
5. hasábban 560 mellé tegyenek egy * jelet és 
a 7. hasábban jegyezzék be a következőket: 
* Egy csomagban 250 P-nél magasabb értékű 
vert- vagy rúdaranyat nem szabad elhelyezni.

96. o. Haiti-köztársaság, a 2. útirányon az
1—10 kg-os csomagok súlydíja a 4. hasábban 
2.95, 4.75 és 8.60 helyett 3.05, 4.95 és 9.00 P.

110. o. Kína, a b) Yünnan tartományban.., 
stb. után levő *** hivatkozást és a 7. hasábban 
az erre vonatkozó *** jegyzetet töröljék.

117. o. Madeira, a 2—6. hasábban a 3. út
irány Összes adatait töröljék. A 7. hasábban a
3. útirányra, vonatkozó *) jegyzet is törlendő. 
A 4. útirány számozását javítsák 3. útirányra.

120. o. Marokkó, (folyt.), C) Brit postahi
vatalok a) útiránynál az 1. hasábban levő hely
ségnevek közül „Mogador“ helynevet töröljék. 
Ugyancsak az a) útirányon az 1—10 kg-os cso
magok súlydíja 4.15f, 6.95, 8.85 és 15.90 helyett 
4.10f, 6.85, 8.65 és 15.25 P.

A b) Tanger útirányon az 1—10 kg-os cso
magok súlydíja 3.95+, 6.50, 8.20 és. 1490 helyett 
3.90t, 6.35, 8.00 és 14.20 P.

137. o. Olaszország (folyt.). Az olasz vas
utak útján küldött olyan csomagokért, melyek 
a Csomagdíjszabás 198. oldalán levő névsor
ban nem szereplő helyre szólnak, ezideig csak 
a magyar-osztrák-svájci útra eső súly-, illetőleg 
biztosítási díjat kellett beszedni a feladáskor. 
Díjjegyzéket a feladónak csak akkor kellet csa
tolnia, ha az olasz útra eső díjakat is le akarta 
róni.

Ez a szabály ezentúl a következőképpen 
módosul: „Oly csomagok után, melyek az emlí
tett jegyzékben elő nem forduló helyekre szól
nak, csak a magyar-osztrák-svájci útra eső 
súly-, illetőleg biztosítási díjat kell beszedni a 

feladáskor. Az olasz útra eső díjak lerovása 
végett a feladónak mindenkor díjjegyzéket kell 
csatolnia, melyet a hivatalok „Bulletin des frais

de transport“ felírással lássanak el. Mindazon
által . . . .  stb.“

Helyesbítsék a hivatalok eszerint a Cso
magdíjszabás 137. oldalán az *) jegyzet alatt 
levő szöveget.

141. o. Panama-köztársaság, az 1. útirányon 
ezentúl 20 kg. súlyig lehet csomagot küldeni. 
Ennek következtében a hivatalok ezt az út
irányt a 3. és 4. hasábban a következőképpen 
egészítsék ki: 15 (kg.) 13.45 és 20 (kg.) 18.00 P. 
Ugyancsak ezen az útirányon a 10 kg-os cso
magok súlydíja ezentúl 8.25 helyett 9.10 P.

141. o. Pápua, az 1. útirányon a 3 és 5 kg-os 
csomagok súlydíja 13.25 és 19.40 helyett 12.55 
és 18.20 P. A 2. útirányon az 1—:5 kg-os csoma
gok súlydíja a 4. hasábban 6 50, 13.15 és 17.30 
helyett 6.05, 12.10 és 16.05 P.

147. o. Portugália, II. M. A. S közvetítésé
vel ezentúl minden vasútállomással bíró helyre 
lehet csomagot küldeni. Ennek következtében 
az 1. hasábban levő a) útirány szövegét töröl
jék és helyette írják: „Az összes vasútállomás
sal bíró helyekre“. Ezen az útirányon az 1—20 
kg-os csomagok súlydíja 4.7T), 7.201), 15.80, 
2290 és 29.35 helyett 7.551), 8.301), 14.15, 20.65 
és 26.55 P.

A b) útirány az 1—6. hasábban (bekerete
zett rész) egész terjedelmében törlendő.

A 7. hasábban: a csomag terjedelme „150 
cm. (10 kg-ként) 54 dm3" lehet. Pénz- és érték
küldemények 5 kg. helyett 10 kg-ig küldhetők.

161. o. Tonga-szigetek, az 1—10 kg-os cso
magok súlydíja a 4. hasábban 5.50f, 8.30, 10.20 
és 19.70 helyett 5.85+, 9.65, 13.00 és 23.95. Ugyan
csak itt a 7. hasábban a 121 cm. körfogatot 
meghaladó csomagok súlydíja 7.75*. 10.55, 12.90 
és 23.60 helyett 8.10*, 12.20, 15.80 és 27.85 P.

162. o. Törökország, a 7. hasábban a * alatt 
felsorolt hivatalok nevét töröljék és helyette 
ragasszák be a csatolt fedőlapot. Ugyancsak a
7. hasábban levő *) jegyzet szövegét (Uel-be . .. 
stb.) töröljék é$ a b) pont 3. hasáb 1—5. út
iránynál a 15 és 20 mellé *) jelzés helyett tegye
nek * jelet.

164. o. Uj-Guinea, az 1. útirányon a 3 és 5 
kg-os csomagok súly díj a a 4. hasábban 13.25 és
19.40 helyett 12.55 és 18.20 P. A 2. útirányon 
az 1—5 kg-os csomagok súlydíja 6.50, 13.15 és
18.40 helyett 6.05, 12.10 és 16.05 P.

167. o. Zanzibár, a 3. útirányon a 4. hasáb
ban az 1—5 kg-os csomagok súlydíja 3.65 és 6.95 
helyett 3.55 és 6.50 P.
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* 20 kg. súlyig a következő hivatalokhoz: Adana, Ada- 
pazari, Afyon Karahisar, Akhisar (Manisa), Amasya, An
kara, Antalya, Aydin, Ayvalik, Balikesir, Bandirma, Bilecik, 
Bursa, Cebelibereket, Ceykan, Denizli, Dörtyol, Edremit, 
Eregli, Eskisehir, Giresun, Inebolu, Istanbul, Kadiköy, Is
tanbul Üsküdar, Izmir, Izmit, Konya, Kusadasi, Kütahya, 
Manisa, Mardiri, Mersin, Mudanya, Ödemis, Salihli, Samsun, 
Sivas, Tarsus, Trabzon, Usak, Zile, Zonguldak.

Csak 10 kg. súlyig a következő hivatalokhoz: Bergama, 
Biga, Erbaa, I^el, Merzifon, Miläs, Mugla, Niksar, Sebin Ka
rahisar, Tokát.
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* 20 kg. súlyig a következő hivatalokhoz: Adana, Ada- 
pazari, Afyon Karahisar, Akhisar (Manisa), Amasya, An
kara, Antalya, Ay din, Ay válik, Balikesir, Bandirma, Bilecik, 
Bursa, Cebelibereket, Ceykan, Denizíi, Dörtyol, Edremit, 
Eregli, Eskisehir, Giresun, Inebolu, Istanbul, Kadiköy, Is
tanbul Üsküdar, Izmir, Izmit, Konya, Kusadasi, Kütahva, 
Manisa, Mardin, Mersin, Mudanya, ödemis, Salihli, Samsun, 
Sivas, Tarsus, Trabzon, Usak, Zile, Zonguldak.

Csak 10 kg. súlyig a következő hivatalokhoz: Bergama, 
Biga, Erbaa, Igel, Merzifon, Miläs, Mugla, Niksar, Sebin Ka
rahisar, Tokát. i





Fedőlap a P. R. T. 1934. évi 4. sz.-ban megjelent 103.299/4 sz.
rendelethez.

1. 2.

Bolivia (L)
(Bolivie)

1. Ausztr., 
v.Cseh-Szl 

Német, 
Peru

a) esak La Paz- és 
Orruro-ba

2. Ausztr., 
Olasz 

közvetlen

b) Cochabamba, 
Potosi, Sucre, 
Tupiza, Uyuni 
és Villazon  
helyiségekbe1)

1. Ausztr., 
v.Cseh-Szl., 

Ném et, 
Peru

2. Ausztr., 
Olasz 

közvetlen

c) csak Puerto 
Suarez-be

d) az összes többi 
helyekre *)

Ausztr., v. 
Cseh-Szl., 
Ném et, 
Brazília

1. Ausztr., 
v. Cseh-Szl., 

Ném et, 
Peru

2. Ausztr., 
Olasz 

közvetlen

3. 4. 5. 6.

1 4 55"
5 6 60 / 5 f.

10 11 30 \ --
15 17 10 l
20 22 — )

1 4 55 \
5 7 60 / 4 f.

10 14 10 \--
15 20 60 ( sp.
20 27 40 )

1 4 75t \
5 7 40 / C f

10 11 85 \--
15 17 65 i sp.
20 22 80 )

1 4 75 \
5 8 40 / 4 f.10 14 65 /--

15 21 15 i sp.
20 28 25 )
1 5 05f / 5 f5 8 10 -

10 13 00 \ sp.

1 5 30f 1 5 1.
5 8 55 -

10 13 80 i sp.

1 5 30 4 f.
5 9 55 [--

10 16 60 sp.
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175. o. A csomagforgalomban résztvevő 
görög postahivatalok névjegyzékéhez a meg
felelő helyre a következő hivatalokat írják be: 
Pteleos*, Portaria*, Sourpi* és Tsangarades*.

A hivatalok ezeket a változásokat a Ki
vonatos Díjszabásban felvett országoknál is 
vezessék keresztül.

Budapest, 1934. évi január hó 31-én.

Változás a külföldrőrérkező levélpostai külde
mények díjában

ad. 100.62614.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a P. K. 

T. 1934—1. számában megjelent 100.626/4. sz. 
rendeletemben foglalt, Chile-bö\ érkező levél
postai küldeményekre megállapított új díjtéte
lek nem január hó 1-étől, hanem csak f. é. 
február hó 1-étöl lesznek érvényesek. A f. é. 
január hó folyamán feladott — a régebbi díj
szabásnak megfelelően bérmentesített — külde
ményeket tehát a hivatalok ne portózzák.

Budapest, 1934. évi január hó 31-én.

Az épület tatarozási munkák félévenkénti be
jelentésének módosítása.

101.753/2.
Az 1929. évi P. R. T. 23. számában meg

jelent 27.962. sz. rendelet ad. 17. pontjában 
foglalt azt a rendelkezést, mely szerint az igaz
gatóságok a félévenként tervbevett épület
fenntartási munkákról összeállított kimutatás 
másodpéldányát a vezérigazgatóság 2. ügy

osztályához is felterjeszteni tartoznak, hatályon 
kívül helyezem. A vonatkozó félévi jelentése
ket és kimutatásokat ezentúl csak a vezér- 
igazgatóság 7. ügyosztálya címére kell küldeni. 
A P. R. T.-ban a fentidézett rendelet ennek 
megfelelően helyesbítendő.

Budapest, 1934. évi január hó 26-án.

A távbeszélő kiküldetési díj újabb szabályo
zása.

100.441/5.
A távbeszélőkészülékeken előforduló sérü

lések vagy törések esetében a törött rész egy
ségárán, illetőleg javítási költségén felül a Táv
beszélő Díjszabás V. táblázatának 3. pontja ér
telmében járó 2 P kiküldetési díjat ezentúl csak 
akkor kell felszámítani, ha a gondatlan kezelés 
vagy szándékos rongálás kétséget kizárólag 
megállapítható, vagy ha a készüléken egy hónap 
alatt egynél több esetben történik törés, illető
leg sérülés.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a Tbüsz. 13. §-ának 21. pontjánál. A kiegészítés 
iránt pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1934. évi január hó 24-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
103.259/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, keresztül- 
vezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm.

P ostah ivata l, (ügyn ökség)

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

Hollóháza 2 III. IV.

Hortobágyi halastó 2 IV. III.

Lillafüred 7 — gk. után (cs. nem)

Mucsony 7 —
1. M. 2 elé t 64 (ü.), 9664 v után 

t 64 (k.)

Szentes 7 — h. Hmvh. 1. után (H.)—Hmvh. 1.

Üjdiósgyőr 2 III. II.

Zalaszentgrót 7 — (V. Ü. Ü.) helyett (V. U. ü.)

Budapest, 1934. évi január hó 30-án.
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Változás a mozgóposták és jegyzékelőmenetek 
közlekedésében

101.465/3.
A menetirányban közlekedő 5. sz. mozgó

posta ezentúl Budapest—Lökösháza helyett a 
620/272. C. F. R. sz. vonatokban Budapest— 
Decebal közt, a térti 6. sz. mozgóposta pedig 
Lökösháza—Budapest helyett a 273 C. F. R/611. 
sz. vonatokban Decebal—Budapest közt közle
kedik.

A Pécs—Budapest 32. sz. mozgóposta f. évi 
február hó 1-től kezdve Pusztaszabolcs—Buda
pest közt az 1011. sz. vonat helyett &z 1811. sz. 
vonatban közlekedik.

Pusztaszabolcs és Budapest között az 1811. 
sz. vonatban postai alkalmazott ellátásában 
fenntartott jegyzék el őmenet f. évi január hó 
végével megszűnt.

Zalaegerszeg és Zalalövő közt a 7823., Zala- 
lövő—Zalaegerszeg között pedig a 7828. sz. vo
natban vasúti alkalmazott helyett postai alkal
mazott által ellátott jegvzékelőmenet rendezte- ! 
tett be.

A hivatalok ezen változásokat vezessék át 
a P. R. T. múlt évi 33. számával leadott magyar 
mozgóposták, jegyzékelőmenetek jegyzékében. 
Ugyancsak vezessék be említett jegyzék végén 
felsorolt postaszállításra felhasznált gépkocsi- 
járatok közé „Vál—Baracska pu.“ után: „gm., 
Vác—Balassagyarmat ,—, Bp., és „gm. Vámos- 
mikola—Drégelypalánk pu.,—, Bp.“ „Miskolc— 
Görömbölvi Tapolca“ után pedig „gm. Miskolc 
—Lillafüred,—, D.“

Budapest, 1934. évi január hó 29-én.

Forgalomköri változások.
I.

102.349/3.
Alsóbü O Bodrog (92. 1.) ezentúl u. p. és

u. t. Hetes.
Alsógalla nk. (93. 1.) ezentúl ©Sa L., u.> t. 

Tatabánya törlendő.
Magyarszerdahely kk. (357. 1.) ezentúl u. t. 

Újudvar.
Nemesgulács kk. (402. 1.) ezentúl L.,

u. t. Nemestördemic törlendő.
Suligai telep O Alsógalla (486. 1.) ezentúl 

u. t. Alsógalla.

Üjberek ó'» Decs (548. 1.) ezentúl u. p. Vár
domb, u. t. Alsónána.

Üjnéppuszta O Magyarszerdahely (552. 1.) 
í  L. törlendő. U. t. ezentúl Újudvar.

Újudvar kk. (554. 1.) ú. t. Üjnéppuszta tör
lendő, !f L. felveendő.

Budapest, 1934. évi január hó 27-én.

II.
103.054/3.

Acsád (86. 1.) JP L. törlendő.
Böde kk. (145. 1.) ezentúl u. t. Zalaszent-

györgy.
Csongrád (167. 1.) ezentúl C/2.
Ilonka major (Kikéndimajor) O Kávás (266. 

I.) ezentúl u. t. Zalaszentgyörgy.
Kávás kk. (291. 1.) ezentúl u. t. Zalaszent

györgy.
Zalaszentgyörgy (582. 1.) ezentúl I s L., u. 

tv Salomvár törlendő.
Zélpuszta Zalaszentgyörgy (584. 1.) ezen

túl u. t. Zalaszentgyörgy.
Budapest, 1934. évi január hó 30-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
103.043/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi január hó 26-án kelt B. L. 
1.324/1934.—2. számú végzésével Budapesten 
Neufeld Zoltán Pannónia nyomdájában előállí
tott „Egység“ című nyomtatvány 1934. évi ja
nuár havi II. évf. 1. számának lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi január hó 27-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1933 évi decem 
bér havi forgalma.
236/eln. postatakpt.

A takaréküzletben a betétek 856.424 P — 
f.-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya ezek szerint 1933. évi december hó 
végén 75,435.602 P 43 f. volt. A különleges ta
karékbetétek álladéka a fenti álladókba ti
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10,281.669 P 10 f.-rel szerepel. A betevők sorába ] 
felvétetett e hóban 6.090, kilépett 7.574.

A csekk- és kliringüzletben a betétek állo
mánya 1933. évi december hó végén 120,600.813 
P (Í8 f. volt. A csekkszámlatulajdonosok száma 
e hóban 53-mal növekedett.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 3,382.488 tétel s 
1,072.621.509 P 46 f., összes betéteinek állománya 
pedig a hó végén 1%,036.416 P 11 f. volt.

Az értékpapír üzletágban 1933. évi decem
ber hó végéig kiállíttatott 274.597 drb. járadék
könyv, illetőleg letéti jegy, amelyekből forga
lomban volt e hó végén 90.644 drb. Az intézet 
értékpapírállománya különféle értékpapírokban 
és záloglevelekben 1933. évi december hó végén 
84,373.549 P 09 f. névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 179.519 drb. új zálogfelvétel 
3.937.504 P kölcsönnel és 193.669 drb. zálog
kiváltás 4,409.102 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1933. évi december hó végén 
997.108 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
23.280.165 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.493 drb.. kényszerárverésre pedig 
2 713 drb. különféle zálogtárgy került.

Kiadatott összesen 4 479 drb., a befolyt 
vételár 88.446 P 62 f. volt.

Budapest, 1934. évi január hó 20-án.

Felmentések és megbízatások.
I.

101.856/6.
Füves Dezső posta műszaki igazgató a Li- 

pót távbeszélőhivatal, Elekes Jenő posta mű
szaki tanácsos a Teréz távbeszélőhivatal veze
tése alól felmentetett. Egyidejűleg Füves Dezső 
posta műszaki igazgató a Teréz távbeszélő- 
hivatal, Szommer Imre posta műszaki tanácsos 
pedig a Lipót távbeszélőhivatal vezetésével bí
zatott meg.

Budapest, 1934. évi január hó 22-én.

II.
103.066/1.

Mazurek Ernő postaigazgató a budapesti 
postaigazgatóság létszámába való áthelyezésé

vel kapcsolatban a m. kir. posta tudakozó iroda 
vezetőjének helyettesítésével és osztály vezetés
sel járó megbízatása alól felmentetett és ugyan
ezzel a munkakörrel dr. Stefics Mihály posta
tanácsos bízatott meg.

Budapest, 1934. évi január hó 29-én.

Megbízás, 
ad. 103.066/1.

Dr. Kobulszky Károly postatitkár a posta 
tudakozó irodájánál a külföldi hírlap- és illet1- 
ményutalvány ügyek osztályának vezetésével 
bizatott meg.

Budapest, 1934. évi január hó 30-án.

A m. kir. postai jóléti alapítvány szervezeté
nek és kezelési rendszerének változása..

201/jóléti.

A m. kir. posta vezérigazgatója a posta 
összes személyzetének képviseletében a ,,M. 
kir. postai jóléti alapítvány“ Alapítólevelének 
és Kezelési Szabályzatának rendelkezéseit, az 
alapítvány felett főfelügyeletet gyakorló m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter úr jóváhagyásával 
több tekintetben módosította és kiegészítette. 
Ezek a módosító és kiegészítő rendelkezések az 
alapítvány szervezetét és kezelési rendszerét 
változtatják meg,

A szervezeti változás szerint az eddiginél 
is nagyobb mértékben jut kifejezésre, hogy a 
túlnyomó részben a személyzet áldozat-készsé
gével létrejött alapítványi vagyonnak kezelése 
a személyzet képviselői útján történjék $ 
ugyancsak a személyzet, képviselői útján ren
delkezzék a meglévő vagyon hovafordítása 
felől abban az esetben, ha az alapítvány bármi 
oknál fogva megszűnnék.

Az alapítólevélnek idevonatkozó módosí
tott rendelkezései a következők:

„Az alapítvány neve: A m. kir. posta sze
mélyzetének jóléti alapítványa.“

„Az alapítványi vagyont kezelő kezelési bi
zottság 14 tagból és az elnökből áll. A tagokat 
a postaegyesületek központi bizottsága által 
egyesületenként kiküldött 3—3 tagból alakult 
bizottság a nosta személyzete közül 3 év tarta
mára választja. Az időközben bármely okból
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megüresedő tagsági helyek betöltése azonos 
módon történik. A kezelési bizottság elnöke a
m. kir. posta mindenkori vezérigazgatója, mint 
az alapító utóda.“

„Abban az esetben, ha az alapítvány célja 
bármely oknál fogva megszűnnék, vagy az 
alapítvány további fenntartása lehetetlenné 
válnék, az alapítványi vagyon hovafordításáról 
a főfelügyeleti jogot gyakorló m. kir. kereske
delemügyi miniszter jóváhagyásának fenntar
tásával a kezelési bizottság dönt.“

Az alapítvány kezelési rendszerének meg
változtatását szükségessé tette az a körülmény, 
hogy az alapítvány vállalkozásaiként működő 
hirdető irodával és személyzeti étkezőkkel a 
kezelési teendők annyira megszaporodtak és 
szerteágazókká váltak, hogy szükségesnek mu
tatkozott olyan szervnek a létesítése, amely az 
alapítvány ügykezelését és gazdálkodását a 
kezelési bizottság legfőbb irányítása mellett 
megnyugtatóan adminisztrálja. Ez a szerv a ke
zelési iroda. Gondoskodni kellett ezzel kapcso
latban arról, hogy az alapítvány ügy- és vagyon
kezelése beható ellenőrzés alá vétessék. Ezt az 
ellenőrzést a kezelési bizottság által kijelölt 5 
tagból álló bizottság fogja végezni.

A kezelési bizottság a legutóbb megejtett 
választás alapján a következő tagokból áll: 
dr. Biró Pál nostaszámv. igazgató. Biskey Ka
rola nostafőellenőrnő. Czirák Sándor posta- 
szakaltiszt. Csatth Béla postafőigazgató, dr. 
Eltér .Tenő postafőigazgató. Gazdv Jenő ny. 
postafőigazgató, dr. Kuzmicb Gábor postaigaz- 
gafó. Eengvel Rezső postahivatali igazgató. 
Muschong Rezső postamester. Pázsit Dezső 
poítaellenőr. Tersztvánszky Ákos posta mű- 
sT-aki, főigazgató. Tichtl György posta műszaki 
f"i-ázható, dr. Vajda Béla postaigazgató és dr. 
Voit Pál postfőigazgató.

Személyzetiek.
102.113/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1933. 
évi december havában előfordult változások (a 
szamok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Kövesdi József I. o. tiszt 
326 Budafokról Esztergomba, Zelenka István
II. o. altiszt 426 Miskolcról Szolnokra, Berkes 
Miklós II. o. altiszt 730 Veszprémből Győrbe,

Pálmai István II. o. altiszt 893 Üjdombóvárról 
Pécsre, Tóth Kálmán II. o. altiszt 1052 Győrből 
Sopronba, Dacsur Sándor II. o. altiszt 1685 Szol
nokról Budapestre, Tóth Lajos II. o. altiszt 1713 
Kiskunhalasról Budapestre, Szeleczki György 
II. o. altiszt 1743 Budapestről Szolnokra, Varró 
Gábor II. o. altiszt 1792 Debrecenből Nyíregy
házára, Rózsa János tamási II. o. altiszt 1807 
Sátoraljaújhelyről Budapestre, Szendi József 
II. o. altiszt 1833 Szekszárdról Budapestre, Bó- 
dis Márton II. o. altiszt 1841 Vácról Balassa
gyarmatra, Kassai János II. o. áltiszt 1855 Deb
recenből Budapestre, Bercsényi József II. o. al
tiszt 1965 Debrecenből Budapestre, Gazdag Já
nos II. o. altiszt 2140 Budapestről Vácra, Béres 
Ferenc II. o. altiszt 2821 Nagykőrösről Hód
mezővásárhelyre, Konkoly Gábor TI. o. altiszt 
2854 Budapestről Debrecenbe, Nagy János 
debreceni II. o. vonalfelvigyázó 135 Debrecen
ből Vásárosnaményba, Fehér István méhteleki 
II. o. vonalfelvigyázó 266 Vásárosnaményből 
Debrecenbe.

. Nyugdíjaztattak: HrusztekJenő főfelügyelő
8, Glatz Rezső felügyelő 35, Keresztesi Sándor 
6 és Fekete Ákos 105 főellenőrök, Novák Kál
mán segédellenőr 295/a, Gradwohl Erzsébet el
lenőrnő 10, Fülöp Sándorné.::segédtisztnő 444, 
Handl József műszaki főellenőr 5, Gyeszli Ist
ván 11, Steidl Mihály 31, Vég Károly 46, Farkas 
György banai 50 és Tiringer József 167 II. o- 
szakaltisztek, Tompa József kaáli 129, Papp Jó
zsef kiskovácsi 818, Hencz János 1123, Csurgó 
Imre 1144 és Győré Béla 1525 I. o. altisztek. 
Fodor Leó Ignác II. o. altiszt 669, Bús János I.
o. garagemester 5, Sifter János II. o. Vonalmes
ter 21, Privigyei Oszkár II. o. vonalfelvigyázó 
106.

Meghaltak: Mayer Ferenc műsz. főellenőr 
24, Kozma Lajos 400, Hódgyai Albert 1103 és 
Szakács Lajos ácsi 1275 I. o. altisztek.

Egyéb változások: Mayer Sándor dr. taná
csos 84 helyett Margitfalvy Sándor, Watzke 
Jenő számvizsgáló 12 helyett Tarlós Jenő, 
Wrana Ede főtiszt 47 helyett Varsányi Ede, 
Lux Ádám főtiszt 166 helyett Bácskai Ádám, 
Budovszky Béla I. o. tiszt 121 helyett Bodolai 
Béla, Tábori Miklós I. o. tiszt 165 helyett Tábori 
Miklós dr., Szilvái József I. o. tiszt 189 helyett 
Szilvái József dr., Schöpf Sándor II. o. tiszt 100 
helyett Sóskúti Sándor, Benkó Nándor II. o. 
tiszt 106 helyett Benkó Nándor dr., Fatalin Jó
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zsef II. o. tiszt id. 6 helyett Bánhegyi József, 
jbüumgartner Béla gyakornok 106 üelyett ba- 
tonyi nóta, Smárik Iivadar gyakornok 115 he
lyett Solti iivadar, Kácser béta ellenőr 17 he
lyett Vásárhelyi Béla, Vadinácz Ferenc ellenőr 
04 helyett Várhelyi Ferenc, Havlik József segéd- 
ellenőr 117 helyett Hernádi József, Szlabon Jó
zsef segédellenőr 173 helyett Szabolcs József, 
YVeisz József segédellenőr 201 helyett Vida Jó
zsef, Ritzl Ernő segédellenőr 393 helyett Ri- 
bényi Ernő, Merk Endre segédellenőr 425 he
lyett Tasnádi Endre, Andrusek Jenő segédtiszt 
78 helyett Aradi Jenő, Gajdács József segéd
tiszt 98 helyett Gémes József, Mauretter Ká
roly segédtiszt 130 helyett Hetényi Károly, 
Sztankovics Kálmán segédtiszt 299 helyett 
Szőnyi Kálmán, Schneider József segédtiszt 426 
helyett Szegvári József, Frommer Margit segéd- 
ellenőrnq ,103 helyett Trümmer Margit, Wieszt 
Istvánná segédellenőmő 158 helyett Vörös vári 
Istvánná, Spielmann Magdolna segédellenőmő 
332 helyett Székely Magdolna, Perinai Gyqrgy- 
né segédellenőmő 546 helyett Perinay György- 
né, Merk Endréné segédtisztnő 75 helyett Tas
nádi Endréné, Strasser Margit segédtisztnő 567 
helyett Tatay Zoltánná, Pisch István műsz. se
gédellenőr 106 helyett Pusztai István, Dobro- 
vodszky József müsz. segédtiszt 75 helyett Sze
rencsés József, Hornyák Ferencné kezelőnő 81 
helyett Hárs Ferencné, Schlamiár Gizella ke
zelőnő 127 helyett Ságodi Gizella, Szántó Anna 
kezelőnő 149 helyett Zsdánszky Lászlóné, Töl
gyesi Karola kezelőnő 404 helyett Tölgyes Ka
miin, Serbán Róza kezelőnő 411 helyett Szelényi 
Róza, Puszkeiler Erzsébet kezelőnő 430 helyett 
Pusztai Erzsébet, Polinger János I. o. szak
altiszt 11 helyett Pákozdi János, Weltzl Antal
I. o. altiszt 28 helyett Antal Antal, Schneider 
Lajos I. o. altiszt 112 helyett Tihanyi Lajos, 
WeinhandI István I. o. altiszt 768 helyett Berki 
István, Szubovits Károly I. o. altiszt 1219 helyett 
Szekér Károly, Vágner Emil I. o. altiszt 1294 
helyett Vágvölgyi Emil, Jáger János II. o. al
tiszt 39 helyett JánosházF János, Pruck János
II. o. altiszt 45 helyett Pálföldi János, Divorzsán 
József II. o. altiszt 190 helyett Aradi József, 
Lampert Pál II. o. altiszt 305 helyett Lantos Pál,

Léber János veszprémi II. ó. altiszt 504 helyett 
Lugosi János, Stróbl József II. o. altiszt 5oa 
helyett Siklósi József, Schöberl Rudolf il. o. al
tiszt 794 helyett Sándorfi Rudolf, Reitinger Já
nos II. o. altiszt 10/5 helyett Réthelyi János, 
Laukó János 11. o. altiszt 1080 helyett Lacziiázi 
János, Petrovics István 11. o. altiszt 1188 helyett 
Pusztai István, Gruber Ferenc II. o. altiszt 1302 
helyett Gödrösi Ferenc, Vojtek László 11. o. al
tiszt 1369 helyett Végvári László, Szrnka Győző 
II. o. altiszt 1602 helyett Szentesi Győző, Tir- 
nigl György II. o. altiszt 1740 helyett Falusi 
György, Michelberger Rezső II. o. altiszt lóló 
helyett Megyeri Rezső, Pastéka Ferenc 11. o. aE 
tiszt 1842 helyett Palotás Ferenc, Parizek J ó 
zsef II. o. altiszt 1852 helyett Perlaki József, 
Kuludik József II. o. altiszt 1894 helyett Kő
vári József, Arancsics Márton II. o. altiszt 1917 
helyett Aradi Márton, Pupek János II. o. altiszt 
1955 helyett Pálmai János, Mátó István II. o. 
altiszt 2083 helyett Mágori István, Mathész 
Márton II. o. altiszt 2116 helyett Majoros Már
ton, Pachota Rezső II. o. altiszt 2154 helyett 
Pálmai Rezső, Lagler Mátyás II. o. altiszt 2185 
helyett Lajosi Mátyás, Baricsa Áron II. o. al
tiszt 2195 helyett Beretvás Áron, Vurst Márkus 
II. o. altiszt 2292 helyett Veszprémi Márkus, 
Györgyövics Pál II. o. altiszt 2295 helyett Györ- 
vári Pál, Platser Mihály II. o. altiszt 2345 helyett 
Pálházi Mihály, Szukics László II. o. altiszt 2392 
helyett Szebenyi László, Tilli Antal II. o. altiszt 
2464 helyett Tárnái Antal, Klimkovics Elemér 
II. o. altiszt 2500 helyett Szepesvári Elemér, 
Redlinger Mátyás II. o. altiszt 2671 helyett Réti 
Mátyás, Scheffer István II. altiszt 2890 helyett 
Seffer István, Iváncsics János II. o. altiszt 2992 
helyett Imrei János, Pankovics István kábel
mester 51 helyett Pákái István, Baumgartner 
Adolf I. o. vonalfelvigyázó 21 helyett Bárdos 
Adolf, Morent Rudolf kábelszerelő 199 helyett 
Markos Rudolf.Rimpfl János I. o. vonalfelvigyá
zó 230 helyett Rimái János, Őrlik József I. o. 
vonalfelvigyázó 267 helyett Ormos József, 
Kreznár János I. o. vonalfelvigyázó 287 helyett 
Tihanyi János, Metykó Ferenc II. o. csoport- 
vezető 217 helyett Mádai Ferenc Írandó.

Budapest, 1934. évi január hó 27-én.
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Tóth Mária Nagykovácsi azonnal Helyettesítést is vállal.

Magyar Béla Seregélyes 4 azonnal

: .. . . . . 
Szűcs Ilona Gece 8 1934. III. 1.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A  MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1931. FEBRUÁR 9. 5 .  s z á m .

T A RTA LOM

A hivatalos levelezés átalányozására jogosultak név
jegyzékének helyesbítése.

Beváltott államadóssági szelvényeknek postai szol
gálati ajánlott levélben történő beküldése.

Rontott értékkártyák becserélési díja.
Változás a csekkbefizetési díj lerovása alól mentes

csekkszámláknál.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
A  „Korunk“ című kitiltott sajtótermék terjesztésé

nek megakadályozása.
Kimutatás a postaszolgálatból kizárt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosul 
tak névjegyzékének helyesbítése.

108.971/4.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 
évi kiadású Postaüzleti Szabályzatnak még ér
vényben lévő 1. Függelékében (A díjátalányo
zásban résztvevő szervek jegyzéke) a követ
kező változásokat jegyezzék elő.

VI. Csoport (M. kir. belügyminisztérium) 
43., 45., 54., 83., 86. tétele alatt felvett, továbbá 
a számnélküliek között lévő „M. kir. folyam
őrség őrnaszád osztály parancsnokság“ nevű 
szerveket töröljék. Az alább felsorolt szervek
nél pedig a következő módosításokat vezessék 
keresztül:

A 23. tétel alatt felvett „A csendőrlovas- 
alosztályparancsnokság, Budapest és Kiskun
halas“ helyett jegyezzék be ,,M. kir. csendőr 
lovas-alosztály parancsnokságok“, a 44. tétel 
alatt felvett „M. kir. folyamőrségi parancsnok
ság és ellátási osztály Budapest“ helyett jegyez
zék be ,,M. kir. folyamőrség parancsnokság és 
ellátás osztálya“, a 76. tétel alatt felvett ,,M. kir. 
folyamőr árvédelmi zászlóalj parancsnokság. 
Baja“ nevű szervnél a „Baja“ szót töröljék és 
helyette írják ..és gazdasági hivatala, valamint 
anyagkezelő bizottsága“, a 77. tétel alatt fel
vett „M. kir. folyamőr légvédelmi osztály és 
üteg“ helyett jegyzzék be „M. kir. folyamőr 
légvédelmi osztály parancsnokság és gazdasági 
hivatala“. A számnélküliek között felvett ..M. 
kir. csajkás ezred parancsnokság“ helyett je

gyezzék be „M. kir. folyamőr csajkás ezred pa
rancsnokság, valamint őrnaszádosztály és fo
lyambiztosító zászlóalj parancnoksága és gaz
dasági hivatala“. „M. kir. folyamőr szertár pa
rancsnokság műszaki üzeme és érvényesítő hi
vatala“ nevű szervnél a „műszaki üzeme és ér
vényesítő hivatala“ szavakat töröljék és he
lyette írják „és gazdasági hivatala“. „M. kir. 
folyamőrség szemlélője és ennek ügyésze“ 
nevű szervhez hozzáírandó „valamint gazdasági 
hivatala“.

Ugyancsak a VI. csoportnál a következő 
új szerveket jegyezzék be: „M. kir. rendőr- 
új onciskola páncél járműves osztálya és gazda
sági hivatala“, „M. kir. révfőkapitányság, gaz
dasági hivatala, valamint a m. kir. összes rév
kapitányságok és révkirendeltségek“.

A VII. csoport (M. kir. pénzügyminisz
térium) 30., 31., 32., 33. és 41. tétele alatt felvett 
szervek címét a következőkép helyesbítsék, il
letőleg egészítsék ki: „M. kir. határőrség szem
lélője és ennek ügyésze; ..M. kir. határőrkerü
leti parancsnokságok és helyetteseik, valamint 
a különleges alkalmazású törzstisztek és gazda
sági hivataluk“; ,.M. kir. határőrosztály pa
rancsnokságok és helyetteseik, valamint gazda- 

| sági hivataluk“; .,M. kir. határügyi tisztek és 
határőr őrsparancsnokságok“; ,,M. kir. állami 
térképészeti intézet és gazdasági hivatala“.

A VIII. csoport (M. kir. kereskedelemügyi 
minisztérium) 40., 41., 42. tétele alatt felvett 
szervek, valamint a számnélküliek között sze
replő ,.M. kir. szombathelyi repülőgépvezető 
iskola és gazdasági hivatala. Szombathely“
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nevű szerv törlendő. Ä 68. tétel alatt felvett 
„M. kir. műszaki anyagraktár, Budapest“ című 
szervnél „Budapest“ szó törlendő és helyébe 
írandó „és gazdasági hivatala“. A számnélküliek 
között lévő „M. kir. légügyi hivatal és gazda
sági hivatala, Budapest“, valamint „M. kir. lég
ügyi hivatal anyagszertára és gazdasági hiva
tala, Budapest“ című szerveknél a „Budapest“ 
szó törlendő.

Ugyancsak a Vili. csoportnál a következő 
új szerveket jegyezzék be: „M. kir. repülő- 
kísérleti, valamint kiképző telep vezetőség és 
gazdasági hivatala“; „M. kir. repülő fényképész, 
kísérleti, posta és repülőgépvezető iskola cso
portok és gazdasági hivataluk“; „M. kir. légi- 
forgalmi csoport, valamint légi forgalmi ki
rendeltség és gazdasági hivatala“; M. kir. lég
ügyi hivatal intézetek csoportja (Lies) és gaz
dasági hivatala“; „M. kir. repülőtér gondnok
ságok“.

A X. csoport (M. kir. honvédelmi minisz
térium) alatt felvett összes szerveket töröljék 
és helyettük a következő szerveket jegyezzék 
elő a szervek felsorolása után közölt megjegy
zéssel együtt:

1. M. kir honvédelmi minisztérium.
2. M. kir. honvédség főparancsnoka.
3. M. kir. honvéd Ludovika Akadémia I„ 

II. főcsoport.
4. M kir. Kinizsi Pál honvéd altisztképző és 

nevelő intézet, Jutás.
5 M. kir. honvéd vegyesdandár parancs

nokságok. valamint sajtóelőadójuk.
6. M. kir. honvéd loyasdandár parancsnok

ságok.
7. M. kir. honvéd gyalogezred parancsnok

ságok.
8. M. kir. honvéd kerékpáros zászlóalj pa

rancsnokságok.
9. M. kir. honvéd zászlóalj parancsnoksá

gok.
.10 M. kir. honvéd huszárezred- és osztály- 

parancsnokságok.
11. M. kir. honvéd tüzérosztály parancs

nokságok, valamint tüzércsoport parancsnok
ság.

12. M. kir. honvéd gépkocsizó csoport 
parancsnokság.

13. M. kir. honvéd híradó osztály parancs
nokságok.

14. M. kir. honvéd vonatosztag parancs
nokságok.

13. M. kir. honvéd gépkocsi osztály pa
rancsnokságok.

16. M. kir. honvéd gépkocsizó tanosztály.
17. M. kir. honvéd utászzászlóalj parancs

nokságok.
18. M. kir. honvéd légvédelmi parancsnok

ságok, légvédelmi és táb. tüzér lőiskola parancs
nokságok.

19. M. kir. honvéd gyalogsági-, lovas- és 
tüzértábor parancsnokságok és táborfelügvelő- 
ségek.

20. M. kir. honvéd törzstiszti tanfolyam, 
Budapest.

21. M. kir. budapesti honvéd tiszti szabály
zatismertető tanfolyam.

22. M. kir. Toldy Miklós honvéd sporttanár 
és vívómesterképző intézet.

23. M. kir. honvéd lőszerraktár felügyelő
ség és lőszerraktárak.

24. M. kir. honvéd javítóműhelyek.
25. M. kir. honvéd központi híradó iskola
26. M. kir. egyesített honvéd hidász sza

kaszok csoport parancsnoksága és anyagkezelő 
hivatala

27. M. kir. honvéd villamos és fényszóró 
iskola.

28. M. kir. honvéd gázvédelmi iskola pa
rancsnokság.

29. M. kir. honvéd haditechnikai intézet.
30. M. kir. állomásparancsnokságok.
31. M. kir. hadilevéltár, Budapest
32. M. kir. hadimúzeum, Budapest.
33. M. kir. honvéd központi átvételi bizott

ság.
34. M. kir. legfelsőbb honvéd törvényszék.
35. M. kir. honvéd koronaügyészség.
36. M. kir. honvéd törvényszékek.
37. M. kir. honvéd büntetőintézetek.
38. M. kir. honvéd gazdászat közigazgatási

és jogiismeretek tanfolyama.
39. M. kir. honvéd rokkantház és hadirok

kant otthon.
40. M. kir. honvéd hadirokkant orthopiidiai 

és művégtagpótló intézet.
41. M. kir. róm. kath. és protestáns püspök

ségek és lelkészségek.
42. M. kir. honvéd erdőgazdasági és erdő

mérnöki hivatalok.
43. M. kir. honvéd csikótelepek.
44. M. kir. honvéd gazdaságok.
45. M. kir. honvéd anyaggazdasági bizott

ságok.



46. M. kir. honvéd és közrendészeti szer
vek központi ruhatára.

47. M. kir. honvéd híradó szertár.
48. M. kir. honvéd és közrendészeti egé.->z 

ségügyi intézmények.
49. M. kir. honvéd élelmező raktárak.
50. M. kir. honvéd tiszti fiú- és leánynöven- 

dékek szünidei otthona, Balatonlelle.
A fentiekben feltüntetett hatóságok, pa

rancsnokságok, alakulatok, szervek, sth. címé
vel kezdődő és így ezeknek szervezetszerű egy
ségeit képező alosztályok, századok, ütegek, 
gazdasági hivatalok, közétkezési bizottságok 
(Kéb.), fegyver-, gáz- és élelmezési tisztek, 
épületkezelőségek, becsületügyi választmányok, 
stb. szintén az átalányozásra jogosultak közé 
számítanak.

A Xll. csoport (M. kir. vallás- és közokta
tásügyi minisztérium) 3. tétele alatt felvett 
szervnél a „(XIV.) ügyosztálya“ helyett írják: 
„VHb. főosztálya és gazdasági hivatala“; a 4. 
tétel alatt felvett szervnél „az állami nevelő- 
intézetek ügyeit intéző“ szavak törlendők, a 8. 
tétel alatt felvett szervnél „és akadémia“, va
lamint az utolsó sorban „leány“ szavak törlen
dők; e szerv végéhez pedig hozzáírandó „és 
gazdasági hivatalaik“; a 9. tétel alatt felvett 
szerv címe a következőre változik: „M. kir. 
testnevelési, kerületi (és gazdasági hivatala), 
vármegyei és városi felügyelőségek, valamint a 
járási, városi, testnevelési és népgondozó ki- 
rendeltségek“.

Budapest, 1934. évi február hó 7-én.

Beváltott államadóssági szelvényeknek postai 
szolgálati ajánlott levélben történő beküldése.

109.265/4.
„A magyar államadóssági kötvények szel

vényeinek beváltása“ tárgyában a P. R. T. 1924. 
évi 49. számában megjelent 16.845. sz. rendelet 
7. pont 5. bekezdésében foglalt azt a rendelke
zést, mely szerint a beváltott államadóssági 
szelvényeket a beváltási hó végén a vonatkozó 
fő- és aljegyzékekkel együtt külön értéklevél
ben kell a postatakarékpénztárhoz felküldeni, 
akként módosítom, hogy abban az esetben, ha 
a hó folyamán beváltott szelvények együttes 
összege az ajánlott küldemény elveszéséért ad
ható kártérítési összeget, ezidőszerint az 55 P-t 
nem haladja meg, a szelvényeket nem érték

levélben, hanem külön postai szolgálati ajánlott 
levélben kell a postatakarékpénztárnak meg
küldeni. A borítékon a tartalmat fel kell tün
tetni. (Tartalom... drb. szelvény.)

Továbbra is érvényben marad azonban az 
a rendelkezés, hogy' a beváltott szelvényeket a 
vonatkozó al- és főjegyzékkel együtt nem sza
bad az arról a napról összeállított rendes napi 
számadással együtt egy borítékba tenni.

Ezt a változást a postahivatalok az idézett 
rendelkezésnél jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi február hó 7-én.

Rontott értékkártyák becserélési díja
101.959/4.

Utalással az A. 1. Szab. 14. §. 2. pont má
sodik bekezdésére, a rontott értékkártyák be
cserélési díját névértékre való tekintet nél
kül — 10 f.-ben állapítom meg.

Jegyezzék ezt elő a Kivonatos Díjszabás
9. oldalán C. T. pont alatt.

Budapest, 1934. évi február hó 1-én.

Változás a csekkbefizetési díj lerovása alól 
mentes csekkszámláknál.

103.320/4.
A P. R. T. 1933. évi 53. számában a csekk

befizetési díj lerovása alól mentes csekkszám
lák számában beállott változás tárgyában 
108.935/4. sz. alatt kiadott rendeletemet oly
képpen módosítom, hogy nemcsak az állami is
kolák csekkszámlái javára, hanem a 62.000— 
62.999-ig terjedő számcsoportba tartozó vala
mennyi csekkszámla javára történő befizetések 
mentesek a csekkbefizetési díj lerovása aló!.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő 
az idézett rendeletnél.

Budapest, 1934. évi február hó 3-án.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
103.867/1.

Dr. Miks Károly postahivatali igazgató (26) 
a budapesti postaigazgatóság kerületében a 
kerületi biztosi teendők ellátása aló! felmentett 
és helyette e teendők elvégzésével — a helyi 
niztosi teendők ellátása alól történt felmentése 
mellett — dr. Lendvay Jenő postasegédtitkár 
(20) bízatott meg.

Budapest, 1934. évi február hó 6-án.
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A ,,Korunk“ című kitiltott sajtótermék ter
jesztésének megakadályozása.

102.293/2.
A Kolozsvárt megjelenő és a postai szállí

tásból a Posta Rendeletek Tára 1932. évi 34. 
számában közzétett 91.816/2. sz. rendelettel ki
tiltott „Korunk“ című sajtótermék a folyóirat 
nevét viselő címlap helyett nyomás nélküli

sárgaszínű fedőlappal, barnaszínű papirossal 
átburkolva érkezik az ország területére.

Felhívom a kir. hivatalokat, hogy a szóban- 
lévő sajtótermék érkezését kísérjék éber figye
lemmel és az ilymódon érkező példányokat ne 
továbbítsák és ne kézbesítsék, hanem azokat a 
kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi február hó 5-én.

K im u ta tá s
a postaszolgálatból kizárt postakiadók személyi adatairól.

Po
st

ai
ga

z
ga

tó
sá

gi
ke

rü
le

t

A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása

születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

B
ud

ap
es

t

Megyeri Sándorné kiadó Sopronszécsény
1900. Budapest 21. Saját kérelmére.

D
eb

re
ce

n

Kóth Lenke kiadó Kállósemjén
1904. Pécel Jászteleki postamesterré 

neveztetett ki.

Pé
es

Somos Ferencné 
szül. Rótt Anna kiadó

. . . . .

Dunakömlőd
1908. Pécs 5. Lemondás.

Pé
cs

Kollár Jánosné 
szül. Bercsényi Emma kiadó Lábod

1905. Dunaszekcső Több mint félévig nem 
vállalt alkalmazást.

ot-4o,oC/3

Srágner Ferencné 
szül. Káró Teréz

kiadó
postaügyn. Budapest, 1909. Budapest 66. 

Cikolasziget
Kinevezve Halásziba 

postamesterré.

Sz
eg

ed Tar Ida kiadó Kiskunhalas
1897. Rém

1
Több mint félévig nem 

vállalt alkalmazást.

Betöltendő kiadói állás
Postakiadó az alpár-i postahivatalnál állást kaphat.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TAR A
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1931. FEBRU Á R l(í. <» szám.

T A R T A L O M
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosult szervek 

névjegyzékének kiegészítése.
A budapesti baromfikiállításra szánt csomagok siíly- 

határa.
A rövidített távirati címek részletekben fizetett elő

jegyzési díjának arányosítása.
Nyaraló (fürdő) vendégek' részére ideiglenes rádió-

engedély-okirat kiállítása.
A  posta térerősségmérő gépkocsijának rádiópropa

ganda célokra való felhasználása.
Lefoglalandó sajtótermék.
Pályázat postaügynöki állásra.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének kiegészítése.

I.
103.840/4.

kereskedelemügyi minisztérium) a következő 
változásokat jegyezzék elő:

A 9., 16., 19., 21., 26., 27., 28., 31., 32., 42. 
és a 70. tétel alatt felvett szerveket töröljék. 

Ugyan e csoportnál a következő változáso-
Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 

évi kiadású P. 0. Sz. még érvényben levő T. Füg
gelékének (díjátalányozásban résztvevő szervek 
jegyzéke) XX i. csoportjához (vármegyei tör
vényhatóságok) „Zala“ után a folyó évi már
cius hó 1-től kezdődő érvénnyel jegyezzék be 
„Zemplén vármegye a sárospataki járási szolga
bíró kivételével“ szöveget.

Budapest, 1934. évi február hó 12-én.

II.
104.454/4.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 
évi kiadású P. Ü. Sz. még érvényben levő I. 
Függelékének (díjátalányozásban résztvevő szer
vek jegyzéke) XX. csoportjában (M. kir. állam
vasutak) a 31. tétel alatt felvett „Szénellátási 
miniszteri biztosság“ nevű szervet töröljék.

Budapest, 1934. évi február hó 9-én.

III.
105.429/4/1933.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 
évi kiadású P. Ü. Sz. még érvényben levő I. 
Függelékének (a díjátalányozásban résztvevő 
szervek jegyzéke) VIII. csoportjánál (M. kir.

, szervnél „és kirendeltségek“; a 14. tétel alatti
nál „Üjpest“; a 15. tétel alattinál „Győr“ szót 
töröljék s ez utóbbihoz írják hozzá „Miskolc, 
Újpest, Pécs“, A 29. tétel alatt felvett szervnél 
a „bizottsága“ szó helyett írják a „megbí
zott ja“ szót.

A következő új szerveket pedig jegyezzék 
be: 16. tételként ,.M. kir. állami fém- és textil- 
ipariskola igazgatósága, Győr“; a csoport vé
gére szám nélkül „Háziipari felügyelőségek 
(Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged. 
Székesfehérvár)“; „Budapesti vámmentes ki
kötő“; „M. kir. állami útépítési anyagvizsgáló 
laboratórium Budapest. X., Lengyel-utca 15.“

Budapest, 10.34. évi február hó 7-én.

IV.
109.697/4.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 
évi kiadású P. Ü. Sz. még érvényben levő I. 
Függelékében (a díjátalányozásban résztvevő 
szervek jegyzéke) a XI. csoport (M. kir. föld- 
mívelésügyi minisztérium) 5. tétele alatt felvett 
„M. kir. állami ajtóanyag termelő intézet, Bu- 
pest“ nevű szervet töröljék.

Budapest, 1934. évi február hó 13-án.
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A budapesti baromfikiállításra szánt csomagok 
súlyhatára.
103.094/4.

A baromfitenyésztők országos egyesülete
1934. évi március hó 22—26-án Budapesten az 
országos tenyészállatvásártelepen baromfikiállí
tást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1934. évi 
március hó 20-án és 21-én „Baromfikiállítás 
Budapest“ címre bármely postahivatalnál, úgy
szintén a kiállítás rendezősége által 1934. évi 
március hó 27-é,n és 28-án a tenyésztők és a 
gyárosok részére Budapesten feladásra kerülő 
élőállatokat vagy gépeket tartalmazó csomagok 
súlyhatárát a belföldi forgalomban kivételesen 
50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postai díjszabásban az 
50 kg-iig terjedő hivatalos csomagokra megálla
pított díjak járnak.

Budapesten, 1934. évi február hó 6-án.

A rövidített távirati címek részletekben fizetett 
előjegyzési díjának arányosítása.

102.346/5.
A rövidített távirati címek előjegyzési dí

jának szabályozása tárgyában az 1932. évi már
cius hó 9-én kelt 101.948Á. számú rendeletemet 
fmegjelent a P. R. T. 1932. évi 10. számában) 
a folyó évi január hó 1-től kezdődő érvénnyel 
akként módosítom, hogy a Budapestre nézve évi 
36, vidékre nézve pedig évi 30 pengőben meg
állapított előjegyzési díjnak naptári havi, ne
gyedévi, illetőleg félévi részletekben való fize
tése esetén a részlet az évi díjnak arányos 
1/,f2-ed, - ed, illetőleg 55--ed része.

Ennélfogva Budapesten az eddigi 4, 11, il
letőleg 20 P helyett havi részletként 3 P-t, ne
gyedévi részletként 9 P-t, félévi részletként 18 
pengőt, vidéken pedig' az eddigi 3 P 50 f., 9 
P, illetőleg 17 P helyett havi részletként 2 P 50 
fillért, negyedévi részletként 7 P 50 fillért, fél
évi részletként 15 pengőt kell fizetni.

Ha valaki évközben jegyezteti elő rövidí
tett távirati címét és a díjakat az év hátralévő 
részére egy összegben meg akarja fizetni, akkor 
az évi díjnak annyiszor vett tizenketted részét 
fizeti, ahány hónap — beleértve az előjegyzési 
hónapot is -— a naptári évből még hátra van.

A folyó évi január és február hóra már

befizetett részleteknél mutatkozó különbözetet
— amennyiben az előjegyzést folytatólag kérik
- - a következő havi, negyedévi vagy félévi rész
letfizetés alkalmával be kell tudni, oly módon, 
hogy az évi előjegyzési díj részletfizetés esetén 
se haladja meg a 36, illetőleg 30 pengőt.

A hivatalok ezt a rendeletemet a hivatko
zott 101.948/5. számú rendeletemnél a T. U. Sz. 
17. §-ánál, valamint a Táviró Díjszabásban az 
„Általános tudnivalók“ b) pontjának ötödik be
kezdésénél jegyezzék elő.

A T. Ü. Sz. megfelelő helyesbítése iránt 
pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1934. évi február hó 13-án.

Nyaraló (fürdő) vendég'ek részére ideiglenes 
rádióengedély-okirat kiállítása.

103.673/5.
Megengedem, hogy a postahivatalok azok 

nak a nyaraló (fürdő) vendégeknek, akik kizá
rólag csak a nyaralás idejére (május 1.—szep
tember 30.) kívánnak a rádióelőfizetők sorába 
belépni, a szórakoztató rádióvevőberendezés lé
tesítésére és üzembentartására ideiglenes en
gedélyokiratot állíthassanak ki.

Az engedélyokiratot az a postahivatal, 
amelynek kézbesítőkerületében a nyaraló 
(fürdő) vendég tartózkodik, az erre a célra szol 
gáló nyomtatványon a következőképen állítja 
ki: az „Engedélyokirat“ fölé „ideiglenes" szót 
ír, a „használati díj címén“ szavak után a „ha
vonta“ szót törli és a díjrovatba egyösszegűén 
írja be az engedély egész időtartamára járó dí
jat, végül a szövegnek vastagabb betűkkel sze
dett részében „érvényessége a kiállítást követő
tizedik év végéig“ szavakat „érvényes............
év....................hó ....-ig“ szavakra javítja, ille
tőleg azt az időt írja be, ameddig az engedé
lyes a vevőberendezését üzemben kívánja tar
tani. ,

Az ideiglenes szót az engedélyokirat szel
vényére is fel kell írni és a szelvényre fel kell 
jegyezni azt is, hogy az engedély mennyi ideig 
érvényes.

Az ily berendezés után a használati (előfi
zetési) díjat nem 6 hónapig, hanem csak annyi 
ideig kell fizetni, ahány hónapig az engedélyes 
a berendezést üzemben kívánja tartani. A hasz
nálati díjakat azonban az engedélyokirat kiállí
tása, illetőleg kézbesítése alkalmával az enge-
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dély egész tartamára egyösszegben előre kell 
megfizetni és beszedni. Egyebekben ezekre a 
berendezésekre — ideértve az antennákat is, 
a rádiórendelet és annak végrehajtása tárgyá
ban kiadott rendeletek határozmányai érvénye
sek.

A fentieket figyelembe véve, pl. ha valaki 
június hó 20-án váltja ki az engedélyt és szep
tember hó 15-ig kíván előfizető maradni, június 
hóra díjat nem fizet (1. 1929. évi P. R. T. 49. 
szám 102.738/5. számú rendelet), július, augusz
tus és szeptember hóra havonként 2 P 40 fil
lért, összesen tehát a fenti időre 7 P 20 fillért 
fizet.

Félreértések elkerülése céljából megjegy
zem, hogy azok a rádióengedélyesek, akik ál
landó lakóhelyükről nyaralás végett ideiglene
sen más helyre költöznek, a rádiórendelet 25. 
§-a értelmében rádióvevőberendezésüket ma
gukkal vihetik és nyaralóhelyükön újabb enge
dély kérése nélkül is üzemben tarthatják, ha a 
nyaralás ideje alatt rendes lakásukon nem tar
tanak üzemben berendezést.

A postahivatalok a fenti rendeletemet a R 
r. 25. §-ánál és a Rrvu. 14/g. és i. pontjainál (1. 
1927. évi P. R. T. 20. sz.) jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi február hó 13-án.

A posta térerősségmérő gépkocsijának rádió- 
propag'anda célokra való felhasználása.

103.075/5.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. 

posta térerősségmérő gépkocsija a közel jövő
ben, mihelyt az időjárási viszonyok megenge
dik, az egész országban térerősségméréseket vé

gez. Ezzel kapcsolatban a gépkocsival utazó 
tisztviselők azokon a helyeken, ahol a gépkocsi 
megfordul, a rádi népszerűsítésié érdekében pro
pagandát is fejtenek ki.

Felhívom a postahivatalok vezetőit, hogy aj 
gépkocsival kirendelt vezető tisztviselőnek 
mindenben legyenek segítségére; igyekezzenek 
odahatni, hogy a propaganda előadások meg-j 
tartásáról a közönség idejében értesüljön és az! 
előadásokon minél többen vegyenek részt.

Azoknak, akik a propaganda hatása alatti 
lépnek be az előfizetők sorába, az első havi dí
jat elengedem. A jelentkező előfizetők részére 
a gépkocsi vezetőtisztviselője állítja ki az enge-j 
délyokiratot. A postahivatalok annak idején 
előtteis igazgatóságuktól kapnak értesítést, hogy 
a propaganda úton jelentkezett előfizetőket me/ 
lyik hónaptól kezdődőleg vegyék nyilvántart 
fásba.

Budapesten, 1934. évi február hó 9-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

104.837/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi február hó 12-én kelt B. 
2.032/1934. számú végzésével Budapesten a Wil
helm nyomdában megjelent Ellenzéki Famun
kás című lap 1934. évi február havi (III. évf. 1. 
sz.) számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi február hó 13-án.

-trjfrg
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1934.

évi március 3-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1934. évi február hó 14-én.
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a postaszolgálatból kizárt postakiadók személyi adatairól.
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T A R T  A L O  M

Az Országos Társadalombiztosító Intézet és szervei 
postatakarékpénztári csekkszámlái javára rendes befizetési 
lappal történő befizetések elfogadása.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult szer
vek névjegyzékének helyesbítése.

Változások a Légipostái Menetrendben. 
Mandzsukuo-ból érkező levélpostai küldemények

díja.

Változás a külföldről érkező levélpostai küldemé
nyek díjában.

A  Tb. Ü. Sz. 9. számú pótlékának szétosztása.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Személyzetiek.
Helyesbítések a Helységnévtárban.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Az Országos Társadalombiztosító Intézet és 
szervei postatakarékpénztári csekkszámlái ja
vára rendes befizetési lappal történő befize

tések elfogadása.
104.031/4.

Az „ÜTI befizetési lapok postai árusítása“ 
tárgyában a P. R. T. 1933. évi 42. számában 
megjelent 90.308/4. számú rendelet kapcsán fi
gyelmeztetem a postahivatalokat, hogy az OTI 
postatakarékpénztári csekkszámlái javára nem
csak az idézett rendelettel rendszeresített külön 
csekkbefizetési lapokkal, hanem a rendes, vagy
is közhasználatú befizetési lapokkal történő be
fizetéseket is akadálytalanul el kell fogadni.

Ezt a postahivatalok a hivatkozott rende
letnél jegyezzék elő.

Budapest. 1934. évi február hó 13-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének helyesbítése.

104.780/4.
Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 

évi kiadású Postaüzleti Szabályzatnak még ér
vényben levő I. Függelékének (A díjátalányo
zásban résztvevő szervek jegyzéke) VII. cso
portjánál (M. kir. Pénzügyminisztérium) a 35. 
tétel alatt felvett szervet töröljék.

Budapest, 1934. évi február hó 20-án.

Változások a Légipostái Menetrendben.
105.332/4.

A Légipostái Menetrendben a hivatalok a 
következő változásokat vezessék keresztül:

4—5. oldal. A 2. Amsterdam—Bandoeng, 
3. London—Capetown és 4. Marseille—-Saigon 
légijáratokkal továbbítandó küldeményeket már
cius 1-től kezdve Budapesttől Athénig a Luha 
Budapest—Athén légijárata szállítja. Ezzel kap
csolatban a küldemények feladási idejét és to
vábbítási adatait mind a három légijáratnál he
lyesbítsék a következőkre: „Feladás határideje 
a Budapest 72. sz. hivatalnál csütörtök 22 óráig, 
a Mátyásföld-repülőtér postahivatalnál péntek 
8 óráig. Továbbítás: A Lufthansa légi járataival 
Athénig. (L. Menetrend 19.)

A 10—13. oldalakon levő 13., 14., 15., 16., 17., 
18. és 19. menetrendek (fedőlapok) összes ada
tait töröljék és helyükbe ragasszák be a csatolt 
fedőlapokat.

A fedőlapokon közölt menetrendek március 
1-től érvényesek.

Budapest, 1934. évi február hó 21-én.

Mandzsukuo-ból érkező levélpostai küldemé
nyek díja
104.534/4.

Az újonnan alakult Mandzsukuo-ból érkező 
levélpostai küldemények díja a következő:

Levél 20 g-ig ...........................  10 fen
minden további 20 g-ért —  6 fen
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Levelezőlap ..............................  6 fen
Nyomtatvány, áruminta,

üzleti papír 50 g-ként ........  2 fen
Vakok számára készült

írások 1000 g-ként .......... 2 fen
Ajánlási díj ...........................  16 fen
Expresszdíj ...........................  40 fen
Beszedendő portó minden hiányzó 1 fen- 

ért: 8 fillér.
Jegyezzék elő a hivatalok fenti díjtételeket 

a P. R. T. 1932—12. számában közölt 70.257/4. 
számú rendelethez kiadott kimutatás 4. oldalán 
beiktatandó 49a. folyószám alatt és írják itt a 6. 
hasábba:

100 fen
=  1 yuan

Budapest, 1934. évi február hó 19-én.

Változás a kü földről érkező levélpostai 
küldemények díjában

105.053/4.
A P. R. T. 1932—12. számában közölt 

70.257/4. számú rendelethez kiadott kimutatást a 
hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

57. Bahama-szigetekv az 5. hasábban ,,1“ he 
lyett az 1934. évi február 1-től feladott levelező
lapok díja: \A.

65. Brit-Szomáliföld: a 10., illetőleg a l l .  ha
sábban „—“ helyett írják: 1 K>, illetőleg: 6.

76. Fidzsi-szigetek: a 10., illetőleg a 11. ha 
sábban „—“ helyett írják: \%, illetőleg: 6.

101. Tonga (Barátság) szigetek: a 3., 4., 7 
11. hasábban 2, 2, 40, 2, 2, —, -  helyett írják: 

• 21/s, l1/*, 32, V. -  2, 6.
122. Afrikai portugál gyarmatok (az 1934. 

évi február hó 1-től feladott küldeményekre vo
natkozóan): a 3., 4., 5., 8., 9., 12. és 13. hasábban 
a régi adatok helyébe jrják: 165, 100, 100,
35A3Sa), 35, 130, 325; a lap alján írják idetartozó 
jegyzetként:

Az afrikai portugáli gyarmatokban a A 
alatt felsorolt küldemények díja 50 g-ként 15 
centavos.

138. Venezuela: a 3—5. és 7—9. hasábban 
40, 25, 25, 2, 10, 10 helvett írják: 37.5, 22.5, 22.5. 
2.1, 7.5, 7.5.

Budapest, 1934. évi február hó 14-én.

A T- Üb. Sz. 9. számú pótlékának szétosztása
105.199/5.

A Tb. Ü. Sz. helyesbítésére szolgáló 9. sz 
pótlék megjelent.

A posta hatóságainak és hivatalainak 
szükséges példányokat a m. kir. posta külföld 
hírlaposztálya fogja megküldeni.

Felhívom a postahivatalokat és a posü 
egyéb szerveit, hogy a pótlék alapján a Tb. Ü 
Sz.-ot pontosan javítsák és a fedőlapokat a meg 
jelölt helyekre ragasszák be.

Budapest, 1934. évi február hó 15-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

105.374/2.
A Karlsbadban megjelenő „Neuer Vor 

wärts“ című politikai hetilap postai szállítás jo 
gát megvontam.

A postahivatalok ezt a hetilapot a kitiltot 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi február hó 17-én.

II.
105.490/2.

E. Peck kiadásában Pozsonyban, a Novina 
nyomdában előállított „Hitler wie er wirkliol 
ist! Unbekanntes von Hitler!“ című röpirattól : 
postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a röpiratot a kitiltot 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi február hó 17-én.

III.
105.691/2.

A Prágában megjelenő „Die neue Welt 
bühne‘‘ című folyóirattól a postai szállítás jogá 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki 
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi február hó 21-én.

IV.
105.692/2.

A Szabadkán megjelenő „Narodna Rex‘ 
című időszaki laptól a postai szállítás jogát meg
vontam.
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A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki 
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi február hó 21-én.

V.
105.693/2.

A Párizsban megjelenő „Das neue Tage- 
Buch“ című folyóirattól a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi február hó 21-én.

VI.
105.694/2.

A Pozsonyban (Bratislava) a „Pegazus" ki
adásában megjelent, Éles Mihály szerzői névvel 
ellátott s a pozsonyi „Typographia'-nyomdá- 
ban előállított „Magyarország végnapjai'' című 
füzettől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi február hó 21-én.

VII.
105.695/2.

Az „österreichischer Bundesverlag für Un
terricht, Wissenschaft und Kunst Wien-Leipzig 
kiadásában 1933. évben Alfred Walheim szerző
től megjelent „Balladen aus dem Burgenland'' 
című könyvtől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi február hó 21-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
105.171/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi február hó 11-én kelt B. I. 
1939/2/1934. számú végzésével a wieni Elbemühl- 
nyomdában előállított, Hidas Antal: „Az ellen- 
forradalom földjén“ című könyv lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1934. évi február hó 15-én.

II.
105.172/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi február hó 11-én kelt B. I. 
1940/2/1934. számúvégzésével a Moszkvában elő
állított, Balogh János és Révész Imre: „Az
épülő szocializmus, a szovjetunió mai képe“ 
című könyv lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1934. évi február hó 15-én.

Helyesbítések a Helységnévtárban.
103.729/3.

Agyagbánya v. mh. O  Cegléd (88. 1.) u. p. 
és u. t. „Cegléd 1. ‘

Akasztó-nál (89. 1.) „Csengőd..........“ után
beírandó „pd.“

Alsónyomás O Békéscsaba (96. 1.) u. p. és 
u. t. „Békéscsaba 1.“

Aranyhegy O  Tiszaföldvár (103. 1.) u. p. és 
u. t. „Homok“

Bácsalmási szőllők Bácsalmás (107. 1.) a 
„pd.“ jelzés törlendő.

Balladűlő v. mh. ^  Cegléd (116. 1.) u. t. 
„Cegléd 1.“'

Bátorszőllő ^  Cibakháza (123. 1.) u. p. és 
u. t. Homok után a „p. u.“ jelzés törlendő.

Ceglédi szállások v. mh. ^  Cegléd (151. 1.) 
u. p. és u. t. „Cegléd 1.“

Csávolynál (157. 1.) ^  „Akácpuszta“ helyett 
„Ákácpuszta“ írandó.

Csikéria (164. 1.) helyett
Csórva (168. 1.) 23 Eh. „Szeged 1.“
Debeák (részei Akolsik, Szarkás) Kis

kunhalas (174. 1.) u. p. és u. t. után a „ikskunha- 
las“ „Kiskunhalasára javítandó.

Déli-út v. mh. ^  Cegléd (175. 1.) u. p. és 
u. t. „Cegléd 1.“

Dombegyház-nál (181. 1.) „Lanovics nagy
tanya“ „Lonovics nagytanya“-ra javítandó.
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Dunapataj-nái (186. l.))-( Szelíd után (Szent- | 
király“ helyett „Szentkirály“ írandó, ugyanott 
*J?L után felveendő „ 1* L."

Felsődabas-nál (2U6. 1.) a „pd.“ jelzés tör
lendő.

Felsőszálás O Kiskunhalas (210. 1.) helyett 
Felsőszállás írandó.

Fényes G Békéscsaba (212. 1.) u. p. és u. t. 
„Békéscsaba 1.“

Fényesi szőllők G  Békéscsaba (212. 1.) u. p. 
és u. t. „Békéscsaba 1.“

Frigyesmajor O Újkígyós (218. 1.) u. t. „Bé
késcsaba 1.“

Gerendás O Békéscsaba (227. 1.) u. p. és 
u. t. „Békéscsaba 1.“

Gyoma (236.1.) j?  <§fc2> után „C/DL‘‘ helyett 
„C/2“ írandó.

Györgypuszta G Nagybaracska (239. 1.) u.
t. helyesen „Gara“

Gyula . . .  (240. 1.) a )-( jel utáni Szentpál- 
falva Szentbenedek után írandó.

Gyügér G Cibakháza (241. 1.) „Homok" 
után a „p. u.“ jelzés törlendő.

Imretanya (Gyügér része) G  Cibakháza 
(267. 1.) u. p. és u. t. Homok után a „p. u.“ jel
zés törlendő.

Kanálisi szőllők G  Békéscsaba (284. 1.) u. p. 
és u. t. „Békéscsaba 1.“

Kastélyi Szőllők G  Békéscsaba (289 1.) u. p. 
és u. t. „Békéscsaba 1.“

Kastélytanya (Gyügér része) G Cibakháza 
(289. 1.) u. p. és u. t. Homok után a „p. u." jel
zés törlendő.

Kerek O  Békéscsaba (296. 1.) u. p. és u. t. 
„Békéscsaba 1.“

Kisgerendás O  Békéscsaba (306. 1.) u. p. és
u. t. „Békéscsaba 1.‘‘

Kinkunfélegyházi határút v. mh. G Gátér 
(310. 1.) u. p. és u. t. helyesen „Gátér“

Káskunhalas-nál (310. 1.) £* után a „C/DL“ 
helyett „C“ írandó.

Kismegyer O Békéscsaba (312. 1.) u. p. és u. 
t. „Békéscsaba 1.“

Kispuszta G Cibakháza (313 1.) u. p. és u. t. 
Homok után a „p. u.‘‘ jelzés törlendő.

Kikrét G Békéscsaba (314. 1.) u. p. és u. t. 
„Békéscsaba 1.“

Kondorosi tanyák (Húnyatelep) °  Endrőd 
(323. 1.) „ KI “ után beírandó. „Kondorostanya.“ 

Madarászpuszta G  Madaras (354. 1.) „bács
almási j., „után beírandó: vasútállomás“ £
L. K.“.

Makkoshát G  Újkígyós (359. 1.) u. t. „Bé
késcsaba 1.“

Mártéiy O  Hódmezővásárhely (364.1.) „Hód
mezővásárhely 1.“ után beírandó „ £  L. K.“ 

Mezőmegyer (373. 1.) u. t. „Békéscsaba 1.“ 
Miské-nél (376. 1.) a 2. sorban „Darahegy“ 

helyett „Daruhegy“ írandó.
Nagygerendáspuszta ‘ '  Békéscsaba (388. 1.) 

u. p. és u. t. „Békéscsaba 1.“
Nagy megy er G  békésesaba (394. 1.) u. t. 

.Békéscsaba 1.“
Nagyrét i 't Békéscsaba (396. 1.) u. p. és u. t.

„Békéscsaba 1.“
Nagyszentmiklóspuszta G Békéscsaba (397. 

1.) u. p. és u. t. „Békéscsaba 1.‘‘
Ókigyós G  Újkígyós (413. 1.) u. t. „Békés

csaba 1.“
Ókincsemszőllő Kincsemszőllő része) G 

Tiszaföldvár (413. 1.) u. p. és u. t .„Tiszaföldvár- 
Oszőllő“ helyett „Homok" írandó.

Ovirághegyi szőllő (Virághegyi szőllő része) 
G liszaíöidvár (418. 1.) u. p. és u. t. „Homok“ 

Örszőllőhegy G  Pusztaegrés (422. 1.) helyett 
Örsszőllőhegy G  Pusztaegres írandó.

Páka G Kiskunfélegyháza a mozdony jel 
után beírandó (424. 1.) „Városföld“.

Pálmatér G Nagyszénás (426. 1.) „a moz
donyjel után beírandó: „ J3 L.“

Pirtó G Kiskunhalas (440. 1.) (Névsorban
79. 1.) „p. u.“ jelzés törlendő.

Póhamara GTúrkeve (441. 1.) u. p. és u. t. 
helyesen „Pusztaturpásztó“.

Polakovitsmajor G Szentetornya (442. 1.) 
„u. p. és u. t. Nagyszénás“.

Póstelek G  Doboz (44. 1.) u. p. és u. t. „Bé
késcsaba 1.“

Pusztaközpont G  Hódmezővásárhely (448. 
1.) u. p. Hódmezővásárhely után az „u. p.“ tör
lendő és helyére „u. t." írandó.

Rudics v. á. G  Bácsalmás (465. 1.) a moz
donyjel után beírandó: „ £  L.“

Sándormajor G  Katymár (469. 1.) a moz
donyjel után beírandó: „ £  L.“

Semberymajor „(Paracs része)“ helyett Sem- 
berymajor „(Baracs része)“ (475. 1.) írandó.

Sikkony G Békéscsaba (477. 1.) u. p. és u. t. 
„Békéscsaba 1.“

Soltvadkert-Tázlár v. á. G Kiskörös (479.1.) 
a mozdonyjel után beírandó „ £  L.“

Soprony £  Békéscsaba (483 1.) u. t. Békés
csaba. 1.

Svábmajor G  Szentetornya (487. 1.) u. p. 
„Szentetornya“ helyett „Nagyszénás".
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Széchenyi-tér v. mh. O  Cegléd (496. 1.) u. 
p. és u. t. „Cegléd 1.“

Székelyszőllőtelep C* Felsődé bas (498. 1.) u. 
p. helyesen „Felsődabas.“

Szilvesztermajor O Tápé (511. 1.) u. t. „Sze
ged. 1.“

Terézhalom O Jánoshalma (529. 1.) a moz
donyjel után beírandó: „ f  L.‘‘

Tiszaujfalu-nál (539. 1.) a mozdonyjel után 
beírandó: „ Ü? L. K.“

Tompapuszta Battonya (539. 1.) „Oros
háza Ül  Battonya“ törlendő és helyére
„Mezőhegyes Battonya“ írandó.

Ujkincsemszőllő (Kincsemszőllő része) O  
Tiszaföldvár (550. 1.) u. p. és u. t. helyesen „Ho
mok".

Ujmajor Mátételke (551. 1.) „u. p. és u. t. 
helyesen Mátételke-Óalmás“.

Újszeged v. á. °  Szeged (552. 1.) a moz
donyjel után beírandó: „ f  L.“

Újváros megálló Cegléd (554. 1.) u. p. és 
u. t. „Cegléd 1.“

Ujvirághelyi szőllő (Virághegyi szőllő ré
sze) "£ Tiszaföldvár (554. 1.) u. p. és u. t. he
lyesen „Homok“.

Uzovicstelep Izsák (556. 1.) a mozdony
jel után beírandó: „ J5 L. K.“

Vandhátpuszta Békéscsaba (561. 1.) u. p. 
és u. t. „Békéscsaba 1.“

Virághegyi szőllő (részei Óvirághegyi szőllő, 
Ujvirághegvi szőllő, (O  Tiszaföldvár (574. 1.) 
u. p. és u. t. helyesen „Homok“.

Vörösmajor (Baracs része) Tatárszent- 
györgv (578. 1.) u. p. és u. t. helyesen „Tatár- 
szentgyörgy“.

Budapest, 1934. évi február hó 13-án.

Személyzetiek.

105.014/3.
Kineveztettek postamesterré: Angyal Fe

renc eleki postamester Tolnára, Fürj Teréz 
postakiadónő Szendrőládra, Kóth Lenke posta
kiadónő Jásztelekre, özv. Orosz Miklósné sz. 
Károsi Jolán jászteleki postamesternő Jászjákó- 
halmára és Schragner Ferencné sz. Káró Teréz 
volt postaügynök Halászira.

Lemondott: Szabó Fhzsébet szendrőládi pos- 
1 tamesternő.

Felmentetett: Érti Károly peszéradácsi pos
tamester.

Meghalt: Tóth Emma vilmánvi postames
ternő.

Névváltozás: Felsőtárkányon özv. Balbinát 
Gusztávné sz. Kossuth Vilma h. Kossuth Vil
ma. Mezőcsáton: Krisztinecz Aladár h. Csáti
Aladár. Répcelakon: Urnauer Gyula h. Újvári 
Gyula. Répceszemerén: Botskor Gizella h. Ker
tész Ernőné. Tiszaszentimrén: Raduly Erzsébet 
h. Láday Jánosné.

Budapest, 1934. évi február hó 16-án.

K im utatás
a postaszolgálatból kizárt postakiadók személyi adatairól.
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Csermely Imréné 
szül. Friedrich Mária kiadó

Nagy-
kikinda

1902.
Lillafüred Több, mint félévig 

nem vállalt alkalmazást.
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Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyej

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Soóky Piroska Budapest, VIII., Práter-u. 
44/a, III. 4.

'1 azonnal

Koptyik Ilona Rákoskeresztúr 1934. IV. 15-től

Kisgyörgy Etel Ojdiósgyőr azonnal Helyettesítést is vállal.

Dékán Irén Sárvár azonnal H elyettesítést is vállal.

Andorka Ilona Balatonalmádi 7 ' azonnal Helyettesítést is vállal.

Gojdosik Teréz Üjkécske azonnal

Szabó József Mihályháza 8 azonnal H elyettesítést is vállal.

Zámbó Ilona Bakonyszentlászló 4 azonnal

Legeza Jánosné Deberecen 3. sz. postahivatal 1934. III. 15. Helyettesítést is vállal.

Fabos István Somogyfajsz 8 azonnal Hely e esítést is vállal.

Posgay V ilm a Alsóábrány azonnal

Bukovszky Ilona Gyömrő 4 azonnal

Seress György Bakoca—Godisa pu. azonnal

Bodlaki Györgyi Veszprém, Horthy-u. 11. 4 azonnal H elyettesítést is vállal.

Kistay Sándor Gige 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Ambrus Ilona Kölese 1934. III. 1. H elyettesítést is vállal.

Kisgyörgy Etel
% Üjdiósgyőr azonnal Helyettesítést is vállal.

Róka Teréz Nyírmártonfalva 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Hornyik Gabriella Rákosszentmihály 
(Rózsa-u. 28/b.) azonnal H elyettesítést is vállal.

Lisznyai Sebő Kislőd 5 1934. III. 1. Helyettesítést is vállal.

Maszlag Sándor Csongrád 3 #

Sághy Ilonka Pápa (Kertváros-u. 2.) 4 azonnal

Teleky Ernő Balatonfüredfürdő 10 1934. III. 1.

Tőrőcsik Ilona Kenderes 1934. III. 1.

'

Fővárosi- Nyomda Rt. — Felelős v.; Duchon J,
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T ,  11)31. M Á R C I U S  3 . 8  s z á m .

T A R T A U O M

A hivatalos levelezés átalány ozására jogosultak név- 
jegyzékénk kiegészítése.

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi január havi 
forgalma.

Üj sürgős távirati űrlapok rendszeresitésc.
A díjkedvezményes távbeszélőelőfizetők névsor

Lefoglalandó sajtótermék, 
forgalomkód változások.
Helyesbítés a Helységnévtárban és a Postahivata

lok és ügynökségek névsorában.
Üj postaügynökség megnyitása.
Személyzetiek.

címe.
•

A hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

102.807/4.
' A hivatalok az 1925. évi kiadású P. Ü. Sz. 

még érvényben levő I. függelékének (Díjátalá- 
nyozásban résztvevő szervek jegyzéke) IV. 
csoportjánál (M. kir. Miniszterelnökség) 4. té
telként folyó évi március hó 1-től kezdődő ér
vénnyel jegyezzék be „M. kir. Külkereskedelmi 
Hivatal“.

Budapest, 1934. évi február hó 19-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi január 
havi forgalma.

1.155/eln. postatakpt.
A takaréküzletben a betétek 4,756.686 P 47 

f.-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek összegében a betevők javára 1933. decem
ber 31-ig esedékes 1,500.000 P részbeni tőkésí
tett kamat is bentfoglaltatik. A betétek állo
mánya ezek szerint 1934. évi január hó végén 
80,192.288 P 90 f. volt. A különleges takarék- 
betétek álladéka a fenti álladókban 10,612.079 P 
67 f.-rel szerepel. A betevők száma e hóban 
9.155-tel gyarapodott. (Felvétetett: 13.430. Ki
lépett: 4.275.)

A csekk- és kliringüzletben a betétek 
11,901.402 P 3? f-.rel múlták felül a visszafize
téseket. A csekkbetétek állománya ezek szerint
1934. évi január hó végén 132,502.216 P volt. A

csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 10-zel 
növekedett.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 3,118.808 tétel s 
í .097,944.622 P 55 f., összes betéteinek állo
mánya pedig a hő végén 212,694.504 P 90 f. 
volt.

Az értékpapír-üzletágban 1934. évi január 
hó végéig kiállíttatott 274.597 drb. járadék
könyv, illetve letéti jegy, amelyekből forgalom
ban volt e hó végén 90.614 drb. Az intézet ér
tékpapírállománya különféle értékpapírokban 
és záloglevelekben 1934. évi január hó végén 
84,084.796 P 17 f. névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 206.035 drb. új zálogfelvétel 
4,487.241 P kölcsönnel és 191.255 drb. zálog 
kiváltás 4,549.616 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi január hó végén 
1.011.888 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
23.217.790 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.900 drb., kényszerárverésre pedig 
9.051 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 10.890 drb., a befolyt 
vételár 226.363 P 30 f. volt.

Budapest, 1934. évi február hó 20-án.

Üj sürgős távirati űrlapok rendszeresítése.
105.483/5.

A még jelenleg is használatban álló régi 
50 és 20 filléres értékbenyomással ellátott sür-
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gős távirati űrlapok helyett új, 2 filléres érték- 
jelzéssel ellátott zöldszínű űrlapokat állíttattam 
elő.

Az új űrlapokat a távíróval vagy távbeszé
lővel felszerelt postahivatalok a folyó évi már
cius havi értékcikkmegrendelés alkalmával az 
értékcikkraktártól rendeljék meg és a folyó 
évi április hó 1-töl vegyék használatba. A pos
tamesteri hivatalok egyelőre 5 darabot, a kincs
tári hivatalok általában 10 darabot, a nagyfor
galmú kincstári hivatalok pedig az 1 havi előre
látható szükségletet rendeljék meg.

A hivatalok a készletükben levő régi sür
gős távirati űrlapokat a folyó évi április íhó 
elseje és 15-ike között bizonylatpár mellett 
küldjék be a posta értékcikkraktárának és a 
beküldött mennyiség értékével mentsék fel 
magukat a postai értékcikkmérlegben.

A folyó évi április hó 1. után régi sürgős 
távirati űrlapot használni nem szabad, illetőleg 
ilyenek felhasználása esetén az űrlap ára fejé
ben arra 2 fillér értékű postabélyeget kell fel
ragasztani.
• Budapest, 1934. évi február hó 19-én.

A díjkedvezményes távbeszélőelőfizetők 
névsor címe.

104.047/5.
A múlt évi október hó 26-án kelt 86.546 

1933. X. 5. sz. rendelettel (Távbeszélőüzleti 
Szabályzat 24. §. 829. Pótlék) a nyugdíjas tiszt
viselőknek, katonatiszteknek stb. engedélyezett 
50%-os alap-, illetve előfizetési díjkedvezmény 
az arra igénytnyujtó állással függ össze. Ebből 
önként következik, hogy a díjkedvezményes 
előfizetőt a távbeszélő névsorba csak hivatali 
állásának megnevezésével, esetleg anélkül, vagy 
„lakás“ szóval kibővítve lehet felvenni. Ha a 
díjkedvezményes előfizetőnek magánfoglalko
zása is volna, magánfoglalkozását a névsorba 
nem lehet felvenni és ha az előfizető mégis 
ennek felvételét is kívánja, a díjkedvezményt 
azonnal meg kell szüntetni.

E rendeletemet a Tb. Ü. Sz. 27. §. 5. pont
jánál jegyezzék elő.

A kiegészítés iránt Pótlék útján intézke
dem.

Budapest, 1934. évi február hó 23-án.

Lefoglalandó sajtótermék
105.825/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
álóbírája 1934. évi február hó 20-án kelt B. I. 

2.289/1934. számú végzésével Berlinben az In
ternationaler Arbeiter Verlag nyomdájában elő
állított Walter Schönstedt szerző megjelölésű 
és „Kampfende Jugend“ című sajtótermék le
foglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
ajtótermék postán szétküldött példányait ne 

szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
■ ír. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi február hó 21-én.

Forgalomköri változások
104.199/3.

Abaújszántó (85. 1.) ezentúl C/2.
Belsőballószög O Kecskemétnél (128. 1.) 

Ballószög ügynökség ezentúl esd) L.
Helvécia O Kecskemét (252. 1.) ezentúl
L.

Jánoshalma (273. 1.) ezentúl IV/l-től
IX/30-ig C/DL.

Jenkepuszta 63 Sajópetri (277. 1.) ezentúl u. 
p. Sajólád.

Sajópetri kk. (467. 1.) ezentúl u. p. Sajólád.
Szeghalom (497. 1.) ezentúl C/2.
Budapest, 1934. évi február hó 27-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a 
Postahivatalok és ügynökségek név

sorában.
104.199/3.

Érsekvadkert nk. (195. és 34. 1.) „Vác
__ES_B L  Balassagyarmat, Dejtár . . .“ helyett
ezentúl „Budapest — Szob, Vác . . .“.

Nőtincs kk. (406. és 72. 1.) „Diósjenő 
r a BB .' Romhány, Rétság . . . “ helyett ezentúl 

„Budapest Ka B3T~ Szob, Vác . . . “.
Szendehely kk. (500. és 93. 1.) „Diósjenő 

IM Z U i Romhány, Rétság...“ helyett ezentúl 
Budapest _ jh _ Í  Szob, Vác . . . “.

Tereske kk. (529. és 99. 1.) „Diósjenő 
Romhány, Rétság helyett ezentúl 

„Budapest M Wf Szob, Vác...“.
Budapest, 1934. évi február hó 27*én.
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Üj postaügynökség' megnyitása.
105.846!3.

Sajólád községben új postaügynökség 
lepett életbe. Ellenőrző hivatala Alsózsolca, díj- 
négyszögszáma 737.

Ehhez képest a helységnévtárban Sajólád- 
nál (467. 1.) „u. p. és“ szavak törlése mellett be- 
írandó: „ ^3 E. h. Alsózsolca, Miskolc Sa 4,
Hidasnémeti, Felsőzsolca..........., 737, postáig.
D.“. A postahivatalok és ügynökségek névso
rában Sajókazinc után (85. 1.) beírandó: „—, 
737, —, Sajólád ü. „E. h. Alsózsolca, Borsod, 
Debrecen, Miskolc ~Bi w>~~ ír Hidasnémeti,
Felsőzsolca...........“, a 119. oldalon pedig a 737.
számnál „Sajólád“. Az irányítási füzet 137. ol
dalán Sajókazinc után felveendő: „Sajólád, U., 
Borsod, D., II., Miskolc—Hidasnémeti, Eh. 
Alsózsolca“.

Budapest, 1934. évi február hó 27-én.

Személyzetiek.
105.82011.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. 
évi január havában előfordult változások (a j 

számok az alkalmazottak rangsorszámát je- I 
lentik.)

Áthelyeztettek: Czeglédi András II. o. tiszt 
207 Egerből Budapestre, Kafga József segéd- 
ellenőr 102 Keszthelyről Budapestre, Lacsnv 
Béla segédtiszt 109 Budapestről Egerbe, Tóth 
János segédtiszt 300 Budapestről Újpestre, Ba
lázsi István II. o. altiszt 859 Kisújszállásról Bu
dapestre, Romsics József II. o. altiszt 2176 Mis
kolcról Budapestre, Kövér József II. o. altiszt 
2429 Budapestről Kisújszállásra, Polgár József 
II. o. altiszt 2841 Veszprémből Budapestre.

Nyugdíjaztalak: Tóth János I. o. tiszt 1, 
Hamar Teréz ellenőrnő 1, Czeizel Antalné 71 
és özv. Burkart Ignácné 182 segédellenőrnők, 
Csikvári Kálmán I. o. szakaltiszt 33, Német 
András kelemén 133, Berzsenyi Pál 184, Ba
ranyai Antal faddi 609, Pónya Sándor 407 és 
Antal Mihály 339 I. o. altisztek, Balog Sándor 
alsóbölkényi 22 és Szemes Imre 1269 II. o. al
tisztek, Vizkeleti Gyula 54 II. o. vonalmester.

Meghaltak: Eiben Ernő főtiszt 249, Kajos 
Árpád I. o. tiszt 140, Szabó Pál viszneki I. o. 
altiszt 486, Füsti József II. o. altiszt 1971.

Egyéb változások. Strasser Ferenc tanácsos 
5 helyett Szitányi Ferenc, Matejovits Ernő

o  - 7

számvizsgáló 20 helyett Mándoky Ernő, Popel- 
ka Gábor számvizsgáló 22 helyett Csermely 
Gábor, Járos Imre főfelügyelő 19 helyett Jáross 
Imre, Holecz Tibor főfelügyelő 60 helyett 
Holéczy Tibor, Ozsváth Sándor felügyelő 279 
helyett Osváth Sándor, Hősei Kálmán főtiszt 
10 helyett Hetényi Kálmán, Fancsovics Rezső 
főtiszt 40 helyett Farkasdi Rezső, Kronstein 
József főtiszt 82 helyett Horvay József, Hanz- 
ik Ferenc főtiszt 182 helyett Harasztos Ferenc, 

Faller István I. o. tiszt 51 helyett Felkai István, 
Eíafenscher Lajos I. o. tiszt 62 helyett Horányi 
Lajos, Pollag János I. o. tiszt 76 helyett Pallag 
János, Strestik Ödön I. o. tiszt 1% helyett Stres- 
tik Ödön dr., Részér Sándor I. o. tiszt 266 he
lyett Regős Sándor, Elhert János I. o. tiszt 318 
helyett Erényi János, Goehlert Béla II. tiszt 61 
helyett Csabafi Béla, Makó János II. o. tiszt 94 
helyett Makó János dr., Turanics Antal II. o. 
tiszt 141 helyett Massányi Antal, Rész Béla II.
o. tiszt 144 helyett Rásonyi Béla, Istenics Gusz
táv II. o. tiszt 327 helyett Istenes Gusztáv, Staw 
Vilmos főellenőr 33 helyett Stomfai Vilmos, 
Hafenscher Lajos főellenőr 35 helyett Horányi 
Lajos, Schmidt Ferenc ellenőr 68 helyett Sas
hegyi Ferenc, Ditrich Ferenc ellenőr 73 helyett 
Ditrói Ferenc, Részér Antal ellenőr 80 helyett 
Regős Antal, Köhler Gyula ellenőr 145 helyett 
Kemény Gyula, Kresz Róbert ellenőr 225 he- 
he tt Kamarás Róbert, Sail Sándor segédellenör 
179 helyett Sebők Sándor, Ocsenás Dezső se
gédellenőr 218 helyett Vashegyi Dezső, Hanke 
Károly segédellenőr 395 helyett Hegybíró Ká
roly, Krajdel Kálmán segédtiszt 71 helyett Kő
vári Kálmán, Jankovits Aladár segédtiszt 114 
helyett Jármai Aladár, Rappensberger Béla se
gédtiszt 175 helyett Réti Béla, Reisz Lajos se
gédtiszt 185 helyett Rádfai Lajos, Gráf András 
segétiszt 211 helyett Ágfalvi András, Kuntz 
Károly segédtiszt 339 helyett Sümegi Károly, 
Vagner Margit ellenőrnő 64 helyett Wagner 
Margit, Brzuska Etel segédellenőrnő 61 helyett 
Bolonyai Adél, Stockmann Paula segédellenőr
nő 302 helyett Bánk Paula, Szamotnik Etel se
gédellenőrnő 562 helyett Szendrői Etel, Rozsits 
Jenőné segédtisztnő 144 helyett Ródosi Jenöné, 
Kral Julia segédtisztnő 147 helyett Király 
Júlia, Weszelovszky Mária segédtisztnő 216 
helyett Veszelovszky Mária, Penninger Adél 
segédtisztnő 335 helyett Patak Adél, Jászai 
Antalné segédtisztnő 468 helyett Jászay Antal
né, Diescher Béla műsz, ellenőr 3 helyett Dé
vényi Béla, Gráner Gyula műsz. ellenőr 13 he
lyett Gazdag Gyula, Polata Vilmos műsz. se



gédellenőr 71 helyett Palotai Vilmos, Kaite- 
necker Ferenc műsz. segédtiszt 93 helyett Kör- 
nyei Ferenc, Drozgyik István műsz. segédtiszt 
109 helyett Dobóvári István, Vágner Imre ke
zelő 8 helyett Tárnái Imre, Kiss Béláné keze
lőnő 119 helyett Kis Béláné, Lovrek Teréz dr. 
kezelőnő 264 helyett dr. vitéz Mihály Károlvné, 
Kovács Elemérné kezelőnő 346 helyett Tapodi 
Elemérné, Czeczey Júlia kezelőnő 353 helyett 
Czeczei Julia, Badits János II. o. szakaltiszt 183 
helyett Bártfai János, Tölli Imre II. o. szakal
tiszt 237 helyett Tihanyi Imre, Schneider Hen
rik II. o. szakaltiszt 259 helyett Harmat Henrik, 
Piringer József I. o. altiszt 36 helyett Újvári 
József, Repka József I. o. altiszt 101 helyett 
Radnai József, Mócz Antal I. o. altiszt 126 he
lyett Aradi Antal, Vantora Gyula I. o. altiszt 
211 helyett Vantora Gyula, Matuz Mihály I. o. 
altiszt 237 helyett Tihanyi Mihály, Frank Jó
zef I. o. altiszt 288 helyett Forró József, Kiska 
János I. o. altiszt 292 helyett Kassai János, 
Penczinger Mátyás I. o. altiszt 361 helyett Pé
teri Mátyás, Panyik Sándor I. o. altiszt 408 he
lyett Pálmai Sándor, Romsits Sándor I. o. al
tiszt 477 helyett Romsics Sándor, Gyurján Já
nos I. o. altiszt 513 helyett Gyurcsányi János, 
Podolszky Lajos I. o. altiszt 653 helyett Parádí ! 
Lajos, Rakits Dániel I. o. altiszt 691 helyett 
Csikós Dániel, Styka Tamás I. o. altiszt 738 he
lyett Sallai Tamás, Leskó István I. o. altiszt 
962 helyett Lajtai István, Mayer Rezső I. o. al
tiszt 939 helyett Majoros Rezső, Szikora Imre
I. o. altiszt 1072 helyett Vári Imre, Becker An
drás I. o. altiszt 1173 helyett Bánki András, 
Szombat Károly I. o. altiszt 1183 helyett Szom
bat Károly, Matka Lajos I. o. altiszt 1199 he
lyett Mátka Lajos, Tóth Mihály szarvasi I. o. 
altiszt 1320 helyett Tót Mihály szarvasi, Kolo- 
nics József I. o. altiszt 1396 helyett Karádi Jó
zsef, Muthig Mátyás II. o. altiszt 182 helyett 
Murányi Mátyás, Dánnler Frigyes II. o. altiszt 
237 helyett Erdész Frigyes, Batuska István II.
o. altiszt 479 helyett Borsányi István, Frecska 
János II. o. altiszt 523 helyett Földi János, 
Steierlein Lajos II. o. altiszt 691 helyett Sárosi 
Lajos, Arndt János II. o. altiszt 701 helyett 
Aradi János, Krizsán Ferenc II. o. altiszt 984 
helyett Környei Ferenc, Ivanicska Ferenc II. o. 
altiszt 1015 helyett Imrei Ferenc, Gaebele Já
nos II. o. altiszt 1050 helyett Kővári János, 
Klement István II. o. altiszt 1189 helyett Kátai 
István, Jankovics János II. o. altiszt 1198 he
lyett Jászberényi János, Kis József II. o. altiszt

1252 helyett Kisdaróezi József, Ritzl István 11.
o. altiszt 1538 helyett Bogdányi István, Kremó 
István II. o. altiszt 1348 helyett Kővári István, 
Taposka Lajos II. o. altiszt 1443 helyett tábori 
Lajos, Paveíká vándor II. o. altiszt 1587 he
lyett Jolsvai Sándor, Krekuska Sándor n. o. al
tiszt 1647 helyett Kővári Sándor, Matus József 
II. o. altiszt 1704 helyett Maróti József, Kra- 
tochvill Ferenc II. o. altiszt lö86 helyett Kör
nyei Ferenc, Brunner János II. o. altiszt 1991 
helyett Szentkúti János, Schleckmann István II, 
o. altiszt 2022 helyett Sárosi István, Petro vies 
Sándor II. o. altiszt 2023 helyett Palotai Sán 
dór, Fuchs Jenő II. o. altiszt 2025 helyett Fü
zesi Jenő, Burghardt Alajos II. o. altiszt 2061 
helyett Budavári Alajos, Gráczia József II. o. 
altiszt 2157 helyett Gyepes József, Sprung Ár-- 
páa II. o. altiszt 2231 helyett Tihanyi Árpád, 
Szever Pál II. o. altiszt 2250 helyett Szentesi 
Pál, Humml Márton II. o. altiszt 2283 helyett 
Hernádi Márton, Keller József II. o. altiszt 247’5 
helyett Kékesi József, Paulusz Pál II. o. altiszt 
2507 helyett Pusztaszeri Pál, Franta András II. 
o. altiszt 2594 helyett Földesi András, Feiner 
István II. o. altiszt 2657 helyett Fellegi István. 
Krausz Mihály II. o. altiszt 2660 helyett Her- 
czegfalvi Mihály, Pergel György II. o. altiszt 
2789 helyett Perei György, Poszpischl János II. 
o altiszt 2828 helyett Palotás János, Schneider 
Ernő II. o. altiszt 2848 helyett Szentesi Ernő. 
Csavajda József II. o. altiszt 2881 helyett Csen
gődi József. Mózer György II. o. altiszt 2900 
helyett Mohai György, Darnyik László II. o. 
altiszt 2926 helyett Dombóvári László, Reich 
stván I. o. vonalfelvigyázó 16 helyett Romlaki 
István, Lits Ferenc I. o. vonaliéi vigyázó 18
helyett Tátrai Ferenc, Schuch József I. o. vo
nalfelvigyázó 116 helyett, Somlai József, Flinzer 
József I. o. távíró és távbeszélő szerelő 140 he
lyett Fonyódi József, Mihalecz Károly I. o. vo
nalfelvigyázó 151 helyett Mihály Károly, Po- 
matsek Mátyás I. o. vonalfelvigyázó 222 helyett 
Pomacsek Mátyás, Gudman Albert I. o. vonal
felvigyázó 246 helyett Gudmon Albert, Habja- 
necz János 1. o. vonalfelvigyázó 257 helyett 
Harmat János, Kreznár György I. o. vonalfel- 
vigr^ázó 281 helyett Kövesdi György, Malek 
József II. o. vonalfelvigyázó 13 helyett Meződi 
József, Tislei János II. o. vonalfelvigyázó 42 
helyett Temesvári János, Petrovics István II. o. 
vonalfelvigyázó 204 helyett Péteri István. Vu- 
kics István II. o. vonalfelvigyázó 277 helyett 
Várföldi István írandó.

Budapest, 1934. évi február hó 26-án
Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁR A
A MAGYAR KIR. |É | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1034. MÁRCIUS 7. O szám.

T A R T A L O M
Három tagú bizottságok alakítása a postaalkalma- L’ostai szállításból kizárt sajtótermék,

zottak szabályszerű elbánás alá vonására. j Meghívó.

Három tag'ú bizottságok alakítása a postaalkal
mazottak szabályszerű elbánás alá vonására.

105.852/1.
A közszolgálati alkalmazottaknak és a hon

védség tagjainak, valamint mindezek hozzátar
tozóinak ellátását szabályozó rendelkezések 
módosításáról szóló 1934:1. te. 2. §-ának (4), 
(5) és (9) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
alapján a postavezérigazgatóságnál és az aláren
delt igazgatóságoknál a hivatkozott törvénysza
kasz (4) és (5) bekezdése értelmében az 1934. 
évi 1.610. M. ív számú rendelettel szabályozott 
eljárás céljából három tagú állandó bizottságok 
alakítása tárgyában a következőket rendelem:

1. §•
Három tagból álló állandó bizottságot kell 

alakítani
1. a posta vezérigazgatóságnál,
2. valamennyi postaigazgatóságnál.
A postavezérigazgatóságnál alakított három 

tagú bizottság illetékessége alá tartoznak:
a) a postavezérigazgatóságnál és a mellé 

rendelt számvevőségnél, valamint közvetlenül a 
postavezérigazgatóság alá rendelt központi hi
vataloknál szolgálatot teljesítő összes tisztvise
lők, gyakornokok, kezelők, kezelőnők, díjno- 
kok, altisztek és kisegítőszolgák;

b) az igazgatóságoknak vezetői és azok he
lyettesei, valamint a három tagú állandó bizott
ságoknak elnökei, tagjai és ezek helyettesei.

Az igazgatóságoknál alakított három tagú 
bizottság illetékessége alá tartoznak:

az igazgatóságoknál, valamint az alájuk tar
tozó kincstári hivataloknál és kirendeltségeknél 
szolgálatot teljesítő összes tisztviselők, gyakor
nokok, kezelők, kezelőnők, díjnokok, altisztek és 
kisegítőszolgák.

Kivételt képeznek az igazgatóságok vezetői 
es helyetteseik, valamint a három tagú bizottsá
gok elnökei, tagjai és ezek helyettesei.

2. § .

A bizottságok elnökeinek és tagjainak, va
lamint azok akadályoztatása esetére helyette
seiknek kijelölésére a jelen rendelet közzététe
létől számított 8 napon belül az igazgatóságok 
vezetői a postavezérigazgatóságnak javaslatot 
tesznek.

A bizottságok elnökeivé és tagjaivá, illető
leg ezek helyetteseivé kijelölésre csakis hosszabb 
szolgálati idővel, kiterjedt szakismeretekkel 
biró higgadt és tárgyilagos tisztviselő javasol
ható.

3. §.
A bizottságok elnökeivé kijelölésre az igaz

gatóságok vezetőinek helyetteseit kell javas
latba hozni. Ha ezek közül az egyik vagy egyik 
sem volna javaslatba hozható, a rangban utána 
következő s 2. §i. második bekezdésében megje
lölt feltételeknek megfelelő tisztviselők közül 
mást lehet javaslatba hozni.

4. §•
A posta szolgálati ágazatainak különféle- 

sége több bizottság alakítását teszi szükségessé.
A fogalmazási szakbeli tisztviselőkre alakí

tandó bizottság elnöke és mindkét tagja, illető- 
eg helyetteseik fogalmazási szakbeli tisztvise
lők közül,

a mérnöki szakbeli tisztviselőkre alakítandó 
bizottság elnöke és mindkét tagja, illetőleg he
lyetteseik mérnöki szakbeli tisztviselők közül,

a számvevőségi szakbeli tisztviselőkre ala
kítandó bizottság elnöke és egyik tagja, illető
leg helyetteseik fogalmazási szakbeli, másik 
tagja, illetőleg helyettese számvevőségi szakbeli 
tisztviselők közül,



9. szám.

a forgalmi tisztviselőkre alakítandó bízott- j 
ság elnöke és egyik tagja, illetőleg helyetteseik ! 
fogalmazási szakbeli, másik tagja, illetőleg he
lyettese forgalmi, tisztviselők közül,

az üzemi kezelési tisztviselőkre alakítandó 
bizottság elnöke és egyik tagja, illetőleg helyet
teseik fogalmazási szakbeli, másik tagja, illető
leg helyettese üzemi kezelési tisztviselők közül, 

az üzemi női tisztviselőkre alakítandó bi
zottság elnöke és egyik tagja, illetőleg helyet
teseik fogalmazási szakbeli, másik tagja, illető
leg helyettese üzemi női tisztviselők közül,

a műszaki üzemi tisztviselőkre alakítandó 
bizottság elnöke és egyik tagja, illetőleg helyet
teseik mérnöki szakbeli, másik tagja, illetőleg 
helyettese műszaki üzemi tisztviselők közül, 

a díjnokokra, továbbá altisztekre és kise
gítőszolgákra alakítandó bizottság elnöke és 
egyik tagja, illetőleg helyetteseik, fogalmazási 
szakbeli tisztviselők, másik, tagja, illetőleg he
lyettese a hármas bizottság székhelyén lévő 
kincstári postahivatalok vezetői közül, a posta- 
vezérigazgatóságnál alakítandó hármas bizott
ságba másik tagul a segédhivatal főnöke, illető
leg helyettese, és végül

a műszaki segédszemélyzetre alakítandó bi
zottság elnöke és egyik tagja, illetőleg helyette
seik, mérnöki szakbeli tisztviselők közül, másik ! 
tagja, illetőleg helyettese a forgalmi karba tar- | 
tozó építési osztályvezetők, illetőleg csoport- és 
osztályvezetők, vagy a pöstavezérigazgatóság 
műszaki osztályába beosztott forgalmi tisztvise
lők közül jelölendők ki.

Egy-egy bizottság kijelölésére elnököt, két 
tagot és ezek helyett három helyettest kell ja
vaslatba hozni.

5. §.
Ha az állandó bizottság elnökének vagy tag

jának, vagy a helyettesnek tényleges szolgálata 
az igazgatóságnál bármilyen okból megszűnik, 
az igazgatóság vezetője köteles a szolgálatból 
kilépett elnök vagy tag, vagy helyettes helyett
— a 4. §-ban foglaltak szem előtt tartása mellett
— kijelölésre más elnököt vagy tagot, vagy he
lyettest javaslatba hozni.

6. § .

A bizottsági elnök akadályoztatása esetén 
az elnöki teendőket az elnökkel ugyanazon szak
ba. tartozó rangban idősebb bizottsági tag tel
jesíti. A bizottság valamelyik tagjának akadá
lyoztatása esetén az akadályozott tisztviselővel
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ugyanazon ágazatba tartozó helyettest kell a bi
zottságba bevonni.

7. §.
A bizottságok az 1934. évi 1.610. M. E. 

számú rendeletben foglaltak szerint járnak el.

8. § .

Az 1934 : I. te. 2. §-ának (4) és (5) bekezdé
seiben meghatározott eljárást a postavezérigaz
gatóság vezetője, valamint az igazgatóságok ve
zetői indítják meg.

A posta vezérigazgatóság vezetőjének az 
ügyosztályvezetők és a mellérendelt számvevő
ség főnöke, valamint a központi hivatalok veze
tői, az igazgatóság vezetőinek pedig az ügyosz
tályvezetők és az alárendelt hivatalok főnökei 
indokolt javaslatot tesznek.

Budapest, 1934. évi március hó 2-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
106.696/2.

A Clevelandban megjelent „Technokrácia 
vagy ipari unionizmus“ című, valamint „Általá
nos sztrájk az ipari szabadságért“ című füzetek
től a postai szállítás jogát megvontam.

x\ postahivatalok ezeket a füzeteket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi máricus hó 1-én.

Meghívó.
A posta személyzetének országos méhé

szeti és fajbaromfi-tenyésztő egyesülete 1934. 
évi március hó 22-én*) (csütörtökön) a posta- 
utalvány leszámoló hivatal helyiségében délután 
5 órakor

évi rendes közgyűlést
tart, melyre az egyesület tagjait és az összes ér
deklődő postás kartársakat tisztelettel meghívja

az Elnökség.
Tárgysorozat.

1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az 1933. évi működésről.
3. Az 1933. évi zárszámadás bemutatása.
4. Pénztárvizsgáló bizottság jelentése.
5. Az 1934. évi költségvetési előirányzat be

mutatása és letárgyalása.
6. A tisztikar és választmány megbízatásá

nak lejárta alkalmából új választás.
7. Indítványok.**)
8. Szakelőadás.
*) Ha a közgyűlés határozatképtelen volna, akkor 

ugyanott március 24-én délután 5 órakor lesz megtartva.
**) A közgyűlés előtt 8 nappal írásban kell beadni.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1034. MÁRCIUS 13. 1© szám.

T A R T A L O M

A hírlapvállalatok címére feladott, el nem adott lap
példányokat (lapfejeket) tartalmazó küldemények kedvez
ményes postai szállítása.

A rokkantellátási postautalványok kifizetése.
Vámdíjak módjára beszedendő köztartozással terhelt, 

vámmentes levélpostai küldemények vám elé állításáért 
vámközvetítési díj jár.

Törökországba szóló postaküldeményekhez szárma
zási bizonyítvány csatolása.

Osztrák és eseti-szlovák csomagzárlatok rovatlapjai
nak felterjesztése.

A  hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének helyesbítése.

Távirati utalványforgalom berendezése Lengyel- 
országgal.

Változás a Légipostái Menetrendben.
Hazatérést jelző készülékeknek az állami távbeszélő

hálózatba való bekapcsolása.
Változások a Távíró-Díjszabás-ban.
Rádióberendezés használatában erősáramú villamos

berendezés által okozott zavar megszüntetése vagy csök
kentése.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Elveszett arcképes igazolvány.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás. 
Postaügynökség megnyitása.
Uj postaügynökség megnyitása.
Postaügynökségnek postahivatallá alakítása. 
Postahivatal nevének megváltoztatása.
Változások az Irányítási Füzetben.
Közigazgatási és névváltozások.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állást kereső postakiadókról.

A hírlapvállalatok címére feladott, el nem adott 
lappéldányokat (lapfejeket) tartalmazó külde

mények kedvezményes postai szállítása.
104.860/4.

„A viszontel árusítók által a hírlapvállalatok 
címére feladott, el nem adott lappéldányokat, 
valamint lapfejeket tartalmazó küldemények 
szállítási díja és a küldeményekhez elszámolási 
jegyzék csatolásának megengedése“ tárgyában 
a P. R. T. 1933. évi 46. számában közölt ad. II. 
90.943/4. számú rendelet kapcsán figyelmezte
tem a postahivatalokat, hogy a viszontelárusí- 
tóktól a hivatkozott rendelet 1. pontjában meg
állapított díjszabás és a 2. pontban foglalt ked
vezmény mellett postai szállításra csak azokat 
a küldeményeket fogadják el, amelyeknek cím
zettje a hírlapdíjszabás használatára jogosult 
valamely hírlapvállalat és egy-egy küldemény 
kizárólag a címben megnevezett hírlapvállalat 
kiadásában megjelent és a bizományos által el 
nem adott lappéldányokat tartalmazza.

' Ennélfogva az említett kedvezmény mellett 
pl. a Pesti Hírlap című napilap eladatlan példá
nyait csak a Pesti Hírlap kiadóhivatalának, a 
Nemzeti Újság című napilap ilyen példányait

e lap kiadóhivatalának, stb. címzett küldemény
ben adhatják fel a hivatkozott rendeletben 
megállapított kedvezmény mellett.

A postahivatalok erről a körzetükhöz tar
tozó lapbizományosokat szükség esetén figyel
meztessék és e tekintetben mind az érdekelt fel
vevő, mind pedig a kézbesítő postahivatalok 
gyakoroljanak kellő ellenőrzést.

Ezzel kapcsolatban egyben felhívom a 
postahivatalok figyelmét arra is, hogy a buda
pesti napilapok testületéhez tartozó hírlapválla
latok vidéki bizományosai az említett kedvez
ményes postai szállítás igénybevételére vonat
kozó jogosultságukat a P. R. T. 1933. évi 49. 
számában közölt 106.691/4. sz. rendelet értelmé
ben a budapesti napilapok testületé által ki
állított és a testület körpecsétjével ellátott iga
zolvánnyal igazolják. A hírlapdíjszabás hasz
nálatára jogosult többi hírlapvállalatok vidéki 
bizományosaira nézve a feladási jogosultság 
megállapítása szempontjából az előlhivatkozott 
rendelet 3. pontjában foglaltak az irányadók.

Az e rendeletben foglaltakat a postahivata
lok a P. R. T. előlhivatkozott rendeleténél je
gyezzék elő.

Budapest, 1934. évi március hó 9-én.
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A rokkantellátási postautalványok kifizetése.
106.02614.

A postahivatalokhoz havonta kétszer ér
kező rokkantellátási postautalványok közül 
azokat, amelyeken esedékességi időpontként 
valamely hó 1-ső napja van feltüntetve, minden 
postahivatal már az előző hó utolsó munkanap
ján, azokat pedig, amelyeknek esedékességi 
ideje a tárgyhó 15—20-ában van megjelölve, le
hetőleg már a tárgyhó 15. napján fizessék ki.

Amennyiben az említett postautalványok a 
jelzett napokon valamely okból nem fizethetők 
ki, azok az érvényességi időn belül természete
sen másnapokon is kifizethetők. A rokkant- 
ellátási pót-postautalványokra érvényes rendel
kezések változatlanul maradnak.

Ennek megfelelően az A. 1. Szab. 65. §. 11. 
p. 2-ik bekezdése után új bekezdésként írják a 
következőket:

„A hónap első napján esedékes rokkant
ellátási postautalványokat az összes postahiva
talok már az előző hó utolsó munkanapján is ki
fizethetik“. Az A. 3. Szab. vonatkozó részeinek 
módosítása iránt a legközelebb megjelenő pót
lék útján fedőlappal intézkedem.

Budapest, 1934. évi március hó 5-én.

Vámdíjak módjára beszedendő köztartozással 
terhelt, vámmentes levélpostai küldemények 

vám elé állításáért vámközvetítési díj jár.
106.590/4.

Az A. 1. Szab. 86. §. 8. pontja úgy rendel
kezik, hogy a levélpostai küldemények és ér
téklevelek után, hacsak azokra vámjelző cédula 
felragasztva nincs, vámközvetítési díj csak 
akkor jár, ha a küldeményt vám is terheli. Ezt 
a rendelkezést most odamódosítom, hogy a 
vámközvetítési díjat akkor is fel kell számítani 
és be kell szedni, ha a küldemény tartalma 
egyébként vámmentes ugyan, de azt egyéb vám- 
dijak módjára beszedendő köztartozás (pld. 
szesz-, .forgalmi-, váltságadó, stb.) terheli.

Ennélfogva az idézett rendelkezés utolsó- 
előtti sorában „vám“ szó után „vagy egyéb, 
vámdíjak módjára beszedendő köztartozás 
(pld. szesz-, forgalmi-, váltságadó, stb.)“ szöve
get kell beírni.

Budapest, 1934. évi március hó 5-én.

Törökországba szóló postaküldemnyekhez 
származási bizonyítvány csatolása.

103.688/4.
A török postaigazgatástól vett értesülés 

szerint a Törökországba szóló vámárut tartal
mazó összes postai küldeményekhez — tehát 
úgy a levélpostai küldeményekhez, mint a cso
magokhoz — származási bizonyítványt kell 
csatolni.

Minthogy a származási bizonyítvány csato
lásának elmulasztása, az illető küldeménynek 
a feladási helyre való visszaküldését vonja 
maga után, a hivatalok adott esetben figyelmez
tessék erre a korlátozásra a feladókat.

E változással kapcsolatban a P. R. T. 1931. 
évi 10. számában közzétett 73.098/4. sz. rendele-. 
tét hatályon kívül helyezem és felhívom a hiva
talokat, hogy a Csomagdíjszabás 162. oldalának 
7. hasábjában a „Nem kell származási . . . nem 
halad meg“ szövegű jegyzetet töröljék és a 
„Törökországba szóló . . . kell csatolni“ szö
vegű jegyzet első és második sorában a „ter
ményeket és árucikkeket“ szavak helyébe „vám 
alá eső tárgyakat“ szavakat írjanak. Ugyancsak 
a Kivonatos Posta-, Távíró-, Távbeszélő- és 
Rádió-Díjszabás 27. oldalán Törökországnál a 
jegyzet rovatban jegyezzék elő a fenti korlá
tozást.

Budapest, 1934. évi március hó 4-én.

Osztrák és cseh-szlovák csomagzárlatok rovat
lapjainak felterjesztése.

105.105/4.
A „Csomagszámadások kicserélésének egy- 

zerűsítése“ címmel a P. R. T. 1929. évi 21. szé
nában közzétett 19.325. sz. rendelet 2. pontjá
nak 4. bekezdésében foglaltak megváltoztatása- 
kép elrendelem, hogy mindazok a hivatalok, 
melyek osztrák vagy cseh-szlovák hivatalokkal 
rovatolási összeköttetésben állanak, az indított 
rovatlapoknak a náluk maradó másolati példá
nyát ezentúl ne a tárgyhónapot követő második 
hó 20-ig terjesszék fel a m. kir. posta tudakozó
iroda 3. osztályához, hanem már a tárgyhónapot 
követő hó 20-ig.

A magyar-német forgalomra nézve az eddigi 
rendelkezések maradnak érvényben.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendelke
zést a fentemlített rendeletnél.

Budapest, 1934. évi március hó 6-án.
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A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének helyesbítése.

106.148/4.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1923. 
évi kiadású Postaüzleti Szabályzatnak még ér
vényben levő 1. Függelék (A díjátalányozásban 
résztvevő szervek jegyzéke) 23. csoportjánál 
(törvényhatósági joggal felruházott városok) 
„Pécs“ várost folyó évi július hó 1-től kezdődő 
érvénnyel töröljék.

Budapest, 1934. évi március hó 1-én.

Távirati utalványforgalom berendezése Len
gyelországgal.

107.017/4.

Az 1934. április hó 1-től kezdve Lengyelor
szággal való mindkét irányú forgalomban táv
irati utalványok is küldhetők.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a P. R. T. 1929. évi 48. számában közzétett 
47.311. sz. rendeletnél s a „Kivonatos Posta-, 
Távíró-, Tábeszélő- és Rádió-Díjszabás“ 51. ol
dalán „Postautalványforgalomban résztvevő or
szágok“ című táblázatban Lengyelországnál az 
„Észrevételek“ hasábban írják be a „Táv“ szócs
kát.

Budapest, 1934. évi március hó 6-án.

Változás a Légipostái Menetrendben.

106.478/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 
következő változást vezessék keresztül:

14. o. Budapest—Bécs—Varsó menetrend
nél (fedőlap) a jobboldalon levő üres helyre a 
következő menetrendi adatokat írják be:

Ke. Csü. Szó.
Bécs i. 9.30
Prága é. 11.05

>> i. 11.20
Varsó é. 14.50

Budapest, 1934. évi március hó 6-án.

} Hazatérést jelző készülékeknek az állami táv
beszélő hálózatba való bekapcsolása.

106.561/5.
A hazatérést jelző készülék arra szolgál, 

ogy az előfizetőt távbeszélőn felhívó feleknek 
ávolléte alatt jelezze, mikor érkezik haza, 
nikor lehet tehát újból felhívni. A hazulról el
távozó előfizető által a készüléken beállított 
irának harangütése jelzi azt, mikor érkezik az 
lőfizető haza és pedig a délelőtti órákat egy, a 
lélutániakat pedig kéthangú harangütés.

A hazatérést jelző készülékek felszerelését 
következő feltételek mellett engedélyezem:

1. A távbeszélő állomásokhoz csak olyan 
lazatérést jelző készülékeket szabad bekap- 
:solni, amelyekre műszaki szempontból való 
elülvizsgálat alapján a m. kir. kereskedelem
ügyi miniszter típusengedélyt adott és azok- 
íak felszerelését előzetesen már engedélyezte. 
\z  ilyen készülékek csakis erre a célra készített 
légyágú konnektor útján kapcsolhatók be.

A készülék csak hazai gyártmányú lehet.
2. A bekapcsolás engedélyezését az előfize- 

őknek az illetékes igazgatóságtól kell kérni s a 
beadványban hivatkozni kell a bekapcsolandó 
cészüléknek a m. kir. kereskedelemügyi minisz
er által adott típus engedélyére.

3. A hazatérést jelző készülék fel- vagy le- 
zerelését, — tekintet nélkül arra, hogy azt a 
>osta tulajdonában, avagy magántulajdonban 
evő távbeszélő készülékhez kell-e bekapcsolni 
— csak a m. kir. posta alkalmazottai végezhe
tik. A jelzőkészülék be- vagy kikapcsolásáért, 
valamint annak áthelyezéséért az állomás elő-
izeiője esetenként a felmerült költségeket tar
ozik a postának megfizetni. A hazatérést jelző 

készülék után külön alap-, beszélgetési-, előfi
zetési, vagy más díj a posta részére nem jár.

4. Hazatérést jelző készüléket a m. kir. 
osta maga nem szerez be, azt az előfizetőnek 
:ell beszereznie; a bekapcsolt hazatérést jelző 
lészülékek jókarbantartását sem vállalja a posta 

és működéséért nem vállal felelősséget. Fenn
tartja azonban magának azt a jogot, hogy a be
kapcsolt ilyen készülékeket igazolt alkalma
zottaival bármikor ellenőriztethesse s azokon 
megfigyeléseket végeztethessen.

5. A hazatérést jelző készülék felszerelésére 
és üzembentartására adott engedély ideiglenes, 
bármikor visszavonható és a készülék azonnal 
leszerelhető. A távbeszélő állomás előfizetője
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vagy bárki más ebből kifolyólag a postával 
szemben semmiféle követelést nem támaszthat.

A Tb. Ü. Sz.-nak fedőlap útján való kiegé
szítése iránt külön intézkedem.

Budapest, 1934. évi március hó 5-én.

Változások a Táviró-Díjszabás-ban.
105.61715.

A hivatalok a Távíró-Díj szabás-ban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

A 2. oldalon az e) pont apróbetűs rész (2. 
sz. fedőlap a P. R. T. 1933. évi 53. számához) 
második bekezdés kilencedik sorában 6/01 
helyett 6/10-et írjanak.

A 3. oldalon a j) pont „A megjelölt távíró
hivataltól . . . stb.“-vel kezdődő bekezdés (3. 
sz. fedőlap a P. R. T. 1933. évi 53. számához) 
hatodik sorában „= Poste =  megjelölésért bel
földre . . . stb.“-től kezdődő szövegrészt 
egészen a bekezdés végéig töröljék s helyette a 
következőket írják: „Belföldre: =  Poste =
megjelölésért pótdíj nem jár, =  PR =  díja 45 
F, =  PAV =  díja a közönséges levél légi szállí
tásáért járó pótdíj. Ha a külföldre szóló 
— Poste = , =  PR =  vagy =  PAV =  megjelö
lésű táviratot az utolsó távíróhivatal saját or
szágának területén fekvő postahivatalhoz to
vábbítja, a fenti, belföldre megállapított pótdí
jakat kell fizetni. Ha azonban a külföldre szóló 
táviratot az utolsó távíróhivatal országa kivé
teles esetekben más országba küldi, a= P oste=  
megjelölésért 45 f-t kell fizetni, = P R =  díja 
90 f, = P A V :=  díja 45 f, és a közönséges levél 
légi szállításáért járó pótdíj“.

A 10. oldalon a rendeltetési ország hasáb
ban Cyrenaika-hoz írjanak 2) jegyzet jelölést.

A l l .  oldalon a rendeltetési ország hasábban 
Törökországhoz 9) jegyzet jelölést, az oldal al
ján lévő jegyzetekhez a következő új jegyzetet 
írják: ,,9) Szám- és betű jegyes távirat nem küld
hető. Összebeszéltnyelvű magántávirat csak a 
rendeltetési hivatalnál letett code alapján szer
kesztve küldhető“.

A 13. oldalon a rendeltetési ország hasáb
ban Eritrea-hoz 4) jegyzetjelölést s az oldal al
ján lévő jegyzetekhez a következő új jegyzetet 
írják: ,,4) Titkos nyelvű távirat csak a gyarmati 
kormánynál előzőleg letett code alapján szer
kesztve küldhető“.

A 14. oldalon Francia-Nyugat-Afrika-nál b) 
Francia-Equatoriális Afrika i. öv szódíja a II.

útirányon 3.98 helyett o.2ú, a ií. öv szódíja a ii. 
útirányon 3.70 helyett 2.92, a Ili. öv szódíja a 11. 
útirányon 4.15 helyett 3.36. Ugyanezen oldalon 
a rendeltetési ország hasábban Libéria elé tegye
nek A jeiec; Libériához azonkívül J) jegyzetje- 
lölést s az oldal alján lévő jegyzetekhez a kö
vetkező új jegyzetet írják: ,,4) LC távirat csak 
Monroviába kúldhető“.

A 15. oldalon Marokkó: Tangernál és Fran
cia hivataloknál a megjegyzés iiasabba írjak: 
„XP díja 1.12 P“. Ugyanezen oldalon a rendel
tetési ország hasábban Mauritius- és Rodriguez- 
szigetekhez ') jegyzetjeiölést s az oldal álján 
évó jegyzetekhez a következő új jegyzetet ír

ják: „') Rodriguez-szigetekre =  MP — és
=  Ouvert == táviratok küldhetők“. Ugyancsak 
ezen az oldalon Pemba szódíja 3.78 helyett 3.60.

A 16. oldalon Mozambique (város) és Que- 
limane (város), valamint Többi hivatal alcíme
ket alkalmazható útirányaikkal, szódíjaikkal, 
valamint a meg nem engedett különleges távira
tok és megjegyzés hasábokban ide vonatkozó 
adatokkal együtt töröljék.

A 17. oldalon a rendeltetési ország hasáb
ban Szomaliföld (olasz)-hoz 5) jegyzetjelölést s 
az idetartozó jegyzetekhez a következő új jegy
zetet írják: ,,ü) Titkos nyelvű távirat csak a tar
tományikormánynál előzőleg letett code alapján 
szerkesztve küldhető“.

A 18. oldalon Colombie (britanmque) 2. 
zóna, 3. zóna és 4. zóna szódíja az NLT hasáb
ban sorrendben 0.93, 0.96, 1.04. Ugyanezen ol
dalon a rendeltetési ország hasábban Labrador
hoz 2) jegyzet jelölést s az oldal alján lévő jegy
zetekhez a következő új jegyzetet írják: 
,2) Labradorba — FS =  kikötéssel távirat nem 
küldhető“.

A 27. oldalon Porto Rico-nál a megjegyzés 
hasábban XP =  díja 0.56 P“ törlendő. 
Ugyanezen oldal alján lévő *) jegyzet szövegét 
a következő szöveggel helyettesítsék: „*) Maya- 
guez-be =  D = , =  Ouvert = , =  MP =,
=  TMx =  és =  FS — távirat nem küldhető“.

A 30. oldal alján lévő J) jegyzet szövegét 
a következőképen helyesbítsék: „*) Mind az 
I„ mind a II. útirányokat „—Viacha radio“ út
irányjelzéssel kell kiegészíteni“.

A 31. oldalon Dél-Georgia szódíja a kö
zönséges táviratok hasábjában 5.54 helyett 4.79 
és Falkland-szigetek szódíja ugyancsak a kö- 

j zönséges táviratok hasábjában 4.87 helyett 4.12. 
1 Ugyanezen oldalon Guyana (angol): 1. Geor-
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getown-nál a megjegyzés hasábban töröljék: 
--= XP =  díja 0.34 P.

A 32. oldal alján lévő °) jegyzet szövegének 
az elejét: „A közönséges és =  D =  táviratok
nál“ töröljék. Az ezután következő „úgy“ szót 
írják nagy kezdőbetűvel. Ugyanezen oldal alján 
lévő s) jegyzet szövegét a következő szöveggel 
helyettesítsék: ,,8) Titkos nyelven szerkesztett 
távirat csak oly feltétellel küldhető, hogy a cím
zett a távirat megfejtésének kulcsát, vagy a 
használt codc-t a rendeltetési hivatalnál be
mutatja“.

A 33. oldalon a fejlécben lévő útirányokhoz 
írják hozzá: „XI. via Hollandradio“. Ugyanezen 
oldalon Francia-Indokínánál az alkalmazható 
útirányhasábban a 4.31 díjtételnek megfelelő 
útirányokhoz írják: XI. Ugyanezen oldalon a
rendeltetési ország hasábban Brit-India, Birma, 
Ceylon stb.-hez írják hozzá: „Népal8)“. Az oldal 
alján lévő jegyzetekhez pedig a következő új 
jegyzetet írják: ,,8) Népal-ba szóló táviratok 
Raxaul (Brit-India)-tól postán továbbíttatnak.“ 
Ugyanitt az 1) jegyzet szövegét a következő 
szöveggel helyettesítsék: ,,1) Titkos nyelvű táv
irat csak általánosan ismert code alapján szer
kesztve küldhető“.

A 34. oldalon a fejlécben lévő útirányokhoz 
írják: XI. via Hollandradio. Ugyanezen az ol
dalon Kína: 1. Macao és 2. Többi hivatal alcí
meknél, továbbá Malakka-félsziget és Penang- 
szigetnél a 3.92 díjtételnél az alkalmazható út
irányhasábban lévő útirányokhoz írják hozzá: 
XI.

A 35. oldal alján a 4) jegyzet szövegét a kö
vetkező szöveggel helyettesítsék: ,,4) A posta
igazgatás fenntartja magának a jogot, hogy a 
titkos nyelven szerkesztett táviratoknál a hasz
nált code bemutatását, esetleg letétbe helyezé
sét követelje“.

A 36. oldalon a fejlécben lévő útirányokhoz 
írják hozzá: VII. via Hollandradio. Ugyanezen 
az oldalon Ausztráliai államszövetség: (Dél-
Ausztrália. stb.)-nél az alkalmazható útirány- 
hasábban a 3.50 díjtételnek megfelelő útirányok
hoz, továbbá Rrit-Észak-Borneo-nál és Brunci- 
nél az alkalmazható útirányhasábban lévő út
irányokhoz írják: VIT.

A 37. oldal alján lévő **) jegyzetet töröljék. 
A ***) jegyzet szövegét töröljék és helyébe a 
következőket írják: „*** =  D =  távirat Suva-ba 
küldhető“.

A 33. oldal alján lévő *) és **) jegyzeteket 
töröljék.

A 39. oldalon a fejlécben lévő útirányokhoz 
írják hozzá: XV. via Hollandradio. Ugyanezen 
az oldalon Labuan-szigetnél és Németalf öldi- 
Indianál az alkalmazható útirányhasábban lévő 
útirányokhoz írják hozzá: XV. Az oldal alján 
lévő n) jegyzet szövegét a következő mondattal 
egészítsék ki: „Via Hollandradio és via Eastern

DLT =  távirat küldhető.“ Ugyanezen olda
lon a rendeltetési ország hasábban Karolina- 
s ligeteknél lévő *) jegyzet jelölést, az oldal al
ján pedig a *) és **) jegyzeteket töröljék.

A 40. oldalon a fejlécben lévő útirányokhoz 
írják hozzá: XV. via Hollandradio. Ugyanezen 
az oldalon Philippini-szigetek mindhárom al
címénél az alkalmazható útirányhasábban lévő 
útirányokhoz írják: XV. A rendeltetési ország 
hasábban Rotuma-sziget elé tegyenek A  jelet. 
Az oldal alján lévő *) és **) jegyzeteket töröl
jék.

A 42. oldalon a fejlécben lévő útirányokhoz 
í’ ják hozzá: XIII. via Hollandradio. Ugyanezen 
>1dalon Timor-szigetnél az alkalmazható út- 
rányhasábban lévő útirányokhoz írják hozzá: 

XIII. Az oldal alján lévő *) és **) jegyzeteket 
töröljék.

A 43. oldalon a fejlécben lévő útirányokhoz 
írják hozzá: VII. via Hollandradio. Ugyanezen 
oldalon Uj-Zélandnál az alkalmazható útirány
hasábban lévő útirányokhoz írják hozzá: VII. 
Ezen az oldalon Willis Islets-nél lévő 7) jegyzet- 
iclölést s az oldal alján lévő 7) jegyzetet töröl- 
iék. Ugyanitt a * jegyzet szövegében töröljék: 
..via Transradio és“. A ** jegyzet szövegét a 
következőképen helyesbítsék: „**) =  LC =
távirat Milford, Portland, Puysegur és . . .“ Az 
) jegyzet szövegéhez folytatólag írják a kö

vetkezőket: „Titkos nyelvű távirat nem küld
hető“. A rendeltetési ország hasábban Willis 
Islets elé tegyenek A  jelet.

A meg nem engedett különleges táviratok 
hasábjában töröljék:

A W. oldalon Gibraltár-nál =  MP = , 
=  Ouvert = .

A 11 oldalon Lettországnál 2) jegyzetjelö
lést; Litvániánál 7) jegyzetjölést; Málta-nál

MP = , =  Ouvert = .
A 12. oldalon Ascension-sziget és Szt. Hele- 

na-szigetnél =  MP —■, — Ouvert = .
A 16. oldalon Seychelles-szigetek és Szomali- 

föld (brit)-nél } jelet és =  MP =, =  Ouvert = .
A 17. oldalon Zanzibar-nál =  MP =, 

— Ouvert = .
A 18. oldalon Bahama-szigeteknél =  D = ,
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r— MP = , =  Ouvert = ; Bermuda-szigeteknél 
=  Ouvert = .

A 24. oldalon a Costa Rica, Guatemala és 
Honduras köztársaságot összekötő ( jelet. 
Honduras (brit): Beliznél =  D = , =  MP = .

A 27. oldalon Porto-Rico: San Juan stb.-nél, 
továbbá San Domingo köztársaságnál 
=  Ouvert = .

A 28. oldalon Antigua-nál, Barbados-nál, 
Carriacounál, Dominique-nél, Grenade-nál, 
Guadeloup-nál, Marie-Galante-nál =  Ouvert = .

A 29. oldalon Saintes (Les), St. Barthélémy 
Guadeloupe, St. Cristoph, St. Croix, St. Lucie, 
St. Thomas és St. Vincentnél =  Ouvert = ;  
Turks Islandsnál =  MP = , =  Ouvert = .

A 31. oldalon Flkuadornál =  MP = ,
— Ouvert = .

A 32. oldalon a Guyana (angol)-hoz tartozó
2. Akyma stb., 3. Apoteri stb. és a 4. Többi hi
vatalnál =  D = , .=  Ouvert = , =  MP —.

A 33. oldalon Arábiánál — MP = , 
=  Ouvert = ; Ciprus-szigetnél =  MP = , 
=  Ouvert = .

A 35. oldalon Transjordániánál =O uvert=. 
A 36. oldalon Cocos-szigetnél =  MP = ,

— Ouvert = .
A 37. oldalon Fanning-szigetnél =  D**

— MP = , =  Ouvert = .
A 38. oldalon Gilbert- és Ellice-szigétek 

mindhárom alcíménél =  D* = ; Hawai-szigetek- 
nél =  D** = .

A 39. oldalon Labuan-szigetnél =  MP = ,  
=  Ouvert = ; Marquises-szigeteknél =  D** = ;  
Marsallszigeteknél =  D = ;  Midvay-szigetnél
— D*í! — Norfolk-szigetnél =  MP = .

A 40. oldalon Papua-területnél =  D = ;  
Philippini-szigeteknél =  D* = ; Pomotou-szige- 
teknél =  D** = .

A 4L oldalon Szamoa-szigetek: 4. Tutuila- 
nál =  D* —

A 42. oldalon Társaság-szigeteknél =  D *= ; 
Timor-szigetnél és Tonga vagy Barátság-szige
teknél =  D** = .

A 43. oldalon Uj-Zélandnál és Willis Islets- 
nél =  D* =.

A meg nem engedett különleges táviratok 
hasábjába írják be:

A 12. oldalon Brit-Nyugat-Afrika: a) Arany
part: Accra és Többi hivatalnál =  MP = ,
r= Ouvert =.

A 13. oldalon Ethiopiánál — D =.
A 16. oldalon Rhodesia: II. Észak- és Észak 

nyugat-Rhodesia-nál =  MP —, =  Ouvert —, 
Szomaliföld (brit)-nél =  D = , =  MP
~  Ouvert = .

A 24. oldalon Costa Rica-nál a két alcímet 
összekötő f jelet s ehhez =  TMx =, =  FS—; 
Guatemala-nál a két alcímet kössék össze | 
jellel s a már ottlévő =  TMx = , =  FS =  mellé 
írják: =  Ouvert = ;  Honduras köztársaságnál 
== TMx = , =  FS ==.

A 32. oldalon Perunál a már ottlévő 
=  Ouvert =  mellé =  D = , — FS = .

A 34. oldalon Kína: 2. Többi hivatalnál „A 
hongkongi postaigazgatás hivatalához = M P = “.

A 39. oldalon Loyauté: Wé Lifounál
=  MP =, =  Ouvert = .

A 40. oldalon Rotuma-szigetnél =  MP = , 
-- Ouvert = , — FS =, =  TMx = .

A 41. oldalon Salamon-szigeteknél =  D —, 
=  Ouvert = .

A 43. oldalon Willis Islets-nél =  Ouvert = .
Felhívom ezzel az alkalommal a hivatalok 

figyelmét, hogy az Észtországba szóló táviratok 
rendeltetési helyét úgy kell írni, amint az a 
távíróhivatalok névsorában (Nomenclature) 
zerenel. PL: Tallinn és nem Reval (vagy Revei), 

Tartu és nem Dorpat, Rakvere és nem Wesen
berg stb. Adott esetekben a feladókat erre fi
gyelmeztessék.

Budapest, 1934. évi március hó 8-án.

Rádióberendezés használatában erősáramú vil
lamosberendezés által okozott zavar megszün

tetése vagy csökkentése.

104.912/5.

Az 1924/25. évi állami költségvetésről szóló 
925 : IX. te. 24. §-ában kapott felhatalmazás 
lapján a következőket rendelem:

1. §.

Erősáramú . villamosberendezést (gépet, ké
szüléket) a lehetőség szerint úgy kell felszerelni, 
olyan védőeszközökkel kell ellátni és úgy kell 
hasznáni, hogy a szomszédos vagy általában kö
zelben lévő rádiókészülék használatát ne za- 

| varja.
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Akadályozás vagy zavar esetében a felme
rülő érdekösszeütközéseket az alább következő
2—5. §-okban foglalt rendelkezések szerint kell 
kiegyenlíteni, illetőleg -megszüntetni.

2- §•

Hatósági engedélyhez között villamos be
rendezésre engedélyt csak abban az esetben le
het adni, ha az engedélyes mindazokat a védő
eszközöket felszereli és mindazokat az óvóin
tézkedéseket megteszi, és ezeknek fenntartását 
a jövőre is vállalja, amelyek a hatóság megálla
pítása szerint az 1. §. első bekezdésében megha
tározott zavaró áthatás elkerülése végett szük
ségesek. Az engedélyezési eljárás során a m. kir. 
postát is meg kell hallgatni.

Ha a villamosberendezés engedélyese a 
meghatározott feltételeket nem tartja meg, a 
hatóság az engedélyt megvonhatja.

3. §.

Olyan esetben, amelyben valamely villamos 
berendezés szerkezeti vagy egyéb hibája (ide
értve a védőeszköz hibáját is) okozza a zavart, 
a zavart okozó berendezés birtokosa (birlalója) 
köteles berendezését saját költségén úgy kijaví
tani, illetőleg kijavíttatni, hogy annak műkö
dése a rádiókészülék használatát ne zavarja 
vagy ne akadályozza. Vita esetében az iparha
tóság határoz.

4. §.

Ha a rádióberendezés zavarását a villamos 
berendezésnek nem az előbbi szakaszban emlí
tett hibája okozza, hanem a berendezés szerke
zeténél vagy egyéb oknál fogva olyan, hogy a 
szomszédos, vagy általában a közelben levő rá
dióberendezéseket hibátlan állapotban is za
varja, amennyiben a zavart az érdekeltek meg
egyezésével megszüntetni vagy lényegesen csök
kenteni nem lehet, mind a m. kir. posta, mind a 
rádióberendezés érdekelt birtokosa (birlalója) a 
zavar megszüntetését kívánhatja.

Ha iparüzlet berendezése okozza a zavart, a 
szükséges intézkedések megtétele az iparható
ság hatáskörébe tartozik; más esetben a háborí-

tás megszüntetése iránt a kir. járásbíróság előtt 
lehet keresetet indítani.

Az iparhatóság a szükséges intézkedéseket 
minden esetben a m. kir. posta meghallgatása 
után, — az 1884 : XVII. te. 35. és 36. §-aiban, va
lamint a 150.041/1930. K. M. számú rendeletben 
foglalt rendelkezések figyelembevételével teszi 
meg.

A kir. járásbíróság a keresetet a sommás 
birtokháborítási kereset tárgyalására meghatá
rozott szabályok megfelelő alkalmazásával tár
gyalja. A tárgyalásra a m. kir. postát is meg kell 
hívni. A m. kir. posta képviselője felszólalhat 
és véleményt nyilváníthat, ha nem is ügyfél.

Az iparhatóság, illetőleg a bíróság a villa
mos berendezés birtokosát (birlalóját) kötelez
heti, hogy a berendezését megfelelő védőeszköz
zel (kondenzátorral, ellenállással, árnyékolással 
vagy más alkalmas felszereléssel) lássa el, a za
varó áthatás elkerülése végett gépét, készülé
két, vezetékét helyezze át, építse át, vagy más 
alkalmas óvóintézkedést tegyen. Szükség ese
tében az iparhatóság, illetőleg bíróság a villamos 
berendezés naponkénti használatát meghatáro- 

! zott időszakokra is korlátozhatja. Mindezekben 
a rendelkezésekben gondosan kell mérlegelni a 

j szemben álló érdekek fontosságát, egyrészt azt, 
hogy a villamos berendezés birtokosának (bír
álójának) gazdasági vagy tudományos tevé

kenysége korlátozást ne szenvedjen, másrészt 
pedig azt, hogy a rádióberendezés engedélyese 
a rádió használatában alapos ok nélkül ne za
vartassák. A szemben álló érdekek összeütkö
zését a méltányosság és teherbíró képesség köl
csönös figyelembevételével kell kiegyenlíteni.

5. §.

A villamoshálózat birtokosa (birlalója) nem 
felelős azokért a zavarokért, amelyeket az ő há
lózata továbbít ugyan a rádiókészülékekhez, de 
amelyeket a hálózatra kapcsolt egyéb villamos 
berendezések okoznak.

6. §.

A zavaróberendezés birtokosa (birlalója) 
ellenszolgáltatás nélkül köteles megengedni és 
segédkezni abban, hogy a m. kir. postának erre 
a célra külön meghatalmazással ellátott alkal-
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mázott ja a panaszolt zavar eredetének (helyének 
és okának) megállapítása végett a berendezést a 
célszerűnek tartott módon és időben megvizs 
gálja és a szükséghez képest a zavar megszün 
tetősére (csökkentésére) szükséges eszközöket 
kísérlet céljából felszerelje.

A vizsgálatot és .kísérletet úgy kell fogana
tosítani, hogy a zavaró berendezés üzemét egy
általában ne, vagy csak a feltétlen szüksége? 
mértékig korlátozza.

7. §.

Amennyiben a cselekmény súlyosabb bűt - 
tetőrendelkezés alá nem esik, kihágást követ el 
és 200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel bür 
tetendő az:

1. aki e rendelet alapján hozott jogerős ha 
tározatban (2—4. §.) megszabott kötelessége 
megszegésével rádióengedélyest rádióberende
zésének használatában akadályoz vagy zavar;

2. aki a m. kir. posta megbízottja által a 6 
§. alapján végezni kívánt vizsgálatot vagy kí
sérletet akadályozza.

E kihágások miatt az eljárás a közigazga
tási hatóságnak, mint rendőri büntető bíróság
nak, a m. kir. rendőrség működési területén pe
dig a m. kir. államrendőrségnek hatáskörébe 
tartozik. Harmadfokon a belügyminisztérium
ban szervezett kihágás! tanács bíráskodik. Az 
1929: XXX. te. 59. §. 1. bek. 3. pontja szerint ° 
tanácsülésben részvételre jogosult szakminisz
ter alatt a m. kir. kereskedelemügyi minisztert 
kell érteni.

A tárgyalásra a m. kir. postát, mint szak
képviselőt meg kell hívni. A szakképviselőnek' 
az ügydöntő határozatot (ítéletet vagy végzést) 
meg kell küldeni, ha a tárgyaláson nem vett 
részt.

)
8. § .

A 7. §. 1. pontja alá eső kihágás esetében a 
rendőri büntetőbíróság a szakképviselő javas
latára a zavart okozó villamosberendezést lefog
lalhatja és azt ideiglenesen üzemen kívül helyez
heti. mindaddig, amíg annak birtokosa (bir- | 
kilója) a zavar megszüntetésére (csökkentésére) i

szükséges védőeszközt nem létesíti, vagy óvó- 
intézkedést meg nem teszi.

Az ideiglenes intézkedést elrendelő határo
zat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

9. §'.

Ez a rendelet az 1934. évi május hó 1. nap
ján lép hatályba.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha a 
rádióelőfizetők közül valaki náluk tenne pa
naszt az erősáramú villamosberendezés által 
okozott rádiózavar miatt, erről elöljáró igazga
tóságuknak (Budapesten a távíró és távbeszélő 
igazgatóságnak) késedelem nélkül tegyenek je
lentést.

Budapest, 1934. évi március hó 6-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
107.398/2.

Az Ungvárott megjelenő „Uj Magyarok“ 
című időszaki sajtóterméktől a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a folyóiratot a kitil- 
oü sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi március hó 7-én. ,

Elveszett arcképes igazolvány.
106.745/4.

Bajusznács János órabéres távirdamunkás 
a budapesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgató
ság által kiállított 785/928. számú a — budapesti
m. kir. állami távbeszélő hálózat vonalain vég
zendő munkálatokra jogosító — arcképes iga
zolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1934. évi március hó 6-án.
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Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
107.010/1.

Dr. Kaizler Imre postatitkár a debreceni 
postaigazgatóság kerületében a kerületi biztosi 
teendők alól 1934. évi február hó végével fel
mentetett és helyette Szendrődi Pál postatitkár 
a kerületi biztosi teendőkkel megbízatott.

Budapest, 1934. évi március hó 5-én.

Postaügynökség megnyitása.
106.469/3.

Az ideiglenesen megszüntetett kávai posta
ügynökség ismét működik. Ellenőrző hivatala 
Monor. Forgalmi köre Káva községre, továbbá 
lialasztanya vagy Gyümölcstanya (részei: Ci
gánytanya és Nagy tanya), Puchertanya (részei: 
Berkestanya és Régi Ladánypuszta) lakott , he
lyekre terjed ki.

Ehhez képest a postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában az 50. oldalon Kávánál a * jel
zés törlendő és „Gomba“ helyett „Monor“ 
írandó.

A helységnévtárban Kávánál a S3 utáni 
* jelzés törlendő, „Gomba“ helyett „Monor“ 
írandó és „u. p. és“ szavak törlendők.

Az irányítási füzet 74. oldalán Katymár 
után felveendő: „Káva, Ü, Pest, Bp., IV., Buda
pest—Cegléd, Eh. Monor.

Budapest, 1934. évi március hó 3-án.

Üj postaügynökség' megnyitása.
106.225/3.

Somogyaszaló községben (Somogy vár
megye, kaposvári járás) új postaügynökség lé
pett életbe. Az ügynökség ellenőrző hivatala 
Mernye, díjnégyszögszáma 574. Forgalmi köre 
Somogyaszaló községre és An talma j or lakott 
helyre terjed ki.

Ehhez képest a postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában a 88. oldalon Somogyapáti után 
beírandó „—, 574,—, Somogyaszaló ü. (Eh. 
Mernye), Somogy, Pécs, Kaposvár ’ tel t-T. 
Siófok, Somodor, Somogyaszaló, a 117. oldalon 
pedig 574 szám után Somogyaszaló.

A helységnévtárban a 480. oldalon So- 
mogyaszalónál beírandó „ ISI Eh. Mernye, Ka
posvár m  tia" Siófok. Somodor, Somogy

aszaló, 574, postáig. Pécs." „u. p. Mernye“ pedig 
törlendő.

Az irányítási füzetben a 141. oldalon So- 
nogyapáti után felveendő: „Somogyaszaló, Ü., 
Somogy, P., VI., Kaposvár—Siófok +  92. Eh. 
Mernye, 92.—“

Budapest, 1934. évi március hó 3-án.

Postaügynökségnek postahivatallá alakítása.
106.492/3.

Pilisborosjenő postaügynökség távbeszélő
vel egyesített IV. oszt. postahivatallá alakítta
tott át. A hivatal ellenőrzőszáma 368, szolgálati 
jellege L.

Ehhez képest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában a 79. oldalon Pilisborosjenő- 
nél az első hasábba beírandó „368“, a negyedik 
hasábban törlendő „ü. Eh. Üröm“, a 131. oldalon 
pedig a 368. számnál beírandó „Pilisborosjenő“.

A helységnévrtárban a 439. oldalon Pilis
boros j enőnél helyett 4*®̂  jelzés írandó,
„Eh. Üröm“ pedig törlendő.

Az irányítási füzet 126. oldalán Pilisboros- 
jenőnél a 2. hasábban „Ü“ helyett „IV.“ a 7. 
hasábban pedig „Eh. Üröm“ helyett „218, +218“ 
írandó.

Budapest, 1934. évi március hó 3-án.

Postahivatal nevének megváltoztatása.
106.841/3.

Ládháza és Mezőnyék községek Nyéklád
háza néven egyesíttettek. Ehhez képest a mező
nyéki postahivatal nevét is „Nyékládháza“ 
névre változtatom meg.

E változással kapcsolatban a postahivata
lok és ügynökségek névsorában a 63. oldalon 
Mezőnyék összes adataival törlendő, a 72. ol
dalon Nyársapát után felveendő „2226, 632,—, 
Nyékládháza, Borsod, Debrecen, Hatvan M, 
Miskolc, a 118. oldalon 632, a 134. oldalon pedig 
2226 számnál Mezőnyék helyett Nyékládháza 
írandó.

A helységnévtár adatainak helyesbítése cél
jából a helységnévtár 840. oldalán közölt „Pót
lások“ vezetendők keresztül azzal az eltéréssel, 
hogy Nyékládházánál a postakürt jelzés után 
„(Mezőnyék)“ nevet felvenni nem kell.

Az irányítási füzetben a 99. oldalon Mező-
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nyék összes adataival törlendő, a 114. oldalon 
pedig Nyársapát után Nyékládháza a volt 
mezőnyéki hivatal adataival felveendő.

Budapest, 1934. évi március hó 2-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
107.107/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, keresztül- 
vezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm:

P ostah ivata l, (ü g y n ö k ség )

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

Baross Gábor-telep 7 — 32 után -f 32

Endrőd 7 h. Bcsaba 2/607. v. 1. Bp, 72/614 v.

Érsekvadkert 6 Vác—Balassagyarmat Budapest—Szob

Gátőr 7
/174, 174, 1. Kkfh—4/7.432. r.
(II. S. P V.) 1. Kkfh. — 1. 4/7.424. 
v. (K. C.' Z.)

Eh. Kiskunfh. után — 4/7432 r.— 
7424 v.

Jászjákóhalma o II. III.

Makó 7 cs. 3/12. v. —

N őtincs 6 Diósjenő—Romhány Budapest—Szob

Szendrőlád 2 III. IV.

Szentlászló 7 - - +  128 elé 128

Tereske 6 Diósjenő—Romhány Budapest—Szob

Tiszaeszlár 6
7

Nyíregyháza—Szerencs 
Rakamaz

Nyíregyháza—Polgár 
238

Budapest, 1934. évi március hó 3-án.

Közigazgatási és névváltozások.

ad. 106.841/3.

Alsók és Csurgósarkad községek (94. és 
171. 1.) „Alsók“ néven egyesíttettek. Az új köz
ség szervezeti jellege kisközség.

Alsónyéki tanyák (96. 1.) ezentúl O Mező- 
nvék helyett Nyékládháza.

Arak kisközség (103. 1.) községi jellege 
megszűnt, ezentúl O  Halászi.

Barvamalom 1. Szabó malom (123. 1.) ezen
túl Ládháza helyett Nyékládháza.

Csurgósr 1 id kk. (171. 1.) összes adataival 
törlendő.

Halászinál (245. 1.) a )-( jel után felveendő 
„Arak“.

Kaszálótanya (290. 1.) ezentúl Mezőnyék 
helyett Nyékládháza.

Kistullus (318. 1.) ezentúl O  Mezőnyék he
lyett Nyékládháza.

Nagytullus (399. 1.) ezentúl O Mezőnyék 
helyett Nyékládháza.

Perespuszta (435. 1.) ezentúl O  Mezőnyék 
helyett Nyékládháza.

Rákospuszta (456. 1.) ezentúl n  Ládháza 
helyett Nyékládháza. '

Szabómalom (Barvamalom) (481. 1.) ezentúl 
^  Ládháza helyett Nyékládháza.

Budapest, 1934. évi március hó 8-án.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

106-863/3.

P
os

ta
ig

az
ga

tó
 

sá
gi

 k
er

ül
et

A
postaügynökség

neve
Je

lle
ge

Évi járandóság S z á 1 1 í t

m
un

ka


ju
ta

lé
k

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y

ké
zb

es
ít

és
i

át
al

án
y

hova ?

tá
vo

ls
ág

milyen járattal

na
po

nt
a

há
ny

sz
or

?

pengő km.

c -------------------TOa
Penészlek P. Szatmár 276 144*) Nvirbéltck 7-79 gyalog J-

■P N
Q

*) A szállítás költségeihez a község évi 96 pengővel járul hozzá.

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 1934.

évi március hó 26-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1934. évi március hó 5-én.

Kim utatás
a postaszolgálatból kizárt postakiadók személyi adatairól.

to A létszám ból törölt egyén
I

Po
st

ai
ga

zg
a

ke
rü

le
t

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára

alkalmazva volt
-

A létszámból való 
törlés oka

B
ud

ap
es

t

Schmidt Kornélia 
ö z v .  Bedi Mihálync kiadó Békéscsaba

1882. Tolna . Piliscsabai postamesterré 
nevezetett ki.

B
ud

ap
es

t

I Szabó Teréz kiadó Budapest
1911 Budapest 16. Több, mint féliévig 

nem vállalt alkalmazást.

B
ud

ap
es

t

Höflinger Anna kiadó Nagytétény
1899 Nagytétény Több, mint féliévig 

nem vállalt alkalmazást.

C/í
o

C3
T3

.

Zseránszky Róza kiadó Budapest
1907 Vecsés Több, mint féliévig 

nem vállalt alkalmazást.

-

D
eb

re
ce

n

Marton Olga kiadó Komlódtótfalu
1907. Nagyecsed fél cv óta nem teljesít 

szolgálatot.
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 ̂P
os

ta
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gi
 

ke
rü

le
t

A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hói utoljára 

alkalmazva volt

] S
op

ro
n 

j

1 
1

Bátky Erzsébet kiadó Kocs
1904 Kocs Kocs-i postamesterré 

neveztetett ki.

o

•

Merkly Lászlóné kiadó Andrásfalva,
1894 Naszály

•

Meghalt
a

V 3

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés1

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Pintér Jenő Németiad azonnal

Huszár Vilmos Diósgyőr azonnal nyolc gimnáziumot 
végzett.

Smidéliusz Ida Dömötöri azonnal

Magyar Béla Seregélyes 4 azonnal

Omáscsik József Hidasnémeti azonnal Helyettesítést is vállal.

Bús Teréz Nagy láng 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Gyugél Károly Kiskunhalas 9 azonnal Helyettesítést is vállal.

Bus Teréz Köveskút 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Kistay Sándor Gige 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Latinovits Mária Ceglédbercel, gyógyszertár ápr. 1-től Helyettesítést is vállal.

Princz Júlia Vízvár 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

Pöttschacher Erzsébet Sopron, Várkerület 94. sz. 3 azonnal Helyettesítést is vállal.

Andorka Ilona Balatonalmádi 7 azonnal Helyettesítést is vállal.

Szobonya Katalin Felsővadász 4 ápr. 1-től Helyettesítést is vállal.

'
Posgay Vilma Párád azonnal Helyettesítést is vállal.

Ónody Magda Nagyatád 3 azonnal Helyettesítést is. vállal.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDEL
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

TÁRA
POSTA RESZERE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1031. MÁRCIUS 17. l i .  szám.

T A R T
Az érvényességi időn belül ki nem fizetett posta- 

takarékpénztári takarék fizetési utalványok nyilvántar
tása.

Változás a pénzügyi bélyegeknél.
A  Postakczelési Utasítás 1. sz. Pótlékának kiadása. 
A postával továbbküldendő táviratokért járó díjak. 
Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
Alkalmi postahivatal felállítása.
Postaügynökség nek postahivatallá átalakítása,
L’ j postaügynökség megnyitása.

A I. O M
Postahivatal nevének megváltoztatása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Forgalomköri változások.
Sajtóhiba helyesbítés.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének köz

gyűlési határozatai.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állást kereső postakiadókról.

Az érvényességi időn belül ki nem fizetett posta
takarékpénztári takarék fizetési utalványok 

nyilvántartása.
100.353/4.

Az „Ellenőrzési szelvény nélküli fizetési 
utalványok rendszeresítése“ tárgyában a P. R. 
T, 1924. évi 8. számában közölt 2.556 sz. ren
delet 5. pontjában foglaltak kapcsán felhívom 
a hivatalokat, hogy a kifizetésre odautalt, de az 
érvényességi időn belül bármely okból ki nem 
fizetett postatakarékpénztári fizetési utalványo
kat a kifizető postahivatalok az érvényességi 
idő lejárta után a címzettől a kézbesítő hivatal 
útján igyekezzenek visszaszerezni és azokat je
lentés kíséretében a postatakarékpénztárhoz 
terjesszék fel. Ha e takarékutalványokat a cím
zettként szereplő betevőktől nem sikerülne visz- 
szaszerezni, erről a postatakarékpénztárnak je
lentést kell tenni.

E rendeletemet a postahivatalok az előlidé
zett P. R. T. rendelkezésénél jegyezzék elő.

Brfdapest, 1934. évi március hó 9-én.

Változás a pénzügyi bélyegeknél.
107.908/4.

A pénzügyminisztériumtól szerzett előzetes 
értesülés szerint a pénzügyi bélyegek egy részé

nél 1934. évi április hó 1-től jelentős változások 
állanak be.

Nevezetesen a jelenlegi 75 és 80 filléres, 
továbbá az 1.50, 3.— és 4.— pengő értékű ok
irati illeték bélyegeket a forgalomból véglege
sen kivonják; az 1.—, 2.—, 5.—, 10.—, 20.— és
50.— pengő értékű okirati bélyegek pedig új 
színben kerülnek kibocsátásra.

A törvénykezési illetékbélyegeknél a 75 fil
léres és 1.50 pengő értékű bélyegeket szintén 
véglegesen kivonják a forgalomból, míg az 1.-—,
2.—, 5.—, 10.— és 20.— pengős bélyegek pedig 
új színben kerülnek kibocsátásra.

A forgalmi adóbélyegeknél a 40 és 60 fillé
res értékű bélyegeket vonják ki a forgalomból, 
míg az 1.—, 2.— és 5.— pengő értékű forgalmi 
bélyegek szintén új színben kerülnek kibocsá
tásra.

A hivatalok március utolsó napján az ösz- 
szes pénzügyi bélyegkészleteket vizsgálják felül 
(a kézipénztáraknál, postaügynökségeknél, ér
tékcikkárusoknál stb. is), a fentiek szerint ki
vont bélyegeket nemkülönben azokat a bélye
geket, amelyeknél az előadottak szerint a szín 
változik, vonják be, cseréljék át forgalomképes 
értékekre, gyűjtsék egybe és bizonylat ellenbi
zonylattal május 1 15 között szolgáltassák be
a m. kir. posta értékcikkraktárának a P. R. 1
1933. évi 10. számában közölt 74.299/4. sz. ren
delet 6. pontjában közölt alakiságok betartásá
val. Sem a forgalomból kivont bélyegeket, sem
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azokat, amelyeknél a szín változik, április 1-e 
utpi árusítani nem szabad.

A színváltozás miatt beszolgáltatandó bé 
lyegek pótlására a hivatalok azonnal küldjenek 
pénzügyi külön értékcikkrendelést az értékcikk
raktárnak. A rendelést március 20-ig feltétlenül 
postára kell adni.

Az április hónapra összeállítandó rendes 
pénzügyi értékcikkrendelésben a hivatalok a 
változás alá eső bélyegekből már ne rendelje
nek. Ha pedig a rendes rendelésüket már el
küldték volna az abban esetleg kert, a fentiek 
szerint változás alá eső bélyegeket, az értók- 
cikkraktár a rendes rendelésből törli.

Anyagi károsodásuk megelőzése érdekében 
újból felhívom a hivatalokat, hogy pénzügyi bé- 
.lyegkészletüket gondosan vizsgálják felül.

Budapest, 1934. évi március hó 15-én.

A Postakezelési Utasítás 1. sz. Pótlékának ki
adása.
108.414/4.

Az 1934. évi január hó 1-én életbelépett 
Postakezelési Utasítás szövegének időközi vál- j 
tozásáról és a nyomtatás során becsúszott saj
tóhibákról összeállított 1. számú Pótlékot külön 
lenyomatban a hivataloknak szétküldetem.

Felhívom a hivatalok figyelmét arra, hogy 
az 1. sz. Pótlékban közölt változásokat az A. 2. 
és A. 3. Szabályzatban haladéktalanul vezessék 
keresztül és ennek megtörténtét a II. kötet vé
gén levő előjegyzésben tartsák nyilván.

A Pótlékot a m. kir. posta tudakozó irodá
jának külföldi hírlaposztálya útján csakis a hi
vatalos használatra adott példányokhoz küldet
tem meg. A magáncélra vásárolt példányok he
lyesbítéséhez szükséges példányokat a hivata
lok a külföldi hírlaposztálytól szolgálati levele
zőlapon díjmentesen igényeljék. A Pótlékokat a 
Postakezelési Utasítás megrendelőinek díjmen
tesen kell rendelkezésükre bocsátani.

A Pótlékban közölt fontosabb kezelési vál
tozások a következők:

1. Az érkezett rovatlapokat, átadójegyzé
keket, óraleveleket, közvetítő bárcákat az ér
kező posták sorrendjében naponként, baloldali 
felső sarkukon összefűzve kell megőrizni. (11.
§• 6. p.).

2. A rovatoló a pénzeszsákban vagy levél

zsákban való továbbításra szánt zsákcsomagok 
átvételét a raktáros egyenlegében aláírással is
meri el. (12. §. 4. p.).

3. A hivatalvezető ellenőrzés céljára zöld 
tinta mellett, szükség esetében zöldszínű tinta
ceruzát is használhat (13. §. 3. p.). Erre a célra az 
anyagraktár 11. szám alatt zöldszínű másolóce
ruzát tart raktáron, amely egyéb irodaszerek 
módjára bizonylatpárral rendelhető. Egységára: 
27 fillér.

4. A kifizetett utalványokról készített napi 
leszámolás helyességét havonként legalább há
romszor kell a hivatalvezetőnek ellenőriznie 
(13. §. 14. p.).

■5. A borítékban a postahivatalokhoz jutta
tott, szállításból kizárt levélpostai küldeménye
ket lebélyegzés nélkül díjköteles levélben vissza 
kell küldeni a feladónak. (16. §. 9/a. p.).

6. A levélszekrényben nyitva talált leve
lek borítékának hátoldalára „Nyitva találtam ‘ 
feljegyzést kell írni kézjegy- és keletbélyegzőle
nyomat alkalmazásával (23. §. 2. p.).

7. A külföldre címzett, hiányosan bérmen
tesített levélről vagy levelezőlapról a feladónak 
küldött értesítést csupán a hiányzó díjjal sza
bad megterhelni; az értesítésre használt szolgá
lati levelezőlap díjával nem (32. §. 16. p. 5. bek.).

8. A pályaudvari átadást-átvételt a hivatal- 
vezető, — tehát a postamester is — legalább ha
vonként kétszer köteles ellenőrizni (55. §. 5. p.).

9. A belföldi rovatlapokra jövőben nem kell 
felírni az indítóhivatal nevét és a zárlat indítá
sának keltét; továbbá csak az I. és II. részben 
kell „üres“ szó bejegyzésével jelezni azt, hogy 
rovatolni való anyag nincs (60. §. 2. p. utolsó 
bek.).

10. Az állandó közvetítőjegyzékkel szállí
tott levélzárlatokhoz tartozó rovatlap VI. részé
ben a „káj“ rövidítést kiírni nem kell (64. §. 
5. p.).

11. A pénzeszsákban, illetőleg levélzsákban 
érkezett zsákcsomagok átvételét a raktárosnak 
a rovatlap IV. részében el kell ismernie (77. §. 
13/a. p.).

13. A csomagok átvevőkönyvét kincstári 
hivataloknál nem tisztviselők, hanem általábán 
altisztek vezetik (78. §. 3. p. 3. bek.).

13. A sérült levélzárlatok kezelése válto
zott a szerint, amint a zárlatban hiány van vagy 
nincs (81. §. 11—12. p.).

14. A fiókbérlők címére érkező ajánlott kül
deményeket csak akkor kell a 174. sz. ajánlási 
kézbesítőkönyvben nyilvántartani, ha részükre
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rendszeresen érkezik több ajánlott küldemény 
(88. §. 8. p.).

15. Az ajánlott küldemények kézbesítő
könyvét postamesteri hivatalok is nem havon
ként, hanem betelésig vezetik (88. §. 8. p. utolsó 
bek.).

16. Csomagoknál 100 g-n felüli súlyeltérést 
kell jelentékenynek venni (89. §. 3. p. 2. bek.).

17. A kézbesítők a kézbesítőíven az anyag 
átvételét az átvétel idejének óra, perc szerinti 
kiírásával és névaláírásukkal kötelesek elis
merni (100. §. 10/a. p.).

18. Illetmény, nyug- és rokkantellátási pos
tautalványok érkezéséről a postamesteri hivata
lok jövőben a belterületen az „Értesítőszel
vény“ kézbesítésével értesítik a címzettet; de a 
postatakarékpénztári nyugellátási fizetési utal
ványokról továbbra is „Értesítő és elismervényt“ 
kell kiállítani a belterületi címzett részére is. 
(102. §. 5. p. 3. bek.). '

19. A községi zárostáskához tartozó nyil
vántartást nem havi füzet alakjában, hanem 
betelésig kell vezetni (110. §. 4. p. 2. bek.).

20. A katonai alakulatok átvevőkönyvébe a 
közönséges küldeményeket nem kell beírni (116. 
§• 3- p.).

Budapest, 1934. évi március hó 14-én.

A postával továbbküldendő táviratokért járó 
díjak.

107.727/5.
Esetleges kétségek eloszlatása céljából köz

löm, hogy a postával továbbküldendő távira
tokért a következő pótdíjakat kell beszedni:

a) Belföldön kézbesítendő táviratokért:
— Poste =  megjelölésnél pótdíj nem, jár;
=  PR = díja 45 fillér;
=  PAV =  díja a közönséges levél légi szállí

tásáért járó pótdíj;
=  PR =  PAV =  díja 45 fillér és a közönsé

ges levél légi szállításáért járó pótdíj.
b) Külföldön kézbesítendő táviratokért:
Ha a külföldre szóló =  Poste = , =  PR = ,

=  PAV =  vagy =  PR ==, == PAV =  megje
lölésű táviratot az utolsó táviróhivatal saját or
szágának területén fekvő postahivatalhoz küldi 
tovább, ugyanazok, a pótdíjak járnak, mint a 
belföldön kézbesítendő táviratoknál.

Ha azonban a külföldre szóló ilyen távira

tot az utolsó táviróhivatalnak kivételes esetek
ben más országba kell postával továbbküldenie, 
a távirat feladójának a következő pótdíjakat 
kell fizetnie:
=  Poste =  megjelölésnél 45 fillért;
=  PR =  megjelölésnél 90 fillért; •
- -  PAV =  megjelölésnél 45 fillért és a közön

séges levél légi szállításáért járó pótdíjat; 
=  PR = , =  PAV =  megjelölésnél 90 fillért és 

a közönséges levél légi szállításáért járó 
pótdíjat.
A hivatalok e rendelet számát a P. R. T. 

1933. évi 51. számában megjelent 107.475/5. sz. 
rendelet 42. a) és b) pontjainál jegyezzék elő. 
A Táviró-Díjszabás javítása iránt külön intéz
kedtem.

A hivatalok ezzel az alkalommal a 107.475/5. 
számú rendelet 20. b) pontjának szövegében a 
„ha pedig . . . .  kiegészített neve“ részt is tö
röljék és helyébe a következőket írják: „vagy 
bármily más megjelöléssel kiegészített neve, ha 
ez a helynév a hivatalos névjegyzékekben még 
nem volna közzétéve.“

Budapest, 1934. évi március hó 15-én.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
107.020/5.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás-ban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

A 11. oldalon lévő Jegyzékben III. Ameri
kánál Bermuda és Hawai-szigetek-hez írják 
első helyre: „Bahama-“.

A 15. oldalon Baleári-szigeteknél a harma
dik bekezdésben a forgalmi időt 9—14, 16—19, 
20—21-ről 9—14, 16—22-re javítsák.

A 16. oldalon Bulgáriánál a második bekez
désben a forgalomban résztvevő bulgár közpon
tok közé Kroumovo gare elé írják be: Kirdjali.

A 21. oldalon Észtországnál az első bekez
désben: „Bérelt beszélgetés: csak a gyengefor
galmú órákban folytatható“ helyett írják: „Bé
relt beszélgetés: úgy az erős, mint a gyengefor
galmú órákban folytatható“.

A 42. oldalon Törökországnál a második 
bekezdésben a forgalomban résztvevő hivatalok 
közé Edirne (Drinápoly) után írják be: Hereke.

A 45. oldalon Észak- és Középamerikánál a 
Bermuda és Hawai szigetekre vonatkozó összes 
adatokat töröljék és helyébe ragasszák be a csa
tolt 1. sz. fedőlapot.
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A z 50. oldalon a díjtáblázat alatti első be
kezdést töröljék és helyébe ragasszák be a csa
tolt 2. sz. fedőlapot.

A z 51. oldalon Brazíliánál a negyedik be
kezdést töröljék s helyébe ragasszák be a csa
tolt 3. sz. fedőlapot.

A z 54. oldalon. V. Ausztráliánál, Ausztrá
liai Államszövetség alá új címként írják be: 
„Hawai (Hawai-Sandwich) szigetek lásd Észak- 
és Középamerikánál (45. oldal).

A z 55. oldalon VI. Oceángőzösöknél az első 
bekezdés második sorában Conte di Savoia u'tán 
írják be: Conte Verde, Aquitania, Berengaria, 
Caledonia. Ugyanebben a sorban töröljék: Le
viathan.

LIgyanitt a második és harmadik bekezdés 
első sorában Conte di Savoia után szúrják be: 
Conte Verde. A negyedik bekezdés első sorá
ban Empress of Britain elé szúrják be: Aquita
nia, Berengaria, Caledonia. Ugyanebben a sor
ban töröljék: Leviathan.

Budapest, 1934. évi március hó 12-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.
107.901/3.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
rendezésében tartandó Országos Mezőgazda- 
sági Kiállítás és Vásár idejére és helyén (X. kér., 
Pongrác-úti állami tenyészállatvásártelepen) 
folyó évi március hó 20-tól 30-ig naponta 8 órá
tól egyfolytában 19 óráig működő posta-távbe
szélő hivatali kirendeltség lép életbe.

A kirendeltség bárhová szóló levélpostai 
(közönséges és ajánlott) küldemények felvéte
lével és kézbesítésével, postautalványok, csek
kek, értéklevelek, csomagok, utánvételes postai 
küldemények, postai megbízások és táviratok 
felvételével, helvi és helyközi (interurbán) táv- 
beszélgetések lebonyolításával, postatakarék
pénztári közvetítő szolgálattal, valamint postai 
és pénzügyi bélyegek és értékcikkek árusításá
val bízatott meg.

A vásár területén működő postahivatalnál 
feladásra kerülő belföldre szóló táviratok után 
20%, az onnan kezdeményezett belföldi távol
sági beszélgetések után pedig ugyancsak 20% 
díjkedvezményt engedélyezek.

Az igazolvánnyal ellátott sajtótudósítók 
hírlaptávirataikat 50%-os díjkedvezménnyel ad
hatják f$l,

A kirendeltség a budapesti 72. sz. postahi
vatal ellenőrzése alá tartozik. Ellenőrző száma 
7 f., távbeszélő állomásának száma 44—6—47.

Budapest, 1934. évi március hó 12-én.

Postaügynökségnek postahivatallá átalakítása.
107.949/3.

Rákosannatelep postaügynökség változat
lan forgalmi körrel IV. oszt. postahivatallá ala
kíttatott át. A hivatal ellenőrzőszáma: 365.

Ehhezképest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában a 83. oldalon Rákosannatelep
nél az első hasábba beírandó „365“, a negyedik 
hasábban „ü (E. h. Cinkota)“ törlendő, a 131. 
oldalon a 365. számnál beírandó „Rákosannate
lep“. A helységnévtárban Rákosannatelepnél 
(455. 1.) is i E. h. Cinkota törlendő s he
lyette jelzés írandó. Az irányítási füzet
133. oldalán Rákosannatelepnél a második ha
sábban „Ü.“ helyett „IV.“ írandó, a hetedik ha
sábban pedig „E. h. Cinkota“ törlendő.

Budapest, 1934. évi március hó 14-én.

Uj postaügynökség megnyitása.
108.083/3.

Vése községben (Somogy vármegye) új 
postaügynökség lépett életbe. Az ügynökség el
lenőrző hivatala Böhönye, díj négyszögszám a: 
678. Forgalmi körébe Vése község és a hozzá
tartozó Lencipuszta tartozik.

Ehhezképest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában a 107. oldalon Vése neve mel
lől a * jel, „k.“ jelzés, törlendő s beírandó ,,ü. 
(E. h. Böhönye“). A helységnévtár 346. oldalán 
Lencipusztánál beírandó u. p. Vése az 571. ol
dalon pedig Vesénél * jelzés törlendő és
beírandó ^  E. h. Böhönye, „u. p. és“ sza
vak törlendők. Az irányítási füzetben a 177. ol
dalon Vértesszöllős után beírandó: „Vése, Ü„ 
Somogy, P„ Somogyszob-Balatonszentgyörgv, 
E. h. Böhönye.“

Budapest, 1934. évi március hó 14-én.

Postahivatal nevének megváltoztatása.
107.748/3.

Csanakfalu, Csanakhegy és Ménfő közsé- 
í geknek Ménfőcsanak néven történt egyesítésé-
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Bahama?, Bermuda? (B erm u d es) és H avai?  (H avai?
S zánd  w ic h ) szigetek .

A forgalomban az összes magyar távbeszélőközpontok résztvesznek,
A beszélgetési díjak a következők:
Bahama szigetekkel (beszélgetéseket egyelőre csak Nassau-val lehet folytatni) való for

galomban a háromperces beszélgetés díja 228 P 20 fillér; minden további percért 76 P 10 fil
lér fizetendő. Az értesítési díj 31 P 30 fillér. Beszélgetések 15.00—23.00 óra közt válthatók 
greenwichi időszámítás szerint. A beszélgetések bejelentésénél a hívott előfizető távbeszélő 
előfizetői számán kívül annak teljes nevét és címét is meg kell nevezni.

Bermuda szigetekkel (Hamilton, St. Georges, Tuckertown, Somerset távbeszélő köz
pontokkal) való forgalomban a háromperces beszélgetés díja 226 P 80 fillér: minden további 
percért 75 P 60 fillér fizetendő. Az értesítési díj (report charge) 30 P 80 fillér. Beszélgetések
14—2 óra közt válthatók greenwichi időszámítás szerint.

Hawai (Sandwich) szigetekkel való forgalomban:
I. zóna. Honolulu és Oahu sziget távbeszélő központjai. A háromperces beszélgetés 

díja 277 P 20 fillér; minden további percért 92 P 40 fillér fizetendő.
II. zóna. Hawai, Kauai és Maui szigetek távbeszélő központjai. A háromperces beszél

getés díja 294 P; minden további percért 98 P fizetendő.
Az értesítési díj mindkét hawai zónánál 36 P 40 fillér. Beszélgetések 18.30—2.30 óra 

közt válthatók greenwichi időszámítás szerint.
A beszélgetések lebonyolításánál úgy a Bahama-, mint a Bermuda- és Hawai-szi- 

geteknél ugyanazok a szabályok vannak érvényben, mint az Egyesült-Államokkal való távbe
szélőforgalomban.

2. sz. fedőlap a P, R. T. 1934. évi 11. számához.

Beszélgetések via Berlin egyes viszonylatokban 13 és 20 óra közt (középeurópai idő), 
más viszonylatokban 16 és 19.30 óra közt folytathatók. A beszélgetési díj minden időben 
ugyanaz. A 13—20 órák közti időben Transradio International, Compania Telegrafico — Te
lefonica del Plata. Telegrafico Telefonica National, Compania Argentina de Telefonos és 
Compania International de Telefonos társaságok hivatalaival, a 16—19.30 órák közti időben 
nedig a Compania International de Radio társaság hivatalaival lehet beszélni. Limával via Ber
lin beszélgetések kizárólag köznapokon 15.30—17.30 óra közt, Bogotával 19.30—21.30 óra közt 
folytathatók közéneurópai idő szerint. Via Paris beszélgetések Limával 14.30—15 óra közt, 
Argentína, Chile és Uruguay központjaival 14—20.30 óra közt folytathatók greenwichi idő
számítás szerint. Bogotával via Paris beszélgetés egvelőne nem folytatható. Erre vonatkozó
lag esetről-esetre a budapesti távbeszélőközpont ad felvilágosítást.

3. sz. fedőlap a P. R. T. 1934. évi 11. számához.

Rio de Janeiro, Sao Paolo és Santos városokon kívül a forgalomba bevont fontosabb bra
zíliai városok a következők: Avaré, Bauru, Campos, Correas, Cravinhos, Entre Rios, Guaran- 
tan, Ibaté, Jardinopolis, Jundiai, Lins, Louveira, Mococa, Moreira Cesar, Nictheroy, Petro- 
polis, Pindamonhangaba, Pirajui, Rezende, Ribeirao Preto, Rocinha, Sao Carlos, Tatui, The- 
rezopolis, Tibirica, Vassouras, Barbacena, Bello Horizonte, Cataguazes, Gauxupé, Muzam- 
binho, Porto Novo, Rio Branco, Verginha, Campinas (Sao Paolo).
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vei kapcsolatban a ménfői postahivatal nevét 
„Ménfőcsanak“ névre változtatom meg.

Ehhezképest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában a 62. oldalon, továbbá a 117. 
oldalon a 497., a 147. oldalon pedig a 6.374. 
számnál Ménfő helyett Ménfőcsanak Írandó. A 
helységnévtárban Csanakfalunál (155. 1.) be
írandó: „Csanakhegy és Ménfő községgel Mén
főcsanak néven egyesült“, Csanakhegynél (156.
1.) hogy: „Csanakfaluval és Ménfővel Ménfőcsa
nak néven egyesült“ és végül Ménfőnél: „Csa
nakfaluval és Csanakhegy községgel Ménfőcsa
nak néven egyesült“. Az irányítási füzet 97. ol
dalán Ménfő helyett Ménfőcsanak írandó.

Budapest, 1934. évi március hó 14-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

108.045/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1934. évi március hó 10-én kelt B.
I. 3.223/1934./2. számú végzésével Budapesten a 
Viktória nyomdában előállított Márhofer István 
felelős kiadó kiadásában megjelent „Magyaror
szág dolgozó és munkanélküli munkásaihoz“ c.
1934. évi március hó 10. napján megjelent (ki
adott) röpirat lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi március hó 13-án.
II.

108.046/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1934. évi március hó 10-én kelt B.
I. 3.222/1934. számú végzésével Budapesten a 
Viktória nyomdában előállított, Weintraub Pál 
felelős szerkesztő és kiadó kiadásában megje
lent „Ellenzéki textilmunkás“ című időszaki lap
II. évf. 2. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi március hó 12-én.
III.

108.070/2.
A debreceni kir. törvényszék vizsgáló- 

bírája 1934. évi március hó 6-án kelt B.

7.258/6/1933. számú végzésével a „Mész az ut
cán“ című könyv lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a debreceni kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi március hó 12-én.

IV.
• 108.504/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi március hó 13-án kelt B. I. 
3.342/1/1934. számú végzésével a Budapesten is
meretlen nyomdában előállított Üj Közvéle
mény című nem időszaki sajtótermék 1934. évi 
március hó 13. napján Vukov Lukács orgá
numaként Szilágyi Sándor társszerkesztésében 
impressum nélkül megjelent számának lefog
lalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir, 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi március hó 16-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
107.654/2.

Varjassy Lajos szerzői névvel feltüntetett 
és Párizsban a Jouve et Comp. kiadásában meg
jelent „Revolution Bolchevisme Réaction“ című 
könyvtől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a könyvet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi március hó 10-én.

Forgalomköri változások.
106.760/3.

Alsómándpuszta Szentgyörgyvár (95. 
1.) u. p. és U. t. Zalacsány.

Alsópáhoki szöllőhegy Alsópáhok (96.
1.) u. p. és u. t. alsópáhok.

Alsópataj (Patajpuszta része (96. 1.) helye
sen „Alsópalaj“) Palapuszta része.

Bácspuszta ^  Díszei (108. 1.) u. p. és u. t. 
Díszei.

Bagotapuszla O  Újudvar (109. 1.) u. p. Pa
lin u. t. Újudvar.

Balaskópuszta O  Nagybajom (112. 1.) u. p.
, Jákó u. t. Nagybajom.
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Bazaltbányatelep 63 Kispáti (124. 1.) u. p. 
u. t. Nemesgulács.

Benczepuszta 63 Majsamiklósvár (130. 1.) 
u. p. Nagykónyi u. t. Értény.

Bize 63 önálló (136. 1.) u. p. u. t. Meszteg-
nyő.

Bocska (137. 1.) ü. p. Magyarszerdahely u.
t. Újudvar pályaudvar.

Boncodfölde (141. 1.) u. p. u. t. Alsóbagod. 
Börönd (146. 1.) u. p. Alsóbagod. 
Börzönypuszta O Söjtör (146. 1.) helyesen 

„Börzönpuszta“.
Bugerháztanya (Háromház) O Libic-kozma 

(148. 1.) u. p. Pusztakovácsi u. t. Mesztegnyő.
Cigány tanya 63 Majs (152. 1.) u. p. u'. t.

Majs.
Cigánytelep 63 Sávoly (152. 1.) u. p. u. t. 

Somogysámson.
Csalipuszta 63 Révfalu (155. 1.) u. p. u. t. 

Drávátok.
Csernyéd 63 Hőgyész (163. 1.) u. p. u. t.

Regöly.
Drávapalkonva (184. 1.) u. p. u. t. Kovács- 

hida.
Drávaszerdahely (184. 1.) u. p., u. t. Kovács- 

hida.
Eledényi szöllőhegy 63 Értény (190. 1.) u'. 

p. u. t. Értény.
Eperjes 63 Old (192. 1.) u. p. Egyházasha- 

raszti u. t. Siklós.
Földes 63 Nagydorog (217. 1.) u. p. Paks

u. t. Györköny.
Gelsesziget (226. 1.) u. p. Gelse, u. t. Új

udvar.
Góla vasútállomás 63 Berzence (229. 1.) u. 

p. Gyékényes 2.
Gyékényes hegy 63 Gyékényes (235. 1.) u. 

p. és u. t. Gyékényes 2.
Gyepsi major O Nagygörbö (235. 1.) u. p. 

Kisgörbő, u. t. Mihályfa.
Hosszúrét 63 Szárazd (262. 1.) u. p., u. t. 

Regöly.
Ivánbattyán 63 Kiskassa (271. 1.) u. p., u. 

t. Üjpetre.
Káptalantóti (286. 1.) u. p., u. t. Nemesgu

lács.
Károlymajor 63 Majsamiklósvár (289. 1.) u. 

p., u. t. Pincehely.
Keletikápolnáshegy 63 Visnye (293. 1.) n. 

p. Hedrehely és u1. t. Hencse-Hedrehely.
Kérpuszta O Karád (298. 1.) u. p., u. t. Kis- 

bárapáti.

Kerülőpuszta 63 Újudvar (298 1.) u. p. Pa
lin és u. t. Újudvar.

Keszi n  Majsamiklósvár (299. 1.) u. p., u.
t. Magyarkeszi.

Kisapáti (302. 1.) u. p., u1. t. Nemesgulács. 
Kisalbertpuszta 63 Várda (302. 1.) u. p.

Várda, u. t. Somogyjád.
Kiskozári újhegy 63 Kozármisleny (309. 1.)

u. p. Pécs 7., u. t. Üszög.
Kliesmalom 63 Himesháza (320. 1.) u. p. és 

u. t. Himesháza.
Korpavár (326. 1.) u. p. Palin, u. t. Újudvar. 
Középgyóta 63 Bárdudvarnok (333. 1.) u. 

p. és u. t. Lipótfa.
Lábdipuszta C> Nemestördemic (340. 1.) u. 

p. és u. t. Badacsonylábdihegy.
Lanka O* Old (342. 1.) u. p. Egyházasha- 

raszti u. t. Püspökbóly.
Lippó (349. 1.) u. t. Bezedek. 
Magyarszentmiklós (357. 1.) u. p. Magyar

szerdahely, u. t. Újudvar.
Máriamajor 63 Gerjen (362. 1.) u. p., u.

t. Dunaszentgyörgy.
Nagytormás 63 Felsőnána (399. 1.) u. p. 

Zomba, u. t. Kéty.
Nagy völgy O  Galambok (400. 1.) u. p. 

Miháld, u. t. Komárváros.
Nemerő 63 Nagyhajmás (401. 1.) u. p. és

u. t. Mágocs.
Nemesboldogasszonyfa (401. 1.) u. p. és u.

t. Alsópáhok.
Nemesszier (403. 1.) u. p. és u*. í. Szent- 

péterur.
Nyugoti kápolnáshegy 63 Visnye (412. 1.)

u. p. Hedrehely, u. t. Hencse-Hedrehely.
Óbornak 63 Eszteregnye (412. 1.) u. p. 

Eszteregnye u. t. Hosszúvölgy.
Old (414. 1.) u. p. Egyházasharaszti u. t. 

Püspökboly.
öcsény szöllőhegy 63 Ocsény (419. 1.) u. 

p. és u. t. öcsény.
Patacspuszta 63 Szigliget (431. 1.) u. p.

Szigliget, ií. t. Nemestördemic.
Patihidpuszta O  Varászló (431. 1.) u. p. 

Nemesdéd, u. t. Nemesvid.
Ságpuszta 63 Liszó (466. 1.) u. p. Somogy- 

szentmiklós, u t. Nagykanizsa 1.
Sárimajor (Bácspuszta része) 63 Díszei 

(471. 1.) u. p. és u. t. Díszei.
Somodor (480. 1.) u. p. Magyaratád, u. t. 

Somodor-Somogyaszaló.
Sumonypuszta 63 Sumony (486. 1.) u. p. Su- 

mony, u. t. Magyarszentiván.
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Sütvényi ménesmajor O Üjdombóvár (487.
1.) u. p. és u. t. Kurd.

Szarvasd ^  Üjdombóvár (494. 1.) u. p. és 
u. t. Nagykonda.

Szentgyörgyvár önálló (502. 1.) u. p. és 
u. t. Alsópáhok.

Szentgyörgyvári szöllőhegy Szent
györgyvár (503. 1.) u. p. és u. t. Alsópáhok.

Sziicstanya (Bácspuszta része) O Diszel 
(519. 1.) u. p. és u. t. Diszel.

Üjaladár ^  Fürgéd (547. 1.) ír. p. és u. t. 
Felsőnyék.

Újhegy é'* Visnye (549. 1.) u. p. Hedrehely, 
u. t. Hencse-Hedrehely.

Újtelep n  Zalavég (554. 1.) u. p. Zalabér u.
t. Bajtavár.

Vadászmajor ^  Simonmajor (558. 1.) u. p. 
Simonmajor, u. t. Szedres.

Vágót ^  Mánia (559. 1.) u. p. Mánia, u. t. 
Magyarszék.

Várong (563. 1.) u. p. és u. t. Nak. 
Vörösakol O Szentgáloskér (577. 1.) u. p. 

és u‘. t. Mernye.
Zöcsketelep O Szulimán (585. 1.) u. p. és

u. t. Szentlászló.
Budapest, 1934. évi március hó 9-én.

Sajtóhiba helyesbítés.
ad 105.617/5.

A P. R. T. 1934. évi 10. számában megjelent 
105.617/5. sz. „Változások a Táviró-Díjszabás- 
ban“ című rendelet 45. oldalon levő jobboldali 
hasábja negyedik bekezdésének (A 43. oldalon 
stb. . . .) tizedik sorában „Puysegur . .“ szó 
után írják be: „Point..“ szót. Az ezt követő 
mondat kezdetét a következőképen helyesbít
sék: „Az 3) jegyzet szövegéhez . . . .“ 

Budapest, 1934. évi március hó 13-án.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
közgyűlési határozatai.

I.
Az alapszabály egyes rendelkezéseinek módosí

tása és kiegészítése:
A m. kir. posta betegségi biztosító intézeté

nek az 1933. évi december hó 17-én tartott IX. 
rendes közgyűlése az intézeti alapszabály egyes 
rendelkezéseinek módosítását, illetőleg kiegészí
tését határozta el.

A módosító határozatokat a m. kir. belügy
miniszter úr az 1934. évi február hó 21-én kelt 
280.311/1934. XVII. sz. rendeletével a m. kir. ke
reskedelemügyi miniszter úrral egyetértve, az 
alábbiak szerint hagyta jóvá:

1. Az alapszabály 3. §-ának utolsó bekez
dése a következő rendelkezéssel egészíttetett ki:

„Azt a kereső foglalkozást, mellyel a biz
tosítási kötelezettség szünetelése jár, úgyszintén 
az ily foglalkozás megszűnését 30 nap alatt az 
intézetnek be kell jelenteni. (7. §.) A bejelentés 
elmulasztása vagy késedelmes teljesítése folytán 
az intézet részéről a tagság szünetelésének tar
tama alatt netán nyújtott segélyeket, illetőleg 
azok értékét a segélyezett az intézetnek meg
téríteni köteles.“

2. Az alapszabály 7. §-ának 1. bekezdése a 
következő rendelkezéssel egészíttetett ki:

„A betegségi biztosítási kötelezettség szü
netelésével járó kereseti foglalkozás késedelmes 
bejelentése vagy bejelentésének elmulasztása 
folytán a tagság szünetelésének ideje alatt is fi
zetett járulékokat az intézet nem téríti vissza.“

„Az intézet a betegségi biztosítási járulékot 
a tagsági jog újbóli megnyíltától kezdve igényel- 

j heti.“
I 3. Az alapszabály 7. §-a, 2. bekezdésének 

utolsó mondata töröltetett.
4. Az alapszabály 8. §-a, 2. bekezdésként 

a következő rendelkezéssel egészíttetett ki:
„A pót járulékot a tagság szünetelése alatt 

is ki kell róni. Ebben az esetben a pótjárulék 
annak az összegnek kétszereséig terjedhet, ame
lyet a tag járulék címén fizetne, ha a betegségi 
biztosítási kötelezettsége nem szünetelne.“

5. Az alapszabály 10. §-a, utolsó bekezdés
ként a következő rendelkezéssel egészíttetett 
ki:

„A táppénzre igényjogosult tag a kereső
képtelenséggel járó és három napot meghaladó 
betegségét az intézetnek, illetőleg az intézeti 
orvosnak legkésőbben a táppénzre igényjogo
sultság napjától számított négy napon belül be
jelenteni köteles. Vétkes mulasztásból származó 
késedelmes bejelentés esetében az intézet a be
jelentést megelőző időre járó táppénz fizetését 
megtagadhatja.“

6. Az alapszabály 12. §-ának 1. bekezdése a 
következő rendelkezéssel egészíttetett ki:

„A 6. §. 3. és 4 pontjában felsorolt tagok
nál azonban a táppénz napi összege nem lehet
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nagyobb, mint a legutoljára élvezett tényleges 
illetményeknek egy napra eső része.“

7. és 8. Az alapszabály 13. §-a a következő 
rendelkezésekkel egészíttetett ki:

„Mint családtag betegség esetére segélye
zésre nem igényjogosult az, aki biztosításra kö
telezett vagy önként biztosított, úgyszintén az 
sem, akinek tartása szempontjából számottevő 
saját keresete van.“

„A 2. §. 3. pontja alapján betegségi bizto
sításra kötelezett árvák csak a családtagok ja
vára megállapított segélyezésben részesülnek.“

9. Az alapszabály 14. §-a a következő ren
delkezéssel egészíttetett ki:

„A tagok és igényjogosult családtagjaik 
szakorvosi gyógykezelését általában az intézet 
szakorvosai látják el. A z intézeti szakorvost az 
igényjogosult a kezelőorvos javaslata alapján 
veheti igénybe. Nem intézeti szakorvost a ke
zelőorvos javaslata alapján csak ott lehet igény- 
bevenni, ahol az intézetnek megfelelő szakor
vosa nincs és csakis az intézet előzetes engedé
lyével. A nem intézeti szakorvos igénybevételé
ből felmerült költségek megtérítése tekinteté
ben e §. második bekezdésében foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni. A z  intézet előzetes en
gedélye nélkül igénybevett nem intézeti szak
orvosi gyógykezelés költsége sürgős szükség 
esetét kivéve, az intézetet nem terheli.“

„A járó beteg az orvost a rendelésre kije
lölt helyen és időben köteles felkeresni, a fekvő 
beteg pedig maga gondoskodik arról, hogy 'az 
orvos öt a lakásán felkeresse. Nem intézeti or
vos látogatásával kapcsolatban felmerült fuvar- 
költség — igazolt sürgős szükség esetét kivéve 
az intézetet nem terheli.“

10. Az alapszabály 16. §-a 1. bekezdésének 
második mondata a következő szöveggel helyet- 

. tesíttetett:
„Ha azonban a tag által a gyógyászati se

gédeszköz beszerzési árának egyharmada fejé
ben fizetendő összeg 30 P vagy ezt meghaladja, 
a tag csak 30 P-t fizet, a különbözet pedig az 
intézetet terheli.

11. Az alapszabály 16. §-a 3. bekezdésének 
első mondata a következő szöveggel helyette- 
síttetett:

„A tagok vényfüzettel láttatiiak el és csakis 
a vényfüzetbe beírt vény alapján szerezhetik 
meg a gyógyszereket.

A vényfüzetbe csak a tag intézeti orvosa, 
továbbá intézeti kórházi és szakorvos írhat 
vényt. E szabály alól kivételnek csak ott van !

helye, ahol az intézetnek orvosa nincs. Indo
kolt esetben, azoknak a tagoknak kérelmére, 
akiknek régebb idő óta van háziorvosuk, az in
tézet megengedheti, hogy a vényfüzetbe az ér
vényes szabályok szerint a tag részéről rendsze
resen díjazott nem intézeti háziorvos írhassa be a 
gyógyszert. Ebben az esetben azonban a tagnak

a szakorvosokat kivéve — az intézeti orvos 
igénybevételéről le kell mondani s a nem inté
zeti háziorvos gyógyszerrendeléseiért az anyagi 
felelősséget is a tag viseli. Az adott engedélyt 
az intézet bármikor indokolás nélkül visszavon
hatja.“

12. Az alapszabály 17. §-ának 2. bekezdése 
a következő rendelkezéssel egészíttetett ki:

„A gyógyfürdőbe beutalt beteg szállítási 
költségét az intézet nem viseli.“

13. Az alapszabály 17. §. 3. bekezdésének 
első mondata a következő szöveggel helyettesít- 
tetett:

„Ha a biztosított nem az intézet részéről ki
jelölt, hanem más gyógyfürdőt vesz igénybe, en
nek költségét az intézet megtéríteni nem tarto
zik.“

,14. Az alapszabály 20. §-ának 2. bekezdése a 
következő rendelkezéssel egészíttetett ki:

„Ugyanilyen elbírálás alá esik a táppénzre 
igényjogosult tag keresetképtelenségének a 10. 
§-ban megkívánt bejelentési kötelezettségének 
elmulasztása is.“

15. Az alapszabály 22. §. 2. bekezdésében 
„ily“ szó „oly“ szóval, a 3 bekezdés utolsó mon
data pedig az alábbi szöveggel helyettesíttetett:

„Ez az igény nem áll fenn azonban abban az 
esetben, ha a tag időközben az 1927. évi XXI.  
te. hatálya alá tartozó valamelyik biztosító in
tézetnél temetési segélyre igényjogosultságot 
szerzett.“

16. Az alapszabály 25. §-ának első mondata 
a következő szöveggel helyettesíttetett:

„Az anyasági és temetési segélyre, a táp
pénzre, a terhességi, illetőleg gyermekágyi se
gélyre, valamint a 14. §-ban meghatározott ese
tekben nem intézeti orvos igénybevételéből fel
merült orvosi költség megtérítésére vonatkozó 
igény, ha a megnyílásától számított 6 hónap 
alatt nem terjesztették elő, megszűnik.“

17. Az alapszabály 27. §. 1. bekezdésének 
első mondata, továbbá a 4. bekezdése a követ
kező szöveggel helyettesíttetett:

27. §. első bekezdés: „A tag állami vagy 
közkórházban vagy állami klinikán nyert ápo
lásának költsége — ugyanabból a betegségből
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kifolyólag egy évi időtartamon belül — legfel
jebb 12 hét tartamáig az intézetet terheli abban 
az esetben, ha az intézet utalta be, vagy ha a 
beutalás kérésének vagy a beutaló intézkedés 
bevárásának elmulasztását bizonyított sürgős 
szükség okozta.“

27. §. 4. bekezdés: „A tag igényjogosult csa
ládtagjainak az előbbi bekezdésekben megjelölt 
kórházi (klinikai) ápolási költsége az intézetet 
ugyanabból a betegségből kifolyólag egy évi idő
tartamon belül legfeljebb négy héten át és csak 
abban az esetben terheli, ha az intézet a bete
get beutalta, vagy ha a beutalás kérésének vagy 
a beutaló intézkedés bevárásának elmulasztását 
bizonyított sürgős szükség okozta.“

18. Az alapszabály 29. §-a a következő szö
veggel helyettesíttetett:

„A tüdöszanatóriumi ápolásra a 26., 28. 
§-oknak, valamint a 27. §. első és negyedik be
kezdésének rendelkezései megfelelő alkalmazást 
nyernek. Családtagoknak tüdöszanatóriumi ápo
lás azonban csak a rendelkezésre álló fedezet 
korlátái között adható.

A tüdöszanatóriumi ápolást az intézet egy 
évig megtagadhatja attól, aki a tüdőszanató
riumba való beutalásnak jogos indok nélkül nem 
tett eleget, vagy aki a tiidöszanatóriumot jogos 
indok nélkül önkényesen elhagyja.“

19. Az alapszabály 30. §. 6. bekezdésének 
második mondata a következő szöveggel helyet
tesíttetett:

„Szakorvosnak vagy orvosnak az orvos la
kásán, rendelőjében, rendeletöintézetben, eset
leg kórházi járóbetegrendelésen helyben vagy 
más helységben történt felkeresése céljából 
megtett utak költségei az intézetet nem terhelik 
abban az esetben sem, ha a beteget a szakorvos
hoz az intézeti orvos rendelte be.“

20. Az alapszabály 32. §-a, 2. bekezdésként 
a következő rendelkezéssel egészíttetett ki:

„Saját elhatározásából külföldön tartózkodó 
tag és ugyanott tartózkodó családtagja külföl
dön tartózkodása ideje alatt segélyezést akkor 
sem igényelhet, ha a tagsága nem szünetel. Ez 
a rendelkezés a temetési segélyre vonatkozó 
igény jogosultságot nem érinti.“

21. Az alapszabály 33. §. 1. bekezdésének 
második és harmadik mondata közé a követ
kező rendelkezés vétetett fel:

„E rendelkezések alól kizárólag a táppénz
zel vonatkozásban kivétetnek a biztosítottnak 
azok a tartozásai, amelyeket a biztosított házas
társa és gyermekei javára bírói vagy gyámható
sági határozattal eltartás címén állapítanak meg, 
e tartozások fejében a táppénzt legfeljebb fele
részben lehet igénybevenni.“

22. Az alapszabály 68. §-ának első mondata 
a következő szöveggel helyettesíttetett:

„Választmányi ülések a szükséghez képest, 
de legalább negyedévenként egyszer Budapes
ten tartandók.“

A módosított alapszabály e kihirdetéssel 
egyidejűleg életbelép.

II.

Az évi zárszámadások jóváhagyása:

A m. kir. posta betegségi biztosító intéze
tének az 1933. évi december hó 17-én tartott 
IX. rendes közgyűlése, az 1932/33. évi zárszáma
dásokat elfogadta s úgy a választmánynak, mint 
a felügyelőbizottságnak a felmentvényt meg
adta.

Ezeket a zárszámadásokat a m. kir. belügy
miniszter úr az 1934. évi február hó 6-án 
280.341/1934. XVII. sz. alatt kelt rendeletével jó
váhagyta.

Budapest, 1934. évi március hó 9-én.

Kim utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve elme
(jelenlegi tartózkodási helye")

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
k«zdve vállal 

állást

Pfendler Mária T örökszentmiklós 1934. V. 1.

Koltai Anna Budafok, Tóth József-u. 7. 7 azonnal Helyettesítést is vállal.

Vörös Béla Újszeged, Járványkórház- 
utca 228. azonnal Helyettesítést is vállal.

Bállá Ilona Dunapataj 1934. IV. 1.

Barna Erzsébet Pásztó 5 azonnal

Szittyay Ilona Bpest, XI. Albcrt-u. 1. 6 1934. IV. 13. Helyettesítést is vállal.

Legeza Jánosné Debrecen 3. 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Torma Erzsébet Nagykálló 2 azonnal Helyettesítést is vállal.

Kisgyörgy Etel Üjdiósgyőr 6 azonnal Helyettesítést is vállal.

Princz Julianna Vízvár 1934. IV. 1.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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BUDAPEST, 1»34. MÁRCIUS 23. 12. szám.

T A R T A T O M
Észtországgal való utalvány és utánvételi forgalom 

módosítása.
A rádiórendelet végrehajtási utasítás egyes pontjai

nak helyesbítése.
Postai szállításból kizárt sajtótermék . 
Postahivatalnak postaügynökséggé átalakítása.

Változások az Irányítási Füzetben. 
Forgalomköri változások.
Személyzetiek.
Közlemény.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.

Észtországgal való utalvány és utánvételi 
forgalom módosítása.

108.057/4.
Az Észtországgal való mindkét irányú 

utalvány és utánvételi forgalomban folyó évi 
április hó 1-től kezdődőleg az eddigi pengő és 
észt korona (kroon) helyett 5000 frank legma
gasabb összegig a francia frankot kell alkal
mazni.

Az Észtországból érkező közönséges utal
ványok összegének pengőre való átszámítását 
az utalványleszámoló hivatal, a távirati utalvá
nyokét pedig a központi távíróhivatal végzi.

A magyar címzettek részére Észtországból 
érkező közönséges utalványok tehát átszámítás 
végett az utalványleszámoló hivatalhoz tere- 
lendők, amire egyébként az észt postaigazgá- 
gatást fel is kértem.

Megjegyzem, hogy Észtországból eredő és 
Magyarországba szóló utánvételes küldemények 
továbbra sem fogadhatók el.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a kivonatos Posta-Távíró-Távbeszélő és Rádió- 
díjszabás 50. és 57. oldalán.

Budapest, 1934. évi március hó 15-én.

A rádiórendelet végrehajtási utasítás egyes 
pontjainak helyesbítése.

107.446/5.
A rádiórendelet végrehajtása tárgyában az 

1927. évi P. R. T. 20. számában közzétett 14.246. 
sz. rendeletben a hivatalok az alábbi helyesbí
téseket vezessék keresztül:

1. A 4/b. pont harmadik bekezdése 14. so
rában a „14.“ szám „8“-ra helyesbítendő.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a készle
tükben lévő 1112. sz. (régi száma: 794) ,,értesí
tés rádió engedély visszavonásáról" című nyom
tatvány hetedik sorában a „14“ számot szintén 
„8“-ra helyesbítsék.

2. A 18. pont 12. sorában, továbbá a 23/a 
pont utolsó bekezdése 7. sorában; a 29. pont 1. 
bekezdése 6. sorában és a 33. pont 22. sorában 
a zárójelben lévő (főposta épület, illetve főposta 
If. cm.) kitétel helyett „Mária Terézia-tér) 17 19. 
sz.‘‘ kell írni.

Budapest, 1934. évi március hó 15-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
108842/1.

Az 1933-ban Berlinben az „S. Fischer Ver
lag“ kiadásában megjelent Leo Trotzki: „Ge
schichte der Russischen Revolution“ című 
könyvtől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a könyvet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi március hó 20-án.

Postahivatalnak postaügynökséggé átalakítása.
108. 118/3.

Az Egyházashollósi postahivatal posta- 
ügynökséggé alakíttatott át. Ellenőrzőhivatala 
Rábahídvég.

Ehhezképest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában Egyházashollósnál (33. 1.) az 
első hasábban a 6169. szám törlendő, a negyedik 
hasábban „ü. (E. h. Rábahídvég)“ beírandó, a
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146. oldalon pedig a 6169. számnál Egyházas- 
hollós törlendő. — A helységnévtárban Egyhá- 
zashollósnál jelzés törlendő ISI E. h.
Rábahídvég beírandó. — Az irányítási füzet 43. 
oldalán Egyházashollósnál a második hasábban 
IV. helyett „Ü.“, a hetedik hasábban pedig Egy- 
házashollós elé „Eh.“ Írandó. ■—•

Budapest, 1934. évi március hó 16-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
108.807/3.

Az „Irányítási Füzet'4 című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, keresz- 
tülvezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm:

Postahivatal, (ügynökség)

H
án

ya
di

k
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Alsópáhok 7 összes adat Keszthely, 8.

Aszód 5 (Város) ■ —

Barcs 1. 5 (Város) —

Bénye 7 Gomba Monor

Esztergom 5 — (Város)

Etes 7 22 —

Felsőcsatár 7 2 ,1.

Felsőörs 7 összes adat Alsóörs

Hévízszentandrás
«

7 (IX/1— VI/23.), Keszth./2 gk, 1. 
Bp. 72/4 gk, Keszth./17 gk. —

Keszthely 5 — (Város)

Lökösháza 7 ' — 5 után t 6

Makó 7 — . . . f  123 elé beirandó 3/12. v.

Nova 7 — Zalaegerszeg elé 86/2 gk, 1 gk he
lyett 4 gk.

Tokaj 7 — Kerékpárjárat helyett kocsijárat

Zalaegerszeg 7 1. Bp. 72/hajtány, 1. Keszth./60 gk. 
VIII/31-ig. 1. 224 után 1 Szombath. 2.

Zalaszántó 7 — 8

Zalatárnok 7 Bak Zalaegerszeg 86/2 gk, 1 gk helyett 
4 gk.

hely nevek pedig beírandók. —Az Irányítási Füzet 185. oldalán levő „Uta
sítás" II. „Városok44 kezdetű pontjában Aszód 
és Barcs 1 nevek törlendők, Esztergom és Keszt- Budapest, 1934. évi március hó 17-én.
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Forgalomköri változások.
107.321/3.

Alsómajor O Mosonszolnok (95. 1.) ezentúl 
u. p. Hegyeshalom, u. t. Mosonszolnok.

Alszopor (99. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Ujkér.
Antalháza 63 Szentgál (101. 1.) ezentúl u. t. 

Bakonybél.
Bábolnai kismajor 63 Bana (107. !.) ezentúl 

u. t. Bőnyrétalap.
Bakonynána (111. 1.) ezentúl u. t. Csetény.
Belmajor O Bana (128. 1.) ezentúl u. t. Bőny

rétalap.
Berekmajor 63 Csapod (131. 1.) ezentúl u. t. 

Himód.
Cakóháza (150. 1.) ezentúl u. t. Bősárkány.
Csémpuszta 63 Mócsa (159. i.) ezentúl u. t. 

Nagvigmánd.
Dunaszeg (186. 1.) ezentúl ^  Gyulamajor.
Ecsimajor 63 Dég (187. I.) ezentúl u. t. Me- 

zőszentgyörgy.
Ecsitéglaház 63 Dég (187. 1.) ezentúl u. t. 

Mezőszentgyörgy.
Endrédpuszta ^  Mikosszéplak (192. 1.)

ezentúl u. t. Csehimindszent.
Eplény 63 Olaszfalu (193. 1.) "£ L. k.
Esztcrházvmajor Bodonhely (197. 1.)

ezentúl u. p. Rábapordány.
Felsőcsatár (205. 1.) ezentúl Eh. Szombat

hely 1.
Felsőmajor 63 Mosonszolnok (208. 1.) ezen

túl u. p. Hegyeshalom u. t. Mosonszolnok.
Fenyőmajor 63 Magyaróvár (213. 1.) ezentúl 

u. p. Hegyeshalom.
Földvárpuszta 63 Nagvsitke (217. 1. ezen

túl u. p. Ostffyasszonyfa p. u.
Gerencsérpuszta 63 Gic (227. 1.) ezentúl u. 

p. és u. t. Bakonvtamási.
Hajmáskér (244. 1.) j? L. helyett f  L.
Hajmáskéri tábor 63 Hajmáskér (244. 1.) "£ 

helyett J?
Hegedüsmajor 63 Moson (250. 1.) ezentúl 

u. p. Horvátkimle u. t. Moson.
Hetesmajor 63 Bana (255. 1.) ezentúl u. t. 

Bőnyrétalap.
Horvátkimle (261. 1.) !f L. után beírandó 

„K‘‘ u. t. Moson.
Kajetánháza O  Dóba (281. 1.) ezentúl u. p. 

Noszlop.
Kanotapuszta 63 Nagvsitke (284. 1.) e z e n 

túl u. p Ostffyasszonyfa p. u.
Kapuvár (286. 1.) ezentúl C.

kisszépalma 63 Fenyőfő (315. 1.) ezentúl u. 
p. Borzavár.

Kisszöllős (315—316. 1.) ezentúl u. p. és u. t. 
Somlószöllős.

Kozmafa (328. 1.) ezentúl u. p. Felsőoszkó.
Lánkapuszta 63 Nagysitke (342. 1.) ezentúl 

Ostffyasszonyfa p. u.
Lászlóföldimajor 63 Dénesfa (343. 1.) ezen

túl u. t. Cirák.
Lászlómajor 63 Bana (343. 1.) ezentúl u. t. 

Bőnyrétalap.
Lobkowitz erdő 63 Bana (350. 1.) ezentúl 

u. t. Bőnyrétalap.
Lovarerdő 63 Magyaróvár (351. 1.) ezentúl 

u. p. Bezenye.
Makkoshetye 63 Alszopor (359. 1.) ezentúl 

u. p. és u. t. Ujkér.
Mesterháza (371. 1.) !f LK. (Mesterháza- 

Pórládonv).
Mihályfapuszta 63 Kerékteleki (374. 1.) ezen

túl u. t. Bakonyszombathelv.
Miksamajor 63 Magyaróvár (375. 1.) ezen

túl u. p. Hegyeshalom.
Ságpuszta 63 Győrság (466. 1.) ezentúl u. 

p. Győrság.
Szentjános szöllőhegy 63 Mány (504. 1.) 

ezentúl u. p. és u. t. Szomor.
Szentkútpuszta 63 Mórichida (504. 1.) ezen

túl u. t. Gyarmat.
Szomód (513. 1.) )-( jel után törlendő Kis

telep, Somodorpuszta.
Szomor (513. 1.) )-( után beírandó Kistelep, 

Somodorpuszta.
Ugodi újmajor 63 Ugod (547. 1. ezentúl u. t. 

Franciavágás.
Ungertanya 63 Mosonszolnok (554. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Hegyeshalom.
Vasvár (566. 1.) j 3 L.
Veszprémpinkóc (571. 1.) ezentúl u. t. Tüs

kevár.
Budapest, 1934. évi március hó 17-én.

Személyzetiek.
108.443/3.

Kineveztettek postamesterré: Báthy Erzsé
bet kiadónő, Kocsra, Bútor Irén kiadémő Szeged- 
Felsőtanvára, Tóth János csömői postamester 
Elekre és Vallini Gyula Verebi postamester 
Csökmőre.

Lemondottak: özv Báthy Sándorné sz. Szel- 
e Margit kocsi. Bútor József szeged-felsőtanyai 
és Némedy Ferenc tiszaföldvári postamesterek.
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Meghaltak: Angyal Gizella bezenyei, Lő-
rinczy Erzsébet apci, Striss Lajos hajduszobosz- 
lói és Veégh Józsefné sz. Odor Ida kadarkút! 
postamesterek.

Névváltozás: Kemecsén, Szabó Lajos h.
Sasi Szabó Lajos; Kókán, Kacsina Mária h. 
Veroszta Béláné; Romhányon, Molitorisz Irén 
h. Takács Sándorné; Szentlőrincen, Lolbert Bé 
la h. Faludi Béla; Szügyön, Mikula Margit h. 
Nagy Ernőné.

Budapest, 1934. évi március hó 17-én.

Közlemény
A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít

ványa az 1933. évi június hó 24-én kelt s a hi
vataloknak, valamint az érdekelteknek köz
vetlenül megküldött „Közlemény “-nyel kap
csolatban közli, hogy a temetési segély ügyé
nek végleges szabályozásáig a temetési segé
lyekre való igényjogosultság tekintetében az 
alábbi rendelkezések nyernek alkalmazást:

1. Mindazok, akik 1933. évi július hó 1-én 
a m. kir. posta tényleges vagy nyugdíjas állo
mányába tartoztak (úgy a kincstári, mint a 
postamesteri személyzet) és eddig a temetési 
segély összegét nem biztosították, azt további 
rendelkezésig csak úgy tehetik meg, ha 1933. 
évi július hó 1-ig visszamenőleg a havi hozzá
járulási összeget megfizetik és tudomásul ve

*) A  szállítást a község tartja fenn.

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 1934.

szik, hogy a temetési segélyre való igény a vo
natkozó nyilatkozat aláírásának napját követő 
hónap elsejétől számított három hónap eltel
tével nyílik meg.

2. Újonnan felvett alkalmazottak, ha a 
felvételüket követő két hónapon belül nyilat
koznak a havi hozzájárulási összeg felajánlása 
iránt, temetési segélyre már az első havi hozzá
járulási összeg fizetése után igénnyel bírnak. 
Ellenkező esetben az előző pontban foglaltak az 
rányadók, azzal az eltéréssel, hogy a havi hoz
zájárulási összeg a szolgálatba lépés hónapjáig 
visszamenőleg fizetendő.

3. A temetési segély annak a hozzátartozó- 
: nak (lemenő, felmenő, oldalági rokon második

fokig) fizetendő ki, aki igazolja, hogy az elhalt
tal közös háztartásban élt. Ha a hozzátartozó 
nem élt közös háztartásban az elhunyttal, csak 
abban az esetben igényelheti a temetési segélyt, 
ha igazolja, hogy az eltemetésről ő gondosko
dott. Minden más esetben a tényleg felmerült 
és számlákkal igazolt temetési költségeket an
nak kell kifizetni, aki az elhunyt eltemetéséről 
gondoskodott. Ez az összeg azonban nem ha
ladhatja meg az elhalt részére megállapított 
temetési segély összegét.

Budapest, 1934. évi március hó 17-én.
A in. kir. posta személyzetének jóléti 

alapítványa.

évi április hó 6-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1934. évi március hó 16-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

108-115/3.
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RENDELETEK TÁR A
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

HITI»AI»EST, I9:il. MÁRCIUS 27.

T A R T
Postai levelezőlapok felárának megszüntetése.
A helyi távirat díjának leszállítása és „Táviratnyom

tatvány" rendszeresítése.
A Távbeszélő Díjszabás egyes díjtételeinek és a 

Távbeszélőüzleti Szabályzat egyes rendelkezéseinek mó
dosítása.

Költözködő előfizetők távbeszélő állomásainak két 
helyen való üzembentartása.

ü:í  s z á m .

A LOM
A  folyó évi április hó 1-én esedékes nyugdíjutalvá

nyok korábbi kifizetése.
A  rádiót népszerűsítő falragaszoknak a postahiva

talokban való kifüggesztése.
Üj postahivatal megnyitása.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Postai levelezőlapok felárának megszüntetése.
108.974/4.

Folyó évi április hó 1-től kezdve a posta ál
tal kiadott levelezőlapoknál a benyomott posta- 
aélyeg névértékén felül a levelezőlap előállítási 
cöltsége fejében számított felárat megszünte
tem és e levelezőlapok eladási árát az azokra 
.■»enyomott postabélyeg névértékében állapítom 
meg. E szerint a helyi forgalomra 6 fillér értékű 
■»enyomott postabélyeggel ellátott levelezőlap 
sladási árát 7 f-ről 6 f-re, a távolsági forgalomra 
10 f ért ék jelzéssel ellátott levelezőlap árát 11 
f-ről 10 f-re, a külföldi forgalomra 16 f értékű 
benyomott postabélyeggel ellátott levelezőlapért 
17 f-ről 16 f-re, a 10—10 f értékjelzésű válaszos 
levelezőlap árát 22 f-ről 20 f-re és végül a 20 f 
értékjelzésű zárt levelezőlap árát 22 f-ről 20 f-re 
szállítom le.

A postahivatalok az előljelzett naptól kezd
ve a postai levelezőlapokat az azokra benyo
mott postabélyeg névértékéért árusítsák.

Az árváltozás következtében a hivatalok 
folyó évi április hó 1-én a főpénztárban, a kézi
pénztárakban, a hivatalokhoz beosztott magán- 
'.rtékcikkárusoknál, továbbá az ellenőrzésük alá 
tartozó postaügynökségeknél a postai levelező
lapokból meglevő, illetőleg található készletet 
vegyék számba és foglalják kimutatásba. A ki
mutatásban levelezőlapfajonként ^eltüntetett 
Jarabszámot szorozzák meg a levelezőlapok 
régi és új árak közötti különbséggel és az így 
megállapított árkülönbözet összegét — a kimu
tatás csatolása mellett — az 1933. évi március 
havi pénztárszámadás postai értékcikkmérlegé
ben „Árcsökkenésnél árkülönbözet a csatolt ki

mutatás szerint“ felírás alatt felmentésként állít
sák be.

A kézipénztárak kezelőinek, a magánérték- 
cikkárusoknak és a postaügynökségeknek a 
készletükben talált postai levelezőlapok árcsök
kenéséből eredő árkülönbözetet a postahivata
lok postai értékcikkben térítik meg.

Ezt a változást a postahivatalok a Kivona
tos Posta-, Távíró-, Távbeszélő- és Rádió Díj
szabás 7. oldalán a levelezőlapok áránál jegyez
zék elő.

Budapest, 1934. évi március hó 23-án.

A helyi távirat díjának leszállítása és „Távirat
nyomtatvány“ rendszeresítése.

103.777/5.
A távírót igénybevevő közönség érdekében 

folyó évi április hó 1-től kezdődő érvénnyel a 
helyi távirat szódíját és díjminimumát mérsé
kelem és ezzel egyidejűén a belföldi forgalom
ban „Táviratnyomtatvány“ elnevezéssel új táv
irat-fajtát rendszeresítek.

1. A folyó évi április hó 1-től kezdődően a 
helyi távirat szódíját 4 fillérben és a helyi táv
iratért a legkisebb díjat (díjminimumot) 40 fil
lérben állapítom meg.

2. Táviratnyomiafványt valamennyi állami 
távíró (távbeszélő) hivatalnál, ügynökségnél, 
magántávíró hivatalnál, a hivatal rendes szolgá
lati ideje alatt bármikor, bármelv belföldi 
helyre, még oda is, ahol helyben távíró (távbe
szélő) hivatal nincsen, fel lehet adni. Vasúti 
távíró hivataloknál és távbeszélőn táviratnyom
tatványt feladni nem lehet.
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3. A táviratnyomtatványt távirati űrlapon I 
kiállítva, levonat útján, vagy más módon sok- ! 
szorosítva ugyanazzal a szöveggel és aláírással 
legalább 20 különböző címzett részére kell a 
postahivatalban egyszerre feladni és ezeket a 
Táviratokat magyar nyelven kell szerkeszteni. 
Rövidített távirati cím használható.

4. Díjköteles jelzése a cím elé írandó 
=  TN = , amely egy szónak számít. Külön ke
zelésként csak =  Postával = ,  =  GP =  (postán 
átveendő), =■ TR =  (távíróhivatalban átveen
dő), =  Jour =  (nappal) és =  Ouvert =  (nyi
tottan) köthető ki.

5. A táviratnyomtatvány díja minden egyes 
példány után a helyi forgalomban 20 szóig, a 
távolsági forgalomban pedig 10 szóig 40 fillér, 
ezenfelül minden további szó úgy a helyi, mint 
a távolsági forgalomban 4 fillér. A díjak mindig 
a feladás alkalmával fizetendők.

6. A felvevő (közvetítő) hivatal a távirat
nyomtatványt a rendes táviratok után, — tehát 
ha a vezeték szabad, napközben is, — a rendes 
táviratok módjára vezetéken továbbítja, a ren
deltetési hivatal pedig a táviratlevelekre nézve 
megállapított szabályok szerint kézbesíti.

7. A felszólalásnál is a táviratnyomtatvá
nyokra ugyanazok a szabályok érvényesek, 
amelyek a táviratlevelekre.

A hivatalok a helyi táviratok díjának mér
séklését a Távíró Díjszabásiban a Tudnivalók
II. 1 pontjában és a 9. oldalon, a táviratnyom
tatvány rendszeresítését pedig a Távíró-Díjsza
bás Tudnivalók II. részében új 5. pontként, és a 
Távíróüzleti Szabályzat-ban, a Táviratlevelek 
után, 59/a. §-ként jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi március hó 23-án.

A Távbeszélő Díjszabás egyes díjtételeinek és 
a Távbeszélőüzleti Szabályzat egyes rendelke

zéseinek módosítása.
108.505/5.

A Távbeszélő Díjszabás egyes díjtételeit és 
ezzel kapcsolatban a I ávbeszélúüzleti Szabály- 
zat egyes rendelkezéseit 1934. év december 
31-éig átmenetileg az. alábbiak szerint módosí
tom:

/. Berendezési ( belépési) díjak.
1. Belépési díj: a budapesti hálózatban kü- 

lönvonalú állomásért (főállomásért, főveze
tékért), telkenkívüli első mellékállomásért, köz
vetlen összeköttetésért, nullás díjövbeli áram
körbérletért, valamint a hálózatba bevont és be

nem vont budapesti nullás díjövbeli városok
ban (községekben) 20 P, a vidéki hálózatokban 
8 P. Az ikerállomásért Budapesten, valamint a 
budapesti hálózatba bevont városokban (közsé
gekben) 10 P, a vidéki automata és CB hálóza
tokban 4 P.

Az állomás (különvonalú és iker) belépési 
díja úgy Budapesten, mint vidéken késedelmi 
kamat felszámítása nélkül négy havi részletben 
is törleszthető. Az első részlet az állomás bekap
csolása előtt esedékes.

Telkenkívüli második és telkenbelüli min
den egyes mellékállomásért valamennyi háló
zatban 4 P a belépési díj.

Konnektorvezetékért egy konnektorral, ál
lomáshoz (főállomáshoz) telkenkívüli vagy tel
kenbelüli mellékállomáshoz csatlakozólag auto
mata és CB hálózatokban 1 P, LB hálózatokban 
2 P, alközponthoz csatlakozólag az automata és 
CB hálózatokban 2 P. A konnektorvezetékhez 
csatlakozó minden egyes újabb konnektorral el
látott leágazásért az automata és CB hálóza
tokban 1 P, LB hálózatokban 2 P. Hordozható 
készülékért darabonként 3 P. Jelzőcsengőért 
(jelzőlámpáért) 10 P berendezési díj jár.

Továbbra is érvényes marad azonban az a 
rendelkezés, hogy ha a berendezés létesítése ér
dekében 200 méternél hosszabb, vagy külterü
leten hosszra való tekintet nélkül új vonalat 
(vezetéket) kell építeni, az új vonal 200 méteren 
túli részének, illetőleg a külterületen épített új 
vonalnak (vezetéknek) tényleges költségét az 
előfizető megtéríteni tartozik. Ugyancsak vál
tozatlan marad az a rendelkezés is, hogy a fáv- 
beszélő Díjszabás I. Táblázatában felsorolt 
egyes berendezésekért a tényleges költséget 
kell felszámítani, ha ez a költség a mostani díj
tételek kétszeresét meghaladja. Azokra a beren
dezésekre amelyekért jelenleg a tényleges költ
séget — belépési díj nélkül — kell megtéríteni, 
a teljes költség megfizetése ezentúl is kötelező. 
Állomásnak idegen által való átvétele esetén is 
a most megállapított teljes díjat kell megfizetni

A posta valamennyi hálózatban elsősorban 
azokat az új jelentkezőket kapcsolja be. akik 
oly helyre kérnek állomást, ahol a szükséges 
áramkör (kábelérpár, készülék) rendelkezésre 
áll.

11. Használati (alap-r előfizetési-, beszélge
tési) díjak.

2. A budapesti hálózatban a havi alapdíj és 
a beszélgetési díj nem változik.
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Azokban a vidéki hálózatokban, ahol 1—100 
előfizetői állomás van bekapcsolva s ez alapon 
most átalányrendszerű díjszabás van érvény
ben, a havi előfizetési díjak szintén nem vál
toznak.

3. A beszélgetésenként} díjszabás alá tar
tozó vidéki hálózatok díjszabása a következő- 
kép módosul:

A) Azokban a hálózatokban, ahol 260-nál 
több előfizetői állomás nincs, a beszélgetésen
ként i díjszabás helyett átalány rendszerű díjsza
bás lép életbe és az előfizetési díjért a helyi for 
galomban korlátlan számú beszélgetést lehet 
folytatni.

101—200 előfizetőig az állomás (főállomás, 
fővezeték) havi előfizetési díja: 12 P; ikerállo
másé: 6 P. A nyilvános táblás állomás (főállo 
más, fővezeték) havi előfizetési díja: 18 P.

A Távbeszélő Díjszabás III/B. Táblázatá
ban felsorolt egyéb berendezések (mellékállo
más, soros-, visszahívókészülék, konnektor stb.) 
havi előfizetési díja ugyanaz, mint az 1—100 
előfizetővel biró hálózatokban. Az alközponti 
kapcsoló használatáért és fenntartásáért eddig 
fizetett használati és fenntartási, illetőleg fenn
tartási díjak azonban a 101—200 előfizetővel 
biró hálózatokban továbbra is megmaradnak.

B) A falurendszerű automata és félautomata 
hálózatokban a beszélget ésenkénti díjszabás 
továbbra is megmarad; ezeknek díjszabása nem 
változik.

A díjszabás a 200-nal több előfizetővel bíró 
hálózatokban a következő lesz:

a) Azokban a hálózatokban, ahol 201—500 
előfizetői állomás van bekapcsolva, a külön- 
vonalú állomás (főállomás, fővezeték) havi 6 P 
alap- és 2.40 P kötelező beszélgetési díja, vala
mint az iker, illetőleg kedvezményes állomás 
havi 3 P alap- és 2.40 P kötelező beszélgetési 
díja változatlan marad, de az alap- és a köte
lező beszélgetési díj összegéért, vagyis 8.40, ille
tőleg 5.40 P-ért nem 20, hanem 30 helyi beszél
getést lehet kezdeményezni.

b) Azokban a hálózatokban, ahol 501 100C
előfizetői állomás van bekapcsolva, a különvona- 
lú állomás (főállomás, fővezeték) havi 7 P alap
os 3.60 P kötelező beszélgetési díja s az iker-, ille
tőleg kedvezményes állomás 3.50 P alap- és
3.60 P kötelező beszélgetési díja változatlan 
marad, de az alap- és kötelező beszélgetési díj 
összegéért, vagyis 10.60, illetőleg 7.10 P-ért nem
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30, hanem 40 helyi beszélgetést lehet kezdemé
nyezni.

c) Azokban a hálózatokban, ahol 1000-nél 
több előfizetői állomás van bekapcsolva, a külön 
vonalú állomás (főállomás, fővezeték:) havi 8 P 
aiapdíja és J.öü P kötelező beszélgetési díja, va
lamint az iker-, illetőleg kedvezményes állomás 
havi 4 P alap- és 3.60 P kötelező beszélgetési 
díja változatlan marad, de az alap- és kötelező 
beszélgetési díj összegéért, vagyis 11.60, illetőleg
7.60 P-ért nem 30, hanem 45 helyi beszélgetést 
lehet kezdeményezni.

4. A  12 alleres helyi beszélgetési díj válto
zatlanul megmarad, de ezt az a), b), c) alatti 
csoportban csak a 30, 40 és 45 beszélgetési szá
mon felül folytatott beszélgetésekért lehet fel
számítani. Valamennyi kedvezményes állomás 
után az alapdíjon felül mindaddig csak a tényleg 
folytatott beszélgetések 12 filléres díját kell 
megfizetni, amíg az alapdíj és a folytatott be
szélgetések díjának együttes összege az a) cső 
portban 5.40 P-t, a b) csoportban 7.10 P-t és a
c) csoportban 7.60 Pnt el nem éri. Amikor az így 
elszámított díjak elérik a feltüntetett összeget,

a kedvezményes díjú előfizetőknek a különböző 
•-söpörtök szerint 30, 40, illetőleg 45 beszélgetési 
számig beszélgetési díjat nem kell fizetni.

5. A külterületen levő közhasználatú táv
beszélő berendezések vonalfenntartási díját 100 
néterenként havi 20 fillérre mérsékelem.

6. Az ezután berendezendő jelzőcsengőért 
(lámpáért) valamennyi hálózatban havi 30 fil
lér alap-, illetőleg előfizetési díjat kell fizetni.

111. Időközi változások díja.
7. A Távbeszélő Díjszabás V. Táblázatának 

A) 1. a) pontjában átalányösszegben megállapí
tott házon (telken) belüli áthelyezés díját a bu
dapesti hálózatban 5 P-re, a vidéki hálózatokban 
3 P-re, a házon- (telken-) kívüli állomások át 
íelyezési díját pedig a budapesti hálózatban 
7 P-re, a vidéki hálózatokban 5 P-re szállítom 
le. A 200 méternél hosszabb, illetőleg külterüle
ten épült új vonal (vezeték) után, valamint 
abban az esetben, ha a fenti táblázatban fel
sorolt berendezéseknél a tényleges költség a 
most megállapított áthelyezési díjtételek két
szeresét meghaladja, ugyan úgy, mint a belépési 
díjnál, továbbra is a tényleges költséget kell fel
számítani. A házonkívüli áthelyezésért a most 
megállapított teljes díjat kell felszámítani akkor 
is, ha az állomást (főállomást, fővezetéket) olyan



70 13. szám.

helységbe helyezik át, ahol új állomást az eddig 
érvényben lévő szabályok szerint fél belépési 
díj mellett lehetett bekapcsolni. Ugyanennek a 
Táblázatnak b), c), d) és e) pontjai alatt fel
sorolt változtatások díjait egységesen 2 P-ben 
állapítom meg. Ha azonban a tényleges költség 
a most megállapított díjaknak a kétszeresét 
meghaladja, itt is a tényleges költséget kell fel
számítani.

Ha a különvonalú állomásnak társas állo
mássá való átalakítását kérik, az átalakításért 
10 P-t kell fizetni. De ha a kért átalakítással 
egyidejűleg a társas berendezéshez új előfizető 
jelentkezik, az átalakítás díjtalan.

Az állomás átírási díját 10 P-ről 2 P-re 
mérsékelem.

IV. Egyéb rendelkezések.
8. Ikerállomás nemcsak lakás céljaira szol

gáló, hanem bármely helyiségben bekapcsolható, 
ha az előrelátható forgalom a Távbeszélőüzleti 
Szabályzat 22la. §. 8. pontjában megállapított 
beszélgetési számot nem haladja meg.

9. A díjkötelezettségi idő, — az időleges, az 
időszakos állomások, a közvetlen összekötteté
sek és az áramkörbérletek kivételével —, egy 
év. A felmondási idő a felmondás bejelentését 
követő naptól számított két hét.

10. A fürdő- és nyaralóhelyeken a Táv- 
beszélőüzleti Szabályzat 21. §-ban megállapított 
feltételek mellett időleges állomást magánérdek
ből is be lehet kapcsolni. Ugyanezeken a helye
ken időszakos állomást 4 hónapi díjkötelezett
séggel is be lehet rendezni, de csak abban az 
esetben, ha az előfizető az állomás berendezé
sével felmerülő összes költségeket megfizeti.

10la. A Távbeszélő Üzleti Szabályzat 17. §.
25. pontjának a díjazásra vonatkozó részét oly- 
kép módosítom, hogy a kényszerből felmon
dott, vagy hivatalból leszerelt állomás vissza
szerelését átalányrendszerű hálózatokban az elő
fizetési díj felének megfizetése ellenében enge
délyezem. A beszélgetésenkénti díjszabás alá eső 
hálózatokban ilyen esetekben az alapdíjat (a 
kötelező beszélgetési díj nélkül) kell felszámí
tani.

11. A vidéki hálózatokban a postahivatali 
nyilvános állomás hármas kapcsolójára kapcsolt 
előfizetőnek a Távbeszélőüzleti Szabályzat 48. §.
4. pontjában biztosított kedvezménye akkor is 
megmarad, ha a kapcsolóra második előfizetőt 
kapcsolnak. Az új előfizető azonban ezt a ked
vezményt már nem élvezheti.

V. Átmeneti intézkedések.
Az ezzel a rendelettel megállapított dijak 

nak nincs visszaható erejük. A már bekapcsolt 
állomások előfizetői ennélrogva a régi díjszabás 
alapján betizetett díjaknak visszatérítését nem 
igényelhetik. Azok az előfizetők, akik e rende
let életbelépése előtt esedékessé vált dijaknak 
részletekben való fizetésére kaptak engedélyt, 
vagy a díjakkal adósak maradtak, a hátralékos 
díjakat, illetőleg részleteket megfizetni tartoz
nak. fia az előfizető a belépési, áthelyezési, át
alakítási vagy átírási díjat már befizette, az új 
bekapcsolást, áthelyezést, átalakítást vagy át
írást azonban csak ennek a rendeletnek életbe
lépése után hajtják végre, a különbözeiét vissza 
kell téríteni, vagy a legközelebbi számlán 
(nyugtán) az előfizető javára kell írni.

13. A vidéki hálózatokban az előfizetői lét
számot a Távbeszélőüzleti Szabályzat 28. §. 10. 
pontjában foglalt rendelkezés szerint e rendelet 
életbelépésével egyidejűleg újból meg kell ál
lapítani s a hálózatot ehhez a létszámhoz képest 
kell a megfelelő díjszabási rendszerbe, illetőleg 
csoportba besorozm.

Jövőben a díjszabási rendszer, valamint a 
beszélgetésenkénti díjszabási rendszerben az 
alapdíj, kötelező beszélgetési díj, e kettőnek 
összegéért folytatható beszélgetési szám és a 
levonásba jövő százalék a Távbeszélőüzleti Sza
bályzat 28. §-nak lü. pontjában (530. sz. fedő
lap) megállapított negyedik hó elsejével nem
csak akkor változik, ha az előfizetők száma 
emelkedik, hanem akkor is, ha ez a létszám az 
ebben a rendeletben megállapított szám alá 
csökken.

14. A vidéki átalányrendszerű hálózatokban 
az előfizetési és vonalfenntartási díjak 1934. évi 
április hó 1-ével, a beszélgetésenkénti díjszabás 
alá tartozó hálózatokban az alap-, beszélgetési 
és vonalfenntartási díjak 1934. április 16-ával, 
a többi díjak és rendelkezések valamennyi háló
zatban e rendelet közzétételének napján lépnek 
érvénybe.

15. Az átalányrendszerű díjszabás alá ke
rülő hálózatokban a helyi beszélgetések számlá
lását 1934. évi március hó végével be kell szün
tetni. Ezekben a hálózatokban az eddigi szám
lálási időszak helyett április 1-étől kezdve a 
naptári hónap szerinti előfizetés lép életbe. Ez 
az intézkedés- a statisztikai felvétel céljából 
szükséges számlálást nem érinti. Április 1—8. 
között az 1934. évi február 16-tól március hó 
végéig járó alap- és beszélgetési, illetőleg von :l-
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fenntartási díjakat kell beszedni. Az előfizetők 
kívánságára az így esedékes díjak kivételesen 
április hőbán' kef részletben is fizethetők, még 
pedig április első nyolc napján és április ló tól 
20-ig.

Az új rendszer szerint járó első előfizetési 
díj tehát csak május hó' 1-én s folytatólag a 
kővetkező hónapok első napján utólag lesz 
esedékes.

16, Az igazgatóságok minden hó 10-én je
lentsék^ az előző hó folyamán bekapcsolt és le
szerelt állomások, valamint mellékállomások szá
mát s egyúttal azt is, hogy az új rendelkezé
seknek milyen pénzügyi eredménye volt. A 
folyó évi november havában pedig tegyenek ja
vaslatot arra is, hogy a most életbeléptetett vál
tozások közül melyeket kellene a pénzügyi ered
mények alapján, vagy egyéb okok miatt állan
dósítani.

Budapest, 1934. évi március hó 23-án.

Költözködő előfizetők távbeszélő állomásainak 
két helyen való üzembentartása.

100.070/.
Megengedem, hogy a költözködő távbeszélő 

előfizetők állomásai a költözködés befejezéséig, 
de legfeljebb 3 hónapig a régi helyen is tizem
ben maradhassanak.

Ilyen esetekben az üzemben maradó állomás 
után a rendes alap- és beszélgetési díj, az át 
menetileg bekapcsolt második állomás után 
pedig a rendes alapdíj és a tényleg kezdeménye
zett beszélgetések díja esedékes. A kötelező 
beszélgetések díját tehát utóbbinál nem kell fel
számítani.

A második állomásért a szabályszerű áthe 
lyezési díj esedékes és pedig a budapesti háló 
zatban a munka elrendelését követő legközelebb' 
számlában utólagosan, — vidéki hálózatokban 
pedig a munka megkezdése előtt. Mindkét háló
zatban csenfelül még egy kiküldetési díj is jár.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletét 
a Tb. U. Sz. 17. §. 5. pontjánál. A kiegészítés 
iránt Pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1934. évi március hó 22-én.

A folyó évi április hó 1-én esedékes nyugdíj - 
utalványok korábbi kifizetése.

„'„r- 109.793/4.
A közeledő húsvéti ünnepekre való tekin

tettel — g pénzügyminisztériummal egyetértés
ben — megengedem, hogy a folyó évi április hó
1-én esedékes nyugellátási postautalványokat 
és postatakarékpénztári nyugdíjfizetési utalvá
nyokat az összes postahivatalok és postaügynök
ségek kivételesen már a folyó évi március hó 
31-ik napján kifizethessék.

Budapest, 1934. évi március hó 26-án.

A rádiót népszerűsítő falragaszoknak a posta- 
hivatalokban való kifüggesztése.

109.278/5.

A postahivatalokban való kifüggesztés cél
jaira a közeljövőben két falragaszt küldetek ki. 
Ezek közül az egyik a rádióelőfizetők sorába 
való belépésre, a másik pedig a folyó évi június 
hóban rendezendő tárgysorsjátékra hívja fel a 
közönség figyelmét.

A hivatalok a falragaszokat a beérkezés 
után a közönség részére fenntartott és szembe
tűnő helyen függesszék ki.

Budapest, 1934. évi március hó 23-án.

Üj postahivatal megnyitása.
108.077/3.-

Miskolcon „Miskolc 5“ elnevezéssel új IV. 
osztályú, távbeszélővel egyesített postamesteri 
hivatal nyílt meg. Az új postahivatal ellenőrző 
száma 2463, díjnégyszögszáma 631.

Ehhez képest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában a 64. oldalon Miskolc 4 után 
beírandó: „2463, 631, — Miskolc 5, Borsod, Deb
recen, Hatvan WW..IW Miskolc,“ a 136.
oldalon pedig a 2463 szám után „Miskolc 5“.

Budapest, 1934. évi március hó 20-án.
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K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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állomáshelye, 
hol utoljára 
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A  létszámból való 
törlés oka

j B
ud

ap
es

t

1

Ignáth Géza kiadó
Kassa-
Béla
1888.

Buda
pest 93.

Több mint egy évig 
nem vállalt alkalmazást. 
*

G

o
o
i -

Gröber Aladárné 
szül. Gulácsy Antónia kiadó Eger

1906. Felnémed Több mint fél éve 
nem vállalt alkalmazást.

a

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helye-)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Polgár Katalin Csurgó 3 1934. IV. 1. Helyettesítést is vállal.

Kistay Sándor Gige 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Róka Teréz Nyírmártonfalva 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Büs Teréz Köveskút 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Vargha Erzsébet Besenyőtelek 4 1934. IV. 15.

Zámbó Ilona Bakonyszentlászló 4 1934. V. 1.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TAR A
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

IIUS» AI* lí ST, 1»34. MÁRCIUS 30. 14. szán:.

T A R T A L O M

Változás pénzügyi értékcikkeknél és kivont pénz
ügyi bélyegek becserélése.

Légipostái küldemények továbbítása a „Stuttgart— 
Dél-Amerika“ légijárattal.

Változások a Légipostái Menetrendben.

Változások a Csomagdíjszabásban. 
Postaügynökségek megnyitása. 
Forgalomköri változások.
Lefoglalandó sajtótermékek. 
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.

Változás pénzügyi értékcikkeknél és kivont 
pénzügyi bélyegek becserélése.

110.049/4.
A P. R. T. folyó évi 11. számában megje

lent 107.908/4. számú rendelet kapcsán még a kö
vetkezőkről értesítem a hivatalokat.

1. A hivatalok március hó utolsó napján a 
kivonandó bélyegeket csak a kézi pénztáraktól 
és a postaügynökségektől vonják be. A magán- 
értékcikkárusítók készleteiben levő és érvényü
ket vesztett pénzügyi értékcikkeket azonban 
nem a P. R. T. előlidézett rendeletében, hanem 
ennek a rendeletnek 3. pontjában foglaltak sze
rint cserélhetik be. — Eziért az előlidézett ren
delet 5. bekezdésének 3. és 4. sorában „érték
cikkárusoknál“ szót töröljék.

2. A régi értékjelzésű váltóürlapok a forga
lomból szintén kivonatnak ugyan, de az eláru
sító helyek a meglévő váltóürlapkészletüket to
vábbra is árusíthatják. Az értékcikkraktár 
azonban a forgalomból kivont váltóürlapokból 
a hivataloknak újabb készletet már nem küld
het. A hivatalok és értékcikkárusok elsősorban 
régi készleteiket árusítsák oly módon, hogy a 
régi címletű váltóürlap bélyegértékét megfelelő 
okirati illetékbélyeg felragasztásával egészí
tik ki.

A váltóürlapokra kiegészítésül felragasztott 
régi (a forgalomból 1934. évi április hó 1-vel ki- 
/ont) okirati illetékbélyegek a váltóilleték le- 
óvására továbbra is érvényesek, ha az ilyen 
'élyegeket 1934. évi április hó 1 -je előtt bélvc- 
,ezték felül.

Amennyiben valamely postahivatalnál a 
régi címletű váltóürlapokból még jelentős kész
let volna (főleg felbontatlan csomagok), ezt a 
készletet a hivatalok, mihelyt helyette meg
felelő címletű új váltóürlappal rendelkeznek, 
szolgáltassák be az értékcikkraktárnak.

Az új címletű váltóürlapokat a P. R. T.
1933. évi 24. számában megjelent ad 80.827 4. 
számú rendelet közölte.

3. A forgalomból kivont bélyegek a meg
felelő illetékek és forgalmi adók lerovására csak
1934. évi március 31-ig bezárólag használhatók 
fel. Az 1934. évi április 1-től kezdve a kivont 
értékek — a váltóürlapokra a 2. pontban emlí
tett kivételtől eltekintve — érvényesen fel nem 
használhatók.

Akár postai, akár pénzügyi hatóságtól en
gedéllyel bíró értékcikkárusok, valamint a kö
zönség a birtokukban felhasználatlanul fennma
radt március 31-vel bevont bélyegeket, ha azok / 
sérületlenek és egyébként is teljesen aggálytala
nok, hasonló értékű más pénzügyi értékcikkek
re való becserélés végett bármely postahivatal
nál 1934. évi május 15-ig bezárólag benyújt
hatják.

A becserélést kérő a bélyeget megfelelően 
erős anyagból készült nyitott borítékba köteles 
helyezni. A borítékra rá kell írni a behelyezett 
bélyegek faját, darabszámát és értékét, továbbá 
a bélyegek tulajdonosának, ha pedig a tulajdo
nos a bélyegeket nem maga, hanem megbízott 
útján nyújtja be, akkor a megbízottnak is a ne
vét, foglalkozását és lakóhelyét (pontos lakás
címét). A bélyegeket a postahivatalnál a tulaj

I
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donos vagy megbízottja csak személyesen 
nyújthatja be; postán küldött bélyegeket be
cserélésre elfogadni nem szabad. A benyújtó 
a szem élv azonosságát a postahivatalnál iga
zolni köteles. A postahivatal az átvett bélye
gekről elismervényt ad.

A postahivatalok a borítékot, amelyben bé
lyegeket átvesznek, a becserélést kérő fél jelen
létében zárják le zárpecsétjeggyel (88. számú 
nyomtatvány), a lezárás helyén a zárpecsétjegy 
két-két oldalán keletbélyegzőt alkalmaznak oly 
módon, hogy a keletbélyegző fele a zárpecsét- 
jegyre, fele pedig a borítókra essék. A hivata
lok ezeket értékküldeményként a „M. kir. Ál
lami Nyomdának Budapest“ címre küldjék be. 
Nagyobb hivatalok a becsérélés ideje alatt any- 
nyiszor küldenek be az állami nyomdához ilyen 
bélyegeket, ahányszor arra szükség van. Leg
később azonban 1934. évi május hó 16-án min
den postahivatal a becserélés végett elfogadott 
bélyeget tartozik az állami nyomdának elkül
deni.

Az állami nyomdának beküldött cserekész
letekről a hivatal esetről-esetre készítsen két 
példányban jegyzéket. E jegyzék egyik példá
nyát helyezze el az állami nyomdának címzett 
hivatalos értékküldeményben; a másik példányt j 
pedig nyilvántartás céljából a hivatal őrizze | 
meg.

A bélyegeket a kicserélés iránt való el
határozás végett a m. kir. állami nyomda az il
letékes pénzügyigazgatósághoz továbbítja. A 
pénzügyigazgatóság döntése alapján a postahi
vatal a bélyegek személyesen jelentkező tulaj
donosának vagy annak a megbízottnak, aki a 
bélyegeket becserélésre átadta, a személyazo
nosság igazolása és a postahivatal által annak 
idején kiszolgáltatott elismervény bevonása 
után, megfelelő értékű más pénzügyi értékcik
keket szolgáltat ki. A cserébe járó pénzügyi ér
tékcikkek fajtáját és értékcímletek szerint való 
beosztását az érdekelt tulajdonos tetszése sze
rint választhatja meg.

A becserélés megengedéséről a bélyegeknek 
az eredeti borítékban való visszaküldése kap
csán a pénzügyigazgatóság a postahivatalt és 
az érdekelt felet egyidejűleg értesíti. A csere 
megtagadása esetében a pénzügyigazgatóságok 
közvetlenül érintkeznek az illető féllel.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a 
bélyegeket össze ne cseréljék s a bélyegcserét 
kérő egyén személyazonosságát feltétlenül álla
pítsák meg és a személyazonosságot igazoló

adatokat a cserebélyeget tartalmazó borítékra 
pontosan jegyezzék fel.

A pónzügyigazgatósági engedéllyel becse
rélt bélyegek beszolgáltatására annak idején 
külön intézkedem.

Még egyszer hangsúlyozom, hogy e rende
let 3. pontjában részletezett eljárás csak a ma- 
gánértékcikkárusoktól, illetőleg magánosoktól 
bevont cserebélyegekre vonatkozik. A posta- 
hivatalok tehát a főpénztár, a kezelési osztályok 
és az esetleges postaügynökségek becserélésre 
váró pénzügyi értékcikkeit a bevezetésben hi
vatkozott 107.908/4. sz. rendelet érte’mében von 
ják be.

Budapest, 1934. évi március hó 28-án.

Légipostái küldemények továbbítása a „Stutt
gart—Dél-Amerika“ légijárattal.

109.343/4.
A német posta Stuttgart és a délamerikai 

Natal (Brazília) között kéthetenként egyszer 
közlekedő légiposta járatot tart fenn. E járattal 
közönséges és ajánlott levélpostai küldeménye
ket lehet küldeni Brazíliába, Argentínába, Bolí
viába, Chilébe, Paraguayba, Peruba és Uru- 
guayba.

A repülőgép szombaton reggel indul Stutt- 
gart-ból és szerdán érkezik Natalba. E járattal 
Natal-ba szállított küldeményeket a délameri
kai Condor Szindikátus gépei Dél-Amerika te
rületén is légiúton szállítják tovább. így a Rio 
de Janeiroba szóló levelek csütörtökön, a Mon- 
tevideo-ba szólók pénteken, a Buenos-Aires-be 
szólók pedig pénteken este, vagy szombaton a 
kora reggeli órákban érkeznek rendeltetési he
lyükre.

A küldeményeket Buenos-Airetshtól Para- 
guay-ba közönséges úton, Chilébe pedig a 
Buenos-Aires—Santiago—Arica között rend
szeresen közlekedő légijárattal továbbítják. 
Ugyancsak ezzel a légi járattal továbbítják a 
Boliviá-ba szóló levelezést Arica-ig, ahonnan 
La Paz-ba a szállítás vonaton történik.

A küldeményekre a következő útirány jel
zést kell írni: „Stuttgart—Südamerika“.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a
6. oldalon levő 6. Budapest—Dél-Amerika me
netrendnél az eddigi francia légijárat menet
rendje elé tegyenek A) betűt. Az A) járat foly
tatásaként pedig írják be:

,,B) Stuttgart—Dél-Amerika.
Tizennégy naponként egyszer.
(Deutsche Lufthansa.)



Fedőlap a P. R. T. 1934. 14, sz.-ban megjelent 109.343/4. sz. rendelethez.

B) 2. Stuttgart—Délamerjka légijárat légipostái pótdíjai.

1. Brazília,
a) Levél és levelezőlap, b) Nyomtatvány, üzleti papír, áru*

minta és egybecsomagolt külde
mények.

5 g-ként 2 P 24 f 25 g-ként 2 P 66 f.
(Mint A) 1-nél.)

2. Argentina, Bolivia, Chile,

a) Levél és levelezőlap.

5 g-ként 2 P 66 f.
(Mint A) 2-nél.)

Paraguay, Peru és Uruguay.

b) Nyomtatvány, üzleti papír, áru
minta és egybecsomagolt külde
mények.

25 g-ként 3 P 04 f.
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A repülőgépek indulnak: április 14- és
28-án — május 12- és 26-án és így tovább.

Stuttgart
Natal
Rio de Janeiro
Montevideo
Buenos-Aires
Santiago
Arica

i. szomb. 
é. szer. 
é. csüt. 
é. pént. 
é. szomb. 
é. hétf. 
é. kedd

A küldeményeket oly időben kell feladni, hogy 
azok a Budapest 72. sz. hivatalhoz legkésőbb 
az indulást megelőző pénteken reggel 6.30 óráig 
megérkezzenek.“

A Légipostái Díjszabás 5. oldal Argentína,
6. oldal Bolivia és Brazília, 8. oldal Chile, 15. 
oldal Paraguay és Peru, valamint 17. oldal Uru
guay 2. hasábjában „France-Amérique du Sud“ 
alá írják be a következőket: „Stuttgart—Süd
amerika“.

A 29. oldalon a II. táblázat első sorában az 
„1. Marseille—Dél-Amerika légijárat légipostái 
pótdíjai“ elé írják: A); közvetlenül alá ja pedig 
ragasszák be a csatolt fedőlapot.

Budapest, 1934. évi március hó 27-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.
109.915/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 
következő változásokat vezessék keresztül:

4. o. Marseille—Athén—Saigoln légi járat 
1934. április 8-tól kezdve a következő menet-

szerint indul Athénból:
Athén i. pént.
Castelrosso é. i i

Beyrouth é. 99

Damas é. 11

Bagdad é. szom
Bouchir é.
Jask é. *>
Karachi é. vas.
Jodhpur é. 99

Allahabad é. hétf.
Calcutta é. 9 i

Akyab é. kedd
Rangoon é. 99

Bangkok é. szer.
Saigon é. 91

A feladás határideje: a Budapest 72. sz. posta- 
hivatalnál legkésőbben kedden 22 óra. Továb
bítás vasúton Athén-ig.

10. o'. Budapest—Bécs—München I. az Air 
France légijárat április 9-től Budapestről 15.40 
órakor indul és Becsbe 17.05 órakor érkezik.

A II. Luha légijárat április 
vasárnap, hanem csütörtökön is 
alábbi mentrend szerint: 

Budapest 
Bécs

11. o. 14. Budapest—Berlin
1-től csütörtökön és vasárnap az 
közlekedik:

Budapest
Bécs
Bécs
Berlin

Budapest, 1934. évi március

1-től nemcsak 
közlekedik az

i. 13.05 
é. 14.00 
között április 

alábbi légi járat

i. 13.05 
é. 14.00 
i. 14.20 
é. 16.25 

27-én.

Változások a Csomagdíjszabásban.
109.992/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

65. o. Bolivia, d) az összes többi helyekre a
2. útirányon a 10 kg-os csomagok súlydíja 13.60 
helyett 16.60 P.

72. ú. Chile, a 3. útirányt ceruzával húzzák 
át és írják oda a következő megjegyzést: „A
forgalom egyelőre szünetel“.

120. o. Marokko (folyt.), B) Spanyol posta- 
hivatalok, az 1. hasábban a b) spanyol részben 
levő hivatalokhoz a megfelelő helyekre írják, 
be: Dar-Drius és Targuist.

122. o. Mexikó, a 2. útirányon a forgalom 
ismét megindult. Ennek következtében töröljék 
a ceruzával írt „Ezen az útirányon a szállítás 
egyelőre szünetel“ szöveget.

133. o. Norvégia, az 1. útirányon az 1—20 
kg-os csomagok súlydíja 3.05+, 4.95, 9.05, 14.45 
és 19.85 helyett 2.75+, 4.35, 8.40, 13.05 és 17.60 
pengő; a 2. útirányon 2.80+, 4.55, 8.25, 13.35 és 
18.15 helyett 2.50+,- 3.95, 7.65, 11.90 és 16.05 
pengő; a 3. útirányon (csak sürgős csomag ré
szére) 7.85, 12.50, 24.15, 41.70 és 56.70 helyett 
7.65, 12.—, 23.75, 38.35 és 51.65 pengő.

153. o. Spanyolország, II. a M. A. S. útján 
az a) útirányon a 15 és 20 kg-os csomagok súlv- 
díja 12.75 és 15.50 helyett 15.05 és 18.15 pengő. 
A 154. oldalon a b) útirányon ugyancsak a 15 
és 20 kg-os csomagok súlydíja 17.85 és 23.20 
helyett 20.05 és 25.45 pengő; a c) útirányon a 
15 és 20 kg-os csomagok súlydíja pedig 26.35 és
33.60 helyett 28.45 és 36.10 pengő.

A hivatalok ezeket a változásokat a Kivo
natos Díjszabás megfelelő helyein is vezessék 
keresztül.

Budapest, 1934. évi március hó 27-én.
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Postaügynökségek megnyitása.
109.188/3.

A Harkapuszta pályaudvari és a mátra- 
szöllősi ideiglenesen szünetelő postaügynökség 
ismét működik. Előbbi postaügynökség ellen
őrző hivatala Kiskunhalas, utóbbié Hatvan 2. — 
Ehhezképest a postahivatalok és ügynökségek 
névsorában a 43. oldalon Harkapuszta pu. ü. 
utáni csillag jel törlendő és Kiskunfélegyháza 
helyett beírandó Kiskunhalas. A 62. oldalon 
Mátraszöllősnél a csillagjel törlendő és Pásztó 
helyett Hatvan 2 írandó.

A helységnévtár 247. oldalán Harka O  
Prónayfalvánál a ßg utáni csillagjel törlendő, 
E. h. Kiskúnf élegyház a helyett E. h. Kiskun
halas írandó, „u. p. és“ pedig törlendő.

Kövecses (Potyporos része) O Mátraszöl- 
lős ezentúl u. p. Mátraszöllős.

Mátraszöllősnél a ISI utáni csillag jel tör
lendő, E. h. Pásztó helyett E. h. Hatvan 2. íran
dó, „u. p. és“ pedig törlendő.

Perestanya (435 1.), Potyporos (444.1.), Rigó
gödör (461. 1.), Szomjas (513. 1.), Zsákfa (586. 1.) 
és Zsunvikpuszta (588. 1.), Mátraszöllőshöz tar
tózó lakott helyek utolsó postája ezentúl Mát
raszöllős.

Az irányítási füzet 61. oldalán Harka után 
beírandó: „Harkapuszta pu., U., Pest, Sz., IV., I 
Kiskúnhalas-Kiskúnf élegyháza, + 162, 1.4/7337
v., 162, E. h. Kiskúnhalas.“, a 96. oldalon Mátra
szöllősnél a csillag jel törlendő, a hetedik ha
sábba pedig beírandó: „22, E. h. Hatvan 2.,
+  22.“ .

Budapest, 1934. évi március hó 23-án.

Forgalomköri változások.
108.383/3.

Abaújszántó (85. 1.) ezentúl C/2 helyett C.
Alsópétpuszta Várpalota (96. 1.) ezentúl 

u. t. Pétfürdő. /
Antalmajor O Somogyaszaló (101. 1.) ezen

túl u. p. Somogyaszaló.
Apponyi Albert-telep ^  Csömör (102. 1.) 

ezentúl u. p. Rákosanna-telep.
Árpádtelep n  Csömör (104. 1.) ezentúl u. p. 

R ákosannatelep.
Hejőszalönta (252. 1.) E. h. ezentúl Nyék- 

ládháza.
Kisszentmihályi major O  Csömör (315. 1.) 

ezentúl u. p. Rákosannatelep, u. t. Cinkota.
Pálmatér Nagyszénás (426. 1.) u. t. Nagy

szénás törlendő.
Pétfürdő ^  Várpalota (437. 1.) ezentúl 

L., u. t. Várpalota törlendő.

Pétgyártelep CY Várpalota (437. 1.) ezienh 
u. t. Pétfürdő.

Rudics vasútállomás O Bácsalmás (465. 1.) 
Ü* L. jelzés törlendő.

Sándormajor O Katymár (469. 1.) u. t. 
Katvmár törlendő.

Soltvadkert Tázlár v. á. Kiskőrös (479.
1.) u. t. Soltvadkert törlendő.

Szelónyi telep tó Csömör (499. 1.) ezentúl 
u. p. Rákosannatelep.

Terézhalom Ló Jánoshalma (529. 1.) ¥
L. jelzés törlendő.

Újszeged vasútállomás (552. 1.) ¥  L. után 
„K.“ írandó.

Zsebeháza (586. 1.) u. t. Magyarkeresztúr— 
Zsebeháza törlendő.

Budapest, 1934. évi március hó 23-án.
Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
109.969/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi március hó 27-én kelt BI. 
3.988/1934—1. számú végzésével a Budapesten, 
Szalay Sándor, Tavaszmező-utca 8, nyomdájá
ban előállított „Vasas“ című, nem időszaki lap 
1934 április hóban kiadott, IV. évfolyam 1. szá
mának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1934. évi március hó 28-án.
II.

109.970/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1934. évi március hó 27-én kelt BI. 
3.987/1934. 1. számú végzésével Budapesten, a
VIII., Tavaszmező-u. 8. sz. alatti, Szalai-nyom- 
dában előállított „Közüzemi Munkások! B. Sz.
K. Rt. Hév. alkalmazottak!“ című rophatnak le
foglalását 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, 1934. évi március hó 28-án.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.

109.507/1.
Deák János postafőfelügyelő (46) nyuga

lomba vonulásával egyidejűleg a tatai postahi
vatal vezetésié alól felmentetett és Zsóvár Jó
zsef postafőtiszt (306) e hivatal vezetésével 
megbízatott.

Budapest, 1934. évi március hó 26-án.
Fővárosi Nvnmda Rt. Felelős v : Duchnn J
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KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RESZERE.
„rrsf :ííí >tJnej-*» ívt kT.vI .1>-:w«íri,uH
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BÜIÍAPEST, 1034. ÁPRILIS 7. 15. szám.

T A R T A L O M

Változások a Légipostái Menetrendben.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek. 
Postaügynökségnek postahivatallá- átalakítása. 
Elveszett igazolvány.

Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

Változások a Légipostái Menetrendben.
109.830/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 
következő változásokat vezessék keresztül:

3. o. 1. A London—Athén—Singapore légi
járat 1934. április 14-től a következő menetrend 
szerint indul Athénból:

Athén l. hétf.
Alexandria é. >>
Kairó é. >>
Gaza é. kedd
Kutbah é. >>
Baghdad é. *>
Basra é. szer.
Bahrein é. >>
Sharja c. >>
Gwadar é. csüt.
Karachi é. >>
Jodhpur é.
Delhi é. pént.
Cawnpore é. >»
Allahabad é. >>
Calcutta é. »»
Akyab é. szomb
Rangoon é. »»
Bangkok é. vas.
Penang é. ♦»
Singapore é.

Ehhez képest a feladás utolsó határideje 
a Budapest 72. sz. hivatalnál péntek 22 óra, a 
Budapest 62. sz. hivatalnál péntek 23.30 óra. 

Továbbítás: Athénig vasúton.
4. o. 3. A London—Athén—Capetown (Fok

város) légijárat 1934. április 11-től. kezdve a 
következő menetrend szerint indul Athénból:

Athén i. pént.
Alexandria é. >>
Kairó é. >>
Assouan. é . szomb.
Wadi Halfa é. >>
Khartoum é. >>
Kosti é. vas.
Malakal é. >>
Juba é. >»
Entebbe é. hétf.
Kisumu é. >>
Nairobi é. >>
Moshi é. kedd
Dodoma é. ’
Mbeya é. *>
Mpika é. szer.
Broken Hill é. >>

Salisbury é. >>
Bulawayo é. csüt.
Pietersburg é.
Johannesburg é. y j

Kimberley é. pént.
Victoria West é. i ,

Capetown é. >>

A feladás utolsó határideje: a Budapest 
"2. sz. hivatalnál kedd 22 óra, a Budapest 62. 
sz. hivatalnál kedd 23.30 óra.

Továbbítás: vasúton Athénig.
10. o. 13. Budapest—Becs—München III.; a 

küldemények 1934. április 16-tól kezdve légi- 
úton továbbíthatók Bécsig. A „Mindennap

RENDELETEK TÁRA
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gyorsvonaton, stb. . . .“ szöveget töröljék és 
helyette írják: (Ma]ert)
Budapest í. 7.20 .
Bécs é. 8.55

Budapest, 1934. évi április hó 4-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

110.396,2.
Leninnek a Verlag für Literatur und Poli

tik Wien—Berlin kiadásában megjelenő „Die 
Voraussetzungen der ersten russischen Revo
lution“, valamint „Der Kampf um die bolsche
wistische Partei“ c. könyveitől a postai szállí
tás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a könyveket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi április hó 3-án.

II.
110.397/2.

A Párisban, Prágában és Zürichben meg- j 
jelenő „Der Gegen-Angriff“ című német nyelvű J 
heti folyóirattól a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a folyóiratot a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi április hó 3-án.

III.
110.474/2.

Az ezidőszerint Prágában megjelenő „A. I. 
Z.“ (Arbeiter Illustrierte Zeitung) című német 
nyelvű időszaki sajtóterméktől a postai szál
lítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a folyóiratot a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934, évi április hó 4-én.

Postaügynökségnek postahivatallá átalakítása.

110.245/3.
Tklsógalla postaügynökség változatlan for

galmi körrel IV. osztályú postahivatallá alakít
tatott át. A hivatal ellenőrző száma: „6061“, 
szolgálati jellege „L“.

Ehhez képest a Postahivatalok és Ügynök
ségek Névsorában a 6. oldalon Alsógallánál az 
első hasábba beírandó „6061“, a negyedik ha
sábban „ü. (E. h. Tatabánya)“ törlendő, a 145. 
oldalon a 6061. számnál beírandó „Alsógalla“. A 
Helységnévtárban Alsógallánál (93. oldal) „ S3 
E. h. Tatabánya“ törlendő s helyette jel
zés írandó. Az Irányítási Füzet 9. oldalán Alsó
gallánál a második hasábban „Ü“ helyett IV. 
írandó, a hetedik hasábban pedig „E. h. Tata
bánya“ törlendő.

Budapest, 1934. évi április hó 4-én.

Elveszett igazolvány.
110.375/4.

Dr. Kalmár Lajos postatanácsos a buda
pesti m. kir. postaigazgatóság által 1934. évi 
január hó 2-án 319/1934. szám alatt kiállított — 
postahivatalok és postaügynökségek vizsgálatá
ra, valamint a mozgóposták ellenőrzésére jogo
sító — igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1934. évi április hó 4-én.
o u i ; / ,

Személyzetiek.
110.038/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. 
évi február havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik).

Áthelyeztettek: Pálfy Béla I. o. tiszt 78 
Debrecenből Kisvárdára, Szabó Elemér dr. I. o. 
tiszt 129 Miskolcról Debrecenbe, Sajti Imre I.
o. tiszt 147 Nyíregyházáról Debrecenbe, Lányi 
Andor II. o. tiszt 101 Miskolcról Nyíregyházára, 
Sifter Béla II. o. tiszt 104 Tapolcáról Dunaföld- 
várra, Enyingi Károly I. o. altiszt 1079 Kör
mendről Pápára, Rácz Ferenc váci I. o. altiszt 
1424 Miskolcról Budapestre, Nagy János enyin
gi II. o. altiszt 687 Újpestről Budapestre, Varga 
Imre mócsai II. o. altiszt 2413 Budapestről Ko
máromba, Varga Pál dávodi II. o. altiszt 2425 
Szekszárdról Budapestre, Váczi József II. o. 
altiszt 2665 Budapestről Újpestre, Nyirati Sán
dor II. o. altiszt 2747 Budapestről Hódmezővá
sárhelyre, Palotás János II. o. altiszt 2828 Ú j
pestről Budapestre.
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Nyugdíjaztalak: Szentgyörgyi Ferenc 10,
Kostyák Lajos 12, Veres Adolf 73 és Leitner 
Vilmos 108 főfelügyelők, Sipos Gábor felügyelő 
9, Czeha János főellenőr 52, Félix Antalné fő- 
ellcnőrnő 10, Béres Julianna 78, Klempa Irma 
81 és Takács Malvin 96 segédellenőrnők, 
Seeman Ferencné segédtisztnő 127, Voloncs 
Pál műszaki főellenőr 19, Csepeli Ferenc 16, 
Varga László szécsénvi 21, Forgács Menyhért 
132, Kelemen Lajos 156, Rábóczki Pál 159, 
Bacza József 172, Horváth Aladár 195, Tóth 
Vilmos 326, Nagy Mátyás 424 és Kun Imre 535 
I. o. altisztek, Wolf István 743 és Gubek János 
909 II. o. altisztek.

Meghaltak: Winter Félix tanácsos 13,
Hatos Mihály II. o. altiszt 1107.

Elbocsáttatott: Boér János II. o. altiszt 16.
Egyéb változások: Gidai László II. o. tiszt 

167 helyett Gidai László dr., Gelencsér Gizella 
segédellenőrnő 273 helyett Zdrahal Albertné, 
Tomasovits Mária segédtisztnő 44 helyett To- 
maschovits Mária, Micserics Ilona segédtisztnő 
68 helyett Micserits Ilona, Szenczi György I. o. 
altiszt 725 helyett Szenczy György, Szalay Jó
zsef II. o. altiszt 692 helyett Szalai József, Ka- 
nozsay Mihály I. o. vonalfelvigyázó 169 helyett 
Kanozsai Mihály írandó.

Névmagyarosítások. A belügyminiszter úr | 
a következő alkalmazottaknak engedélyezte új, 
magyar hangzású név felvételét: Muray (Stefics) 
Mihály dr. 29 tanácsosnak, Muray (Stefics) Mi
hály 6 számgyakornoknak, Etele (Entele) Fe
renc dr. 10 hivatali igazgatónak, Balázs (Gróh- 
mann) Artúr 99, Éber (Eberhardt) Jenő 229, 
Muray (Stefics) Antal 231, Hargitai (Hoffmann) 
Ádám 278, Éber (Eberhardt) Imre 280 és Zöldy 
(Lőrik) Pál 320 főtiszteknek, Deáki (Vidáko- 
vics) János 37, Vízvári (Weisz) Károly 86, Kis- 
vári (Krebsz) Mihály 163, Gáldi (Grusz) Zol
tán 192, Ardai (Arndt) István 201 és Dénesfai 
(Doleschal) Ferenc 213 I. o. tiszteknek, Töl
gyesi (Töglhofer) István 20, Koltai (Kreisz) Jó
zsef 38, Bánhegyi (Fatalin) István 165, Bujdosó 
(Bucskó) Gyula 190, Sárai (Strohoffer) István 
194 és Madaras (Metykó) Károly id. 2 II. o. risz
teknek, Jeszenői (Junger) Gyula 41 gyakornok
nak, Tihanyi (Scherer) János 71 főellenőrnek, 
Hortobágyi (Hartmann) György 243 és Kézdi 
(Kulik) Elemér 279 ellenőröknek, Csongor (Se- 
pacz) István 46, Gálos (Gizinger) István 193 és 
Miskei (Miss) Antal 314 segédellenőröknek, 
Vágvölgyi (Hayn) Árpád 58, Kézdi (Kulik) Jó
zsef 214, Légrádi (Litter) János 262, Budavári

79

(Datier) Lajos 263, Temesi (Reipok) Béla 271, 
Futó (Fusz) Pál 308, Villányi (Veiland) Nándor 
351, Gyarmati (Novoth) István 366 és Futó 
(Fusz) Jenő 405 segédtiszteknek, Kara (Klarin- 
ger) Hermin 188, Perlaki (Preisz) Irén 207, 
Konc (Krchnyák) Angela 217, Hódos (Hohlfeld) 
Margit 564 és Hajdú (Heffenfelder) Amália 594 
segédellenőrnőknek, Kézdi (Kulik) Erzsébet 539 
segédtisztnőnek, Fogarasi (Tóth) Alajos 33 mű
szaki főellenőmek, Ambrus (Schön) Miklós 32 
műszaki ellenőrnek, Hantai (Hahn) Lajos 90 
műszaki segédellenőrnek, Dőrfi (Weigl) János 1 
kezelőnek, Kulcsár (Klucsár) Erzsébet 77 és 
Hetényi (Holsteuer) Katalin 189 kezelőnőknek, 
Mikesi (Miketa) Mihály 1% és Hangai (Hage- 
mann) Frigyes 266 II. o. szakaltiszteknek, Mádai 
(Mayer) András 283, Hortobágyi (Holl) János 
300, Bélavári (Jehoda) Sándor 317, Budavári 
(Pillmayer) Lajos 395, Noszti (Nosztics) István 
482, Lendvai (Linczki) András 822, Tárnok 
(Tárnék) József 841, Honti (Heilmuth) Mihály 
855, Bánlaki (Weinhardt) József 953, Borszéki 
(Behun) Lajos 1053, Cséffai (Buna) Lajos 1145, 
Nádai (Neichel) János 1192, Tihanyi (Tepszis) 
János 1246, Hegyi (Hakl) Sándor 1354 és Nádasi 
(Novinics) István 1529 I. o. altiszteknek, Kő
vári (Král) Jakab 23, Honti (Héger) Ferenc 30.

I Kővári (Krekuska) Lénárd 213, Felvári (For
ster) József 312, Bikácsi (Pámer) Mátyás 
340, Tihanyi (Turbacs) József 343, Gyöngy 
(Gyurákovics) Vilmos 500, Karádi (Karader) 
Antal 538, Juhos (Pántya) János 562, Füzesi 
(Ficza) Mihály 628, Gyulavári (Gyurákovics) 
Lajos 638, Szabadi (Sztyéhlik) Mihály 666, 
Honfi (Hertrich) János 805, Bikácsi (Grósz) Pál 
911, Jászberényi (Jankovics) János 976, Pető 
(Pertl) Benedek 1042, Bártfai (Bankhardt) Ist
ván 1057, Hidasi (Hricz) Pál 1058, Tárnái (Vág- 
ner) Kálmán 1093, Sas (Krausz) János 1110, 
Hegyi (Heim) János 1115, Várkonyi (Risovszky) 
János 1258, Harmat (Hornyák) János 1352, Hi
dasi (Hagelmayer) Albert 1393, Budavári (Bu
lat) Ferenc 1502, Rózsahegyi (Rafael) Ferenc 
1635, Erdősi (Jakkel) János 1698, Kalocsai 
(Koller) Ferenc 1818, Várfoki (Wolf) József 
1913, Áldási (Altziebler) Pál 1914, Jobaházi 
(Laskó) László 1979, Flargitai (Huszák) Sándor 
2045, Kővári (Kreitsmer) László 2058, Fogarasi 
(Fuchs) György 2281, Bus (Busch) János 2628, 
Szebeni (Schőnek) Lőrinc 2810, Jármai (Janischl 
Lajos 2833, Szigetvári (Seffer) István 2890, Soly- 
mosi (Schmidt) József 2891, Kővári (Klein) Pál 
Péter 2951, Solymosi (Schindler) Rezső 2966 és
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Kunhegyi (Kukoviés) Lajos 2990 II. o. iakisztekl- 
nek, Bátai (Bauérle) Ottó 14. I. o. szakmepter- 
nek. Bánhidi (Cziglin) Károly 47 4L ü. vonal- 
mesternek, Gasztényi (Grabant) István 31 I;ó. 
vonalfelvijgyázónak, Szigetvárt (Steinbeiszer) 
Lajos 90 II: o. ;Szakmesternek„: Endrényi (Bngi 
barth) József 185 I. o. vonalfelvigyázónak.

Mádai (Metykó) Káról# 191 II. ó. szákméster- 
nek, Sbmlai (Schuch) Ferenc 215 kábelszerdó- 
nek, Szalontai (Simícsek) Hubert 139 és Fáskerti 
(Finszter) Jakab 255 II. ó. csoportvezetőknek, 
Jávor (Jasper) Lajos 293 II. o. vona 1 fe 1 vigyáz ó - 
nak.'

Budapest, 1934. évi március hó 28-an.
Pályázati hirdetmény.

postaügynöki állásra szerződés mellett. 
109.444/3.
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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 1934.

évi április hő 21-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1934. évi március hó 29-én.

K im u ta tá s
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A  létszámból törölt egyén

A  létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb

re
ce

n

Fodor Katalin kiadó
Zemplén-

agárd
1907.

Komoró Meghalt.

D
eb

re
ce

n

Bruder Aurélia kiadó Hatvan
1889. Szajol Szajoli postamesterré 

neveztetett ki.

D
eb

re
ce

n

Csutoros Attiláné kiadó Budapest
1905. Dombrád Hat hónapon belül al

kalmazást nem vállalt.

Pé
cs

Román Kornélia kiadó Békéscsaba
1899.

Duna-
szekcső

Dunaszekcsői posta
mesterré neveztetett ki.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.



RENDELETEK
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1934. ÁPRILIS 13. 19. szám.

TA RTA LOM

A piros bclycgző-festók árának elszámolása.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemények 

díjában.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi február havi 

forgalma.
A jelenlegi távbeszélőjegyek, átmenő- és érkezési la

pok, továbbá a távbeszélő meghívás (külön meghívás) he
lyett egységes távbeszélőjpgy rendszeresítése a vidéki táv
beszélő hálózatokban.//^

Postai szálítiásból kizárt sajtótermékek.

Alkalmi postahivatal felállítása.
Üj postaügyynökség megnyitása.
Forgalomköri változások.
Helyesbítések a postahivatalok és ügynökségek név 

sorában és a helységnévtárban.
Változások az irányítási füzetben.
Meghívó.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról. 
Kimutatás állást kereső postakiadókról.

A piros bélyegző-festék árának elszámolása.

105.408/3.

Az A. 2. Szab. 18. §. 9. pontjának 3-ik be
kezdése értelmében a bérmentesítő-gépek bér
lői festékpárnák festéséhez csakis a m. kir. 
posta központi anyagraktártól beszerezhető pi
ros bélyegző-festéket használhatják. A beszer
zést az ellenőrző postahivatal közvetíti.

Az eddigi gyakorlat szerint a központi 
anyagraktár az igényelt festéket az ellenőrző 
postahivatalnak szolgáltatta ki, a hivatal az érte 
járó és az ellenbizonylaton feltüntetett összege
ket a féltől beszedte és a központi számvevőség 
címére elküldötte.

A rendelés és elszámolás egyöntetűsége és 
egyszerűsítése szempontjából elrendelem, hogy 
az ellenőrző postahivatalok ez után az általuk 
beszedett összegeket ne a posta központi szám
vevőséghez, hanem a központi anyagraktár cí
mére küldjék el. A központi anyagraktár vi
szont a beküldött összegeket a pénznaplójában, 
az egyéb készpénzért eladott anyagokért be
folyt összegekhez hasonlóan, a festék árának és 
a csomagolási költségeknek megfelelően véte
lezze be, anyagszámadásában pedig átvevőnek 
ne az ellenőrző postahivatalt nevezze meg, ha
nem az e hivatal által igazolt bérlőt, aki a fes
téket vásárolta. A bérlő nevét a postahivatal 
úgy a megrendelési bizonylatpáron, mint a köz

ponti anyagraktárhoz címzendő postautalvány 
szelvényén feltüntetni tartozik.

A bérmentesítőgépek engedélyeseinek ér
dekében az ellenőrzésre kijelölt postahivatalok, 
valamint a posta központi anyagraktára kötele
sek a megrendelési bizonylatpárokat sürgősen 
továbbítani, illetve a megrendelést azonnal fo
ganatosítani.

E rendeletet a hivatalok az A. 2. Szab. 18. 
§. 9. pontja 3-ik bekezdésénél jegyzik elő.

Budapest, 1934. évi április hó 9-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

111.263/4.
A P. R. T. 1932—12. számában közölt 

70.257/4. számú rendelethez kiadott kimutatást 
a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

6. Argentína (az 1934. évi április hó 1-től 
feladott küldeményekre vonatkozóan): a 3—5. 
és 7—9. hasábban a régi adatok helyébe írják: 
20, 15, 15, 4, 5 a *̂a) 5. Az eddigi 3/a)jegyzet he
lyébe írják: s/a) Argentínában a A alatt felsorolt 
küldemények díja 50 g-ként \ 'A centavos.

10. Belga-Kongó: a 3—5., 7—9., 12. és 13. 
hasábban a régi adatok helyébe írják: 250, 150, 
125, 0.32, 50 a !,/a) 50, 250, 500; és írják a lap 
alján jegyzetként: ”/a) Belga-Kongóban a A alatt
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felsorolt küldemények díja 50 g-ként 20 kongói 
centime.

82. Kenya és Uganda: a 13. hasábban „—“ 
helyett írják: 50.

Budapest, 1934. évi április hó 10-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi február 
havi forgalma.

2.032/eln. postatak'pt.
A takaréküzletben a betétek 1,537.999 P 46 

f.-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya ezek szerint 1934. évi február hó vé
gén 81,730.288 P 36 f. volt. A különleges taka
rékbetétek álladéka a fenti álladókban 10,763.871 
P 06 f.-rel szerepel. A betevők száma 4.002-vel 
gyarapodott.

A csekk- és kliringüzletben a betéteket 
7,022.846 P 74 f.-rel múlták felül a visszafizeté
sek. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1934. évi február hó végén 125,479.369 P 26 f. 
volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 
34.413 volt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 2,563.983 tétel s 
1.023,095.827 P 36 f., összes betéteinek állomá- I 
nya pedig a hó végén 207,209.657 P 62 f. volt. !

Az értékpapirüzíetágban 1934. évi február hó 
végéig kiállíttatott 274.597 drb. járadékkönyv, 
illetve letétijegy, amelyekből forgalomban volt 
e hó végén 90.585 drb. Az intézet értékpapír ál
lománya különféle értékpapírokban és zálog
levelekben 1934. évi február hó végén 83,842.634 
P 97 f. névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 177.625 drb. új zálogfelvétel 
3,867.338 P kölcsönnel és 174.617 drb. zálogki
váltás 4,016.114 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi február hó végén 
1,014.896 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
23,069.014 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.347 drb., kényszerárverésre pedig 
6.389 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 7.796 drb., a befolyt vé
telár 168.913 P 04 f. volt.

Budapest, 1934. évi április hó 3-án.

A jelenlegi távbeszélőjegyek, átmenő- és érke
zési lapok, továbbá a távbeszélő meghívás (kü
lön meghívás) helyett egységes távbeszélőjegy 
rendszeresítése a vidéki távbeszélő hálózatok

ban.
92.02915/1933.

A 892 (914) számú Távbeszélő meghívás 
(külön meghívás), a 915 (911), 920 (913) és 925 
(912) számú Távbeszélő jegyeket, továbbá a 
911 (923), 912 (922) és 913 (921) számú Átmenő 
lapokat, végül a 910 (924) számú Érkezési lapot, 
a jelenlegi készlet elfogytával megszüntetem s 
elrendelem, hogy a vidéki hivatalok a felsorolt 
nyomtatványok helyett az indított, átmenő és 
érkezett beszélgetések, illetőleg meghívások és 
külön meghívások előjegyzésére, az alábbi min
táknak megfelelő számú távbeszélő jegyeket 
használják.

És pedig a 911 számú új nyomtatványt az 
állami, szolgálati és közérdekű indított, átmenő 
és érkezett beszélgetésekre, illetőleg meghívá
sokra, — a 912 számút az azonnali, igen sürgős 
és sürgős hírlap- és magánbeszélgetésekre, ille
tőleg az összes meghívásokra, — a 913 számú 
nyomtatványt pedig a közönséges magánbeszél
getésekre.

Az új nyomtatványok szövegét az alábbi 
nyomtatványminták ábrázolják:

(Ide jön az új 911, 912 és 913. számú új 
nyomtatványminta és pedig a 911 sz. nyomtat
vány fölé kell írni: Rózsaszínű papíron, a 912 
sz. nyomtatvány fölé: Zöld papíron, a 913 sz. 
nyomtatvány fölé: Szürke papíron, szavakat.)

A nyomtatványok kitöltésére azoknak szö
vege felvilágosítást ad.

A rövidítések magyarázata a következő:
Tb. napló f. sz. — Távbeszélő napló folyó

száma,
Erős f = erős forgalmú órákban.
Gyenge gy =  gyenge forgalmú órákban.
Az azonnali beszélgetés.
E .— (Éclair) igen sürgős beszélgetés.
U =  (Urgent) sürgős beszélgetés.
A (Avis d‘appel) meghívás vagy külön 

meghívás.
Pr =  (Presse) hírlap beszélgetés.
Ny — nyilvános állomásról indított beszél

getés.
Á. ö. =  állandó összeköttetés.
Tart. =  a beszélgetés időtartama.
Kapcs. hiv. bem. — a kapcsoló hivatalnak 

bemondatott.
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Felv. =  felvette.
Leb. =  lebonyolította.
Áramk. — áramkör.
A beszélgetések faját, illetőleg osztályát 

jelző betűket a beszélgetés előjegyzése vagy bo
nyolítása alkalmával irónnal át kell húzni. 

Budapest, 1934. évi április hó 7-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

110.845/2.
A Clevlandban megjelenő „Bérmunkás 

Naptár 1934.“ c. sajtóterméktől a postai szállí
tás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a naptárt a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi április hó 7-én.

II.
110.846/2.

A Prágában megjelenő „Unser Wort“ című 
német nyelvű időszaki sajtóterméktől és a Po
zsonyban megjelenő „Beszélgetés a szociálde
mokrata munkással ' című röpirattól a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi április hó 7-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.
111.200/3.

A Magyar ökölvívó Szövetség rendezésében 
Budapesten tartandó európabajnok.sági verseny 
idejére és helyén (Városi Színház) folyó évi áp
rilis hó 11-től 15-ig, naponta 19 órától 24 óráig 
tartó szolgálattal, a budapesti 72. sz. postahiva
tal kirendeltségeként működő alkalmi postahi
vatal lép életbe. ,

A kirendeltség bárhova szóló levélpostai 
(közönséges és ajánlott) küldemények és táv
iratok felvételével, helyi és távolsági beszélge
tések lebonyolításával, valamint postai és pénz
ügyi bélyegek árusításával bízatott meg. Táv
beszélő állomásainak száma: 46—4—30, 46—4— 
38, 46—4—39.

Budapest, 1934. évi április hó 10‘én.

Uj postaügynökség megnyitása.
110.413/3.

Ortaháza községben (Zala vm., novai j.) új 
postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző hiva
tala Zalaegerszeg, díjnégyszögszáma 1305. For
galmi köre Ortaháza, Kissziget és Zebecke köz
ségekre, továbbá Bolypuszta, Pirosmajor és 
Tagimajor lakott helyekre terjed ki.

Ehhezképest a postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában a 74. oldalon Oroszvár után 
beírandó: „—, 1305, — Ortaháza ü. (Eh. Zala
egerszeg), Zala, Pécs, Zalaegerszeg )M HÉT Ré
dics“, a 123. oldalon pedig az 1305. szám után 
Ortaháza.

A helységnévtárban a 417. oldalon Orta- 
házánál beírandó: „ ISI Eh. Zalaegerszeg, 
Zalaegerszeg BT"' HÉT Rédics, 1305., postáig. P.“ 
„u. p. Páka” pedig törlendő.

Az irányítási füzetben a 119. oldalon Orosz
vár után felveendő: Ortaháza, Ü., Zala, P., VI., 
Zalaegerszeg—Rédics, 86., Eh. Zalaegerszeg“.

Budapest, 1934. évi április hó 10-én.

Forgalomköri változások.
109.983/3.

Berektompaháza (208. 1.) ezentúl u. t. Pór- 
ládony.

Felsőmajor Nagybarátfalu (208. 1.) ezen
túl u. t. Nagybarátfalu.

Kisbarátfalu (303. 1.) ezentúl u. t. Nagy
barátfalu.

Kisbaráthegy (303. 1.) ezentúl u. t. Nagy
barátfalu.

Mesterháza (371. 1.) ezentúl u. t. Pórládony.
Nagybarátfalu (385. 1.) ezentúl is.
Nagybaráthegy (385. 1.) ezentúl u. t. Nagy

barátfalu.
Pórládony (443. 1.) ezentúl is.
Ujmajor O  Kisbarátfalu (551. 1.) ezentúl 

u. t. Nagybarátfalu.
Budapest, 1934. évi április hó 9-én.

Helyesbítések a postahivatalok és ügynökségek 
névsorában és a helységnévtárban.

110.189/3.
Alsóhernád Ujhartyán (94. 1.) ezentúl
L.
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Aranyegyháza után (103. 1.) elsőnek felvett 
Aranyhegy-nél a G  jel után Pálmonostora he
lyett Kiskunmajsa írandó.

Balozsamajor elé (116. 1.) felveendő „Balota 
G  Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., u.
p. és u. t. Kiskunhalas.

Béndekpuszta G  Gvugy (130. 1.) ezentúl u. 
t. Gamás.

Csabacsüd nk. (154. 1.) a )-( jel után be
írandó „Kisszénás v. á.“.

Hejőszalonta (43. 1.) Eh. ezentúl Nyéklád- 
háza.

Honvéd O Makó (260. 1.) összes adatok tör
lendők.

Kelemenhíd G Makó (293. 1.) összes adatok 
törlendők.

Kisszénás (Ujpuszta része) G Nagyszénás, 
Békés vm., orosházi j. helyett Kisszénás v. á. 
G  Csabacsüd, Békés vm., szarvasi j. — (315. 1.)

Majsajakabszállás G  Kiskunmajsa (358. 1.) 
a „mozdonyjeP törlendő.

Makó mv. (359. 1.) a )-( jel után Honvéd és 
Kelemenhíd nevek törlendők.

Mátételke és Mátévölgye közé (366. 1.) fel
veendő: „Mátételke—Óalmás v. mh. G  Máté

telke, Bács-Bodrog vm., bácsalmási j., mozdony 
jel mh., isi Eh. Baja, £  L. K. Ujdombóvá 
ra I Csikéria, 1007., u. t. Bácsalmás, postait 
Sz.“.

Nagyfa G Algyő (388. 1.) csongrádi j., he 
lyett kiskundorozsmai j. írandó.

Nagyszénás (397. 1.) a)-( jel után Kisszéná 
törlendő.

Palota G Kinkunhalas (427. 1.) összes ada 
tok törlendők.

Pirtó (79., illetve 440. 1.) a „pu.“ jelzés tői 
lendő.

Sokorópátka (479. 1.) „kk.“ helyett „nk.
írandó.

Ujpusztánál (552. 1.) (részei Apponyirátí 
Kisszénás) helyett (része Apponyiráta) írandc

Budapest, 1934. évi április hó 5-én.

Változások az irányítási füzetben,
111.262/3.

Az „Irányítási Füzet“ c. segédkönyvben be 
következett változásokat tudomás, keresztülve 
zetés és a helyes irányítás iránti intézkedés cé 
jából az alábbi kimutatásban közlöm:

Postahivatal, (ü g y n ö k sé 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

Bodrogkisfalud 7 — 34.

Cegléd 1. 7 702 v.

Esztár 7 — 1. D. 2. elé 1 156 (K. Ü.)

Kocs 2 II. III.

Nyírmihálydi 7 (IV/1.—IX/30.) —

• Sarkad 7 — 164 elé 1. cs, 1. 6 . elé 1. Bcsaba 2,

Szamossályi 2 IV. III.

Tótkomlós 7 I. 3—1. Sz. 2.
Orosh. elé Bcsaba 2, 1 27 elé p. 

cs. 196 helyett Bcsaba 2/196, p. 
cs. 196.

Budapest, 1934. évi április hó 11-én.
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Meghívó.
A Magyar Posta Állami Személyzetének 

Segélyzö és Nyugdíjpótló Egyesülete 1934. évi 
április hó 26-án délután 5 órakor a Postatisztvi
selők Otthonának dísztermében (VI., Benczur- 
utca 27.) tartja az 1933. évi XXVIII. rendes köz
gyűlését.

T Á R G Y S O R O Z A T :
1. Elnöki megnyitó.
2. Az egyesület 1933. évi működéséről szóló 

jelentés, az évzárószámadások és a felügyelőbe 
zottságnak e számadások felülvizsgálatáról szóló 
jelentésének előterjesztése, és a felmentés meg
adása iránt való határozathozatal.

3. Az 1934. évre szóló költségvetés előter
jesztése.

4. Esetleges fellebbezések.
5. A választmány és a felügyelőbizottság 

megválasztása.

A választmány javaslatai az alapszabá
lyok 3., 10., 14., 20., 23., 24. és 26. §-ainak mó
dosítására.

7 Esetleges indítványok.
A közgyűlésen csak azok az indítványok 

tárgyalhatok, amelyeket 8 nappal előbb, tehát 
bezárólag 1934. április 18-ig az elnökségnek 
írásban bejelentenek.

Amennyiben a közgyűlés nem volna hatá
rozatképes, az alapszabályok 19. §-ának 6. pont
ja értelmében 1934. május 9-én d. u. 5 órakor 
ugyanott megtartandó újabb közgyűlés a meg
jelent tagok számára való tekint nélkül végér
vényesen határoz mindazokban az ügyekben, 
amelyek a jelen közgyűlés tárgysorozatán sze' 
repelnek.

Budapest, 1934. évi április hó 11-én.
Az elnökség.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

P
os

ta
ig

az
ga

tó
sá

gi
ke

rü
le

t

—

A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e á llása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol Utoljáira 

alkalmazva volt

B
ud

ap
es

t

Sréter-Hajnos
Aranka kiadó Kispest

1897. Budapest 160
Kineveztetett posta
mesterré a Budapest 

100 sz. hivatalhoz.

B
ud

ap
ez

t

Walter Ottilia kiadó Budapest
1905. Budapest 56

Kineveztetett posta
mesterré a verebi pos

tahivatalhoz.

t o
<D
a
e j

T 3
3

c a

Kékkő Klára kiadó Lőrinci
1905. Lőrinci

Postamesterré nevez
tetett ki a lőrinci pos

tahivatalhoz.

B
ud

ap
es

t

Rajzó Gizella kiadó Vác
1899.

örszent-
miklós

’ ' K J  r ;  H . : .

Kineveztetett posta
mesterré a bagi posta- 

hivatalhoz.
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Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Tóth Mária Nagykovácsi azonnal Helyettesítést is vállal.

Giczy Margit Sárvár 2 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

Bukovszky Ilona Gvömrő 4 azonnal Helyettesítést is vállal.

Vörös Béla Üjszeged, Járványkórház-u. 
228. azonnal Helyettesítést is vállal.

Kisgyörgy Etel Üjdiósgyőr 6 azonnal Helyettesítést is vállal.

Princz Juliánná Vízvár azonnal Helyettesítést is vállal.

Szabó József Mihályháza 8 azonnal Helyettesítést is vállal.

Kistay Sándor Gige azonnal Helyettesítést is vállal.

Sziklay Irén Székesfehérvár, Öreg-u. 12. 9 1934, V. 1. Helyettesítést is vállal.

Pöttschacher Erzsébet Sopron, Várkerület 94. sz. 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

Maszlag Sándor Csongrád 4 azonnal Helyettesítést is vállal.

Vadassy Ilona Recsk 1934. IV. 15. Helyettesítést is vállal.

Makaró Julia Kóny azonnal Helyettesítést is vállal.

Konrád Imre Gönc azonnal Helyettesítést is vállal.

í Farkas Kálmán Oszró 4 azonnal Helyettesítést is vállal.

j Standor Mária Bölcske 15 1934. V. 1. Helyettesítést is vállal.

Hornyik Gabriella Ibrány 2 1934. IV. 20.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, ÁPRILIS 20. 17. szám.

T A R T
A forgalomból kivont pénzügyi bélyegek becserélése. 
Változások a Légipostái Menetrendben.
Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő posta- 

hivatalokhoz.
Postajárati térképek árának leszállítása.
Kiegészítés a távíró és távbeszélő hivatalok név

sorához.
Helyesbítés.
Lefoglalandó sajtótermék.

A L O M
Postai szállításból kizárt sajtótermék. 
Postaalkalmazottak üdülése a hévizszentandrási 

üdülőtelepen.
A jóléti alapítvány üdülőtelepeinek a személyzet ré

széről való igénybevétele.
Meghívó.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Kimutatás allástkereső postakiadókról.

A forgalomból kivont pénzügyi bélyegek 
becserélése.

112.136/4.
A P. R. T. folyó évi 14. számában megje

lent 110.049/4. számú rendelet 3. pont, 6. bekez
désében foglaltak szerint az állami, nyomda a 
hozzá kicserélés végett érkezett bélyegeket 
megvizsgálás után az illetékes pénzügyigazgató
ságokhoz továbbítja.

Az eljárás gyorsítása érdekében az állami 
nyomda által megvizsgált bélyegek visszakül
dése tekintetében az eljárás az alábbiak szerint 
változik.

1. Abban az esetben, ha az állami nyomdá
nál a műszaki vizsgálat az ügyfél borítékában 
levő bélyegeket mind kifogástalannak találta, 
az állami nyomda a bélyegeket visszatartja és 
a borítékot üresen — az alábbi szövegű záradék 
rávezetésével — közvetlenül a beküldő posta- 
hivatalhoz juttatja vissza.

...............11934. sz.
Ebben a borítékban volt összesen ......... P

__ f  a za z .......................................... P . . . .  ér
tékű bélyegek mind hibátlannak bizonyultak. 
A megfelelő új értékcikkeket a m. kir. postahi
vatal adja ki a félnek.

Budapest, 1934. évi április hó . . .  .n.
A m. kir. állami nyomda műszaki bizottsága.“

Az állami nyomda azoknak az ügyfeleknek 
borítékait, akiknek teljesen hibátlannak bizo
nyult bélyegkészletét visszatartotta, — a fenti

szövegű záradékkal ellátva — nem egyenként, 
hanem megfelelően összegyűjtve, egy közös kül
deményben juttatja el a beküldő postahivata
lokhoz. Minden ilyen küldeményt az állami 
nyomda részéről az alábbi szövegű összesítő 
iratnak kell kisérnie:

„Tárgy: Becserélésre beszolgálta
tott pénzügyi bélyegek műszaki 
megvizsgálása.

H ív. szám: ....................
Csat.:......... drb. boríték.

A m. kir. postahivatalnak

Az itt visszazárt .........drb. borítékban volt
összesen ............ P . . . .  f azaz ........................ P
. . .  .f értékű bélyegeket a m. kir. állami nyomda 
felülvizsgálta és valamennyit hibátlannak ta
lálta, ennélfogva a becserélést a m. kir. pénzügy
minisztériumtól kapott felhatalmazás alapján a
m. kir. pénzügyigazgatóság nevében megengedi.

A m. kir. postahivatal a megfelelő értékű 
új értékcikkeket a feleknek szolgáltassa ki és 
ennek megtörténtét mindenik féllel a saját bo
rítékán ismertesse el. A fél elismervényével el
látott boríték, a fél által elismert, de legfeljebb 
a m. kir. állami nyomda által rájegyzett bélyeg
érték tekintetében a m. kir. postahivatalnak fel
mentésül szolgál.

Az itt visszazárt borítékban volt régi bélye
geket a m. kir. állami nyomda visszatartotta.

Budapest, 1934. évi április hó .. . .n .
A m. kir. állami nyomda igazgatósága.“
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Az állami nyomda által küldött összesítő
irat, illetőleg a borítékok alapján a hivatalok az 
érdekelteknek a megfelelő értékű új pénzügyi 
bélyegeket kiadják és ennek megtörténtét 
mindegyik féllel a saját borítékán elismertetik. 
A fél elismervényével ellátott ilyen boríték a hi
vatal részére felmentésül szolgál és pedig a fél 
által elismert, de legfeljebb az állami nyomda 
által a borítékra rájegyzett értékösszeg erejéig.

A hivatalok a borítékok s az állami nyomda 
összesítő irata alapján, a tényleg becserélt pénz
ügyi bélyegek értékösszegét — az összes vonat
kozó mellékletek csatolásával — a pénztárszám
adás megfelelő értékcikkmérlegében (törvény
kezési bélyeg-mérleg, egyéb pénzügyi értékcikk- 
mérleg, forgalmiadóbélyeg-mérleg), „Becserélt 
pénzügyi bélyegek a csatolt mellékletek sze
rint“ bejegyzéssel felmentésként állítják be.

Ha a becserélt bélyegek értékét pénzügyi 
értékcikkmérlegek szerint szét kell osztani, a 
hivatalok a borítékok és az állami nyomda ösz- 
szesítő irata alapján készítsenek megfelelő ki
mutatást s ebben részletezzék az egyes érték
cikkmérlegekben elszámolandó összegeket.

2. Ha az állami nyomda valamely, a posta- 
hivatal által beküldött, borítékban levő bélye
gek közül egyen vagy többön kifogásolni valót 
észlelt, a borítékot a megvizsgált bélyegekkel 
együtt további eljárásra az illetékes pénzügy
igazgatóságnak küldi meg. Amennyiben a pénz
ügyigazgatóság a becserélést engedélyezi, a be
cserélt bélyegek szintén az 1. pontban mondot
tak szerint — a pénzügyigazgatósági engedély 
csatolása mellett — számolhatók el.

3. A hivatalok az állami nyomda által visz- 
szaküldött borítékok visszaérkezését a bekül
déskor készített jegyzék ott visszamaradt pél
dányán jegyezzék elő.

A hivatalok a fentieket jegyezzék elő a hi
vatkozott 110.049/4. sz. rendelet 3. pontjának 5.,
6. és 9. bekezdésénél.

Budapest, 1934. évi április hó 18-án.

Változások a Légipostái Menetrendben.
112.157/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 
következő változásokat vezessék keresztül:

1. o. A 1. London—Athén—Karachi—Singa
pore légijáratnál a küldemények utolsó feladási 
határidejéül írják a Budapest 72. sz. hivatalnál 
„szombat 22 óra“, a Mátyásföld repülőtér 
postahivatalnál „vasárnap reggel 8 óra“. A Bu

dapest 62. sz. hivatalra vonatkozó adatokat tö
röljék és a továbbításnál jegyezzék elő a kö
vetkezőt: „A Lufthansa légijáratával Athénig 
(L. Menetrend 19. II.).“

10. o. A 13. Budapest—Bécs—München— 
Zürich II. légijárat Budapest és Bécs között 
1934. április 16-a helyett csak 1934. május 15-én 
fog először indulni. A Menetrendben tehát e 
légijárat budapest—bécsi szakasza mellé írják: 
Csak 1934. május 15-től.

13. o. A 19. Budapest—Belgrád—Szófia— 
Athén II. A) légi járatnál „hétfő és péntek“ 
helyett írják „vasárnap és péntek“.

Budapest, 1934. évi április hó 18-án.

Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő 
postahivatalokhoz.

110.689/3.
Az 1934. évi fürdőidény tartamára a P. R.

T. e számához csatolt hirdetményben foglalt 
kimutatás A) részében felsorolt postahivatalok
hoz kincstári személyzet kirendelését, a B) ré
szében foglalt postahivataloknál pedig tiszti 
segéderő alkalmazását engedélyeztem.

A kirendelhető, illetve alkalmazható sze
mélyzet létszámát a kimutatás 4. rovata tünteti 
fel.

Azoknak a kijelölését, akik fürdő- és nya
ralóhelyeken működő postahivatalokhoz ki
rendeltetnek, illetve akiket a postamesterek 
tiszti segéderőként felfogadhatnak, az illetékes 
postaigazgatóságra bíztam. •

Abból a célból, hogy olyanok küldessenek 
ki, illetve alkalmaztassanak, akiknek gyógyu
lásra, illetve betegség után pihenésre, üdülésre 
van szükségük, a pályázók egészségi állapotu
kat, illetve a kirendelés vagy alkalmaztatás 
szükségét a m. kir. posta betegségi biztosító 
intézetének orvosa, ahol pedig ilyen nincs, ha
tósági, községi (kör-) orvos által kiállított bizo
nyítvánnyal előzőleg igazolni tartoznak.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton 
terjesszék fel előttes postaigazgatóságukhoz. 
Az igazgatóságok az írásbeli jelentkezéseket 
illetékes tárgyalás céljából a kirendelésre, illetve 
a kijelölésre hivatott igazgatóságnak küldjék 
meg.

Pályázni a közlemény megjelenésétől szá
mított két héten belül lehet.

A hivatalok a hirdetményt a személyzet 
részéről könnyen hozzáférhető helyen függesz- 
szék ki.

Budapest, 1934. évi április hó 13-án.
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Postajárati térképek árának leszállítása.
109.116/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy Ma
gyarország 1926. és 1929. évi kiadású posta
járati térképének eladási árát egységesen a 
postaalkalmazottak részére 50 fillérben, az in
tézeten kívül állók részére pedig 1 P-ben álla
pítom meg. Mindkét árhoz azonban továbbra

is hozzá kell számítani 2D% kezelési költséget, 
a mindenkori forgalmi adót és csomagolás 
esetén szállítmányonként 8 fillér csomagolási 
díjat.

Felhívom a kir. hivatalokat, hogy fentieket 
a P. R. T. 1926. évi 37. és az 1927. évi 21. szá
mában megjelent 31.287., illetve 19.418. számú 
rendeleteknél jegyezzék ele.

Budapest, 1934. évi április hó 17-én.

Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.
110.451/5.

1. Újonnan nyílt távíró- és távbeszélő-hivatalok s táviratkezelésre felhatalmazott vasúti távíró-hivatalok.
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5 Bodrogolaszi Zemplén De __ — L — — — 3144
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6 Debrecen 12. Hajdú De __ — L1 — — — __ Debrecen .__

7 értény Tolna Pé __ — L — — — 4155 Tamási __1
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II. Egyéb változások.

1. Bekapcsoltattak:

Badacsonylábdihegy a 4077, Balatonboglár a 4135, Balatonlelle a 4135, Balatonszabadi 
fürdőtelep a 4638, Balatonvilágos a 4638, Bonyhád a 4066, Budapest k. a 2622, Debrecen 10. 
az 1939, Duka a 4642, Galyatető a 3143, Gyöngyös a 6862, Győr 1. a 2792. és (10010), Győr- 
telek a 3063, Hegyeshalom a 4641, Jánosháza a 4642, Koppányszántó a 4155, Mátrafüred a 
3143 és 6862, Mátraháza a 3143, Nagycenk a 4639, Nemestördemic a 4077, Olaszliszka a 3144, 
Pécs 1. a 7007, Pécs üzletvezetőség a 10102, Rakaca a 3514, Sátoraljaújhely a 3144, Siófok a 
4638, Somogyvár a 4063, Sopronhorpács a 4934, Szekszárd a 2291 és 4066, Szigetcsép a 2865, 
Szombathely 1. a (10010), Tiszaföldvár az 5133, Tolcsva a 3144, Üszög vasúti távíró a 10102, 
Villány a 2314, Zomba a 4066 számú távíró vezetékbe, illetőleg távbeszélő áramkörbe.

2. Kikapcsoltattak:

Barcs 1. az 1947, Barcs 2. az 1947, Bonyhád a 4030, Csabrendek a 907, Debrecen 10. az 
1940, Galyatető a 3109, Gyűrtelek a 3052, Kőszeg a 746/a, Lőrinci a 2782, Mohács 1. a 4107 
és 4153, Nagycenk a 4934, öreglak a 4149, Rakaca a 3127, Sátoraljaújhely a 3542, Selyp a 
2782, Somogyvár a 4149, Sopron 1. a 165. és 759, Sopronhorpács az 1007, Szalonna a 3127, 
Tolcsva a 3542, Üszög vasúti távíró a 8614, Villány a 4153, Zomba a 4030 számú távíró veze
tékből, illetőleg távbeszélő áramkörből.

3. Szolgálati jellegváltozások.

Balatonfiired a távírónál és távbeszélőnél ezentúl L. (90.660/1933), Bodrogolaszi vasúti 
távíró hivatal K. jellegűvé minősíttetett át (105.016/1933). Csongrád a távírónál és távbeszélő
nél ezentúl C/2. (109.472/1933j.Gyoma a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C/2. (103.729/1934). 
Hegyeshalom a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C. (106.453/1933). Kiskunhalas a távíró
nál ezentúl C. (103.729/1934. Lillafüred a távírónál és távbeszélőnél ezentúl L. (99.974/1933). 
Mór a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C. (102.322/1933). Rakamaz a távírónál és távbe
szélőnél ezentúl C/D. L. (88.036/1933. Répás-puszta vasúti távíró hivatal K. jellegűvé minő
síttetett át. (98.890/1933). Sárbogárd a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C. (101.554/1933). Üj- 
Szeged vasúti távíró hivatal K. jellegűvé minősíttetett át. (104.175/1934.).

4. Névváltozások.
i '

Mátrai szanatórium neve ,,Mátraháza“-ra változott (98.560/1933.). Rácpetre neve „Üj- 
petre“-re változott (92.949/1933.). Zamárdi neve „Balatonzamárdi“-ra változott. (87.565/1933.). 5

5. Egyéb változások.

Ácsteszérnél, Bakonycsernyénél, Cseténynél és Surnál a l l .  rovatban törlendő: Bodajk és 
beírandó: Zirc.

Ballószeg, Bodrogolaszi, Helvécia és Mosonszolnok vasúti távíró hivatalnál az L. jelzés 
a 8. hasábból törlendő és beírandó a 7. hasábba.

Balatonfürednél az 1. hasábból törlendő: VII/1.—VIII/31.
Balatonszabadi fürdőtelepnél az 1. számú megjegyzés a 6. rovatból és az oldal alján tör

lendő.
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Balatonvilágosnál a 6. rovatból törlendő: 2.
Barcs 2-nél törlendő: az 5. rovatból L., a 9. rovatból r., a 11. rovatba beírandó: Barcs 1.
Budapest 58-nál a 3. rovatból törlendő: táv.
Csabrendeknél az 5. hasábból törlendő: L., a 11. hasábba beírandó: Sümeg.
Császártöltésnél a 11. rovatból törlendő: Hajós és beírandó: Kalocsa.
Dukánál az L. jelzés mellől az 1. szám törlendő és törölni kell az oldal alján levő 1. számú 

megjegyzést is.
Káptalanfánál a 11. rovatban törlendő: Csabrendek és beírandó: Sümeg.
Mátyásföld alá külön sorba beírandó: az 1. rovatba Mátyásföld rádió7, a 2. rovatba Pest 

P. S. K. K., a 3. rovatba Bp. Az oldal alján 7. számú megjegyzésként beírandó: Légiforgalmi 
rádió-távíró állomás a Légügyi hivatal kezelésében.

Mátyásföld repülőtérnél az 1. rovat helyesbítendő: Mátyásföld repülőtéri kirendeltségre, 
az 5. és 6. rovatban C. helyett C/2. írandó, az 1. számú megjegyzés az oldal alján törlendő és 
helyette beírandó: Április 1-től szeptember 30-ig 8—19 óráig tart szolgálatot.

Sellye hívójele b.-ről s.-re változott.
Sopronhorpácsnál a távíróra vonatkozó adatok (L. h.) törlendők és beírandó: a 6. rovatba

L., a 11. rovatba Sopron 1.
Budapest, 1934. évi április hó 10-én.

Helyesbítés.
ad 92.029/1933.

A P. R. T. folyó évi 16. számában közzé

tett 92.029/5.—1933. számú rendelet 4. be
kezdését (Id e jö n .....................szavakat) töröl
jék s helyette írják be a következőket:

Rózsaszínű papíron:
Távbeszélő jegy: állami, szolgálati és közérdekű beszélgetésre- | 1QQ

H i v o t t :

Felvételi idő 
I b .  n a p l ó  t . s i .

E r ő s  I.

G y e n g e  I.

Beszélgetés kezdete Beszélgetés vége

H í v ó : Az E u. A Ny. A .ö
M egjegyzés: a r t . :

Dijüv:

díT

Hapcs hív.nah bem

Fel» .:

Leb. :

A ram k . :

9 1 1 .  sz. ny. Egységes távbeszélőjegy állatni, szolgálati és közérdekű beszélgetésre.

Zöldszinü papíron:
TávbCSZélÖ jegy: azonnali, igen sürgős és sürgős magánbeszélgetésre. 1 0 0

H í v ó : Az E U . A  Pr. Ny. A ö

H í v o t t : .
M egjegyzés: Tart . :

DÍJÖV:

Felvételi idő Beszélgetés kezdete Beszélgetés vége DÍJ:

I b .  n a p l ó  f . s z .  

E r ő s  t .  

G y e n g e  f.

Hapcs hív.nah bem.: 

Felv . :

L eb . :

A ra m k . :

912. sz. ny. Egységes távbeszélőjegy azonnali, igen sürgős és sürgős magánbeszélgetésre.
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Szürkeszinü papíron:
T á v b C S Z élÖ  j e g y :  közönséges magánbeszélgetésre- 1 0 0

H ív ó : A . P r . Ny. A, ö.

H i v o t t :
M e g je g y z é s : Tart . :

DijÖV:

Fel
Tb. n a p l ó  f . sz .  

E r ő s  1.

G y e n g e  f.

vételi idő B e sz é lg e té s  k e z d e te B esz é lg e té s  v é g e Díj:

Kaps, hiv.nah bem-: 

Felv . :

Leb. :

A ram k . :
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A rövidítések magyarázatánál. Gyenge gy helyett Gyenge f írandó. 
Budapest, 1934. évi április hó 18-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
111.870/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi április hó 13-án kelt B. I. 
4.676/1934.—2. számú végzésével Vv jenben Ver- 
nay J. N. Rt. nyomdájában előállított „Erotica 
mundi“ című könyv lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbaniévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi április hó 16-án.

főleg a reumatikus betegségben szenvedő posta- 
alkalmazottak gyógyulására szolgál, a folyó év 
ben május 10-én nyílik meg.

Az üdülőtelepen kizárólag tényleges és 
nyugdíjazott postaalkalmazottak és azok csa
ládtagjai nyerhetnek elhelyezést.

A fürdőidény hat háromhetes időszakra 
osztatott be, amelyek a következők:

I. időszak: május 10-től május 30-ig,
II.

III.
IV.
V.

VI.

június 1-től június 21-ig, 
június 23-tól július 13-ig, 
július 15-től augusztus 4-ig, 
augusztus 6-tól augusztus 26-ig és 
augusztus 28-tól szeptember 17-ig.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
111.397/2.

A Belgrádban megjelenő, cirilbetűvel 
nyomtatott, kisebb és nagyobb alakú 1934. évi 
„Privrednik“ című naptártól a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a naptárakat a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi április hó 12-én.

Postaalkalmazottak üdülése a hévízszent- 
andrási üdülőtelepen.

51./Nyugd. jár.
A „Postás nvugdíjjárulék-alap“ tulajdonát 

képező hévízszentandrási üdülőtelep, amely

Kellő számú jelentkező esetén az üdülő
telep továbbra is nyitva marad.

Az előidény május 10-től június 21-ig, az 
utóidény augusztus 28-tól az idény végéig tart.

A kijelölt üdülési időszakok meghosszab
bíthatók, ha üres férőhely van. Ily irányú 
igényeket az üdülőtelep gondnokságánál kell 
bejelenteni.

Az egy személy által fizetendő üdülési dí
jakat az alábbi kimutatás tünteti fel. A díjak 
magukban foglalják a szoba árát, a napi há
romszori étkezést és a gyógydíjat. Az étkezés
ben a reggelihez felszolgált 1 pohár, valamint 
az ebédhez és vacsorához felszolgált fél-fél liter 
ásványvíz is benne foglaltatik.

Könnyű, hústalan vacsorával a napi ellátás 
10%-kal olcsóbb.

A tisztviselők I—III. üdülési díjcsoportjába 
tartozó nyug- és kegydíjasok a következő
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alacsonyabb díj csoport szerinti díjakat fizetik.
Átvonulok, látogatók legfeljebb 3 napi tar

tózkodásig, pótágy-díj fejében 50 fillért, az élei 
mezésért pedig az étlap szerinti árakat fizetik.

Az üdülőtelepen elhelyezettek a kedvezmé
nyes üdülési, díjakra csak a rendes beutalási 
időszakra, vagyis három heti időtartamra bír
nak igénnyel. Szakorvosi vélemény alapján és 
ha üres hely van, a kezelési bizottság a kedvez 
ményes díjakat további 3 hétre is engedélyez
heti.

A 3 heti időtartamnak csak üdülés, tehát 
nem gyógyulás céljából való meghosszabbítása 
esetén az érdekeltek pótdíjat tartoznak fizetni, 
amely az I. csoportban az üdülési díjak 10, a II. 
csoportban 15, a III. csoportban a 20 és a IV. 
csoportban a 25%-át teszik ki. Altisztek ilyen 
esetekben pótdíjként szintén az üdülési díjaik 
25%-át fizetik.

Kiszolgálási díj: Kiszolgálási díj fejében a 
megállapított üdülési díjak 10%-át kell fizetni. 
Ezenfelül a személyzetnek kiszolgálási díjat — 
elbocsátás terhe mellett — elfogadni tilos.

Orvosi díj: Az üdülőtelep fürdőjét csak az 
üdülőtelep szakorvosának előzetes orvosi vizs
gálata után szabad igénybe venni. Minden 
üdülő az első orvosi vizsgálat fejében 2 pengőt 
fizet, amely összeget az üdülési díjakkal együtt 
a gondnoki irodában kell befizetni.

Fürdödíj: Közös medencefürdő díja 40 fil
lér, a külön kádfürdő díja pedig 80 fillér. E dí
jakból a fürdő szakorvosának véleménye alap
ján a m. kir. posta betegségi biztosító intézeté
nek tagjai és azok igényjogosult családtagjai 
50%-os kedvezményt kapnak. E kedvezmény 
elnyerése céljából a beutaltaknak a posta be
tegségi biztosító vénykönyvet magukkal kell 
vinniük.

Az üdülőtelepen való elhelyezést a Postás 
nyugdíjjárulék-alap kezelési bizottságához (Bu
dapest, II.. Krisztina-körút 12.. II. emelet 227.) 
beadandó bélyegmentes kérvényben kell kérni 
és ezeket a kérvényeket, amennyiben a kérvé
nyező az I. és II. időszakra kér elhelyezést, a 
f. évi május hó 1-ig, a többi időszakokra pedig 
június hó 1-ig kell beküldeni. Később beérkező 
kérvényeket csak úgy lehet figyelembe venni, ha 
még üres helyek állnak rendelkezésre.

A kérvényben meg kell jelölni, hogy a kér
vényező melyik időszakban óhajtja elhelyezé
sét, továbbá, hogy az ott tartózkodást csak

saját személyére vagy feleségére is, avagy eset
leg több, a kérvényben megnevezett családtag
jára is kéri és hogy melyik épületben, milyen 
szobát kíván igénybe venni.

Elsőbbséggel bírnak azok, akik a kérvény
hez csatolt posta betegségi biztosító orvosi bi
zonyítvánnyal igazolják, hogy a fürdőre szük
ségük van.

Az igényjogosultságot a tényleges szolgá
latban állóknak a hivatali főnök (postamester) 
által a kérvényre vezetett záradékkal, a nyug
díjasoknak és özvegyeknek pedig a nyugdíj 
kifizetését tanúsító utolsó postatakarékpénztári 
utalványszelvénynek a kérvényhez való csato
lásával kell igazolniok.

Az üdülőtelepen való elhelyezés engedé
lyezéséről a kérvényezők a Postás nyugdíjjáru
lék-alap kezelési irodájától kellő időben értesí
tést kapnak.

Foglaló: Az üdülés megkezdése előtt leg
alább 8 nappal tisztviselőknek foglaló fejében 
20 pengőt, az altiszteknek pedig 10 pengőt kell 
a Postás nyugdíj járulék-alap 58.345. számú 
postatakarékpénztári csekkszámlájára be
fizetniük.

Az üdülési díjakat 10 naponként előre az 
üdülőtelep gondnoki irodájában kell megfizetni. 
A foglaló — melynek elismervénvét a gondnoki 
irodában kell beszolgáltatni — az első számlá
ból kerül levonásba.

Amenviben a kérvényező a foglalót a meg
határozott időpontig be nem fizeti, a kiadott 
beutalási engedély hatályát veszti és a részére 
fenntartott szobát a gondnoki iroda másnak 
adja ki.

Ha a kérvényező a beutalását nem v e s z i  

igénybe, a foglalót nem térítik vissza, kivéve, 
ha az igénybe nem vétel haláleset, betegség 
vagy más fontos esrnénv folytán következett be.

Különös méltánylást érdemlő esetekben, 
szakorvosi vizsgálat és a hivatali főnökség 
(postamester) részéről a vagyoni viszonyok 
megállapítása alapján a nyugdíj járulék-alap ke
zelési bizottsága — az erre a célra engedélvezett 
összeg keretén belül — a kimutatásban feltün
tetett üdülési díjakból még 25—75%-ig terjedő 
kedvezményt adhat. Ezért a kivételes kedvez- 
ményért külön kérvényben kell a Postás nvug- 
díjjárulék-alap kezelési bizottságához fordulni.

Budapest, 1934. évi április hó 14 cn.

A Postás nyugdíjjárulék-alap kezelési bizottsága,
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Kimutatás
a Postás nyugdíj járulék-alap hévizszentandrási üdülőtelepén 1934. évre megállapított üdülési 
díjakról, amelyek magukban foglalják a napi szobaárat, háromszori étkezést és gyógydíjat.
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A jóléti alapítvány üdüntelepeinek a sze
mélyzet részéről való igénybevétele.

750/Jóléti.
A jóléti alapítvány az üdülőtelepek igény- 

bevételére nézve az alábbiakat hozza a sze
mélyzet tudomására.

A jóléti alapítványnak Horányban, Bala
tonalmádiban és Zircen levő üdülőtelepein, va- j 
larnint Balatonfüreden a Balatoni Szövetség i

üdülőházában és Lillafüreden a postaépületben 
az elhelyezést úgy a tényleges, mint a nyugdí
jas postaalkalmazottak és ezek özvegyei kér
hetik és pedig a saját és hozzátartozóik részére.

Az elhelyezés iránti bélyegmentes kérvé
nyeket az alább közölt I. és II. időszakra május 
hó 1-ig, a többi időszakra pedig június hó 1-ig 
„A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít
ványa“ címére (Budapest, II., Krisztina körút 
12., II. emelet 227.) kell beküldeni.



Később beérkező kérvények alapján csak 
a még üres helyekre történhetik elhelyezés.

Az üdülés általában 3 hetes időszakokban 
történik.

I. időszak: május 11-től május 31-ig,
II. június 1-től június 21-ig,

III. >> június 22-től július 12-ig,
IV. »* július 13-tól augusztus 2-ig,
V. *> augusztus 3-tól augusztus 23-ig,

VI. »» augusztus 24-től szeptembr 12-ig.

A kérvényben meg kell jelölni, hogy a kér
vényező melyik időszakra és milyen szobában 
kér elhelyezést, továbbá, hogy az ott tartózko
dást csak a saját személyére, avagy feleségére, 
vagy még más megnevezendő családtagja ré
szére is kéri.

Az elhelyezés engedélyezésére nézve álta
lában a jelentkezés sorrendje az irányadó. A 
balatonfüredi örökszobákba való elhelyezésnél 
azonban elsőbbséggel bírnak azok, akik orvosi 
bizonyítvánnyal igazolják, hogy az ottani szén
savas gyógyfürdő használatára szükségük van.

Az igényjogosultságot, vagyis azt, hogy a 
kérvényezőnek joga van elhelyezést kérni, a 
tényleges szolgálatban állóknak a közvetlen hi
vatali főnökük részéről a kérvényre vezetett 
záradékkal, nyugdíjasoknak és özvegyeknek 
pedig a nyugdíj kifizetését tanúsító utolsó 
postatakarékpénztári utalványszelvénynek a 
kérvényhez való csatolásával kell igazolniok.

Az elhelyezésről az érdekeltek az alapít
vány központi irodájától idejekorán értesítést 
kapnak. Minden érdekeltnek az üdülés meg
kezdése előtt legalább 8 nappal, az értesítésben 
feltüntetett foglalót vagy szobadíjat az alapít
vány 42.669. számú postatakarékpénztári csekk
számlájára kell befizetnie. A foglaló az erről 
szóló elismervény átadása ellenében az első 
számlából kerül levonásba.

Amennyiben a kérvényező a foglalót vagy 
szobadíjat a meghatározott időpontig nem fi
zeti be, a kiadott engedély hatályát veszti és a 
részére fenntartott szobában más nyer elhelye
zést.

Ha a kérvényező az engedélyt nem veszi 
igénybe, a foglalót (szobadíjat) az alapítvány 
nem téríti vissza, kivéve, ha az igénybe nem 
vétel haláleset, betegség vagy más fontos 
esemény folytán következett be.

Az egyes üdülőtelepekre, illetve üdülőszo
bákra vonatkozó tudnivalók a következők:

1. Demény Károly üdülőtelep, Horány.
Az üdülőtelep Szigetmonostor község mel

lett, a Korona erdőuradalmi birtokon épült 
modern üdülőház. Az épületet erdő övezi körül 
és előtte folyik a Duna. Az üdülőházban vil
lany, vízvezeték és csatorna van. Kuglizó és 
külön nyári terrasz áll az üdülők rendelkezé- 
zére.

Az üdülési díjakat az alábbi kimutatás tün
teti fel:

K i m u t a t á s
a horányi „Demény Károly“ üdülőtelepen 1934. évre megállapított üdülési díjakról, amelyek 

magukban foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

L*oao Dunára néző em eleti szobákban A többi szobákban
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Az I—III. díjcsoportba tartozó nyug- és 
kegydíjasok a következő alacsonyabb díj - 
csoport szerinti díjakat fizetik.

Gyógy díj nincs. A fürdőzés a saját stran
don díjtalan.

Az üdülés megkezdése előtt legalább 8 nap
pal foglaló fejében 20 pengőt kell az alapítvány 
42.669. számú csekkszámlájára befizetni.

Az üdülési díjakat 10 naponként előre a 
gondnoknál kell befizetni.

2. Balatonalmádi üdülőtelep.

Az üdülőtelep Balatonalmádi legszebb ré
szén, a Széchenyi-sétány és az Erzsébet király- 
né-út között 3 és fél hold területen fekszik.

E területen jelenleg egy új kétemeletes 
üdülőszálló és földszintes szoba-konyhás 
üdülőház épül. Ezek igénybevételére vonatkozó 
feltételeket később közöljük. Megemlítjük még, 
hogy az építkezés miatt az alsó villa lebontásra 
kerül s így csak a felső villa öt szobája áll az 
üdülők rendelkezésére. Az alapítvány kezelési 
bizottsága azonban a szükséghez képest magán
házakban szobákat bérel ki.

A szobák díja a felső villa 3. és 4. számú 
szobáiban személyenként napi 1.20 pengő, a 
többi szobákban, valamint a bérszobákban 1.— 
pengő.

Élelmezés az üdülőtelepen nincs. Reggelit 
a gondnok 40 fillérért ad. A többi étkezést a 
beutaltak ott biztosítják maguknak, ahol azt 
legelőnyösebbnek látják. A kezelési bizottság 
azonban igyekszik a közeli éttermekben ked
vezményes ellátást biztosítani. így a szomszédos 
Stelker-penzióban ebéd 1.40, vacsora 1.20 pen
gőért kapható.

Gyógy díj személyenként napi 20 fillér.
Fürdődíj a nagy strandon 40 fillér, a Buda- 

taván 20 fillér. A nagy strandon 20 fürdőkabin 
díjtalanul áll az üdülők rendelkezésére.

A szobadíjakat az üdülés megkezdése előtt 
legalább 8 nappal az alapítvány 42.669. sz. 
csekkszámlájára kell befizetni.

3. Postás erdei ház Zirc

Az üdülőház igénybevételének feltételeit 
később közöljük-

4. Balatonfüred-fürdö.
Ezen a fürdőhelyen a postaalkalmazottak 

és családtagjaik az alapítványnak a Balatoni 
Szövetség ottani teljesen modern, vízvezetékkel, 
villannyal, központi fűtéssel és csatornával fel
szerelt üdülőházában lévő nyolc örökszobában 
nyerhetnek elhelyezést. A gyógyfürdő télen- 
nyáron nyitva van, ezért az örökszobákba a 
fürdőidényen kívül bármikor 3 hétnél hosszabb 
időre is lehet elhelyezést kérni.

A teljes napi ellátásért, amelyben a szoba 
használata, a napi háromszori étkezés és a ki
szolgálási díj is bentfoglaltatik, naponként és 
személyenként 5 pengő 30 fillért (6 napi tartóz
kodásig 5.60 P), húsnélküli vacsorával 5.— pengő 
(6 napi tartózkodásig 5.30 P) kell fizetni.

Gyermekek után 10 éves korig, valamint, a 
cselédek után személyenként 3.— pengőt kell 
fizetni (6 napi tartózkodásig 3.30 P).

A napi ellátási díjon felül gyógydíj címén 
30 fillért és még a szabályszerű forgalmi adót 
kell megfizetni.

Az érdekeltek az üdülés megkezdése előtt 
legalább 8 nappal foglaló fejében 10.— pengőt 
tartoznak a Balatoni Szövetség üdülőház szö
vetkezet Balatonfüred 2.824. számú postataka
rékpénztári csekkszámlájára befizetni.

Az összes díjakat a helyszínen, az üdülő
ház igazgatóságánál kell befizetni.

Az alapítvány az örökszobákban elhelye
zett postaalkalmazottaknak a számlákkal igazolt 
üdülési díjak 15%-át megtéríti.

Egészen kivételes, méltánylandó esetekben, 
szakorvosi vizsgálat és a hivatalfőnöknek 
(postamester) a vagyoni helyzetre vonatkozó 
véleménye alapján, az alapítvány a számlákkal 
igazolt üdülési költségek 25—75%-át is meg
térítheti, az erre a célra engedélyezett összeg 
keretén belül.

Ezért a kedvezményért külön kérvényben 
kell az alapítvány kezelési bizottságához for
dulni.

Tájékozásul közöljük, hogy az érdekeltek 
a szénsavas gyógyfürdőt a posta betegségi biz
tosító intézet igazgatóságától, szakorvos véle
ménye alapján szintén külön kérvényben kér
hetik, mely esetben a fürdő díjából 50%-os ked
vezmény jár.
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5. Lillafüred.

A Lillafüreden üdülni kívánó tisztviselők a 
postaépületben lévő 2 szobában (összesen 4—5 
férőhely) nyernek elhelyezést.

A szobadíj személyenként napi 1.— pengő.
Az élelmezésről a beutaltak ott gondoskod

hatnak, ahol azt legelőnyösebbnek látják.
A szomszédos Katholikus Nőtisztviselők 

penziójában, a Lilla-szállóban és a Palota-szálló 
polgári éttermében az étkezés mérsékelt áron 
biztosítható.

A szobadíjakat az üdülés megkezdése előtt 
legalább 8 nappal az alapítvány 42.669. számú 
csekkszámlájára kell befizetni.

Budapest, 1934. évi április hó 14-én.
A jóléti alapítvány kezelési bizottsága.

M E G H Í V Ó .

A Magyar Kir. Postamesterek és Posta- 
mesteri Alkalmazottak Országos Egyesülete 
1934. évi május hó 6-án (vasárnap) d. e. 9 
órakor a Budai Katholikus Kör nagytermé
ben, Pálffy-tér 4. szám alatt.

évi rendes k ö zg y ű lést

tart, melyre az egyesület tagjait tisztelettel 
meghívja.

*) A  szállítást a község látja el.

A sajáíkezűleg 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 1934.

T á r g y s o r o z a t :
1. Elnöki megnyitó és jelentés.
2. Elnöki előterjesztés és határozat:

a) a nyugdíj rendezése,
b) a postakiadók tagsága és nyugdíj

ügye,
c) az öregségi és rokkantsági biztosítás

rendezése,
d) nyugalmazott tagok betegségi bizto

sítási ügye,
e) a 45—60 éves postamesterek és pos

takiadók nyugdíjügyének rendezése,
f) ingatlan vásárlás,
g) fűtőanyag- és takarmánybeszerzési

előleg.
3. Postamesteri Otthon ügye.
4. Az alapszabályok egyes szakaszainak 

módosítása.
5. A közgyűlés hatáskörébe utalt felleb

bezések.
6. Indítványok.*

Budapest, 1934 április 17-én.
Muschong Rezső sk., elnök.

* Az indítványokat a közgyűlés előtt leg
alább 8 nappal, az elnökségnél írásban kell 
benyújtani. A nyugdíjegyesületi tagok jogai
kat meghatalmazott útján is gyakorolhatják. 
Egy jelenlévő tag legfeljebb 5 tagot képvisel
het.

évi május hó 4dg nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1934. évi április hó 18-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

111.555/3.
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K im u ta tá s
1 a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t
A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

B
ud

ap
es

t

Zottl Irén kiadó
Kispest
1909. Budapest 33. Bizalomvesztés.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Pálma Gyula Bpest, VII. Garay u. 35. f. 6 . 7 azonnal Helyettesítést is vállal.

Jankó Erzsébet Ács 1934. V. 1.

Makaró Julia Kóny azonnal

Szabó József Mihályháza 8 azonnal Helyettesítést is vállal*

Koller Erzsébet Külsővat 1934. V. 15. Helyettesítést is vállal.

Vadassy Ilona Recsk 7 1934. V. 15. Helyettesítést is vállal.

Sáskoll Sándor Egyek 10 1934. V. 1. Helyettesítést is vállal.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
,1
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1»3I. ÁPRILIS 27. IS szám.

T A R T A L O M
Elismerések.
Változás az Ausztriából Magyarországba szóló levél

postai küldemények díjában.
A  II. Országos Bélyegkiállítás alkalmából barnás

vörös színű, 20  filléres értékjelzésű bélyeg forgalomba bo
csátása.

Statisztikai adatgyűjtés egyéni kérdőlapok alapján a 
rádióengedélyesekről.

Alsógallával és Tatabányával kezdeményezett távol
sági beszélgetések díjazása.

Időszaki postahivatal megnyitása.
Elveszett arcképes igazolvány.

Elismerések.
I.

112.166/1.
A m. kir. belügyminisztérium Nemzeti 

Munkavédelmi Felügyelője, Girscht Ferenc mű
szaki tanácsos, Ivanich Ferenc, Lovaghy Osz
kár, Gál Ernő hivatali igazgatók, Laux József, 
Szendrei Ferenc főfelügyelők és Fíeinrich An
tal felügyelő részére a magyar Nemzeti Munka- 
védelem intézményének érdekében kifejtett ön
zetlen munkásságukért „Dicsérő Okiratot“ ado
mányozott.

Budapest, 1934. évi április hó 21-én.

II.

111.647/1.
A m. kir. posta vezérigazgatója özv. d e 

mentis Béláné, szül. Jeszenszky Olga lőrinci 
postamesternőnek nyugalombavomulása alkal
mával postamesteri minőségben több mint 4 és 
fél évtizeden át önzetlen odaadással teljesített 
szolgálatáért elismerését és köszönetét fejez
te ki. ,

Budapest, 1934. évi április hó 20-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Forgalomköri változások.
A rádióelőfizetök gyűjtéséért megjutalmazott postai 

alkalmazottak.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Meghívó.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Változás az Ausztriából Magyarországba szóló 
levélpostai küldemények díjában.

111.637/4.

Folyó év május hó 1-től kezdve az Auszt
riában feladott Magyaországba szóló levélpos
tai küldemények díja a következő:

Levél 20 g-ig ............................... • 45 groschen
„ további 20 g-ként .............. • 25

Levelezőlap és megbízási lap • ■ •• 25
Üzleti papír, nyomtatvány és

áruminta 50 g-ként ........... — 6
(változatlan)

Üzleti papír legkisebb d íja ........ • 45
Áruminta legkisebb díja ............. • 15
Kiscsormag 50 g-ként .................... • 25

„ legkisebb díja ........ ■ 85 >>

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 
1932—12. számában közölt 70.257/4. számú ren
delethez kiadott kimutatásban. A kimutatás 7. 
hasábjában 1.6 helyett írják: 1.4.

Budapevst, 1934. évi április hó 19-én.

i
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A II. Országos Bélyegkiállítás alkalmából bar
nás-vörös színű, 20 filléres értékjelzésű bélyeg 

forgalomba bocsátása.
112.271/3.

A Levélbélyeggyüjtők Első Hazai Egyesü
lete fennállásának 30-ik évfordulójával kapcso
latban „Jubilehe — li. Országos bélyegkiállí- 
tás" elnevezéssel folyó évi május hó 6—13. nap
jain, Budapesten, a Nemzeti Szalonban (V., 
Erzsébet-tér) bélyegkiállítást rendez.

Ebből az alkalomból egy külön erre a cél
ra előállított, 20 filléres érték jelzésű bélyeget 
bocsátók forgalomba.

E bélyeg képe, papirosa és fogazása telje
sen azonos a Liszt Ferencet ábrázoló, forgalom
ban levő 20 filléres levélbélyegével. A bélyeg, 
valamint az azt körülfogó sugaras rajz és szö
veg színe azonban barnás-vörös.

A bélyegképet a fogazásra fenntartott fe
hér csíkon kívül még nyolc bélyegképnek meg
felelő nagyságú keret veszi körül, amelyen a bé
lyeg színében, de halványabb árnyalatban, a 
középről kiinduló sugár-, illetve dicsfényszerü 
rajz .a ezen ívalakban „II. Országos Bélyeg- 
kiállítás — L. E. H. E. 1884—1934“ felírások 
láthatók. E kerettel együtt a bélyeg nagysága 
65/77 mjm.

A bélyeg akár keretével együtt, akár pedig 
attól a fogazás segélyével elválasztva, folyó 
évi május 6-tól december hó 31-éig, 20 fillér 
értékben bárhová szóló postai küldemények 
bérmentesítésére használható.

E bélyeget kizárólag a bélyegkiállítás ren
dező bizottsága (IV., Reáltanoda-utca 9.) áru
sítja, a postahivatalok tehát az érdeklődőket 
oda utasítsák. Közvetlenül beszerezhető e bé
lyeg a bélyegkiállítás színhelyén (V., Erzsébet- 
tér, Nemzeti Szalon), továbbá a rendező bizott
ságnak a budapesti nemzetközi vásár területén 
működő kirendeltségénél is.

Budapest, 1934. évi április hó 20-án.
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Statisztikai adatgyűjtés egyéni kérdőlapok 
alapján a rádióengedélyesekről.

112075/2.

A rádió fejlesztése céljából szükséges ada
tok megismerése végett a rádióengedélyesek 
által kitöltendő „Statisztikai lap“ című össze
írólapokat bocsátottam ki.

E statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatban a 
következőket rendelem:

1. A „Statisztikai lap“-okat az érdekelt 
postahivatalok részére a m. kir. posta központi 
anyagraktára küldi szét, és pedig 5 százalékkal 
nagyobb mennyiségben, mint ahány rádióenge
délyest a postahivatalok f. évi március hó 31-én 
nyilvántartottak.

2. A statisztikai lap felső szegélyén feltün
tetett adatok közül a vármegyére, tvj. városra, 
megyei városra, községre, postahivatalra vonat
kozókat még a nyomtatványok szétosztása 
előtt, a postahivatalok írják be. A budapesti 
postahivatalok előzetesen csak a postahivatal 
rovatot töltsék ki. A rádióengedélyokirat szá
mát az összes postahivatalok utólag írják be.

3. A nyomtatványokat a f. évi május havi 
rádióhasználati díjak beszedése alkalmával kell 
a rádióengedélyeseknek kézbesíteni. Minthogy 
az adatgyűjtés a f. évi május hó 1-i állapotot 
rögzíti meg, a hivatalok a „statisztikai lap“-ot a 
május hó 1-én nyilvántartott összes rádióenge- 
délyeseknek kézbesítsék.

4. A kézbesítéstől számított 3 nap múlva 
meg kell kezdeni a statisztikai lapok összegyűj
tését oly módon, hogy az a vidéki postahiva
taloknál f. évi május hó 8-ig, a budapesti posta- 
hivataloknál pedig f. évi május hó 15-ig befeje
ződjék.

5. A postahivatalok a beérkező statisztikai 
lapokat nézzék át abból a szempontból, hogy 
azokat az engedélyesek kitöltötték-e. Arra kell 
törekedni, -hogy az engedélyesek lehetőleg min
den kérdésre válaszoljanak. E célból a hivata
lok a hiányosan kitöltött statisztikai lapokat 
juttassák vissza az engedélyesekhez és kérjék 
fel őket a hiányok pótlására. A hivatalokat kü
lön is figyelmeztetem, hogy a kért felvilágosí
tásokat és útbaigazításokat a feleknek a legna
gyobb udvariassággal adják meg.

6. A hivatalok a helyesen kitöltött statisz
tikai lapokat az engedélyokiratok emelkedő sor
száma szerint rendezzék és ezzel egyidejűleg a 
rádióengedélyesek foglalkozására, anyanyelvére 
a használt készülékre és az antennára vonat
kozó adatokat a 776 (Kartotéklap a rádióenge
délyesek névszerinti nyilvántartására), illetőleg 
a 876 (Kórvényminta rádió-vevőberendezés lé
tesítésére és üzembentiartására) sz. nyomtatvá
nyokra vezessék át, hogy ezek az adatok a 
rertdes évi rádióstatisztika céljaira annak ide
jén rendelkezésre álljanak. Az engedélyes fog
lalkozását a statisztikai lap „felelet“ hasábjában
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vastag betűvel nyomott foglalkozási főcsopor
tok (pl. őstermelés, bányászat és kohászat, ipar 
stb.) szerint kell bejegyezni és meg kell jegyez
ni egyúttal azt is, hogy az engedélyes foglalko
zását önállóan, vagy pedig mint tisztviselő, vagy 
egyéb alkalmazott űzi-e. Az anyanyelvre vo
natkozó adatokat az engedélyes neve alatt, a 
készülékre és az antennára vonatkozó adatokat 
pedig a 876. sz. nyomtatványon kell feltüntetni

7. A hivatalok győződjenek meg arról, hogy 
a statisztikai lapok az összes engedélyesektől 
beérkeztek-e. A hiányzó nyomtatványok beadá
sára az előfizetőket — szükség esetén ismétel
ten — fel kell kérni, mert az adatgyűjtéssel ki
tűzött cél csak akkor érhető el, ha az összes 
engedélyesek helyesen kitöltött statisztikai lap
jai beérkeznek. A hivatalok tehát a kézbesített 
statisztikai lapok hiánytalan gyűjtésére fordít
sanak kiváló gondot.

8. Az engedélyokiratok emelkedő sorszáma 
szerint rendezett statisztikai lapokat a vidéki 
postahivatalok legkésőbb f. évi május hó 12-ig, 
a budapesti postahivatalok pedig legkésőbb f. 
évi május hó 28-ig előttes igazgatóságukhoz kö
zönséges (esetleg több) postaszolgálati levélben I 
a rovatlap III. részébe bejegyezve terjesszék fel. 
A felterjesztett statisztikai lapokhoz a vidéki 
postahivatalok csatoljanak 2 példányban kimu
tatást és azokon a nyilvántartott rádióengedélye
sek számát, továbbá a statisztikai lapot ki nem 
töltő rádióengedélyeseket a rádió engedélyok
iratok emelkedő sorszáma szerint tüntessék fel. 
A budapesti postahivataloknak a kimutatásokon 
csak a nyilvántartott rádióengedélyesek számát 
és a be nem adott statisztikai lapok darabszá
mát kell felitűntetniök

A kimutatások egyik példánya az igazgató
ságoknál marad, míg a másik példányt a statisz
tikai lapokkal együtt a postavezérigazgatóság- 
hoíz kell felterjeszteni.

9. A vidéki postaigazgatóságok a statiszti
kai lapokat törvényhatóságonként rendezve Ieg- 
későb f. évi május hó 15-ig, a budapesti posta- 
igazgatóság pedig f. évi június hó 1-ig a posta- 
vezérigazgatóság 2-ik iigvosztálvához terjesszék 
fel.

10. Az igazgatóságok a felterjesztett kimu
tatások alapján a hiányzó statisztikai lapok 
gyűjtését az érdekelt postahivatalok út ián ma
guk is kíséreljék meg. Az utólag gyűjtött vidéki 
statisztikai lapokat f. évi június hó 1-ig, a bu
dapestieket pedig f. évi június hó 15-ig kell a 
9-ik pontban előírt módon felterjeszteni.

11. A statisztikai lapclk pontos kitöltése és 
hiánytalan gyűjtése érdekében felhívom azokat 
a vidéki postahivatalokat, amelyeknek székhe
lyén hírlap jelenik meg, hogy a közönséget a 
statisztikai adatgyűjtés céljáról, szétosztásáról 
és gyűjtéséről a helyi lapok útján tájékoztas
sák. E célból a postahivatalok a szerkesztősége
ket kérjék fel az erre vonatkozó közlemények 
díjmentes közzétételére. A vidéki igazgatóságok 
székhelyén a tájékoztatás az igazgatóságok fel
adata.

12. A postahivatalok az esetleg még szük
séges statisztikai lapokat a m. kir. posta köz
ponti anyagraktárától igényeljék. A központi 
anyagraktár ezeket a megrendeléseket soronkí- 
vül foganatosítsa. Az adatgyűjtés befejezése 
után fennmaradó nyomtatványokat ugyancsak a 
központi anyagraktárnak kell beszolgáltatni.

13. Az igazgatóságok a statisztikai lapok 
gyors feldolgozásának biztosítására különösen 
nagy postahivataloknál, más helyi postahivatal 
nélkülözhető személyzetének ideiglenes és költ
ségmentes kirendelése útján gondoskodjanak.

14. Végül felhívom az összes érdekelt posta
hivatalokat, hogy jövőben az újonnan belépő 
engedélyesektől anyanyelvűket tudakolják meg 
és ezt vezessék rá a kartotéklapra, az engedé
lyes foglalkozását pedig a statisztikai lap fog
lalkozási főcsoportjai (vastag betűvel szedett 
szöveg) szerint tüntessék fel és jelöljék meg azt 
is, hogy az engedélyes foglalkozását önállóan, 
vagy pedig mint tisztviselő, vagy egyéb alkal
mazott űzi-e.

Budapest, 1934. évi április hó 25-én.

Alsógallával és Tatabányával kezdeményezett 
távolsági beszélgetések díjazása. 

101.337/5.
Értesítem a hivatalokat, hogy az alsógallai, 

felsőgallai és tatabányai távbeszélő hálózatok 
egységesítése folytán 1934. évi május hó 1-től 
kezdve az Alsógallával és Tatabányával kezde
ményezett, valamint az onnét kiinduló távolsági 
beszélgetéseket úgy kell díjazni, mint a Felső- 
gallával, illetőleg Felsőgalláról kezdeményezett 
távolsági beszélgetéseket.

Félreértések elkerülése végett külön is 
hangsúlyozom, hogy az Alsógallára és Tatabá
nyára szóló csomagok díjazására továbbra is 
változatlanul a „Postahivatalok és ügynökségek 
névsoráéban az említett hivatalok neve előtt 
feltüntetett díjöv az irányadó.

Budapest, 1934. évi április ÍTÓ 19-én.
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Időszaki postahivatal megnyitása.
112.339/3.

Budapest—Zugligeti időszaki postahivatal 
működését f. évi május hó 1-én ismét megkez
di. Nevezett hivatal f. évi október hó 15-ig mű
ködik.

Budapest, 1934, évi április hó 20-án.

lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi április hó 24-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
112.875/2.

Elveszett arcképes igazolvány.
112.055/4.

Várkonyi Ferenc órabéres szakiparom a pos
ta vezérigazgat óság által kiállított 914/1928. szá
mú — a budapesti m. kir. állami távbeszélő há
lózat vonalain szükséges munkák végzésére jo
gosító — arcképes igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest,, 1934. évi április hó 25-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

112.622/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1934. évi április hó 21-én kelt B. 
5.256/1934. számú végzésével Budapesten, a 
Wilheim-nyomdában előállított , .Vegyészeti 
gyárak proletárjai“ című röpirat lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1934. évi április hó 23-án.

II.

112.749/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1934. évi április hó 21-én kelt B.
I. 5.237/2/1934. számú végzésével Budapesten, az 
állítólagos Rusznák L., ismeretlen helyen levő 
nyomdájában előállított „Szaktársak! Kizsák
mányolt sütőmunkások! Elvtársak!“ kezdetű, 
1934. évi április hó 21-ik napján megjelent röp
irat lefoglaliátsát rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait' ne szál-

A Párisban megjelenő „Le Sourire“ c. il
lusztrált hetilap magyarnyelvű kiadványától a 
postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a hetilapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi április hó 25-én.

Forgalomköri változások.
111.664/3.

Basaharc tó Pilismarót (123. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Pilismarót.

Berkestanya (Puchner tanya) tó Káva, (132.
1.) ezentúl u. p. Káva.

Bernátkút tó Hercegfalva (133. 1.) ezentúl 
u. p. Hercegfalva.

Bírótanya (Kupapuszta része) tó Kunágota 
(136. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Kunágota.

Bolypuszta tó Ortaháza (141. 1.) ezentúl u. 
p. Ortaháza.

Ciframajor (Tinójárás részié) tó Mélykút 
(152. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Tompa.

Cigánytanya tó Káva (152. 1.) ezentúl u. p. 
Káva.

Geisztmajor tó Nagyszénás (226. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Kiscsákó.

Gerla tó Doboz (227. 1.) ezentúl u. p. és u. 
t. Békéscsaba 1.

Gyümölcstanya (Halásztanya) tó Káva 
ezentúl u. p. Káva.

. Kissziget (315. 1.) ezentúl u. p. Ortaháza.
Klárafalva — GizelLatelep v. á. tó Deszk 

(319. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Klárafalva.
Löflermajor (Nagyánhegyesi puszta része) 

tó Nagybánhegyes (351. 1.) ezentúl u. p. és u. t. 
M edgyesbo dzás.

Pirosmajor O  Zebecke (440. 1.) ezentúl u. 
p. Ortaháza.

Selyemmajor (Szentterézmajor) tó Perkáta 
(475. 1.) ezentúl u. p. Hercegfalva.

Szalay kitérő v. mh. tó Békéscsaba (419. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Újkígyós/
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Tagimajor O Páka (520. 1.) ezentúl u. p. 
Ortaháza.

Tatársánci iskola v. mh. O* Hódmezővásár
hely (526. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Orosháza.

Tompahát ^  Derekegyház (539. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Szentes.

Vásárhelyi határ v. mh. O Hódmezővásár
hely (564. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Orosháza.

Vizi megálló v. mh. 6̂  Hódmezővásárhely 
(576. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Orosháza.

Zebecke (584. 1.) ezentúl u. p. Ortaháza.
Budapest, 1934. évi április hó 19-én.

A rádióelőfizetők gyűjtéséért megjutalmazott 
postai alkalmazottak.

112.412/5.
Hivatkozással a múlt évi P. R. T. 36. szá

mában közzétett 91.604/5. sz. rendeletemre, ér
tesítem a postahivatalokat, hogy az engedélyes 
Magyar Telefonhírmondó és Rádió rí. a rádió
előfizetők gyűjtése körül kifejtett eredményes 
munkásságukért folyó évi május hó 4. és 5-én 
az alább felsorolt 30 vidéki postai alkalmazottat 
látja Budapesten vendégül és részükre az úti
költséget is megtéríti.

1. Magyar Elvira postakiadó, Velence.
2. Biczó Györgyné postamester, Etes.
3. Jandra Irén postamester, Barosstelep.
4. Karlovits János postakiadó, Pátka.
5. v. Putnoki Mátyás kézbesítő, Zebegénv.
6. Sisa Pál kézbesítő, Romhány.
7. Mediák Nándor postakiadó, Sárosd.
8. Paksy Margit postamester, Baglvasalja.
9. Lutter Imre postakiadó, Kápolna.

10. Juhász Klára postakiadó, Alsózsolca.
11. Grassalkovich Erzsébet postakiadó, 

Fegyvernek 2.
12. Simon Lajosné postamester, Külsőböcs.
13. L. Érti Olivér hiv. kisegítő, Mucsonv.
14. Balázsovits Mária postakiadó, Balaton- 

fenyves.
15. Fries János postamester, Szólád. ^  -
16. Janek István postamester, Keszőhideg-

kút. ___
17. Végh Gyula postaküldönc, Alsóörs.
18. Schaffer Andor postamester, Zalaszent- 

mihály.
19. Horváth László hiv. kisegítő. Baltavár.
20. Olasz Imre hiv. kisegítő, Balatonalmádi.

21. Marosa Irén postakiadó, Hajmáskér.
22. Tímár József postakiadó, Ják
23. Bátky Erzsébet postamester, Kocs.
24. Ocsko Lajos postamester, Kistemplom- 

tanya.
25. Baranyi János postamester, Lakytelek.
26. Lengyel János postamester, Nagyrév.
27. Husztik Anzielm postakiadó, Magyar- 

csanád.
28. Kortíknay Irén postamester, Tiszaföld- 

vár szőllők.
29. özv. Polgár Andorné postamester, Szaty- 

maz.
30. Molnár Ilona hiv. kisegítő, Homok p. u.
Budapest, 1934. évi április hó 22-én.

Személyzetiek.
111.528/3.

Kineveztettek postamesterré: Adler Ilona 
kiadónő Miskolcra (5. sz. hivatalhoz), özv. Bedy 
Mihályné sz. Schmidt Kornélia kiadónő Pilis- 
csabára, Bruder Aurélia kiadónő Szajolra, Csik- 
váry Ernő v. postatanácsos Pilisbotrosjenöre, 
Förhécz Gyula postakiadó, v. postaügynök Al- 
sógallára, Kilin István kiadó Pcszéradacsra, Ko
vács Andorné sz. Hegedűs Piroska kiadónő, v. 
postaügynök Rákosannatelepre, Machovicb 
Aranka piliscsabai postamesternő Budapestre 
(700. sz. hivatalhoz), Nagy Mária kiadónő Palo
tásra, Novák Piroska szedresi postamesternő 
Kadarkútna és Román Kornélia kiadónő Duna- 
szekcsőre.

Lemondottak: Illyén András felsőmind
szenti, Márton Istvánné sz. Gebhardt Erzsébet 
szajoli, özv. Román Kornélné dunaszekcsői és 
Tóth Lajosné sz. Szmodis Kornélia egyházas- 
hollósi postamesterek.

Meghaltak:Ferenczy Gyula almáskamarási, 
Hellvig Irma erdőbényei, özv. Timáry Mihály
né sz Brischa Berta budapesti (700. sz. posta- 
hivatalnál) és Tiszó Imre pusztapói postames
terek.

Névváltozás: Császártöltésen Lúgosán Si
monná h. özv. Lúgosán Simonná; Mikosdpusz- 
tán Brenner Magdolna h. Bánhidi Magdolna; 
Pusztavacson Hornyik Sándorné h. Erdőshegyi 
Sándorné és Szajolon Brúder Aurélia h. Bara
nyai Aurélia.

Budapest, 1934. évi április hó 19-én.
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Pályázati hirdetmény.
111.490/1.

A szekszárdi postahivatal vezetői állása át
helyezés folytán megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való igényjogosultsággal szol
gálati úton jelentkezhetnek postahivatali igaz
gatók, főfelügyelők és felügyelők. Jelentkezni le
het e közlemény megjelenésétől számított 15 
napcin belül a javaslattételre hivatott pécsi m.

kir. postaigazgatósághoz címzendő folyamod
ványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül a pécsi postaigazgatóságnak küldjék 
meg.

A hivatalvezetői állással természetbeni . la
kás jár.

Budapest, 1934. évi április hó 24-én.

Pályázati hirdetmény.

111.455/3.
Postamesteri állásra a m. kir. postameste

rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tagként való 
belépésnek a kötelezettsége mellett:
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*) A szállítás a baja—kalocsai gépkocsijárat útján történik.

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. és 1928. évi 24. számában tétettek

közzé.
A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel

szerelt kérvényüket a szegedi m- kir. postaigaz
gatósághoz 1932. évi május hó 12-ig nyújtsák be. 

Budapest, 1934. évi április hó 18-án.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

112.381/3.
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*) A szállítást a község látja el.

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 1934.

évi május hó 12-ón nyújtandók be.
Az általános faltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1934. évi április hó 23-án.

Meghívó.

A posta személyzetének országos méhé
szeti és fajbartímfi tenyésztő egyesülete 1934. 
évi június hó 2-án d. u. 5 órakor a postavezér
igazgatóság tanácstermében, illetve határozat
képtelenség esetén, minthogy kétharmad tag je
lenlétére számítani nem lehet, június 10-én 
(vasárnap), Martonvásáron az egyesület méhé
szeti telepén, délelőtt 11 órakor, kirándulással 
összekapcsolva, tartja az elhalasztott évi ren
des közgyűlését, melyre az egyesület tagjait és 
az összes érdeklődő postás kartársakat tisztelet
tel meghívja

az elnökség.

T Á R G Y S O R O Z A T .
1. Elnöki megnyitó-
2. Jelentés az 1933. évi működésről.
3. Az 1933. évi zárószámadás bemutatása.
4. Pénztár vizsgáló bizottság jelentése.
5. Az 1934. évi költségvetési előirányzatok 

bemutatása és letárgyalása.
6. Beszámolás a faj baromfi telep átadásáról 

és a fajbaromfi szakosztály megszüntetéséről.
7. Az alapszabály módosítása.
8. A tisztikar és választmány megbízatásá

nak lejárta folytán, új választás.
9. Indítványok.**)

**) Indítványok a közgyűlés előtt legalább 
8 nappal előbb beadandók.
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Kim utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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Nagy Imréné 
szül. Pazsitzky Mária kiadó Budapest, 1899. Üjpest 5. Idegen állampolgárhoz 
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Betöltendő postakiadói állás.
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Minden szakban teljesen jártas, helyettesítést is vál
laló, róm. kath. vallású po§takiadó azonnali belépéssel 
állást kaphat a medgyesegyháza-i postahivatalnál.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Szobonya Katalin Bakta 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

Farkas Mária Rém 1934. V. 15.

Adorján Irén Püspökladány azonnal tv__ ■ /!♦

Smidéliusz Ida Mikosdpuszta 1934. V. ,15. Helyettesítést is vállal.

Jj ,/■/ iX

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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A MAGYAR KIR.
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T A R T

A „Vasúti Útmutató“ című hivatalos vasúti menet
rendkönyvek postai árusítása.

Arurnintaküldeményckhcz belföldi forgalomban 
számla csatolása.

Friss gyümölcsöt tartalmazó csomagok szállítása 
Németországba.

Kísérleti légijárat Budapest és Debrecen között.
A  gabonajegy készlet felülvizsgálása.
A  Légipostái Menetrend új kiadása.
A  munkaegységkimutatás módosítása.
A  magyar-svájci távbeszélő forgalom irányítása.

A I. O M

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi március 
havi forgalma.

Rádió tárgy sorsjáték rendezése.
Helyi és kerül éti biztosi felmentések és megbíza

tások.
Időszaki postaügynökség megnyitása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek. 
Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A „Vasúti Ütmutató“ című hivatalos vasúti 
menetrendkönyvek postai árusítása.

A m. kir. posta egyelőre kísérletképen 
1934. évi május havától kezdve elvállalta a 
„Vasúti Útmutató“ című hivatalos vasúti menet
rendkönyvek árusítását.

A posta közvetítésével eladásra kerülnek a 
„Vasúti Útmutató“ nyári és téli menetrend
könyvei. Mind a nyári, mind a téli menetrend- 
könyvekből a szükséghez képest több kiadás is 
megjelenik.

Egy-egy menetrendkönyv eladási ára 1 P 
60 fillér.

A menetrendkönyvek egyes kiadásaihoz 
időközben esetleg kiadott pótfüzetek közvetí
tését a posta nem végzi; a vásárlóknak ezirányú 
kérelmükkel közvetlenül a kiadóhivatalhoz kell 
fordulniok.

A menetrendkönyvek árusításával az 
összes postahivatalokat és postaügynökségeket 
megbízom. A postahivatalok a hozzájuk be
osztott postai magánértékcikkárusoknak vi- 
szontelárusításra menetrendkönyvet eladniok, 
illetőleg kiadniok nem szabad.

A végrehajtást illetőleg a következőket 
rendelem:

1. A m. kir. posta értékcikkraktára a Vas

úti Ütmutató 1934. évi nyári hivatalos vasúti 
menetrendkönyveiből első szükségletként a 
Vasúti Ütmutató kiadóhivatalától (Vili., Esz- 
terházy-u. 4.) szabályszerű bizonylatpár ellené
ben 5.000 példányt rendeljen meg és az átvétel 
után azokból a kincstári postahivataloknak
5—5, az I. és II. oszt. postamesteri hivataloknak
3—3, a III. és IV. oszt. postamesteri hivatalok
nak pedig 2—2 példányt hivatalból küldjön 
meg.

A kiadóhivatal az első készlettel együtt az 
értékcikkraktárnak a postahivatalokban történő 
kifüggesztés céljából a közönség tájékoztatására 
2.100 drb.

„Menetrendárusítás
Vasúti Ütmutató

Ára 1 P 60 fillér.“

feliratú táblát is ad át. Ezekből az értékcikk
raktár az első menetrendkönyv ellátmányhoz 
csatolva a kincstári és az I. osztályú postames
teri hivataloknak 2—2, a többi postamesteri hi
vataloknak pedig 1—1 darabot küldjön.

A m. kir. posta értékcikkraktára a további 
szükséglet fedezéséről a postahivatalok havi 
megrendelése alapján közvetlenül az említett 
kiadóhivatalnál szokásos módon gondoskodik.
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Az időközben megjelenő új kiadású menetrend
könyvekből az értékcikkraktár akkor is küldjön 
meg 2—2 példányt a postahivataloknak, ha ne
talán ezek a következő hóra menetrendkönyvet 
nem rendeltek. Az új kiadású menetrendköny
vekből a szükségletet ennek a figyelembevételé
vel kell rendelni.

A postahivataloknak megrendelései alapján 
mindig a legújabb kiadású menetrendkönyvet 
kell küldeni.

2. A postahivatalok a menetrendkönyveket 
postai értékcikként kezeljék, vagyis azokat, il
letőleg a további szükségletet a postai érték
cikkekkel együtt postai bizonylatpárral rendel
jék a m. kir. posta értékcikkraktárától és az el
adott menetrendkönyvek árát a postai 'érték
cikknaplóban, illetőleg a postai értékcikkek el
adásából befolyt összegek között a pénztár
számadásban számolják el.

Az eladott menetrendkönyvek árát azon
ban a postai értékcikknaplóban esetenként 
külön tétel alatt kell beírni és a napló hóvégi 
záradékában a hó folyamán eladott menetrend
könyvek darabszámát külön kell feltüntetni.

3. A postahivatalok az ellenőrzésük alá tar
tozó postaügynökségeket a mentrendkönyvek- 
ből a szükségletnek megfelelő példányszámmal 
lássák el.

4. Az eladott menetrendkönyvek után az 
eladással foglalkozó postaszemélyzet árusítási 
jutalékát az eladási ár 5%-ában állapítom meg. 
Ezt a jutalékot a postaszemélyzetnek járó egyéb 
árusítási jutalékok módjára kell elszámolni.

5. Az 1. pontban mondott tájékoztató táb
lát a postahivatalok a közönség részére fenntar
tott helyen annak a munkahelynek a közelében 
függesszék ki, ahol a menetrendkönyveket áru
sítják.

6. A postahivatalok a készletükben lévő, 
valamint az ellenőrzésük alá tartozó ügynöksé
geknél eladatlanul maradt nyári menetrend
könyveket a tárgy év október hó 10.-én, a téli 
mentrendkönyveket pedig a következő év május 
hó 15-én az eredeti, ép keresztkötésben bizony
latpár mellett, — a postai értékcikkmérleg fel
mentési oldalán történt beállítás után — am . 
kir. posta értékcikkraktárának szolgáltassák be. 
Erre a postahivatalok különös gondot fordítsa
nak, mert a lejárt érvényű, be nem szolgáltatott 
menetrendkönyvek eladási árát a felelős szám

iéi adó tartozik megtéríteni.
7. A m. kir. posta értékcikkraktára a posta- 

hivatalok által beszolgáltatott, lejárt érvényű

menetrendkönyvek átvételénél vizsgálja meg, 
vájjon azokon az eredeti keresztkötés ép és sér
tetlen, illetőleg a használat nyomai nem látsza
nak-e? Az e szempontból kifogásolható menet
rendkönyveket a beszolgáltató postahivatalnak 
küldje vissza azzal, hogy annak eladási árát a 
postai értékcikknaplóban számolja el.

A postahivatalok által beszolgáltatott és az 
átvételnél kifogástalannak talált menetrend- 
könyveket az értékcikkraktár a nála készletben 
lévő, ugyanilyen lejárt érvényű menetrend- 
könyvekkel együtt és pedig a nyári menetrend
könyveket legkésőbb a tárgy év október hó 
végéig, a téli menetrendkönyveket pedig a kö
vetkező év május hó végéig bizonylatpár mel
lett a Vasúti Útmutató kiadóhivatalának adja 
vissza.

Ezután mind a téli, mind a nyári menetrend
könyvekről, vagyis évente kétszer és pedig a 
nyári menetrendkönyvekről a tárgy év novem
ber hó 5-ig, a téli menetrendkönyvekről a kö
vetkező év június hó 5-ig, a Vasúti Útmutató 
kiadóhivatalával történő elszámolás céljaira a
m. kir. posta központi számvevőségével közölje 
a következő adatokat:

a) a leszámolási időszak tartama alatt a 
Vasúti Útmutató kiadóhivatalától átvett menet
rendkönyvek darabszáma;

b) a Vasúti Útmutató kiadóhivatalának 
visszaadott, lejárt érvényű mentrendkönyvek 
darabszáma.

A hivatalvezetők, valamint a helyi ellenőr
zéssel megbízott tisztviselők, továbbá az igazga
tóságok a hivatali vizsgálattal kapcsolatban e 
rendeletben foglaltak betartását ellenőrizzék.

Budapest, 1934. évi május hó 1-én.

Árumintaküldeményekhez belföldi forgalomban 
számla csatolása.

112.003/4.
A belföldi forgalomban az árumintakülde

ményekhez jövőben a küldött tárgyra vonat
kozó számlát is lehet csatolni.

Ennélfogva az A. 1. Szab. 36. §. 5. pontját 
a következőképpen kell helyesbíteni:

Az oldalcímben a „Válaszbélyegek“ szó 
után vesszőt téve „számlák“ szót, a szöveg első 
sorában „árumintákhoz“ szó után „a küldött 
tárgyra vonatkozó számlát, továbbá“ szavakat 
írjanak.

Budapest, 1934. évi április hó 30-án.
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Friss gyümölcsöt tartalmazó csomagok szállítása 
Németországba.

112.440/4.
A német postaigazgatás értesítése szerint a 

német beléptető kicserélő postahivatalok a San- 
José pajzstetű bevitelének megelőzése céljából 
a Magyarországból eredő friss gyümölcsöt, friss 
gyümölcshulladékot, valamint bármely diófajta 
gyümölcsöt (dió, mogyoró, stb.) tartalmazó cso
magot megvizsgálás végett a legközelebbi vám
hivatalhoz kötelesek irányítani.

E rendelkezés végrehajtásának a német ki
cserélő postahivatalok részére való megkönnyí
tése végett, utasítom a hivatalokat, hogy az ily 
tartalommal feladott csomagokon a tartalom
nyilvánítást feladás alkalmával mind a csoma
gon, mind a szállítólevélen piros irónnal szem
betűnő módon húzzák alá.

Budapest, 1934. évi április hó 26-án.

Kísérleti légijárat Budapest és Debrecen között. 
112.810/4.

A „Jubilehe“ TI. országos bélyegkiállítással, 
valamint a Budapesti Nemzetközi Vásárral kap
csolatban folyó év május hó 9-én Budapest és / 
Debrecen között kísérleti légijárat közlekedik 
az alábbi menetrend szerint:

Budapestről indul . . . .  9 órakor
Debrecenbe érkezik . . .  10 „
Debrecenből indul . . . .  16 „
Budapestre érkezik . . .  17 „

A kísérleti légijáratot bárhova szóló, közön
séges levelezőlapok (válaszos levelezőlapok) to
vábbítására lehet felhasználni és e levelezőlapo
kat a kiállítási emlékbélyeggel lehet bérmentesí
teni. (L. a P. R. T. 1934. évi 18. számában közölt 
112.271/3. sz. rendeletet.) Amennyiben nem ezzel 
történik a bérmentesítés, úgy a levelezőlap 10 f. 
díján kívül 10 f. légi pótdíj rovandó le bármily 
bélyeggel. A levelezőlapokat Budapesten csak a 
bélyegkiállítás (Nemzeti Szalon), valamint a 
Nemzetközi Vásár területén, Debrecenben pedig 
csak a Debrecen 1. és 2. sz. postahivataloknál 
lehet feladni.

A küldeményeket a posta az alábbi szövegű 
alkalmi bélyegzővel bélvegzi le:

Budapesten: „Kísérleti légi járat Budapest— 
Debrecen“;

Debrecenben: „Kísérleti légijárat Debrecen 
—Budapest“.

A küldemények feladási határideje Buda
pesten: május 8-án 18 óra, Debrecenben május 
9-én 11 óra.

Budapest, 1934, évi május hó 2-án.

A gabonajegy készlet felülvizsgálása.
112.929/4.

Felhívom a postahivatalokat, hogy gabona
jegykészletüket vizsgálják felül és amennyiben 
az eddigi hónapok eladási arányához vagy pedig 
a hivatalnál várható igényléshez képest túlnagy 
mértékű készlettel rendelkeznének egyik-másik 
címletből, a felesleges címleteket lehetőleg azon
nal, legkésőbb azonban május hó 10-ig szolgál
tassák be a posta értékcikkraktárának.

A készlet elbírálásánál a postahivatalok — 
lehetőségig — vegyék figyelembe az illető hely
ségben netán még meglevő gabonakészletet vagy 
az érdekeltek (gabonakereskedők, malmok, stb.) 
véleményét is.

Budapest, 1934. évi április hó 30-án.

A Légipostái Menetrend új kiadása.
113.441/4.

Az idei nyári évadban érvényes Légipostái 
Menetrendet e rendelet mellékleteként kiadtam.

A hivatalok a múlt évben kiadott Légipostái 
Menetrend helyett ezentúl ezt a menetrendet 
használják.

Budapest, 1934. évi május hó 30-án.

A munkaegységkimutatás módosítása.
113.180/2.

A P. R. T. 1932. évi 13. számában közölt 
80.211/2. sz. rendeletem kapcsán a következőket 
rendelem:

1. A távbeszélő díjszabás egyes tételeinek 
módosítása tárgyában a P. R. T. folyó évi 13. 
számában közölt 108.505/5. sz. rendelet 3. és 15. 
pontja szerint a 101—200 előfizetővel bíró táv
beszélő hálózatokban az alap- és beszélgetésen- 
kénti díjszabás és ezzel kapcsolatban a helyi 
beszélgetések számlálása folyó évi március hó
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végével megszűnt és f. évi április hó 1-től 
átalányrendszerű díjszabás lépett életbe.

Ennek megfelelően az érdekelt távbeszélő 
központok 1934. április hó 1-töl kezdve a tárgy
hó utolsó napján üzemben volt távbeszélő állo
másonként (főállomásonként, fővezetékenként) 
LB berendezéssel 101—150 előfizetőig 60 és 151 
—200 előfizetőig 65, míg CB berendezéssel 101 
—150 előfizetőig 55 és 151—200 előfizetőig 60 
munkaegységet számíthatnak fel.

Amíg a munkaegységkimutatás c. nyomtat
ványból a jelenlegi készlet tart, az érdekelt köz
pontok a vonatkozó adatokat a tárgyhavi mun
kaegységkimutatás III. Távbeszélő részébe 7/f. 
folyószámként kézírással jegyezzék be.

A 101—200 előfizetővel bíró központoknál 
a folyó évi március hó 16—31-ig (félhónapig) 
számlált helyi beszélgetések után munkaegységet 
felszámítani nem szabad, tehát azok darabszá
mát sem kell a folyó évi április havi munkaegy
ségkimutatásba beírni. Ha a jelzett félhónapban 
számlált helyi beszélgetések darabszáma után 
valamelyik központ a folyó évi március havi 
munkaegységkimutatásában munkaegységet té
vesen felszámított, azt a folyó év április havá
ban csak a távbeszélőállomások után felszámít
ható munkaegységek számából hozza levonásba.

2. Budapesten az alap- és beszélgetési díj- 
rendszerű ö-nműködő távbeszélőközpontok 1934. 
április hó 1-töl kezdve a munkegységkimutatás
III. Távbeszélő rész 13. folyószáma alatt szám
lált helyi beszélgetésenként a jelenlegi 0.35 
helyett csak 0.3 munkaegységet számíthatnak 
fel.

3. A munkaegvségkimutatás egyöntetű és 
szabályszerű vezetése céljából a hivatalokat a 
következőkre figyelmeztetem:

A postaügynökség által beszedett utánvételi 
és megbízási összegekről kiállított (utánvételi, 
megbízási) utalványok és csekkbefizetési lapok 
darabszámát és összegét nemcsak az ellenőrző 
hivatal, hanem az ügvnökség munkaegységki
mutatásának I. Posta rész 7., illetve 9. folyó
száma alatt is számításba kell venni.

A magyar államadóssági kötvénvek bevál
tott szelvényeiért a hó folyamán kifizetett 
összegeket a hó utolsó munkanapján a csekk
üzleti aljegvzék visszafizetési oldalán csak egv 
tételben kell elszámolni, tehát a hivatalok a 
tárgyhavi munkaegvségkimutatás 1. Posta rész
32. folyószáma alatt ne a beváltott szelvénvek 
darabszámát, hanem csak a visszafizetési tétel
számot írják be darabszámként.

Az utolsó távíró (távbeszélő) hivatal a ren
deltetési helyre közönséges levél módjára (pos
tával) továbbított távirat után, továbbá a ren-. 
deltetési távíró (távbeszélő) hivatal a hozzá 
távírón (távbeszélőn) érkezett, de székhelyének 
külterületén vagy külső táviratkézbesítő kerüle
tében lakó címzettnek közönséges levél módjára 
(nem külön küldönccel) kézbesített távirat után 
munkaegységet nem számíthat fel, tehát ezek 
darabszámát a munkaegységkimutatás II. Táv
író rész 4., illetve 5. folyószáma alatt ne vegyék 
számításba. Minthogy ily esetben a II. Távíró 
rész 1. és 5. folyószáma alatt feltüntetett darab
számok együttes összege nem fog egyezni a 4. 
folyószám alatt beírt darabszámmal, az eltérés 
okát a tárgyhavi munkaegységkimutatáson 
röviden (pl. 5 darab távirat postával kézbesítve) 
indokolni kell. Természetes, hogy a távíróval 
(távbeszélővel) nem egyesített postahivatalok a 
hozzájuk postával érkezett és általuk közönsé
ges levél módjára kézbesített táviratért munka
egységet szintén nem számíthatnak fel.

A munkaegységkimutatásba a tárgyhó 
utolsó napján üzemben volt felemelt díjú, ren
des, díjkedvezményes és díjmentes szórakoz- 

j tató-rádió vevőberendezések együttes darabszá
mát kell beírni. Számításba kell venni tehát 
azokat az új rádióvevőberendezéseket is, ame
lyek engedély alapján a tárgyhóban már üzembe 
helyeztettek, de azokért a fennálló rendelkezé
sek szerint a tárgyhónapban díjat még nem 
kellett szedni.

Budapest, 1934. évi április hó 28-án.

A magyar—svájci távbeszélő forgalom 
irányítása.
109.032/5.

A magyar—svájci távbeszélő forgalom a P. 
R. T. 1928. évi 25. számában megjelent 23.622. 
számú rendelet ötödik bekezdésében előírt 
irányítását megváltoztatom s elrendelem, hogy 
a magyar—svájci forgalomban az összes beszél
getéseket ezentúl kivétel nélkül Budapesten át 
kell irányítani.

A hivatalok e rendelkezést az idézett ren
delet ötödik bekezdésénél jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi április hó 24-én.
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A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi március 
havi forgalma.

2.858/eln. ptkszám.
A takaréküzletben, a betéteket 567.422 P 60 

f-rel haladták túl a visszafizetések. A betétek 
állománya ezek szerint 1934. évi március hó 
végén 81,162.865 P 76 f. volt. A betétek össze
gében a betevők javára 1933. december 31-ig 
esedékes 1,088.432.41 P részbeni tőkésített ka
mat is bentfoglaltatik. A különleges takarék- 
betétek álladéka a fenti álladékban 9,253.530 P 
— f-rel szerepel. A betevők száma 3.691-gyei 
gyarapodott.

A csekk- és kliringüzletben a betéteket 
10,109.212 P 07 f-rel múlták felül a visszafizeté
sek. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1934. évi március hó végén 115,370.157 P 19 f. 
volt, a számlatulajdonosok javára írt 1933. de
cember 31-ig esedékes 314.032.71 P kamattal 
együtt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hó
ban 37-tel növekedett.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz

forgalma a két üzletágban 2,612.043 tétel 
970,622.624 P 99 í., összes betéteinek állománya 
pedig a hó végén 196,533.022 P 95 f. volt.

Az értékpapír-üzletágban 1934. évi március 
hó végéig kiállíttatott 274.598 drb. járadék
könyv, illetve letéti-jegy, amelyekből forgalom
ban volt e hó végén 90.555 drb. Az intézet ér
tékpapír állománya különféle értékpapírokban 
és záloglevelekben 1934. évi március hó végén 
84,133.250 P 77 f. névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 193.080 drb. új zálogfelvétel 
4,275.090 P kölcsönnel és 209.235 drb. zálogkivál
tás 4,381.386 P kölcsönvisszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi március hó végén 
998.741 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
22,962.718 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.079 drb., kényszerárverésre pedig 
6.573 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 8.775 drb., a befolyt vé
telár 180.472 P 25 f. volt.

Budapest, 1934. évi április hó 27-én.

Rádiótárg'ysorsjáték rendezése.
112.413/5.

A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. folyó évi június hó 21-től július hó 10-ig terjedő 
időben rádiótárgysorsjátékot rendez. E sorsjátékon az alábbi nyereménytárgyak kerülnek ki
sorsolásra :

Darab
A nyeremény megnevezése

Forgalmi érték

szám
Egységár összesen

í Szobaberendezés, ebédlő-, háló-, úriszoba, vagy tetszés 
szerint választott bútor .................................................... 2.000.— 2000.-

í Festmény: Baditz Ottó „Tehenek“ ......................................... 500 - 500.-
í Festmény: vitéz Csonka Kálmán „Augusztusban“ ................ 300.- 300 —
í 2X3 m. magyar perzsaszőnyeg ............................................ 250.— 250.—
2 Remington Portable írógép .................................................... 250 — 500.—
5 Csepel varrógép .............................................................. 200 — 1-000-
1 Modern (hollandi) konyha berendezés: (1 konyhaszekrény 

1.30 cm., 1 mosogató betétettél kombinált konyhaasztal, 
1 szabványos szenesláda, 1 szemetesláda, 1 fiókos és 1 
rendes konyhaszék) ....................................................... 170 — 170-

10 Rapid kerékpár .............................................................. 110- 1.100-
1 2X1 m. magyar perzsaszőnyeg.................................. ............. 120.- 120.-
5 Homocord 100/30 gramofon .................................................... 9 0 - 450.-
1 Férfi aranyóra .............................................................. 100 — 100 —
1 Női aranyóra ............................................................... 50 — 50.—
2 263 gr. súlyú ezüstkosár füllel, csiszolt üvegbetéttel .......... 70 — 140 —
2 255 gr. súlyú ezüst asztali cigarettadoboz.............................. 55 — 110-
2 199 gr. súlyú ezüstkosár....... ....................................... ........ . 5 0 - 100-—
1 171 gr. súlyú ezüstkosár ........................................................... 34 — 3 4 -
3 140 gr. súlyú ezüstkosár, bordázott......................................... 30 — 9 0 -
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10 90 gr. súlyú ezüst férfi cigarettatárca, tokban....................... 28.— 280.-
6 6 drb. 120 gr. súlyú ezüst kávéskanál, tokban ....................... 26.— 156 —
3 62 gr. súlyú ezüst állvány, csiszolt üveggel ........................... 24 — 72.-
6 6 drb. 60 gr. súlyú ezüst mokkakanál, tokban ....................... 20 .- 120 —
2 40 gr. súlyú ezüst Flap Jack púder doboz .............................. 17.— 34.—

25 7126. sz. Orion rádió (2+1 csöves) ......................................... 80 — 2.000.-
2 12 személyes porcellán asztali készlet .................................. 58. 116 —

30 Zeiss-Ikon Ikonette fényképezőgép ..................................... 45 — 1.350.-
10 Petrofor petróleum gázfőző .................................................... 30.- 300 —
1 6 személyes evőkészlet ........................................................... 50 — 50 —
2 3+1 csöves rádió alkatrész .................................................... 57 — 114-

10 2+1 csöves rádió alkatrész .................................................... 3 5 - 3 5 0 -
2 Egyenáramú 2 csöves rádió alkatrész .................................. 37 — 74--
6 3 csöves telepes készülék alkatrész ..................................... 30.— 180.-
5 1 +  1 csöves rádió alkatrész .................................................... 35 — 175—
1 Tropikál férfi gyapjú ö ltöny .................................................... 48 — 48.-
1 Divatos tavaszi női kabát ....................................................... 45 .- 45.-
1 Vég 15 m. paplan lepedővászon ............................................ 45.- 45 .-
1 Vég 14 m. lepedővászon ........................................................... 40 — 40 —
1 Vég 23 m. la vászon .............................................................. 32 — 32.—
3 2 ingből, 2 nadrágból álló férfi fehérneműkészlet ................ 36.— 108-
1 Divatos tavaszi leánykakabát ................................................ 25 — 25--
1 la divatos női fürdőköppeny ................................................ 20 — 20 —
1 „Dux“ tiszta gyapjú kötött blúz ............................................ 16 — 16.—
1 Fiú öltöny 8 éves fiú részére ................................................ 18 — 18.—
1 „Dux“ férfi gyapjú sport poulower ..................................... 16.- 16.—
1 „Norma“ női fürdőruha ........................................................... 15.— 15.—
1 Tucat „Joss“ keménygallér ................................................... 13.20 13.2.
1 „Norma“ férfi fürdőruha ....................................................... 1 2 - 12 —
2 Magyaróvári „Opalin“ habselyem blúz .................................. 12.- 24.—
4 3 pár „Hellas“ aj/mros női selyemharisnya ........................... 12,- 48.—
2 3 drb. 60X120 cm. la. frottír törülköző .................................. 12 — 24 —
1 3 drb. magyaróvári „Opalin“ női reform nadrág ................ 10.- 10.—
6 6 személyes asztali porcellán evőkészlet.................................. 33.— 198.—
6 6 személyes asztali porcellán evőkészlet .............................. 22.- 132-

10 Görpiccolo (kerekes uzsonna asztal) .................................. 15 — 150 —
10 Pár cipő (nyertes szerint férfi vagv női) ..................... . 15 — 150.—
8 3 pár női harisnya .............................................................. 11.7C 93.60

40 Vég „Arany Egypt“ mosott vászon á 12 m.............................. 15 — 600.—
30 Doboz á 3 üveg „Piros Tulipán“ vj. kölnivíz....................... 7 — 210 —

1 Modern előszoba fogas ........................................................... 21 — 21.—
1 Üj rendszerű „Guri-Guri“ függönytartó .............................. 11.60 11.60

50 9111 sz. Orion hangszóró ....................................................... 8 — 400.-
20 Pertrix száraz anódtelep ....................................................... 5.— 100 —

. 1 Pár cipő mérték szerint ....................................................... 15.— 15.—
30 40X30 cm. méretű barna bőrirattáska ...................... ............ 1 1.-- 330 —
20 Tejtermék csomag: (1 kg. 1/10 paszt. teavaj, 1 kg. trappista- 10.— 200.—

100

sajt, 1 kg. hortobágyi juhtúró, 4 doboz „Tengerszem“
ömlesztett emmentáli sajt) ............................................

Tungsram bárium rádióeső:
20 drb. AG 4100 sz......................................................... 8 — 160.—
20 drb. AR. 4101 sz......................................................... 9. 180.—
20 drb. L. 414 sz................................................................ 6.60 132.—
20 drb. P. 414 sz................................................ ............... 6-60 132.—
10 drb. P. 415 sz................................................................ 6.60 66.—
10 drb. V. 430 sz............................................................... 6.— 60.—
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50 Könyvcsomag: 1 pld. Turgenyev: Faust, 1 pld. Gyula diák:
Dal, amelyet.. .  1 pld. Varázsfuvola szövegkönyv, 1 pld. 
Hankiss dr.: Detektívregény, 1 pld. Szigeti: Budapest a 
XIX. században .............................................................. 10.30 515 —

10 Kozma Miklós művei: 1 pld. Egy csapattiszt naplója, 1 pld. 
„összeomlás“ .............................................................. 9.60 96.—

5 Csomag Bárd Miklós művei: 1 pld. „Köd“, 1 pld. „Üjabb 
költemények“ .............................................................. 16 — 80 —

10 Csomag Gyula Diák művei: 1 pld. „Idők sodrában“, 1 pld. 
„Éjfél után“ .............................................................. 4.90 49 —

10 Bakoss: „Gazdasági baromfitenyésztés“ .............................. 12 — 120-
20 Vásárlási utalvány .............................................................. 10.- 200-—
20 2 pár GFB harisnya ................................................ : ............ 7.80 156.-
20 3 pár GFB harisnya .............................................................. 11.70 234 —
20 1/8 hl. hordó Korona sör ....................................................... 960 192 —

1 Láda Korona sör .............................................................. 9.60 9.60
50 Vásárlási utalvánv .............................................................. 10 — 500 —
50 Vásárlási utalvány .............................................................. 10.— 500 —
110 Detektoros készülék .............................................................. 6.50 7 1 5 -

6 2 drb. takaró .............................................................. 10 — 60 —
250 Háztartási csomag: 1/8 kg. pörkölt kávé, 1/2 kg. kockacukor, 

5 dkg. tea, 1/4 kg. keksz, 10 dkg. csokoládé, 1 dl. rum, 
1/8 kg. kakaó .............................................................. 5.20 1.300-

100 2 üveg ürmös (Vermouth) ....................................................... 2.85 2 8 5 -
100 1/2 1. likőr .............................................................. 4 — 400 —
100 Pár fejhallgató .............................................................. 5.— 500-
100 Egy évi előfizetés a Rádióéletre ............................................ 8 — 800 —

2 Baromfi tenyésztörzs: 1 fehér orpington kakas, 2 fehér or
pington tyúk .............................................................. 14 — 2 8 -

2 Baromfi tenyésztörzs: 1 növendék orpington kakas, 2 nö- 
vendég orpington jérce ................................................ 10 — 2 0 -

1 Orpington fehér tenyészkakas ................................................ 6 - 6 —
20 4—4 fazékból, illetőleg lábasból álló zománcedénv sorozat.. 10 — 200-
50 6 személves teás, kávés porcellánkészlet .............................. 9.50 475.-
30 6 személyes uzsonna porcellánkészlet .................................. 3.20 96 —
10 6 személyes mokka porcellánkészlet ..................................... 7.50 7 5 -
30 6 személyes szendvics porcellánkészlet .................................. 4.80 144 —
25 6 személyes üveg tésztás készlet ............................................ 4.50 112-
15 Konyhamérleg .............................................................. 6.20 93 —
10 Likőrkészlet színes üveebnl .............................................. 3.98 39.80
10 Likőrkészlet csiszolt üvegből ................................................ 2.98 29.80
10 Boroskészlet színes üvegből .................................................... 3.30 33 —
10 Boroskészlet csiszolt üvegből ................................................ 2.98 29.80
15 Vizes (sörös) készlet üvegből ................................................ 2.83 42.45
10 Rézmozsár .............................................................. 4.50 45.—
10 Réz habüst verővel .............................................................. 4.50 45.-
20 Húsdnrálngép ............................................................... 5.50 110 —
30 Diódaráló .............................................................. 3.98 119 —
30 Mákdaráló .............................................................. 3.98 119 —
30 Réz kávéőrlő .............................................................. 4.20 126 —
50 Thermospalack .............................................................. 2.40 120-
13 Vásárlási utalvány .............................................................. 5.— 65.—
70 Gvógy- és ásvánvszanpan csomag (7 drb.) ........................... 6.— 420.—
50 Pipere csomag: 1 drb. Elida borotvaszannan, 1 drb. Elida 

púder, 1 drb. Elida kölni víz, 1 drb. virágszappan......... 3.60 180 —
100 Pipere csomag: 1 doboz Liz púder. 1 drb. Liz arcápoló szap

pan, 1 doboz Liz arckrém, 1 üveg 185 sz. Liz kölni víz 3.56 356 —
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100 1/2 kg. doboz King csokoládédessert ..................................... 3.60 360 —
200 1/2 kg. doboz Dreher Maul csokoládédessert .................. 4.60 920.—
100 Doboz (á 1000 drb.) Senator cigarettahüvely ....................... 5.— 500 —
12 Magyar ötvös dísztárgy ........................................................... 850 102 —
5 Virágváza .............................................................. 5 — 25 —
1 Kerámia váza .............................................................. 5-— 5 .-
1 Magyar szürmintás kézimunkaterítő ..................................... 10.— 10 —

110 Iparművész kézitarsoly bőrből ............................................. 5-— 550 —
50 Iparművész bőr cigarettatárca és fekete bőr kombinált pénz

tárca .............................................................. 6.— 3 0 0 -
5 Bőrből készült szivartárca ........................................................ 9-— 4 5 -
5 Bőrből készült levéltárca ....................................................... 9 — 45 —

10 P 5.000.— n. é. balesetbiztosítási kö tvény .............................. 15 — 150.-
20 P 1.000.— n. é. balesetbiztosítási kötvény .............................. 3 -- 60 —
25 Baby gyermekcsomag: 1 doboz Zamako tápszer, 1 drb. Baby 

szappan, 1 doboz hintőpor, 1 doboz Baby hintőpor . . . . 5.— 120 —
20 Fürdőkészlet:! pár sarkos gumicipő, 1 fürdősapka, 1 necesser, 

1 fürdőöv vés 1 fürdőtáska ................................................ 10.— 200 —
20 Konyhakészlet: 1 gumi asztalterítő, 1 gumi mosogató kötény 6.— 12 0 -
3 Festmény: Bálaváry: „Huszárok“, Horváth Antal: „Kuko- 

ricafosztás“, Cserna Károly: „Egyiptomi kép“ ............. 35 — 105 —
4 6—6 drb. Liz arcápoló szappan ............................................. 3 — 12 —
1 Festmény: Guzsik Ödön „Tabáni táj“ .................................. 120 — 120 —

2.895 drb. 29,872.90

A sorsjátékban minden rádióelőfizető részt vehet. Erre a körülményre az új előfizetők és 
az esetleg kilépni akaró régi előfizetők figyelmét a hivatalok minden egyes esetben hívják fel.

A sorsolásban való részvétel feltételeit a Posta Rendeletek Tára útján később fogom kö
zölni.

Budapest, 1934. évi április hó 27-én.

Helyi és kerületi biztosi felmentések és meg
bízatások.
113.087/1.

A budapesti postaigazgatóság kerületében 
dr. Sárossy József m. kir. postatanácsos a helyi 
biztosi teendők alól és dr. Göntér Emil m. kir. 
postatanácsos a kerületi biztosi teendők alól 
1934. évi április hó 25-től felmentetett és helyet
tük a helyi biztosi teendőkkel dr. Balthazár La
jos m. kir. postatanácsos, a kerületi biztosi 
teendőkkel pedig dr. Róna József m. kir. posta- 
segédtitkár megbizatott.

Budapest, 1934. évi április hó 30-án.

Időszaki postaügynökség megnyitása. 
112.881/3.

Az agárdi időszaki postaügynökség meg- 
nyilt és szeptember hó 30-ig működik. 

Budapest, 1934, évi április hó 26-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
113.247/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi április hó 27-én kelt B. I. 
5.524/1934/1. számú végzésével Budapesten a 
Gyarmati Ferenc részvénytársaság nyomdájá
ban előállított „Textilmunkás“ című sajtóter
mék 1934. évi április hóról keltezett 3. számú 
továbbá „Május elsején általános sztrájkot a 
fasiszta diktatúra ellen“ feliratú röplap lefogla
lását rendelte el.

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

Budapest, 1934. évi április hó 28-án,
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II.
113.248/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi április hó 27-én kelt B. I. 
5.533/1934.—1. számú végzésével Budapesten a 
Szalay nyomdában (Kender-u. 39.) előállított 
„Éljen az osztályharcos május 1“ feliratú sajtó
termék 1934. évi április hó 27. napján megjelent 
számának a lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi április hó 28-án.

III.
113.383/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi április hó 28-án kelt B. I. 
6.000/1934. számú végzésével Budapesten, a Wil- 
heim nyomdában (IV., Váci-u. 69. sz.) előállított 
„Szabó Ellenzék“ című nem időszaki lap sajtó
termék 1934. évi április hóban megjelent II. év
folyam 2. számának, továbbá ugyanebben a 
nyomdában előállított „Ifjú munkások“, „Ifjú 
Munkásnők“, „Tanoncok“ című röpiratnak a le
foglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó

termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi április hó 30-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
113.549/2.

A Stockholm—Párisban megjelenő „Die 
Soziale Revolution“ című laptól a postai szállí
tás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a lapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi április hó 30-án.

Forgalomköri változások.
112.387/3.

Ajkarendek (88. 1.) ezentúl u. t. Bakony- 
gyepes.

Bakonygyepes (111. 1.) ezentúl L.
Csobaj (166. 1.) ezentúl „C“.
Felsőgalla (206. 1.) ezentúl „C“.
Kisunyom (318. 1.) „J? L.“ jelzés törlendő, 

ezentúl g ö  L.
Mátraháza (366. 1.) ezentúl május 15-től 

szeptember 15-ig és december 1-től február 
végéig „C.“, máskor „C/2.“

Nagykáta (391. 1.) ezentúl „C“.
Sárbogárd (470. 1.) ezentúl „C/DL.“
Budapest, 1934. évi május hó 2-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

112-633/3.
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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 1934.

évi május hó 18-án nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1934. évi április hó 26-án.
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A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

<Z><ua>‘

3
CQ

Magyar Elvira kiadó Velence
1909. Velence Kineveztetett velencei 

postamesterré.

Pé
cs

Vénusz Paula kiadó New-York 1907. Ozora Több mint hat hónapig 
alkalmazást nem vállalt.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Princz Julianna Vízvár 6 azonnal Helyettesítést is vállal.

Kistay Sándor Gige 10 azonnal

Hornyik Gabriella Ibrány 3

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁR A
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1034k MÁJUS 8. 30. szám.

T A B  TA L O M

Alkalmi postahivatalok (efalíílása. Lefoglalandó sajtótermék.
A  magyar mozgóposták, jégyzékelő-menetek és pos- Postai szállításból kizárt sajtótermék.

taszállításra felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke. Közlemény a postaalkalmazottak gyermekeinek
Postahivatal nevének megváltoztatása. nyaraltatásáról.
Postahivatal áthelyezése. Személyzetiek.
Időszaki postahivatal megnyitása. Betöltendő kiadói állás.

Alkalmi postahivatalok felállítása.
113.921/3.

A Budapesti Nemzetközi Vásár területén 
(Budapest, Városliget) a posta-, távíró- és táv
beszélőszolgálat ellátására folyó évi május hó
17-ig működő alkalmi postahivatalt állítottam 
fel. Az alkalmi postahivatal, — amely a buda
pesti 72. sz. postahivatal kirendeltségeként 
működik — naponként 8 órától megszakítás 
nélkül 19 óráig tart szolgálatot.

Az alkalmi postahivatal bárhová szóló 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
belföldre szóló postautalványok, csekk- és 
postatakarékpénztári befizetések, érték- és 
csomagküldemények és táviratok felvételével, 
helyi és helyközi távbeszélgetések lebonyolítá
sával, postai és pénzügyi bélyegek és érték
cikkek árusításával, továbbá a Vásár területén 
tartózkodó kiállítók és személyzetük részére 
szóló levélpostai (közönséges és ajánlott) kül
demények és vámcsomagok kézbesítésével 
bízatott meg. Ellenőrző száma 7 f. A táv
beszélő állomás száma: 20—9 99.

A levélbélyeggyüjtők Első Hazai Egyesülete 
rendezésében Budapesten tartandó II. Országos 
Bélyegkiállítás idejére és helyén (Nemzeti 
Szalon, Erzsébet-tér 7. sz.). folyó évi május hó
6-tól 13-ig naponta 9-től 18 óráig tartó szol
gálattal a budapesti 4. sz. postahivatal ki- 
rendeltségeként működő alkalmi postahivatal 
állíttatott fel.

Az alkalmi postahivatal bárhová szóló 
levélpostai (közönséges és ajánlott) küldemé

nyek ■ és táviratok felvételével, távbeszélő- 
szolgálat ellátásával, továbbá postai és pénzügyi 
bélyegek és értékcikkek árusításával bízatott 
meg.

Budapest, 1934. évi május hó 3-án.

A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek 
és postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok 

jegyzéke.
113.445/3.

Magyarország területén f. évi május hó
15-től kezdve közlekedő mozgópostákat, jegy- 
zékelőmeneteket és postaszállításra felhasznált 
gépkocsijáratokat a mellékelt jegyzékben 
közlöm.

Budapest, 1934. évi május hó 2-án.

Postahivatal nevének megváltoztatása.
113.879/3.

Mosondarnó és Zseli községek Darnózseli 
néven egyesíttettek. Ezzel kapcsolatban a 
mosondarnói postahivatal nevét is ..Darnózseli“ 
névre változtatom meg. Ehhez képest a m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorába a 29. 
oldalon Daránypuszta ü. után beírandó ,.6384, 
593, —, Darnózseli. Moson. Sopron, Győr
f f  _ _JBL Hegyeshalom G yőr..................... **,
a 65. oldalon Mosondarnó összes adataival tör
lendő, a 117. oldalon az 593. számnál Hédervár
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elé beírandó Darnózseli, Mosondarnó pedig 
törlendő, a 147. oldalon a 6384. számnál Moson
darnó helyett Darnózseli írandó.

A helységnévtár 106. oldalán Attipuszta 
Mosondarnó lakott helynél Mosondarnó helyett 
Darnózseli írandó. A 172. oldalon Darnó után 
Mosondarnó adataival beírandó Darnózseli. A 
380. oldalon Mosondarnó az 586. oldalon pedig 
Zseli összes adataival együtt törlendő.

Az Irányítási Füzet 36. oldalán Darány- 
puszta után beírandó „Darnózseli, IV. Moson, 
S., VII., Győr—Hegyeshalom, Győr 2„ a 102. 
oldalon pedig Mosondarnó összes adataival 
együtt törlendő.

Budapest, 1934. évi május hó 7-én.

Postahivatal áthelyezése.
114.121/3.

A budapesti 115. számú postahivatal az 
I., Királyhágó-utca 26. szám alól a Királyhágó
utca 9. szám alá helyeztetett át.

A Postahivatalok Névsora című segéd
könyv helyesbítendő,

Budapest, 1934. évi májijs hó 7-én.

Időszaki postahivatal megnyitása. 
114.019/3.

Hévízfürdő időszaki postahivatal működé
sét f. évi május hó 16-án ismét megkezdi. 

Budapest, 1934. évi május hó 5-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
114.272/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
vizsgálóbírája 1934. évi május hó 5-én kelt 
B. I. 5.796/2.—1934. számú végzésével Buda
pesten, a IV., Váci-utca 69. szám alatt lévő 
Wilheim nyomdában nyomtatott s a VII., 
Bosnyák-utca 1/A. alatt levő Danton könyv
kiadó által Garai Lajos György felelősségében 
kiadott J. Stalin által írt „Három év világgazda
sági mérlege 1931—1934“ című sajtótermék le
foglalását rendelte el.

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

Budapest, 1934. évi május hó 5-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
113.707/2.

A Prágában megjelenő „Der Simplicus“ 
című, német nyelvű hetilaptól a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a hetilapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi május hó 3-án.

Személyzetiek.
112.845/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. 
évi március havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: vitéz Makray Ferenc fő
felügyelő 163 Szekszárdról Budapestre, Zsovár 
József főtiszt 306 Keszthelyről Tatára, Verbay 
András II. o. tiszt 146 Kaposvárról Pécsre, 
Hajna János II. o. tiszt 195 Dunaföldvárról 
Pécsre, Mády Gizella kezelőnő 226 Hódmező
vásárhelyről Kiskunhalasra, Apjok István II. o. 
altiszt 1799 Szegedről Budapestre, Juhász Imre
II. o. altiszt 2035 Szolnokról Budapestre, Bovári 
János II. o. altiszt 2424 Budapestről Szombat
helyre, Konkoly Gábor II. o. altiszt 2854 Deb
recenből Budapestre, Pócsi Béla II. o. altiszt 
2997 Budapestről Gyöngyösre, Rédai János II. 
o. altiszt 3019 Budapestről Miskolcra, Ludánvi 
Márton II. o. altiszt 3131 Budapestről Szegedre, 
vitéz Sárkány Ferenc II. o. altiszt 3268 Buda
pestről Szegedre.

Nyugdíj azt attak: Király József számvevő
ségi tanácsos 3, Szabó Sándor hivatali igazgató 
20, Lengyel Sándor 2, Babies Sándor 3. Lőcsei 
László 45, Deák János 46, Szabó Imre 130, Kor- 
dos András 141 és Török László 154 főfelügye
lők, Cser Béla 4, Walter Károly 16 és Gombás 
Lajos 18 főel’enőrök. Szabó József 186 és 
Pécskai József 259 segédtisztek, Kassay Irén 
80 és Ringhofer Borbála 91 eHenőrnnk. Berényi 
Lászlóné segédtisztnő 271. Samu Gábor I. o. 
szakaltiszt 30, Pálfi Sándor 12. Szatmári Ferenc 
35 és Nagy József acsai 127 II. o. szakaltisztek, 
Brezina Benjamin 68. Tóth Antal dégi 134, Sa
lamon Bernát 141, Mogor Sándor 180, Varga 
Vendel 197, Garas István 324, Szatmári József 
árvaváraljai 515 és Rimaszombati Imre 800 I. o. 
altisztek, Majsa Lajos 326, Bognár János kun-
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szentmiklósi 990, Erdős János velényi 1376 és | 
Kézér Imre 1599 II. o. altisztek, Szekeres An
drás I. o. vonalmester 2.

Végkielégíttetett: Kardos Géza II. o. tiszt 
244, Nagy Béla újpesti II. o. altiszt 2575.

Meghaltak: Szabados János 124 és Pápay 
László 192 ellenőrök, Holovícz Mária 292 és 
Glasz Gizella 363 segédellenőrnők, Gálfalvi La
jos II, o. szakaltiszt 117, Meleg János I. o. al
tiszt 92, Zsidai Árpád II. o. altiszt 1949, Csiz
mán Ferenc I. o. csoportvezető 238.
■ i.': áu iíilar.vR f iß> io aß { ? \iö J  r. ?Í3> ity íö n ö l

Lemondott: Dudar Mihály II. o. tiszt id. 1.
Véglegesíttetett: Csengeri Elemér számtiszt 

19 rangsorszámmal.
Egyéb változások. Nagy Ernő felügyelő 315 

helyett Pathy Nagy Ernő, Lampert Miklós I. o. 
tiszt 336 helyett Lampert Miklós dr., Massány 
Antal II. o. tiszt 141 helyett Massányi Antal dr., 
Kopeczky Tivadar II. o. tiszt 235 helyett Ko- 
peczky Tivadar dr., Hartmann Györgyné segéd- 
ellenőrnő 28 helyett Hortobágyi Györgyné, 
Pócsik Elekné segédtisztnő 526 helyett Pusztai 
Elekné, Szabó Mária segédtisztnő 552 helyett 
Lipthay Kornélné, Högelmann Béláné segéd
tisztnő 601 helyett Hámori Béláné, Maiina Já- 
nosné kezelőnő 39 helyett Mérai Jánosné, Pecs- 
mann Ferencné kezelőnő 360 helyett Pécsváradi 
Ferencné, Pálfi Gyula I. o. altiszt 1177 helyett 
Pálfv Gyula írandó.

Névmagyarosítások. A belügyminiszter úr 
a következő alkalmazottaknak engedélyezte új, 
magyar hangzású név felvételét:

Merényi (Meixensberger) Miklós 24 segéd
titkárnak, Hertiay (Herritz) Rezső 80 és Szegedi 
(Szkovronszky) József 118 főfelügyelőknek, 
Vereczkei (Vojnovits) Károly 71 felügyelőnek, 
Lászlófai (Kvaszinger) Ernő 95, Jegesi (Wohl- 
muth) Ferenc 121, Verbénvi (Veninger) Ferenc 
183, Dobosv (Fetsch) Győző 237 és Jenődv 
(Jancsovics) János 325 főtiszteknek, Edelénvi 
(Eigner) János 190 I. o. tisztnek, Várnagv (Vod- 
nánszky) József dr. 249 és Serényi (Sánhütl) 
Miklós 253 TI. o. tiszteknek. Pétervári (Petro- 
vics) Jenő 44 főellenőrnek, Bánsáehi (Henlein) 
Tgnác 119 és Kézdi (Klein) Rezső 252 ellenőrök
nek, Pusztai (PocsikJ Elek 29. Révbéri (Wolf) 
Ottó 142. Ölti (Rádulv) Ernő 296. Tóvölgvi 
(Tarifs) János 327 és Holló (Henk) Tmre 425 
segédtiszteknek, Urbánfy (Urbantsek) Berta !

70, Récsei (Riegler) Mária 298 és Temesvári 
(Novobatzky) Leona 320 segédtisztnőknek, Sas
falvi (Schipper) János 11 és Szabados (Sztan- 
csik) János 99 műszaki segédellenőröknek. 
Lékai (Langer) Gyula 17 műszaki segédtisztnek, 
Kerényi (Kliment) Alajos 19 I. o. szakaltisztnek. 
Valló (Vastuka) János 60 és Árkosi (Adamecz) 
István 188 II. o. szakaltiszteknek, Vezér (Vozár) 
Mihály 328, Vásárhelyi (Vagvóczkv) Mihály 412, 
Lepsényi (Legát) József 474, Várnai (Venesz) 
Pál 510, Tabáni (Rudovics) István 516, Nvárai 
(Szommer) Rudolf 777, Bodor (Badics) Lajos 
891, Földi (Fischer) Brúnó, 1064, Turáni (Turá- 
nyik) István 1093, Várszegi (Drajkó) István 
1165, Heltai (Hoffmann) Dávid 1248, Nagy
váradi (Makuk) István 1271, Földesi (Freész) 
Mátyás 1277, Mersei (Meichel) Antal 1334, Ács 
(Zatvkó) János 1371, Szini (Szinovácz) János 
1439 és Tatai (Toman) András 1536 I. o. altisz
teknek, Oltai (Owcsár) Vendel 26, Péceli (Pitt- 
ner) Lajos 428, Halmai (Hersiczky) József 468, 
Kaposi (Kremó) István 605, Bártfai (Rukovits) 
István 618, Kővári (Kogler) András 620, Bártfai 
(Vanák) Béla 678, Budavári (Frankó) Károly 
708, Lendvai (Liber) Ferenc 820, Kaposi (Kré- 
mer) István 837, Sárosdi (Scbäffer) István 891, 
Tárnoki (Koloszár) Lajos 1027, Zajtai (Zsiák) 
György 1055, Honti (Heszler) Ferenc 1147, Pá- 
kozdi (Pilók) István 1172, Budavári (Dutke) 
Gvörgv 1243, Garbóéi (Gurka) .Tenő 1253, Pe- 
rédi (Pflum) József 1299. Dőrfi (Weigl) György 
1351, Tölgyesi (Tilhof) Pál 1399. Haraszti (Hu 
szák) István 1409, Szegedi (Steierlein) Károly 
1778, Füziesi (Faikusz) Gvörgy 1789. Pálmai (Pá
riák) Gyula 1995, Jászberényi (Jáger) Lajos 
2034, Maglódi (G.Bogyis) György 2629, Magyar 
(Mrena) András 2825 és Réti (Riba) György 
2901 II. o. altiszteknek. Garamvölgvi (Gréman) 
József 10 és Mihályi (Malek) György 16 IT. o. 
vonalfelvigyázóknak, Kondorosi (Karner) Ká
roly 58 II. o. szerelőnek, Torjánczi (Lautér) Ká
roly 74. TI. o. vonalfelvigyázónak.

Budapest, 1934. évi április hó 24-én.

Közlemény a postaalkalmazottak gyermekei
nek nyaraltatásáról.

A m. kir. posta személyzetének jóléti 
alapítványa a gyermeknyaraltatásra nézve ez 
alábbiakat hozza a személyzet tudomására.

A jóléti alapítvány a folyó évben az Orszá-
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gos Gyermekvédő Liga szentendreszigeti 
„Izabella“ és a farkasgyepüi „dr. Vass József“ 
gyermeküdülőtelepein 240, a Zsófia Országos 
Gyermekszanatórium Egyesület balatonszabadii 
nyaralótelepén pedig 70, felerészben fiú-, fele
részben leánygyermek elhelyezéséről gondos
kodik.

A nyaraltatásban a posta összes alkalma
zottainak, tehát mind a kincstári és postamesteri 
tényleges, mind nyugdíjas alkalmazottainak 
gyermekei résztvehetnek és pedig azok á 6— i'2 
éves fiú- és leánygyermekek, akik ögészs-égesek, 
fertőző betegségben nem szenvednek, de giertge 
szervezetük és rosszul tápláltságuk miatt az 
orvos véleménye szerint üdülésre szorulnak.

A jelentkezők összeírása törzslapok útján 
történik. E célból minden jelentkező egy 
negyedív papírra a következő adatokat jegyezze 
fel: az apa nevét, állását, állomáshelyét (hivata
lát), lakáscímét a nyaraltatni kért gyermek 
nevét születési adatait (év, hó, nap), vallását és 
végül gyermekeinek számát és életkorát, annak 
feltüntetésével, hogy azokból hány az ellátatlan.

A törzslapokat a hivatalvezető javaslatával 
látja el. A szolgálati főnökségek véleménye 
elsősorban a jelentkező alkalmazott családi, 
anyagi, stb. viszonyaira és a rászorultság mér
vére terjedjen ki.

Abból a célból, hogy a jelentkező gyer
mekek közül elsősorban azok nyerjenek el
helyezést, akik a levegőváltozásra és a jobb 
táplálkozásra leginkább rászorulnak, továbbá 
annak megállapítása végett, hogy a gyermekek 
közül kik menjenek a Balaton mellé és kik a 
Duna melletti „Izabella“, illetőleg a Bakonyban 
lévő farkasgyepüi „dr. Vass József üdülő
telepire, az alapítvány a gyermekeket orvossal 
megvizsgáltatja.

A budapesti orvosi vizsgálat helyéről és 
időpontjáról az érdekelt szülőket az alapítvány 
értesíti.

A vidéki gyermekeket ott, ahol posta beteg
ségi biztosító intézeti orvos van, ezzel — ahol 
ilyen nincs, más orvossal — kell megvizsgáltatni.

Az orvosnak a törzslap megfelelő helyén 
igazolnia kell, hogy a gyermek fertőző beteg
ségben nem szenved és véleményt kell nyil
vánítania arra nézve, hogy a gyermeknek első
vagy másodsorban van é szükségé a nyaralta- 
tásra s högy részére melyik Üdülőtelepét ajánlja.

A vidéken lakó ... tényleges >\ kincstári és 
postamesteri személyiét a kiállít-ótt törzslapokat 
orvosi ■ véleménnyel, ellátva szolgálati, főnökségér 
nál adja ber. a vidéken, lgkó nyugdíjasok .pe.dlg 
annál -ao hiygíalnáj, !amel.^-./.lukápukhoz leg
közelebb e s fe  m ég  „pedi^oőJyoitlőlaem. hogy •# 
főnökségek a . tö^zsla^oka^t javaslatuk rájegy- 
zésé után legkésőbb f . ' éOtifíafiiS' fid ‘23-äig köz
vetlenül a jóléti alapítvány kezelési bizottságá
nak (I„ Krisztina-körút 12., II. cm. 227. sz.) meg- 
küldhessék.

A fővárosban lakó tényleges kincstári és 
postamesteri személyzet a törzslapokat orvosi 
vélemény nélkül ugyancsak szolgálati főnöksé
génél május hó 2ö-ig adja be, a főnökség pedig 
a törzslapokat — véleménnyel ellátva — május 
hó 23-ig az alapítvány kezelési bizottságához 
küldje be.

A fővárosi nyugdíjasok a törzslapokat leg
később szintén május hó 23-ig közvetlenül az 
alapítvány kezelési bizottsága címére küldjék be.

A nyaraltatás június hó második felében 
kezdődik és csoportonként négy hétig tart.

Arról, hogy az alapítvány kezelési bizott
sága a jelentkező szülők közül kiknek a gyer
mekeit jelöli ki nyaraltatásra, az érdekelt szülők 
annakidején az utazás időpontjának s az egyéb 
tudnivalóknak részletes közlése mellett külön 
értesítést kapnak.

A kezelési bizottság végül felkéri a posta 
összes hatóságait és hivatalait, hogy az itt fog
laltakat a beosztott személyzetnek és amennyi
ben mód van rá, az állomáshelyen tartózkodó 
nyugdíjasoknak is azonnal hozzák tudomására.

Budapest, 1934. évi május hó 5-én.

A jóléti alapítvány kezelési bizottsága.

Betöltendő kiadói állás.
Minden szakban jártas, esetleg helyettesítést is 

vállaló kiadónő 1934. évi júnus 1-től állást kaphat a 
kocsolai postahivatalnál.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.



A magyar mozgóposták, jegyzékelő menetek és postaszállításra 

felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.

Érvényes 1934. évi május hó 15-től.
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2 t Budapest ny. pu.—
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(3)
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Szob—
Budapest ny. pu.—
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Budapest 
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3 t Budapest ny. pu.— 
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Budapest ny. pu.
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4 t Budapest ny. pu.— 
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620
C.F.K.272
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Budapest k. pu. 619

Budapest 
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mpfőn.
Bp

6 t Budapest k. pu.— 
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( 11- 1 2 )
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Budapest k. pu.

C.F.R.273
611 »» Bp

7 t Budapest déli pu.
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(19)
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b) V .  0 .  é s  
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13 t Budapest k. pu.— 
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(1)
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Budapest k. pu.

B.B.0.527 Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
BpB. B. Ü.

538|5528

14 t Budapest k. pu. — 
Hegyeshalom

(1)
22/12 Hegyeshalom— 

Budapest k. pu.
11/21 a) 

11 b) - Bp
a )  k ö z n a p  ! b) V .  U .  é s  
m á r c .  1 5 - é n .
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17 t
Budapest liy. pu.— 

Subotica
(14)

910. Subotica— 
Budapest ny. pu. 909

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

IS t Budapest k. pu.— 
Kelebia

(14)

912 Kelebia—
Budapest k. pu. 911

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp934

19 t Budapest ny. pu.— 
Nyíregyháza

(8 , 9)
1720 Nyíregyháza—- 

Budapest ny. pu. 1719
Budapest 

nyugati pu. 
mpfőn.

Bp

20 t Budapest ny. pu.—  
Nyíregyháza

(8 , 9)
1702 Nyíregyháza— 

Budapest ny. pu. 1701 *» Bp
‘

22 t Budapest k. pu.—  
Somoskőújfalu

(4, 5)
312 Somoskőújfalu—■ 

Budapest k. pu. 311
Budapest 
keleti pu. 
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Bp

23 a
Szombathely—

Sopron
(2 0 )

1434 Soproni-
Szombathely 1431 Szombat

hely 2 . S

24 a
Nagykanizsa—

Sopron
(2 0 )

1412 Sopron— 
Nagykanizsa 1413 Nagyka

nizsa 2 . P

25
• ¥

a
Pécs—

Barcs
(2 0 a)

2413 — — Pécs 2. P

26 a
Nagykanizsa—

Pécs
(2 0 a)

2420 Pécs—
Nagykanizsa 2421 Nagyka

nizsa 2 .
P

27 a
Szeged—

Békéscsaba
(114)

1618 Békéscsaba— 
Szeged 1617 Szeged 2. Sz

29 t
Nagykanizsa— 

Üjdombővár (Jt
(16, 2 0a)

2448 Üjdombővár— 
Nagykanizsa*)

1020 Nagyka
nizsa 2 .

p

*) H. és mun
ka szünetes 
ünnepnap 
utáni napon 
nem közle
kedik.

1019 2447

31 t
Budapest k. pu.—

Pécs
(15, 16, 17)

1 0 .0 Pécs—
Budapest k. pu.

1919 Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp1920 1019

-



Sz
ám

a
3

Mely vonalon
Mely

számú Mely vonalon
M ely
számú

1OI<D
e

vonatban vonatban
>

k ö z l e k e d i k
•SS *.
8 1 g
O  'S  rC

c3o*N-*-» t3£ O
3H
gjáa.-*

Jegyzet

32

33

34

38

42

43

44

48

50

51

53

54

Budapest k. pu.— 
Pécs

(15, 16, 17)

Budapest k. pu.— 
Sátoraljaújhely

‘ (4, 6)

Budapest k. pu.— 
Sátoraljaújhely

(4. 6 }

Budapest k. pu.— 
Miskolc (4, 6)

Miskolc—ózd
(75, 76)

1012
1914

420

402
432

412

9512

Ujdombóvár—Baja 2120
(44)

Gyékényes
Ujdombóvár

(16)

Budapest k. pu.— 
Keszthely

(15, 18. 26)

Miskolc—Mezőcsát
(77)

1015

Pécs
Budapest k. pu.

Sátorai j au jhely— 
Budapest k. pu.

Sátoraljaújhely— 
Budapest k. pu.

1913
1011
1811

419

Miskolc—
Budapest K. pu. *)

Ózd—Miskolc

Baja—Ujdombóvár

1112

9427

Győr—Budapest k. pu.
U)

Budapest k. pu.—
Szentgotthárd

( 1. 2 )

Győr—
Celldömölk

(2)

19

Ujdombóvár-
Gyckényes

1320

Keszthely — 
Budapest k. pu.

Mezőcsát—Miskolc

411
321

401

9511 a) 
9521 b)

2113

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.

Miskolc 2.

Bp

B p

Bp

Bp

D

1012

1111

Ujdombóvár
pu.

Nagykanizsa 2

*) v. t). és  
m á r c .  15-én 
nem közle
kedik

9428a)
9424b)

1322

Szentgotthárd— 
Budapest k. pu.

Szombathely-
Győr

1319

1313

Budapest 
keleti pu.

mpfőn.

Miskolc 2

Budapest 
keleti pu.

mpfőn.

Bp

D

a )  K ö z n a p
b )  V .  Ü .  é s  
m á r c .  1 5 -é n

V I .  20— I X .  <- 
t i s z t i  m o z g ó 
p o s t a

a )  K ö z n a p
b )  V. Ü . é s  
m á r c .  15 é n

Bp

Bp

Győr 2.

C s a k  j ö v e t  
k ö z l e  k c d i k .  

H . é s  Ü .  u t á n  
n i  n a p o n  n e m  
k ö z l e k e d i k .
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56 a Nyíregyháza—
Zajta

(91, 92)

6120
6662

Zajta—
Nyíregyháza

6665 \
------------- a)
6121 
6665 ( 
6123 '

Nyíregyháza 1 D

a )  K ö z n a p ,  
n e m  m u n k a -  

s z ü n e t e s  U. 
é s  m á r c .  15-én 
b )  V .  é s  m u n -  
s i iSZN ne te s  U .

57
+

a Győr—
Sopron

(124)

14 — — Győr 2 S

58 a Győr—
Sopron

(124)

12 Sopron— 
Győr 15 V S -

64 a Barcika— •
Ormospuszta

(74)

9672 Ormospuszta—  
Barcika

9681a)
9ti67b)

Miskolc 2 D

O
a)  K ö z n a p  

b )  N e m  m u n -  
k a s z ü n e t e s  Ü. 
é s  m á r c .  15 -én

66 a Kaposvár—
Fonyód

(49)

5532 a) 
5220 b) Fonyód—  

Kaposvár 5525 Kaposvár 1 P
a)  V. 15— VI. 

:3- ig  és  I X .  lH. 
tő i

b) VI.  24 — IX 9

69 a Balassagyarmat—  
Aszód

(6 6 )

4233 Aszód—
Balassagyarmat 4236 Balassagyarmat Bp

77 a Kisújszállás—- 
Kál Kápolna

(70)

5037 Kál Kápolna—  

Kisújszállás 5032 Kisújszállás D

78 a Kál Kápolna—  
Kisterenye

(70)
8925 Kisterenye—  

Kál Kápolna S924 a) 
8926 b)

Budapest 
keleti pu.
mpfőn.

B p
a) V. cs mun ka- 

s z ü n e te s  O.
b)  Eg y é b  n a p o 

ko n

80 a Komárom—  
Székesfehérvár

(31)
2817 Székesfehérvár—  

Komárom
2868 a) 
2814 b)

Komárom* 4
S a)  K ö z n a p

b )  V .  Ü . é s  
m á r c .  15-én

•

81 a Celldömölk—  
Székesfehérvár-

(24)
1817 — —

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp Csak  jö v e t  köz

le k e d ik

82 a (24) 1811 —  ’ —
Székesfe
hérvár 1 B p ;» **

S 3 a Zalaegerszeg—  
Celldömölk

(25)
7428 Celldömölk—  

Zalaegerszeg
7427 Zalaegerszeg p

1

I í i 1 1
!
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86 a ; Zalaegerszeg—
Rédics

(25)

7427 Rédics— 
Zalaegerszeg 7424 Zalaegerszeg P

92 a Kaposvár—
Siófok

(481
5424 Siófok— 

Kaposvár
5427 a) 
5441 b) Kaposvár 1. P

a )  H. Ü . 
u t á n  é s  I I I .  
l ó - á n  n e m

b )  V .  Ü .  é s  
m á r e .  1 5 .é n

94 a Székesfehérvár—
Bicske

(22 )
7025 Bicske— 

Székesfehérvár
7028 a) 
7024 b)

Székesfehérvár
1 Bp

a )  K ö z n a p  
b j  V .  Ü .  é s  
m á r c .  1 5 - é n

96

*
a Székesfehérvár— 

Sárbogárd
(23)

5123 a) 
5121 b)

— — •• Bp

O
a )  V I .  2 3 - ig  é s  
I X .  1 0 - t ő l  k ö z 
n a p  é s  n e m  

m u n k a s z ü n e t e s  
Ü .  V I .  2 4 — IX .  
9 - ig  k ö z n a p .
b )  V I .  24— I X .  
9 - ig  n e m  m u n 
k a s z ü n e t e s  U .

100 a
Szolnok—

Hatvan
(67)

2017
Hatvan— 

Szolnok 2014 Szolnok 2 D

102 a
Szolnok—

Szentes
(107)

7720
Szentes— 

Szolnok
7721 a.) 
7723 b.) »» D

a)  K ö z n a p ,
b )  V. Ü .
é s  m á r c . 1 5 - é n

103 a Sárvár—
Répcevis

(38)

8023
Répcevis— 

Sárvár 8028 Szombathely 2 S

106 a Pápa—
Bánhida

(32)

7349
7337

Bánhida— 
Pápa

7332
7344 Pápa S

108 a Kunszentmiklós Tass— 
Dunapatai

(98)
4622 Dunapataj— 

Kunszentmiklós Tass
4621

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

110 a Győr—Alsóörs

(39, 18)

7120 Alsóörs—Győr 7115|7113 Győr 2 S

112 a
Sárvár—

Zalabér
(38)

8067
Zalabér— 

Sárvár 8066 Szombathely 2 S

114 a
Pápa—

Csorna
(33)

8174
Csorna— 

Pápa 8171 Pápa s
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115
*

a Nyíregyháza—Záhony  
—Mátészalka

(88, 94)

2314
6523 — — Nyíregyháza 1 D

116 a Nyíregyháza—- 
Záhony

(88)
2320 Záhony— 

Nyíregyháza
2321 a.) 
2313 b.) -• D

a )  K ö z n a p ,  
b) V .  O.

118 a
Debrecen—

Tiszalök
(83)

5620 Tiszalök— 
Debrecen

5621 a) 
5633 b) Debrecen 2 D

a )  K ö z n a p ,
b) V .  Ü. é s  
rí árc. 1 5 -é n

120 a
Nyíregyháza— 

Vásárosnaménv
(89)

6220
V ásárosnamény— 

Nyíregyháza
6221a)
6223b) Nyíregyháza 1 D

O
a )  K ö z n a p .
b) n e m  m u n -  
k a s z ü n e t e s  U. 
é s  m á r c .  1 5 -é n

121
* a

Pécs—
Villány

(17)
1914 — — Pécs 2 P

122 a
Pécs—

Mohács
(17, 144)

1920/4
Mohács—

Pécs 7/1919 »» P

123 a
Szeged—

—Kétegyháza
(119)

4
Kétegyháza— 

Szeged
N

7 Szeged 2 Sz

128 a
Kaposvár—

Szigetvár
(50)

5630
Szigetvár— 

Kaposvár 5623 Kaposvár 1 p ♦

130 a Barcs — Kaposvár
(51)

5720/a
5727 Kaposvár — Barcs

5724
5723/a Barcs 1. p

134 a
Nyíregyháza— 

Dombrád
(130, 131/a)

114/212
Dombrád— 

Nyíregyháza 219/115 Nyíregyháza 1 D

135

+ a
Sárbogárd—
Baja

(42, 44)
5212 — — Szekszárd P

136 a
Sárbogárd—

Bátaszék
(42)

5230
Baja—

Sárbogárd
(42, 44)

5211 • P

138 a Nagykanizsa— 
Szombathely

(20)
1424

Szombathely—
Nagykanizsa 1421 Nagykanizsa 2 P

140 a
Mátészalka—
Csenger

(91)
6162

Csenger— 
Mátészalka 6165 Nyíregyháza 1 D
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142 a Miskolc—
Hidasnémeti

(7)
1512 Hidasnémeti—

Miskolc
1511 a) 
1515 b)

Miskolc 2 D
í ß! a)  K ö z n a p  
j b )  N e m  m u n k a  
j s z ü n e t e s  U.  
é s  m á r c .  15-én

143
*

a Üjdombóvár—
Baja

(44)
2114 — — Üjdombóvár

pu. P

144 a Eger—
Putnok

(72)
9232 Putnok— 

Eger 9225 Eger 1. D o

146 a Szombathely—
Kőszeg

(37)'
8322 Kőszeg— 

Szombathely
8331 a) 
8325 b) Szombathely 2 S a )  K ö z n a p  

b )  V .  Ü . és  
m á r c i u s  15-én

148 a Budapest ny. pu.— 
Balassagyarmat

(3, 63)

122
3922

Balassagyarmat— 
Budapest ny. pu.

3921 . 
521 3  

3M3 
133

Budapest 
nyugati pu.

mpfőn.
Bp

D

a )  K ö z n a p  
b )  V .  Ü . és  
m á r c i u s  15-én

150 a Szerencs—
Hidasnémeti

(78)
9922 Hidasnémeti— 

Szerencs
9921 a) 
9923 b)

Szerencs
a )  K ö z n a p  

b) V .  Ü . é s  
m á r c i u s  15-én

152 a •
Budapest ny. pu.

Lajosmizse— 
Kecskemét

(96)
3722

Kecskemét— 
Lajosmizse— 
Budapest ny. pu.

3723 a) 
3731 b) 

3731/a c)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp I

a )  N a p o n t a  La -  
j o s m i z s é i g ,  V .

U .  é s  m á r c .  
1 5 -é n  B p e s t i g

b )  V .  1 5 - V .  31- 
i g  és I X .  ‘»- tö l

k ö z n a p  L a 
j o s m i z s e — B u 

d a p e s t  k ö z t .
c )  V I .  1— IX .  8- 
ig  k ö z n a p  L a 

j o s m i z s e — B p .
k ö z t .

154 a Barcs—
Siklós

(54)
6630 Siklós—

Barcs 6623 Barcs 1 P

D156 a Debrecen—
Nagykereki

(85)
5770 Nagykereki— 

Debrecen
5731 a) 
5775 b)

Debrecen 2

«) V .  í? -,x .
y- i g  k ö z n a p ,  

b )  V .  15— IX 
9 - ig  n e m  m u n -  
k a s z i i n e t c s  U. 
I X ,  10.  k ö z n a p  
é s  m s z ü n .  U

158 a
Szolnok—

Üjszász—
Vámosgyörk

(68 )

527
8727

Vámosgyörk— 
Üjszász— 
Szolnok

8724
2014

Szolnok 2 D :

159 a Barcs—
Somogyszob

(58)
5925 Somogyszob— 

Barcs 5962 Barcs 1 p !

162

163

a Pécs-—Bátaszék— 
Kiskunfélegyháza 

(43, 44, 100, 104)

6432 
2114 
7326 ‘

Kiskunfélegyháza— 
Bátaszék—Pécs

7327
2113/6431

Pécs 2 p

a Békéscsaba—
Kötegyán—Gyoma

(114, 115, 116)
1632 Gyoma—Kötegyán— 

Békéscsaba 1631 Békéscsaba 2 Sz
V .  U . é s  m á r c .  
1 5 -é n  n e m  

k ö z l e k e d i k .
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164 *a Békéscsaba—
Kötegyán—Gyoma

(114, 115, 116)
1630 Gyoma—Kötegyán— -irx-i 

Békéscsaba j ' Békéscsaba 2 Sz

165 a Miskolc— 
Tornanádaska

(73)

9822 a) 
9824 b)

Tornanádaska— 
Miskolc 9821 Miskolc 2. D

a) Köznap
b) V. Ü.
és m á r c .  15-én

168 a ! Debrecen—
Füzesabony

(82)

5520 a) Füzesabony— 
Debrecen

5525 a) Debrecen 2 D a) Köznap
b) V. Ü.5520/a h) 5525/a b)

170 a Debrecen—
Nyírbátor

(141)
14 Nyirbátor— 

Debrecen 11 *» D

172 a
Nyíregyháza—

Balsa—Sátoralja
újhely

(130)

114
Sátoraljaújhely— 

Balsa— 
Nyíregyháza

115 Nyíregyháza 1 D

174 a Orosháza—
Szentes

(105)

7447 Szentes— 
Orosháza

7524
7428

Orosháza Sz
A 7524/7525 sz. 

vonatokban 
Árpádhalom 
érintésével.

176 a Szombathely—
Oroszvár

(34)

8427
7932

Oroszvár— 
Szombathely

7937
8426

Szombathely 2 S

178 a Esztergom —
Komárom

( 1, 2 1 /a)

3527 
3532/K

Komárom —- 
Esztergom

3531K / 
3528 a) 

3535K/ 
3524 b)

Esztergom B p
a)  K ö z n a p
b )  V. Ü .  é s  
m á r c i u s  15-én

180 a Baja—
Hercegszántó

(46)
6824 Hercegszántó— 

Baja 6821 Baja Sz o

184 a Budapest Vágóhíd— 
Ráckeve

(150)

162
174

Ráckeve—
Budapest Vágóhíd 183

Budapest 
keleti pu.

mpfőn.
B p

185 a Kalocsa—
Kiskőrös O

(99)
4733 Kiskőrös— 

Kalocsa 4762 Kalocsa Sz

186 a
(90)

4761 »» 4722 »» Sz

188

190

a Pécs—
Beremend

(53, 54, 55)

6712
6522

Beremend— 
Pécs

6525
6723

Pécs 2 P

a Rákospalota Újpest— 
Vác

(61)
4432 V  ác—R ákospalot* 

Ú jpest
4423 a) 
4425 b)

Budapest 
ayugati pu.

mpfőn.
Bp

a)  K ö z n a p
b )  V, Ü.
é s  m á r c .  15 -én

i
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192 a Diósjenő
Romhány

(64)
4022 Romhány— 

Diósjenő 4021 a) 
4033 b)

Vác B p
0

a )  K ö z n a p
b )  n e m  m u n k a -  

s z ü n e t e s  t) .  
é s  m á r c . 1 5 - é n

194 a Kecskemét—
Tiszaug

( 102)
7262 Tiszaug— 

Kecskemét 7221 Kecskemét Sz

196 a Mezőtúr— Mezőhegyes 
( 110)

7832
7824

M ezőhegyes—Mezőtúr
7823
7831

Mezőtúr Sz.
M e n e t - j ö v e t  
K o n d o r o s t  1s 
é r i n t i

Keszthely P197 a
Keszthely—
Ukk—

(26)
7511 Ukk

Keszthely 7512

200 a
Kecskemét—

FülÖDSzállás
( 101)

7161 Fülöpszállás— 
Kecskemét

7128 a) 
7124 b)

Kecskemét Sz
a )  K ö z n a p
b )  V .  Ü . é s  
m á r c .  15-én

203 a Debrecen—
Nagyiéta Vértes

(8 6 )
5824 Nagyiéta Vértes— 

Debrecen 5823 Debrecen 2 D O

206 a Debrecen—
Nyirábrány

(87)
2424 Nyirábrány— 

Debrecen 2423 - D o

208 a Oj dombóvár —
Komló

(17, 47)

T 1980 
6122

101

311

Komló—
Bakóca Godisa

6125 Ujdombóvár
pu. P

212 a Sátoraljaújhely—  
Zemplénagárd

(130, 131)

Zemplénagárd—  
Sátoraljaújhely

316
104

Sátoraljaújhely D

216 a Körmend— Dávidháza 
Kotormány

(30)
8624 Dávidháza Kotormány 

— Körmend
8621 Körmend s

—F---------

218 a Budapest nv. pu.—  
Esztergom

(21)
3422 Esztergom—  

Budapest ny. pu.
3421 a) 
3425 b)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
B p

a )  K ö z n a p
b )  V .  Ü .  <?s 
m á r c .  15 -én

220 a
Debrecen—

O h it Pusztakócs—  
Polgár

(82, 84)

5524
6033

Polgár—
Ohát Pusztakócs—  
Debrecen

6036
5521 Debrecen 2 D

V .  Ü .  é s  m á r .  
1 5 -é n  n e m  
k ö z l e k e d i k

222 a Baja—
Gara

(45)
6926 Gara—  

Baja 6921 Baja Sz o

224 a Keszthely—
Tűrje

(26, 27)

7630
7627

Tűrje—  
Keszthely

7624
5843

Keszthely p

226 a Ujdombóvár—  
Veszprém külső pu.

(40)
6034 Veszprém külső pu.—  

Ujdombóvár 6021 Ujdombóvár pu p
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228 a
Pécs—Sellye—

Siklós
(17, 53, 54, 56)

1913
6323
6624

I  Siklós—
Pécs

53, 54)

6731 a) 
6721 b)

Pécs 2. P

' a )  V .  15 —V I .
3 0 - ig  é s  IX .  

1 - t ő l  n a p o n t a ,  
V l l .  1— V i l i .

31 - ig  c s a k  
k ö z n a p o k o n ,  
b )  V l l .  1 — V i l i .  
3 1 - ig  V .  U .  é s  
m á r c .  1 5 -én .

232 a
Karcag—

Tiszafüred
(81)

5264 Tiszafüred— 
Karcag 5223 Karcag D

0

235 a
Balassagyarmat—

Ipolytarnóc
(6 6 )

4244 Ipolytarnóc— 
Balassagyarmat 4241 Balassagyarmat Bp

238 a
Nyíregyháza—

Polgár
(84)

6022 P o lg á r -
Nyíregyháza

6023
1733

Nyíregyháza 1. D

240 a
Mátészalka— 

Agerdőmajor
(94)

6535 Ágerdőmajor— 
Mátészalka 6534 Nyíregyháza 1. D 0

241 a Paks—Pusztaszabolcs 
(59) 5021 Pusztaszabolcs—Paks 5022 Paks P

244 a
Keszthely— 

Somogyszob
(26, 57)

5330
5817

Somogyszob— 
Keszthely

5824
5843

Keszthely P

252 a
Szombathely—

Rum
(36)

8264 Rum— 
Szombathely

8263 a) 
8221 b)

Szombathely 2. S
a )  V .  é s  m u n -  
k a s z ü n e t e s  U. 

b )  E g y é b  n a p o 
k o n .

260 a
Szolnok— 

Kiskunfélegyháza
(103)

7620 Kiskunfélegyháza — 
Szolnok 7621 Szolnok 2. D

264 a
Sopron—

Celldömölk
(124, 125)

231 Celldömölk—
Sopron 232 Sopron 1. S

278 a
Püspökladány— 

Szeghalom
(79)

5370 Szeghalom— 
Püspökladány 5323 Karcag D

292" a
Vésztő—

Kőrösszakái
(116)

8267 Kőrösszakái— 
Vésztő 8246 Békéscsaba 2 . Sz V .  U 4 é s  m á r c .  

15 -én  n e m  
k ö z l e k e d i k .

298 t
Püspökladány—

Episcopia Bihorului 
(10)

520 Episcopia Bihorului— 
Püspökladány 515

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

299 t*
Budapesti keleti pu.— 

Nyíregyháza
(9, 11)

510
1722

Nyíregyháza— 
Budapest keleti pu.

1711
521

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

* M c n e t P ü s p ö k -  
l a d á n y i g  t i s z t i ,  
o n n a n  é s  t é r t i  
ú t b a n  a l t i s z t i  

m o z g ó p o s t a

.
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— JP-
Budapest—

Kerepes
(151)

352 Kerepes— 
Budapest*)

361a)
311b)

Budapest 72. Bp.

*) V .  és  m u n k a ,  
s z ü n e t e s  ü .  
n e m  k ö z i .

a )  k ö z n a p o k o n
b )  n e m  m u n k a -  

s z ü n e t e s  U- és  
I I I .  1 5 -én .

— »» Budapest—
Szentendre

(153)
402 Szentendre

Budapest 435
Budapest 
nyug. pu. 
mp. főn.

Bp.

— »» Esztergom—Anna- 
völgyibánya Sárisáp 

(2 1 , 21 a, 2 1 b)

3445m
3676

Annavölgyibánya Sári
sáp—Tokod 3673 f f Bp. V .  é s  ü ,  n e m  

k ö z l e k e d i k

— »»
Püspökladány— 

Biharkeresztes
( 1 0 )

532 Biharkeresztes— 
Püspökladány 523 f f Bp.

— --
Balassagyarmat— 

Aszód
(6 6 )

4231 Aszód— 
Balassagyarmat 4238 Balassagyarmat Bp.

V . m u n -  
k a s z ü n e t e s  U. 
n e m  k ö z l e k e 
d i k .

— f f
Budapest k. pu.—

Komárom ^ 8 Komárom— 
Budapest k. pu. 7

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp.

— »
Budapest k. pu.— 

Subotica (14)
902 — — 1» Bp.

— »
Budapest k. pu.—

Subotica , ,(14)
904 Subotica— 

Budapest k. pu. 903
Budapest 
nyug. pu. 
mpfőn.

Bp.

— »>
Sárbogárd— 

Székesfehérvár
(23)

5130 — —
Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.

t i . é s  m u n k a -  
s z ü n e t e s  U.  
u t á n i  n a p  k i 
v é t e l é v e l  c s a k  
j ö v e t  k ö z l e k e 
d i k .

Bp.

*

"
Budapest ny. pu.—

Vác
(3)<

150
1

— — Vác Bp V .  é s  Ü. n e m  
k ö z l e k e d i k .

»
Székesfehérvár— 

Veszprém külső pu.
(24)

1814 — — Székesfe
hérvár 1. Bp.

— Balassagyarmat— 
Ipolytarnóc

( 6 6 )

4242 Ipolytarnóc— 
Balassagyarmat 4245 Balassa

gyarmat Bp.
H .  é s  t ) .  u t á n i  

n a p o n  n e m  
k ö z l e k e d i k .

— II Szolnok—
Cegléd

(8 )

1711 — —
Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp.

C s a k  j ö v e t  
k ö z l e k e d i k  

V .  é s  m u u k a -  
s z ü n c t e s  U.  
k i v é t e l é v e l

— *■
Gyöngyös— 

Vámosgyörk
(69)

8847
8827*) Vámosgyörk—

Gyöngyös

8840
8832

Gyöngyös D.
*) V .  Ü .  
é s  m á r c .  15-én 

n e m  k ö z l e k e d i k8823 8842*)
8831 8846

— f f
Egér—

Füzesabony
(72)

9179

Füzesabony—Eger

9192

Eger 1. D. *) V .  Ü . 
é s  m á r c .  15 -én  

n e m  k ö z l e k e d i k

9127 9132
9167*)
9123
9131

9142*)
9126
9138

II 1 I
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— jp- Hatvan—Salgótarján
(5)

370

2729

• ,-j • •

— Hatvan 1. D.

V .  é s  m u n k a -  
s z ü n e t e s  U . H ,  
c s  m u n k a s z ü -  

n e t e s  ü n n e p n a p  
utáni napon 

n e m  k ö z l e k e d i k

— ■■
Szolnok—

Cegléd (S)
Cegléd— 

Szolnok 2722 Szolnok 2. D.

— -
Miskolc—

Hidasnémeti
(7 )

1502 Hidasnémeti— 
Miskolc 1501 Miskolc 2. D

— »>
Tornanádaska— 

Bodvavendégi
(73)

9874 Bodvavendégi— 
Tornanádaska 9873 ,

■ ‘
Miskolc 2. D K ö z n a p

— »»
Mátészalka—

Zajta
(92)

6636 Zajta— 
Mátészalka 6633 Nyíregyháza 1 D V .  U . é s  m á r c .  

15-én n e m  
k ö z l e k e d i k .

— t t Barcika—Miskolc
(75)

9515 — —i Miskolc 2 D N e m  m u n k a -  
s z ü n e t e s  U.

— t t

Ózd—Borsodnádasdi 
• lemezgyár — ;

Borsodnádasdi lemez
gyár—Ózd —I t t D

— n
Sátoraljaújhely— 

Slovenské N . M esto
(6 )

J. 432 Slovenské N . Mesto— 
Sátoraljaújhely

J 445 Sátoralja
újhely DJ. 420 J. 411

J. 426 J. 419

— t t

Jászberény—
Hatvan

i 67)

2011 Hatvan— 
Jászberény 2018 Jászberény D V .  U . n e m  

k ö z l e k e d i k

— t t

I
Záhony—Cop

2314 Cop—Záhony 2321 Nyíregy
háza 1. D "

— t t  (

i

Püspökladány— i i 
Biharkeresztes

( 1 0 )
536 Biharkeresztes— 

Püspökladány 519 Karcag
D \

— ■ t t

Kisújszállás—
Kál Kápolna

; 70)
5031 Kál Kápolna— 

Kisújszállás

- 8 r—

5036 Kisújszállás D

— ”
Szerencs—

Nyíregyháza
(9)

1711 Nyíregyháza— 
Szerencs 1712 Nyíregy

háza 1. D K ö z n a p o k o n .

— t t

Kiskunfélegyháza— 
Szentes

105
7432 Szentes— .

Kiskunfélegyháza 7423 Szolnok 2. D

— -  ,
Zalaegerszeg— 

Zalaszentiván

(28)

7720

Zalaszentiván—- 
Zalaegerszeg

7727

! Zalaegerszeg P
*) V .  é s  m u n -  

k a s z ü n e t e s  U . 
n e m  k ö z l e k e 
d i k .

7724*)
773Í
7726

7725*)
7723
7733

7728 7721

— t t

Keszthely—Balaton- 
szentgyörgy

(26)

5882
Balatonszentgyörgy— 

Keszthely

. U l i
5883
5239

Keszthely P1112
5248

— t t
Somogyszob— 

Nagyatád (58)
5972 Nagyatád— 

Somogyszob 5977 »» P

— t t

Komló—
Bakóca G odisa ,,6127 Bakóca Godisa— 

Komló 6124 Üjdombóvár
pu. P

l 11 ---- — 1— ii i
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— jp
Tapolca—

Ukk
(26)

7523 Ukk—
Tapolca 7526

«

Tapolca P .

— »
Zalaegerszeg— 

Zalalövő
(29)

7825 Zalalövő— 
Zalaegerszeg 7836 Zalaegerszeg P

— »
Baja—

Üjdombóvár
(44)

2119 — —
Üjdombóvár

pu. P. Csak jövet 
közlekedik

— »
Mohács—

Pécs
(17, 144)

21
1941

Villány— 
Mohács 22 Pécs 2. P.

- li
Sopron

—Nagykanizsa
(2 0 )

1415 — — Nagy
kanizsa 2 . P Csak jövel 

közlekedik

— it
Nagykanizsa— 

Murakeresztúr
(2 0  a)

2492
2414

Murakeresztúr—
Nagykanizsa

2497
2413 ff P

— ”
Barcs—Pés

(2 0  a) 2414 — — Pécs 2. P Csak jövet 
közlekedik

— i t

Moson Magyaróvár— 
Győr

( 1 )
831 — — Magyaróvár S. Csak jövet 

közlekedik

* ”

Győr—
Szombathely

(2)
1302 — — Győr 2. S.

—
f i

Szombathely—Búcsú
(35) 8724 Búcsú—Szombathely 8725 Szombathely

2 .
s.

— Szombathely—Kőszeg
(57) 8328

1317
1315

Kőszeg—Szombathely 8327 1» S.
V, U. és márc. 

!5-én nem 
közlekedik

—
Szombathely—

Sárvár
(2)

Sárvár— 
Szombathely

1316
1318

Szombat
hely 2 . s

* : t

Celldömölk— 
Szombathely

(2 )
1332 — — Győr 2. s

— a

Békéscsaba—  
Lökösháza

( 12)
612 Lökösháza—

Békéscsaba 619 Békéscsaba 2. Sz. j

— t t

Békéscsab a— Kasza
perpuszta alsó mh.

(134)
510 Kaszaperpuszta alsó 

mh.—Békéscsaba 507 t t Sz.

— »
BékéScsab a—Gyula

(114)
1684

T 8362*)
Gyula—Békéscsaba 1635*; 

T 1681*) t t Sz. * ) V. és Ü.nem 
közlekedik

— f f

Békés—Békésföldvár
(118)

8125
8131 Békésföldvár—Békés

8120
8124

Békés Sz.

— >’
Mezőtúr—Turkeve

(109)
8032
8024

8028*)
Turkeve—Mezőtúr

8027
8025

8021*)
Mezőtúr Sz.

* )  V. Ü. és 
márc. 15-én 
nem közle
kedik

— a
Mezőtúr—Szarvas

( 110) 7834 Szarvas—Mezőtúr 7835 Sz.

— f t Szarvas—Mezőtúr
( 110)

7841 Mez túr-Szarvas 7830 Szarvas Sz.
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— JP-
Kiskunfélegyháza— 

Szentes
(105)

7430 Szentes— 
Kiskunfélegyháza

7437 Kiskun
félegyháza Sz

»>
Cegléd— 

Kiskunfélegyháza
(13)

712 — — Cegléd 1. Sz.

* *»
Szeged—

Hódmezővásárhely
(114)

1620 — — Szeged 2.
Sz.

* •>
Szeged—

Mezőhegyes
(119)

16 — — Szeged 2. Sz.

— »
Szeged—

Battonya
(119, 121)

12 Battonya— 
Szeged

111|11 Szeged 2. Sz.

— »>
Fábiánsebestyén— 

Arpádhalom
noó)

7524 Árpádhalom— 
Szentes 7425 Orosháza Sz.

— ••
Kalocsa—

Kiskőrös
(99)

4727 Kiskőrös— 
Kalocsa 4738*) Kalocsa Sz. * ) ©

— »
Orosháza— 

Mezőhegyes
( H O )

7822
Mezőhegyes — 
Orosháza 7827 Orosháza 1. Sz.

* »» Békéscsaba — 
Hódmezővásárhely 

(114)
1643 — — Békéscsaba 2 Sz.

— »> Hódmezővásárhely— 
Szentes

(107)
7737 Szentes— 

Hódmezővásárhely
7712 Hódmező

vásárhely 1.
»

Sz.

— »
Hódmezővásárhely—

Kiskunfélegyháza
(107, 105)

*7733
7431

Kiskunfélegyháza— 
Hódmezővásárhely

7438
7738 -• Sz. G

— jv
Kisterenye— 

Mátranovák— 
Homokterenye

(71)
9084

Mátranovák—
H omoktereny e— 
Kisterenye

9091 — B p .

— >>
Vác—

Balassagyarmat
(63) 3930 —

—

— B P .
H. és Ü. 

után nem
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— jv Kisújszállás— 
Dévaványa

(117)
5164 Dévaványa— 

Kisújszállás 5163 D

— ”
Kaba— ’

Nádudvar
(80)

5432/a 
5422/b 

5424

Nádudvar— 
Kaba

5429/a
5427/b

5425
5423

— D a) köznap
b) V. Ü.

— M
Miskolc faraktár— 

Lillafüred-Palota- 
szálló

(138)

—
Lillafüred-Palota- 

szálló—Miskolc 
Faraktár

— — D

— -•
Sátoraljaújhely-

Átrakodó—
Füzérkomlós

—

Füzérkomlós—
Sátoraljaújhely
Átrakodó

— — D

— Nyíregyháza— 
Nyiradony

(93)

6372 Nyiradony — 
Nyíregyháza

6335
6123

— D

»» Tornanádaska— 
Bodvavendégi

(73)

9824 Bodvavendégi— 
Tornanádaska 9873 — D V. Ü.

— »»
Kisvárda—

Baktalórántháza
(90)

6424 Baktalórántháza— 
Kisvárda 6463 — D

— ff Harkányfürdő— 
Drávaszabolcs

(53)

6746 a) 
6746/a b)

Drávaszabolcs— 
Harkányfürdő

6747 c) 
6749 d) — P

a) VI. 24— 
IX. 9-ig nem
b) VI/24— 

IX. 9-ig
c) 8 . Z. nem 

d) S. Z.

— —
Körmend— 

Pinkamindszent
(30 a)

8522 Pinkamindszent— 
Körmend 8533 — S

[|
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— jv,
Oroszvár— 

Hegyeshalom
(34)

7923 : — — : — S

— »*
Kecskemét Rávágy-tér 

Szánk
(147)

12 Szánk—Kecskemét 
Rávágy-tér í i

•
Sz

— n
Kecskemét— 

Kerekegyháza
(96, 97)

3859/3839 Kerekegyháza— 
Kecskemét

3828 — Sz

— n
Cegléd—

Kupái Kovácsmajor 
(95)

4932 Kupái Kovácsmajor— 
Cegléd*)

4933 
4921 

4921/a 
4941 
4931 

4941/a

— Sz

*) A  megje* 
tölt vonatok

kal, azok 
közlekedési 

idején.

— tf
Cegléd—

Vezseny
(146)

4 Vezseny—• 
Cegléd

21 — Sz

— »»
Hódmezővásárhely— 

Földeák
(108)

8462 Földeák—
Hódmezővásárhely 8461 — Sz

— »»
Szeged—

Vedresháza
0 1 2 )

7020 Vedresháza— 
Szeged

7025
7021

— Sz

— »»
Szeged—

Röszke
(113)

1620
2820

Röszke—
Szeged-Rókus 2821 — Sz

— *»
Szeged—

Várostanya
(145)

22 Várostanya—
Szeged 25 — Sz

■. —
Kunhalom—- 

Pusztamérges
045)

122 Kunhalom— 
Pusztamérges 125 — Sz

\ — "
Békéscsaba—

Bélmegyer
033)

706 Bélmegyer— 
Békéscsaba 709 — Sz

'■ • *
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Postaigazga- 
sági kerület Jegyzet

1. Vác—Balassagyarmat Budapest
2 . Vámosmikola—Drégclypalánk
3. Aszód pu.—Szirák
4. Monor—Pánd
5. Szob pu.—Vámosmikola
ó. Nagykáta pu.—Tápiószentmárton
7. Szentendre pu.—Visegrád
8 . Bicske pu.—Csákvár
9. Baracska pu.—Vál

10 . Budapest ! 14.—Budakeszi
11. Putnok pu.—Aggtelek Debrecen
12 . Aggtelek—Szín pu. ** Nyáron (VI/1.—VIII/31.)
13. Gyöngyös—Mátraháza—Kékestető »»
14. Miskolc—Lillafüred
15. Miskolc -Görömhölytapolca *> Nyáron (V/16.—IX/15.)
16. Párád—Parádfürdő Párád pu. ,, Nyáron (V/16. IX/30.)
17. Heves—Ludas pu.
18. Szolnok—Rákóczyfalva ,,
19. Nagykáta pu.-—Jászberény >>
2 0 . Üjszász pu.—Alattyán ,,
2 1 . Fehérgyarmat—Tiszabecs „
2 2 . Szekszárd—Bonyhád Pécs
23. Szekszárd—Dunaföldvár
24. Szekszárd—Nagyszokoly )>
25. Dunaföldvár—Solt—Fülöpszállás pu. ,,
26. Pécs—Mohács
27. Mohács—Bátaszék
28. Pécs—Sásd
29. Kaposvár—Igái—Somogyszil »»
30. Nagybajom—Jákónagybajom pu „
31. Gyönk—Kesződhidegkút—Gyönk pu. »»
32. Nagykanizsa pu.—Letenye ,,
33. Keszthely—Zalaegerszeg »>
34. Keszthely—Hé vízfürdő „ Nyáron (V/16.—1X/3U.)
35. Nova—Bak
36. Veszprém külső pu.—Veszprém Sopron
37. Veszprém—Nagyvázsony—Tapolca pu. „
38. Veszprém—Pápa »»
39. Veszprém—F.nying »>
40. V  eszp rém—Bal a ton f ü red ,,
41. Enying—Lepsény pu. »>
42. Győr pu.—Hédervár »>
43. Győr pu.—Kisbér >>
44, Győr pu.—Nagyigmánd »»
45. Győr pu.— Tápszentmiklós „
46. Szombathely—Felsőcsatár >»

Szeged47. Baja—Kalocsa
48. Baja—Kelebia ,,
49. Kalocsa—Dusnok ,,
50. Kalocsa—Dunapataj ,,
51. Kiskundorozsma—Kistemplom tanya „
52. Dombegyháza—Lökösháza ,,
53. T ótkomlós—Békéssámson ,,
54. Szolnok—Cibakháza

”

J E L H A G Y A R Á Z A T :
t =  tiszti mozgóposta 
a =  altiszti mozgóposta 

jp =  jegyzékeit) menet postaközeggel 
jv =  jegyzékelö menet vasúti közeggel 

=  csak menet közlekedik 
V =  vasárnap 
U =  ünnepnap 
H =  hétfő

0  - vasárnap és munkaszünetcs ünnepnapokon 
(Szent István napja, Űrnapja. Áldozó 

csütörtök és Karácsony első napja) nem 
közlekedik 

Bp =  Budapest 
D =  Debrecen 
P =  Pécs 
S =  Sopron 

Sz =  Szeged 
T =  tehervonat

A mozgóposta neve mellett z rójelben levő szám a „Vasúti Útmutató" vonatkozó menetrendtábláza - 
tának sorszáma. A „Vasúti Útmutató" menetrendi részében az egyes vonatoknál az óra- és perc
számok közt alkalmazott jelzés feltünteti, hogy az illető vonat postaszállításra mily módon van 
felhasználva.
Budapest, 1934. évi május hó 2-án.
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RENDELETEK TÁRA
A  MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1031. MÁJUS IS. 31. szám.

T A R T A L O M

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult szer
vek névjegyzékének helyesbítése.

Hejőcsabával, Diósgyőrrel és Diósgyőrvasgyárral 
kezdeményezett távolsági beszélgetések díjazása.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíró vezetéke
ken és interurbán távbeszélő áramkörökön.

Rádiótárgysorsjáték részvételi jegyei.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
Üj postahivatal megnyitása.
Sajtótermék lefoglalásának feloldása. 
Lefoglalandó sajtótermék.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Betöltendő kiadói állás.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének helyesbítése.

113.435/4.
Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 

évi kiadású Postaüzleti Szabályzat még érvény
ben lévő 1. függelékének (A díjátalányozásban 
résztvevő szervek jegyzéke) Xll. csoportjában 
(M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium) 
a 10. tétel alatt felvett szerv nevét a következő- 
kép helyesbítsék: „M. kir. Vallás- és Közokta
tásügyi minisztérium elnöki irodája, központi 
elosztó- és irányítóhivatal és miniszteri szám
vevőség kiadóhivatala“.

Budapest, 1934. évi május hó 9-én.

Hejőcsabával, Diósgyőrrel és Diósgyőrvasgyár- 
ral kezdeményezett távolsági beszélgetések 

díjazása.
102.298/5.

Értesítem a hivatalokat, hogy a hejőcsabai, 
diósgyőri és a miskolci helyi távbeszélő háló
zatok egységesítése folytán a Hejőcsabával, 
Diósgyőrrel és Diósgyőrvasgyárral kezdemé
nyezett, valamint az onnan kiinduló távolsági 
beszélgetéseket 1934. évi június hó 1-től kezdve 
úgv kell díjazni, mint a Miskolccal, illetőleg 
Miskolcról kezdeményezett távolsági beszélge 
téseket.

Félreértések elkerülése érdekében külön is 
hangsúlyozom, hogy a Hejőcsabára, Diósgyőrre

és Diósgyőrvasgyárra szóló csomagok díjazá
sára továbbra is változatlanul a „Postahivatalok 
és ügynökségek névsoráéban az említett hiva
talok neve előtt feltüntetett díjöv az irányadó. 

Budapest, 1934. évi május hó 8-án.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíró 
vezetékeken és interurbán távbeszélő áram

körökön.
113.891/6.

A Rendeletek Tára 1926. évi december hó 
31-iki 65. számában 22.003. szám alatt, az 1933. 
évi május hó 24-iki 21. számában 82.999/6. szám 
alatt kiadott rendeletek s az utóbbiban hivatko
zott előző utasítások alapján az irányok sze
rinti forgalmi felvételeket úgy a távírdánál, 
mint a távbeszélőnél az 1934. évben két esetben 
kell elvégezni.

Utasítom tehát a hivatalokat, hogy fent- 
idézett rendeleteim szigorú betartásával az 
irányok szerinti forgalmi felvételeket az 1934. 
év folyamán az alábbi napokon végezzék: 

augusztus 6., 7., 8., 9. és 10-én (hétfőn, kedd, 
szerda, csütörtök, péntek),

október 15., 16.. 17., 18. és 19-én (hétfő, 
kedd. szerda, csütörtök, péntek).

Az öt napi felvétel adatait nem naponként 
külön-külön, hanem rendeltetési helyenként egy 
tételbe összevonva kell kimutatni. Az oly nyil
vános távbeszélő állomások forgalmát, melyek
nek távbeszélő áramköre lajstromozva, illetve
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sorszámozva nincs, mindig a saját központja 
köteles felvenni.

A szükséges nyomtatványokat a hivatalok 
a szokott módon igényeljék.

A kitöltött nyomtatványokat a felvétel után 
14 napon belül — a forgalom javítására vonat
kozó esetleges javaslataik kíséretében — ter
jesszék fel előttes igazgatóságukhoz.

Az igazgatóságok a jelen rendeletemet be 
nem tartó hivatalok ellen saját hatáskörükben 
szigorúan járjanak el. A beérkező íveket gyűjt
sék össze és ellenőrizzék, hogy azok valamennyi 
hivataltól beérkeztek-e és a hivatalok azokat 
rendeletem értelmében pontosan töltötték-e ki.

Az igazgatóságok az összegyűjtött és ellen
őrzött kimutatásokat szeptember 15. és novem
ber 20-ik napjáig küldjék be a postavezérigaz- 
gatóság 6-ik ügyosztályának.

Budapest, 1934. évi május hó 5-én.

Rádiótárgysorsjáték részvételi jegyei.
114.084/5.

A folyó évi P. R. T. 19. számában közzé
tett 112.413. sz. rendeletemre való hivatkozással 
értesítem a postahivatalokat, hogy a folyó évi 
június hó 21-től július hó 10-éig rendezendő 
rádiótárgysorsjátékon mindazok a rádióelőfi- 
tők, — ideértve a kedvezményes és díjmentes 
rádióberendezések engedélyeseit is — résztvesz- 
nek, akik június hó 5-én a hivatal rádió díj
nyilvántartásában szerepelnek.

Az egyes nyereménytárgyak kisorsolása az 
e célra létesített és a postahivatalok által ki
állítandó részvételi jegyek alapján történik. A 
részvételi jegyek kiállítására szolgáló nyomtat
ványból a szükséges mennyiséget a vidéki 
postaigazgatóságok alá tartozó postahivatalok
nak a m. kir. posta központi anyagraktár május 
hó második felében hivatalból küldi meg. Ha a 
kiküldött mennyiség nem volna elegendő, a még 
esetleg szükséges darabszámot a hivatalok az 
anyagraktártól portómentes levelezőlapon köz
vetlenül rendeljék meg.

Minden egyes rádióelőfizető nevére, aki 
június hó 5-én a hivatal nyilvántartásában sze
repel, külön részvételi jegyet kell kiállítani, ille
tőleg az e célra szolgáló nyomtatványra a 
nyomtatvány rovatainak megfelelően a rádió
előfizető engedélyének számát, nevét, a posta
hivatal nevét, az engedélyes közelebbi lakcímét 
kell feljegyezni. Egy-egy nyomtatványon öt elő

fizető részére állítható ki részvételi jegy. 
Azokat a nyomtatványokat, amelyekre öt elő
fizetőt jegyeztek fel a hivatalok, szétvágni nem 
kell, mert ezeknek szétvágása központilag tör
ténik. Azokat a nyomtatványokat ellenben, 
amelyeken ötnél kevesebb előfizető van fel
jegyezve, pontosan a vonással megjelölt helyen 
előfizetőnként szét kell vágni.

A kitöltés, illetőleg szétvágás után a kiállí
tott részvételi jegyeket sorszámszerint ren
dezve, gondosan össze kell csomagolni és leg
később június hó 6-án az első postaindítással 
a postavezérigazgatóság 5-ik ügyosztálya címére 
(Budapest 114. sz. postahivatal) kell beküldeni. 
A borítéklap címoldalán a hivatalok jegyezzék 
fel azt is, hogy a borítékban hány részvételi 
jegy van. Üres nyomtatványokat (részvételi 
jegyet) visszaküldeni nem kell.

A budapesti postaigazgatóság kerületébe 
tartozó postahivatalok helyett a részvételi je
gyeket a június havi állapotnak, illetőleg nyug
táknak megfelelően a Budapest 741. sz. posta- 
hivatal Adréma-géppel állítja elő. Ezek a hiva
talok tehát csak a díjmentes engedélyesekről, 
továbbá azokról az előfizetőkről állítsanak ki 
részvételi jegyeket, akik attól az időponttól, 
amelytől a változásokat a Budapest 741. sz. 
postahivatallal közölték, június hó 5-éig be
zárólag lépnek be az előfizetők sorába.

A budapesti postaigazgatóság alá tartozó 
postahivatalok az általuk kiállítandó részvételi 
jegyekhez szükséges nyomtatványokat ugyan
csak a központi anyagraktártól rendeljék meg 
és azokat kitöltés után a fenti módon és idő
ben ugyancsak a postavezérigazgatóság 5-ik 
ügyosztályának címére küldjék be.

A nyereménytárgyak átvételére szolgáló 
nyereményutalványokat a postavezérigazgatóság 
naponként ajánlott levélben küldi meg annak a 
postahivatalnak, amelyiknek kézbesítő kerületé
ben a nyertes előfizető lakik. A postahivatal a 
beérkezett nyereményutalványokat külön tétel
ként egyenlegében megterhelésbe veszi, majd 
egyenként beírja az ajánlott levelek kézbesítő
könyvébe és ajánlott levél módjára magának az 
előfizetőnek kézbesíti. Azoknak az előfizetők
nek, akik az előfizetési díjjal hátralékban van
nak, vagy akiktől az engedélyt a hivatalok idő
közben visszavonták, vagy akik az előfizetés
ről időközben lemondtak, a nyereményutalvá
nyokat kézbesíteni nem szabad. Azokat a nye- 

j reményutalványokat, amelyeket a hivatalok 
I akár a fenti, akár pedig más okból kifolyólag
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július hó végéig kézbesíteni nem tudnak, leg
később augusztus hó 5-éig a postavezérigazgató
ság 5-ik ügyosztálya címére ajánlva vissza kell 
küldeni és a nem kézbesítés okát a nyeremény- 
utalványhoz csatolt kézbesítési előjegyzésen fel 
kell tüntetni.

A nyereményutalványok beváltásáról, ille
tőleg a nyereménytárgyak átvételéről a nyerte
sek maguk tartoznak gondoskodni.

Budapest, 1934. évi május hó 14-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
114.220/1.

Dr. Szeitz Endre postasegédtitkár a szegedi 
postaigazgatóság kerületében a kerületi biztosi 
teendők alól 1934. évi április hó végével felmen
tetett és helyette dr. Wilim István postasegéd
titkár a kerületi biztosi tendőkkel megbízatott.

Budapest, 1934. évi májú« hó 8-án.

Üj postahivatal megnyitása.
114.471/3.

Budapest székesfőváros I. kér., Budakeszi- 
út 21/a. szám alatt „Budapest 17.*' elnevezéssel, 
nyilvános távbeszélő állomással felszerelt IV. 
osztályú postahivatal nyílt meg.

Az új postahivatal bárhová szóló közönsé
ges és ajánlott küldemények, posta- és csekk
utalványok, értéklevelek és csomagküldemé
nyek, utánvételes postai küldemények, postai 
megbízások felvételével és továbbításával, nem
különben postatakarékpénztári közvetítő szol
gálattal. táviratközvetítéssel, a távbeszélő szol
gálat ellátásával, valamint postai és egyéb pénz
ügyi bélyegek és értékcikkek árusításával van 
megbízva.

A postahivatal részére e’őírt zárlatok köz
vetítését a budapesti helyi járatok látják el. A

hivatal ellenőrző száma: 180, díjnégyszögszáma: 
1, szolgálati jellege: L.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorába a 19. oldalon Budapest 16. után be
írandó: „180, 1,—, Budapest 17 (I., Budakeszi- 
út 21/a. sz.) Pest. P. S. KK. Budapest,“ a 129. 
oldalon pedig a 180 szám után „Budapest 17.“

Budapest, 1934. évi május hó 11-én.

Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
113.763/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék 1934. 
évi április hó 12-én kelt B. XIV. 11.374/37/1931. 
számú végzésével a Panait Istrati író „Más fény 
felé (I. Helytelen utakon, II. A Szovjet 1930- 
ban)“ című müve lefoglalásának feloldását ren
delte el.

Ehhez képest a Posta Rendeletek Tára 1931. 
évi 43. számában megjelent 94.583. sz. rendeletét 
hatályon kívül helyezem azzal, hogy a posta- 
hivatalok a szóbanlévő sajtótermék postán szét
küldött példányait akadálytalanul szállítsák és 
kézbesítsék.

Budapest, 1934. évi május hó 12-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
115.297/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi május hó 11-én kelt B. 
6.020/1934. számú végzésével Párisban a „Societe 
Moderne el Impressions“ nyomdában előállított 
„Le Sourire“ című lap 1934. évi április hó 20-ról 
kelt 885. száma magyar nyelvű példányainak le
foglalását rendelte el

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

Budapest, 1934. évi május hó 16-án.
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Pályázati hirdetmény.
114.330/3.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak
országos egyesületébe nyugdíj jogos tagként való 
belépésnek a kötelezettsége mellett:
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. sz. rendeletben foglaltak az 
irányadók, az általános feltételek pedig a P. R.
T. 1926. évi 2. és 1928. évi 24. számában tétettek

közzé.
A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel

szerelt kérvényüket a pécsi m- kir. postaigaz
gatósághoz 1934. évi június hó 2-ig nyújtsák be. 

Budapest, 1934. évi május hó 14-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

113-907/3.
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") A  szállítást a község lá tja  el.

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 1934.

évi június hó 2-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1934. évi május hó 7-én.

Betöltendő kiadói állás.
Mindhárom szakban gyakorlott postakiadónő folyó 

évi július—augusztus hónapokban — a postamester helyet
tesítése céljából — állást kaphat a balatonfenyvesi posta- 
hivatalnál.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1034. MÁJUS 1». 2 2 . szám.

T A R T A L O M

A  filléres csomagforgalom állandósítása.
A  m. kir. honvédség alakulatai által postára adott, 

expressz ajánlott levelek expresszdíjának hitelezése.
Németországba szóló utánvételes küldemények és 

postai megbízások forgalmának korlátozása.
Mérsékelt távbeszélő díjszabás bevezetése a balatoni 

fürdő- és üdülőhelyekkel, valamint a mátravidéki posta- 
hivatalokkal és Lillafüreddel való forgalomban.

Az L és C/2 szolgálatot tartó központoknál este 
20— 21 óra között rendes távbeszélő szolgálat elrendelése.

A  nullás díjöv kiterjesztése a járási székhelyek 
körül mért 15 km-es sugárral húzott körbe eső községekre. 

Elveszett igazolvány.
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.

Betöltendő kiadói állás.

A filléres csomagforgalom állandósítása.
114.865/4.

A „friss gyümölcsöt tartalmazó ú. n. filléres 
csomagforgalom rendszeresítése“ tárgyában a 
P. R. T. 1932. évi 34. számában megjelent 
81.976/4. sz. rendelet kapcsán értesítem a posta- 
hivatalokat, hogy az abban közölt feltételek 
mellett a filléres csomagforgalmat állandósítom.

A postahivatalok tehát ebben az évben 
június hó 1-től kezdve, a jövőben pedig minden 
év május 15-étől kezdve november 15-ig bel
földre feladott, friss gyümölcsöt tartalmazó cso
magokat 50%-os díjmérsékléssel fogadják el 
postai szállításra.

A végrehajtást illetőleg a hivatkozott, vala
mint a P. R. T. 1933. évi 22. számában megjelent 
83.305/4. sz. rendeletekben foglaltak az irány
adók.

Ezzel kapcsolatban figyelmeztetem a posta- 
hivatalokat, hogy a gyümölcsöt tartalmazó cso
magok kíméletes kezelésére különös gondot 
fordítsanak.

A hivatalvezetők, az ellenőrzéssel megbízott 
tisztviselők, valamint az igazgatóságok a hivatal- 
szemle alkalmával e tekintetben gyakoroljanak 
ellenőrzést.

Budapest, 1934. évi május hó 15-én.

A m. kir. honvédség alakulatai által postára 
adott, expressz ajánlott levelek expresszdíjának 

hitelezése.

ad 113.626/4.

A m. kir. honvédség alakulatai a feladni 
szándékolt, egyéni névre szóló expressz ajánlott 
leveleket — kivételesen — a levéldíjátalányuk 
terhére el nem számolható s így feladáskor 
esedékes expressz díjak hitelezése mellett is 
postára adhatják.

Ily esetben a hitelezett expresszdíjak el
számolása központilag történik.

Az expresszdíj hitelezése esetén az expressz 
ajánlott leveleket két példányban kiállítandó 
feladójegyzékkel kell postára adni, amelyben a 
feladó katonai szerv és állomáshelye nevén, va
lamint a küldemény adatain kívül, a hitelezett 
expressz díjakat is külön fel kell tüntetni. A fel
adójegyzék egyik példányán ismeri el a felvevő 
postahivatal az abban felvett expressz ajánlott 
levelek átvételét. A másik példányt a felvevő 
postahivatal a felvétel után a legelső indítással 
közvetlenül „A m. kir. postavezérigazgatóság 4. 
ügyosztálya — Budapest 114“ címére szóló bo
rítékban jelentés nélkül postaszolgálati ajánlott 
levélben továbbítja.

Budapest, 1934. évi május hó 18-án.
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Alsóörs,
Aszófő,
Ábrahámhegy,
Badacsony,
Badacsonytomaj,
Balatonakarattya,
Balatonaliga,
Balatonalmádi,
Balatonarács,

Balatonberény,
Balatonboglár,
Balatonederics,
Balatonfenyves,
Balatonföldvár,
Balatonfüred,
Balatonfüred-fürdő,
Balatongyörök,
Balatonkenese,

Balatonlelle,
Balatonmária-fürdő,
Balatonszabadi-
fürdőtelep,

Balatonszárszó,
Balatonszemes,
Balatonszentgyörgy,
Balatonújhely,
Balatonvilágos,
Csopak,
Fonyód,
F onyódfürdőtelep,
Füzfőfürdőtelep,
Gyenesdiás,

Hévízfürdő,
Hévízszentandrás,
Keszthely,
Kőröshegy,
Kővágóörs,
Nemestördemic,
Révfülöp,
Siófok
Siófokfürdő,
Szántód,
Szepezd,
Tihany és 
Zamárdi.

Németországba szóló utánvételes küldemé
nyek és postai megbízások forgalmának korlá

tozása
115.592/4.

Németország az egyének vagy intézetek 
stb. által egy hónap alatt külföldre feladott 
postautalványok legmagasabb összegét az eddigi 
200 RM-ról 50 RM-ra szállította le. Ehhez az 
összeghez számítandók a külföldről Német
országba címzett utánvételes küldemények és 
postai megbízások után külföldre küldendő 
összegek is.

A fentiekre való tekintettel a Német
országba címzett utánvételes küldemények és 
postai megbízások együttes összege havonta és 
ugyanazon címzettet illetőleg a 75 P-t, illetve 
50 RM-t nem haladhatja meg még akkor sem, 
ha az említett küldemények után beszedendő 
összegek Németországban valamely csekkszámla 
javára utalandók át.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletét 
a P. R. T. 1932. évf. 8. számában megjelent 
75.076/4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1934. évi május hó 18-án.

Mérsékelt ‘távbeszélő díjszabás bevezetése a 
balatoni fürdő- és üdülőhelyekkel, valamint a 
mátravidéki postahivatalokkal és Lillafüred

del való forgalomban.'
107.612/5.

1. A Balaton-kultusz fejlesztése, továbbá a 
Balaton idegenforgalmának előmozdítása érde
kében a balatonmenti fürdő- és üdülőhelyek 
egymásközti távbeszélő forgalmában a múlt évi 
fürdőidény tartamára kísérletképpen bevezetett 
mérsékelt távbeszélő díjszabást a folyó évi 
június hó l-étől szeptember hó 15-ig terjedő 
időre újból életbeléptetem. Az egységes bala
toni hálózatba bevont hivatalok a folyó évben 
az alábbiak:

Ezeken a hivatalokon kívül résztvesznek 
még a körforgalomban Lepsény, Tapolca és 
Veszprém 1. postahivatalok is, ezek azonban 
csak a fentebb felsorolt helyek előfizetőivel és 
viszont folytathatnak kedvezményes díj mel
lett beszélgetéseket, egymással nem.

A kedvezményes díjú távbeszélőforga
lomba bevont hivatalok a folyó évi nyári idény
ben is a P. R. T. 1933. évi 20. számában meg
jelent 81.587/5. sz. rendeletemben közölt fel
tételek és módozatok mellett folytathatnak egy
más közt beszélgetéseket.

Ezen túlmenően megengedem, hogy ugyan
csak a folyó évi június hó l-étől szeptember hó 
15-éig terjedő időben a kedvezrr^ényes díjú ba
latoni távbeszélő forgalomba bevont hivatalok
kal az ország összes többi hivatalai az erős- 
forgalmú órákban 20%-os díjmérséklés mellett 
válthassanak beszélgetéseket; Lepsénnyel, Ta
polcával és Veszprémmel azonban csak a ren
des díjszabás szerinti díjak mellett folytathatók 
beszélgetések.

Ezzel egyidejűleg Balatonalmádi, Balaton
földvár, Balatonkenese, Balatonlelle, Balaton
szemes, Fonyód, Fonyódfürdőtelep, Hévízszent
andrás, Siófok, Zamárdi és Lepsény postahiva
taloknál az 1934. évi június hó l-étől szeptem
ber hó 15-éig terjedő időre teljes nappali (C), — 
Balatonakarattya, Balatonszárszó és Tihany 
postahivataloknál ugyanerre az időre meg
hosszabbított korlátolt nappali (C/2) szolgálatot, 
— Alsóörs, Badacsonytomaj, Füzfőfürdőtelep, 
R.évfülöp, Szántód és Szepezd postahivatalok
nál pedig csak az 1934. évj július hó l-étől 
augusztus hó 31-éig terjedő időre meghosszabbí- 

j tott korlátolt nappali (C/2) szolgálatot rendsze- 
I resítek a kincstár költségén.
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2. A Mátravidék nagy idegenforgalmára 
való tekintettel kísérletképpen megengedem, 
hogy ugyancsak a folyó évi június hó 1-étől 
szeptember hó 15-éig terjedő időben Mátraháza, 
Mátrafüred, Kékestető, Galyatető, Párád és 
Parádfürdő postahivatalok előfizetőivel, illető
leg nyilvános távbeszélő állomásával az ország 
összes többi postahivatalainak előfizetői és 
nyilvános állomásai az erősforgalmú órákban 
szintén 20% díjmérsékléssel válthassanak be
szélgetéseket.

Ugyanezt a kedvezményt engedélyezem 
Lillafüred részére is.

3. A balatoni körforgalomban váltott be
szélgetéseknél a múlt évben bevált egy táv
beszélőjegyes rendszert a folyó évben is fenn
tartom.

A munkaegységeknek a körforgalomban 
való felszámítása tárgyában is az elmúlt évben 
kiadott rendeletemnek rendelkezései maradnak 
érvényben.

Budapest, 1934. évi május hó 16-án.

Az L és C/2. szolgálatot /tartó központoknál 
este 20—21 óra között rendes távbeszélő szol

gálat elrendelése.
111.748/5.

A gyengeforgalmú órákra engedélyezett 50, 
illetőleg a nemzetközi forgalomban 40%-os táv
beszélő díjkedvezményt az L és C/2 szolgálatot 
tartó központoknál eddig nem lehetett igénybe 
venni, mert 18 órán túl nem tartottak távbeszélő 
szolgálatot.

Minthogy e községek előfizetőinek is lehe
tővé kívánom tenni, hogy az előbb említett díj- 
kedvezményt igénybe vehessék, kísérletképen 
elrendelem, hogy egyelőre június hó 1-től 
augusztus hó végéig, este 20—21 óra között az 
összes távbeszélő központok tartsanak rendes 
távbeszélő szolgálatot.

A meghosszabbított szolgálat időtartama 
alatt az L és C/2 szolgálatú központoknál csak 
előfizető állomásokról lehet beszélgetéseket 
kezdeményezni, a nyilvános távbeszélő állomá
sokat azonban a hivatal biztonsága érdekében 
nem lehet igénybe venni.

A próbaképpen elrendelt szolgálat meg
hosszabbításáért díjazás nem jár.

Az érdekelt központok mindegyik hónap

I végén napi részletezéssel mutassák ki, hogy a 
jelzett időben hány darab és hány percig tartó 
helyi- és távolsági beszélgetést kezdeményeztek 
és beszélgetési díj fejében mily összeg folyt be. 
Ezt a kimutatást a következő hónap 5-éig ter
jesszék fel igazgatóságukhoz s egyúttal jelent
sék azt is, hogy a díjkedvezmény engedélyezése 
következtében a gyengeforgalmú órákra nem 
tolódott-e át olyan beszélgetés, amelyet egyéb
ként az erősforgalmú órákban kezdeményeztek 
volna s ennek következtében milyen összegű 
bevételi kiesés jelentkezett.

E rendeletem tartalmát rövid úton telefo
non közöljék az összes előfizetőkkel és kérjék 
fel a község elöljáróságát, hogy hozza ezt díj
mentesen és alkalmas módon a község lakosai
nak tudomására.

Ha az előfizetők közül valakinek állandó 
összeköttetése van, azt 20 órakor meg kell sza
kítani és 21 óra után az összeköttetést újból 
kell létesíteni. Az állandó összeköttetésnek a 
megszakítás után újból való létesítéséért külön 
díjakat nem lehet felszámítani.

Az igazgatóságok az összegyűjtött anyagot 
sürgősen dolgozzák fel s az eredményt azonnal 
jelentsék.

Budapest, 1934. évi május hó 16-án.

A nullás díjöv kiterjesztése a járási székhe
lyek körül mért 15 km-es sugárral húzott kör

be eső községekre.
112.133/5.

A 0-tól 15 km-es távolsági fokozatot (az ú.
n. nullás díjövet) az összes járási székhelyek 
körül rendszeresítem.

Felhívom az igazgatóságokat, hogy a járási 
székhelyek körül sürgősen állapítsák meg, hogy 
a központjaikat képező postahivataltól számí
tott 15 km-es sugárral húzott körbe mely hely
ségek esnek bele s erről az érdekelt hivatalokat 
haladéktalanul értesítsék.

Az új viszonylatokban a 3 perces közön
séges beszélgetés díja az erősforgalmú órákban 
1 P-ről 80 fillérre, a gyengeforgalmú órákban 
pedig 50 fillérről 40 fillérre csökken.

Ez alkalommal megszüntetem a Távbeszélő
üzleti Szabályzat 48. §. 5. pontjának (798 fedő
lap) azt a rendelkezését, hogy „A nullás díjöv 
díja úgy a budapesti, mint a vidéki nullás díj-
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övben csak a díjöv központját képező város 
(község) és az ennek nullás díjövébe tartozó 
helységek közti kölcsönös forgalomban érvé
nyes. Az olyan beszélgetésekért, amelyeket a 
nullás díjövbe tartozó központok nem a díjöv 
gócpontjával, hanem egymás között bonyolíta
nak le, a megfelelő díjöv szerinti díjat kell fi
zetni.“

A z ugyanazon gócponthoz tartozó nullás 
díjövbeli előfizető„ illetőleg közönség jövőben 
tehát egymással is a nullás díjövbeli díjtételek 
mellett beszélhet.

E rendeletem folyó évi június hó 1-én lép 
életbe.

Az érdekelt központok a most engedélye
zett kedvezményeket telefonon hozzák az elő
fizetők tudomására.

Budapest, 1934. évi május hó 16-án.

Elveszett igazolványok.
I.

115.101/1.
Fabinyi Károly postakiadó kiadói személy

azonossági igazolványát elvesztette.
Az elveszett igazolvány érvényét megszün

tetem.
Budapest, 1934. évi május hó 17-én.

II.
114.026/4.

Szente János órabéres távirdamunkás a m. 
kir. postavezérigazgatóság által kiállított 1008/ 
1929. számú s a budapesti m. kir. állami táv
beszélő hálózat munkálataira jogosító arcképes 
igazolványát elvesztette.

Ez elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1934. évi május hó 17-én.

K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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Betöltendő kiadói állás.
Minden szakban gyakorlott kiadó folyó évi június 

hó 1-től állást kaphat a kondorosi postahivatalnál.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1934. Hl A  J UN 25. 24 szám.

T A R T A L O M

Miniszteri elismerés a m. kir. postáról.
Változások a Stuttgart—Dél-Amerika légijárat me

netrendjében.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemé- 

, nyék díjában.
Az ikerállomások havi kötelező beszélgetési számá

ig nak módosítása.
H k  A  címváltozás díjmentessége a távbeszélő előfizetők 
^Biévm agyarosítása esetében.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Postai szállításból kizárt sajtótermék. 
Alkalmi postahivatal felállítása.
Időszaki postaügynökség megnyitása. 
Változások az Irányítási Füzetben. 
Forgalomköri változások.
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Miniszteri elismerés a m. kir. postáról.
•

0  Nagyméltóságának ez az igen jóleső, ki-

115.802/1.

Dr. Fabinyi Tihamér m. kir. kereskedelem
ügyi Miniszter Ür ö  Nagyméltósága tárcájának 
a képviselőházban való tárgyalása során elmon
dott nagy beszédéiben a postával is bővebben 
foglalkozott s többek között a következőket 
mondotta:

„Ami a postát illeti, első megállapításom 
az, amivel csak ismétlem az itt elhangzott di
csérő kritikát, hogy tudniillik ez mintaszerű in
tézmény, amely az országban az első, de Euró
pában és a világon is megállja helyét.“

Az új távbeszélő állomások felszerelésével 
kapcsolatban a hírlapokban hangoztatott táma
dásokra vonatkozóan pedig beszédét így foly
tatta:

tüntető elismerése a postáról, egyben a személy
zetet is illeti, mert lelkiismeretes és eredményes 
munkájának köszönhető, hogy a magyar posta 
mindenütt megállja a helyét. Ezért, amidőn a 
fenti elismerő szavakat a posta egész személy
zetével közlöm, örömmel ragadom meg az al
kalmat, hogy úgy a tiszti, mint az altiszti kar
nak odaadó buzgalmáért a magam részéről is 
őszinte köszönetét mondjak, kérve, hogy to
vábbra is hasonló buzgalommal és pontosság
gal teljesítse kötelességét.

Budapest, 1934. évi május hó 19-én.
Szalay s. k.,

a m. kir. posta vezérigazgatója.

„Méltóztassék megengedni, hogy egyes, 
különösen a hírlapokban hangoztatott támadá
sokkal szemben konstatáljam azt, hogy az a 
látszat, mintha a posta nem szerelné fel kellő
képpen és gyorsan az új telefonokat, egyszerűen 
nem áll. Az ellenkezője áll ennek: a posta 
gyorsabban szereli fel ezeket az új állomásokat, 
mint ahogy felszerelik Ausztriában, ahol pedig 
különösen gyors felszerelésről gondoskodnak. 
A posta vezetése ebben az irányban is minta
szerű, tehát minden kombináció, amely a veze
tőségben személyi változásokat híresztel, min
den alapot nélkülöz.“

Változások a Stuttgart—Dél-Amerika légijárat 
menetrendjében.

115.581/4.

A német postaigazgatás értesítése szerint a 
Németország és Dél-Amerika között működő 
légiszolgálatban 1934. május 26-tól kezdve a 
„Graf Zeppelin“ léghajó is résztvesz a mellé
kelt fedőlapon közölt menetrend szerint 
egyelőre kéthetenként. 1934. július 21-től 
kezdve az eddig kéthetenként egyszer közle
kedő járatok hetenként fognak indulni oly
képpen, hogy felváltva egyik héten repülőgép
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és a másik héten a Gráf Zeppelin léghajó bo
nyolítja le a légiszolgálatot.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a
6. oldalon levő 6. B) számú Budapest—Stuttgart 
—Dél-Amerika menetrend összes adatait töröl
jék és helyette ragasszák be a mellékelt fedő
lapot.

A  Zeppelin-jár átokkal való továbbításért 
ugyanazok a légi pótdíjak járnak, mint a repülő
géppel való továbbításért (1. P. R. 1934. évi 14. 
számában kiadott fedőlapot).

Budapest, 1934. évi május hő 23-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjában.

116.045/4.
A P. R. T. 1932—12. számában közölt 

70.257/4. számú rendelethez‘kiadott kimutatást a 
hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

6. Argentina: a 3—5. és 7—9. hasábban 20, 
15, 15, 4, 5 ^  3/a), 5 helyébe írják: 15, 10, 10, 
5.3, 3 3/a) 3; a 3/a) jegyzethez írják hozzá:
,,Az üzletipapír díja 200 g-ig 15 centavos; to
vábbá 50 g-ként 4 centavos“.

8. Ausztria: a 13. hasábban „80“ helyett:
120.

Budapest, 1934. évi május hó 23-án.

Az ikerállomások havi kötelező beszélgetési 
számának módosítása.

112.843/5.
A Távbeszélőüzleti Szabályzat 22/a. §-ának

7. pontja értelmében az ikerállomás kötelező 
beszélgetési száma azonos a különvonalú állo
másra megállapított beszélgetési számmal. 
Azoknak az előfizetőknek tehát, akik a Táv
beszélőüzleti Szabályzat 24. §-ának 1. és 2. 
pontja alapján díjkedvezményre tarthatnak 
igényt, ikerállomás után eddig nagyobb köte
lező beszélgetési számot kellett fizetniök. mint 
a különvonalú állomás után.

Ezt a rendelkezést odamódosítom, hogy a 
díjkedvezményre jogosultak kötelező beszélge
tési számát akkor is a Távbeszélőüzleti Sza
bályzat 24. §-ának 3. pontja szerint keli meg
állapítani, ha különvonalú állomás helyett iker- j 
állomást rendeztetnek be. A díjkedvezményre |

való jogosultság igazolása és évenkénti meg
újítása természetesen ilyen esetekben is kö
telező.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a Tbüsz. 22/a. §. 7. pontjánál s egyúttal helyes 
bítsék a Tbüsz. 24. §-a 12. pontjának 11. sorá
ban lévő 75%-ot 25%-ra. A kiegészítés iránt 
pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1934. évi május hó 16-án.

A címváltozás díjmentessége a távbeszélő
előfizetők névmagyarosítása esetében.

114.260/5.
A távbeszélő előfizetők belügyminiszteri 

engedéllyel megmagyarosított nevének ktresz- 
tülvezetéséért a Távbeszélő Díjszabás V. Táb^ 
lázatának B/2. tétele alatt megállapított cím 
(név) változási díj nem jár.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a Tbüsz. 32. §-ának B/18. pontjánál és a Tbdsz. 
idézett táblázatán. A kiegészítés iránt pótlék 
útján intézkedem.

Budapest, 1934. évi május hó 15-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

116.058/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1934. évi május hó 22-én kelt B. I. 
6.571/1934/1. számú végzésével Budapesten a 
Wilheim részvénytársaság nyomdában előállí
tott „Szaktársak! Elvtársak! Munkások“ című 
nem időszaki sajtótermék 1934. évi május hó ' 
22. napján megjelent példányainak 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, 1934. évi május hó 23-án.

II.
116.059/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs 
gálóbírája 1934. évi május hó 22-én kelt B. I. 
6.572/1934/1. számú végzésével Budapesten
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B) Budapest—Stuttgart—Dél-Amerika 
repülőgép és Zeppelin járatok.

1934. július 7-ig 14 naponként egyszer. 
Július 21-től kezdve hetenként egyszer 

a következő menetrend szerint:

Stuttgart
Friedrichshafen
Natal
Recife
Rio de Janeiro (Braz.) 
Montevideo (Urug.) 
Buenos Aires (Arg.) 
Santiago (Chile)
Ovalle (Chile) 
Antofagasta (Chile) 
Arica (Chile)
La Paz (Bolivia)1) 
Asuncion (Paraguay)2)

repülőgép léghajó
i. szóm. —
i. — szomb.

é. szer. —
é. — kedd
é. csüt. szerd. 
é. pént. csüt. 
é. „ pént.
é. szom.^------ 1
é. vas. 
é. „ 
é. héti. 
é. kedd 
é. hétf.

Feladás határideje: A
küldeményeket oly idő
ben kell postára adni, 
hogy azok a Budapest 
72. postahivatalhoz leg
későbben az indulást 
megelőző napon, azaz 

pénteken 15 óráig

megérkezzenek.

Továbbítás: Vasúton
Stuttgartig.

]) Vasúton Aricá-tól.
2) „ Buenos Aires-től.

A délamerikai repülőgép és léghajó 1934. évi indulási napjai.
(A német repülőgép Natal-ig, a Zeppelin Recife-ig repül.)

Az indulás 
napja

A továbbítás módja Az indulás 
napja

A továbbítás módja

máj. 26. 
jun 9 

„ 23.3) 
jul. 7.

jul. 21 . 
„ 28. 

aug. 4. 
11 .

„ 1 8 .

14 naponként.

léghajó (Graf Zeppelin)

repülőgép

hetenként.

léghajó
repülőgép
léghajó
repülőgép
léghajó

aug. 25 . 
szept. 1. 

„  8.

„ 15,
• „ 22- 

„ 29.
o;t. 6 .
„ 13.
„ 20.
„ 27.

nov. 3.

repülőgép
léghajó
repülőgép
léghajó
repülőgép
léghajó
repülőgép
léghajó
repülőgép
léghajó
repülőgép

') Ennél a járatnál a léghajó Buenos Aires-ig repül,
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Szalay Sándor könyvnyomdájában előállított ( 
„Bőrös Ellenzék“ című nem időszaki sajtóter
mék 1934. május 19. napján megjelent példá 
nyainak 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, 1934. évi május hó 23-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
115.485/2.

A Fábry Zoltán előszavával ellátott és Po
zsonyban, Schwarz Pál kiadásában megjelent 
Barnakönyv Hitler-Németországról és a lipcsei 
erről“, valamint a németellenes propaganda 
’a kiadásában megjelent „Braunbuch“ című 
'tótermékektől a postai szállítás jogát meg- 

óntam.
A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 

a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.
Budapest, 1934. évi május hó 18-án.

Alkalmi postahivatal felállítása.
116.065/3.

A Magyar Országos Tornász Szövetség 
rendezésében Budapesten tartandó tornász 
világbajnoksági versenyek tartamára a verse
nyek helyén f. évi május hó 31-től június hó 
3-ig a budapesti 72. sz. postahivatal kirendelt

ségeként működő alkalmi postahivatalt állítot
tam fel.

Az alkalmi postahivatal a versenyek szín 
helyéhez képest 8—45 óráig a Bszkrt. pályán 
(X. kér., Százados-út és Ciprus-utca sarok),
16—20 óráig pedig az új Ugető-versenypályán 
(X. kér., Kerepesi-út 7—9. sz.) működik. Mű
ködési köre bárhova szóló közönséges és aján
lott levélpostai küldemények és táviratok fel
vételére, helyi és helyközi távbeszélgetések le
bonyolítására, továbbá postai és pénzügyi bé
lyegek és értékcikkek árusítására terjed ki.

Budapest, 1934. évi május hó 23-án.

Időszaki postaügynökség megnyitása,
116.116/3.

Horány időszaki postaügynökség folyó évi 
június hó 1-től szeptember hó 15-éig ismét mű
ködik.

Budapest, 1934. évi május hó 23-án.
% íf 

a í

Változások az Irányítási Füzetben.
115.932/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, keresztül- 
vezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm:

P ostah ivata l, (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

Aba 7 — +96 helyett f31/5130 v.

Adony 7 242, f242 241, +241

Alsógöd 7 — 2 után 1. Bp. 62/144 v. (VI/1—  - 
IX/15. K.)

Aszód 7 — 22 után 38.

Bajna 7 — nem szól elé „és ünnepnap“, V. 
után „és ünnepnap.“

Bánk pu. 7 Ü. után „Ü“ (K.) helyett (K. U.)

Bia 7 f53 —
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Postahivatal, (ügynökség)

H
án

ya
di

k
ro

va
tb

an

T ö r i e n d ö B e í r a n d ó

Bodakajtor Felsőszentiván 7 f96 helyett j'31/5130 v., V. helyett 
„U.“

Budaörs 7 f l4 —

Ceglédbercel 7 — t4

Csór 7 82 f81, 1. Bp. 72—1. Szív. 2/1822 v.

Felsőgöd 7 — 2 után 1 Bp62/144 v. (Vl/1—IX/30 k.)

Galgahévíz 7 f 22 +34

Gödöllő 7 — 22 után 38, 404 helyett 324.

Hévízgyörk 7 f 22 +34

Homokterenye 7 — 22 helyett 78.

Inota 7 — 82 helyett +81, 1 Bp72—1 Szív. 
2/1822. v,

Isaszeg 7 — „v“ után (K.)

Maglód 7 — 6 után 1 Bp72/534 v. (K.)

Mátranovák bányatelep 7 — 22  helyett 78, Kisterenye után 
9084 v.

Mór 7 — ti. 13 elé 1. Kom. 2—

Nádasdladány 7 — 82 helyett f81, 1. Bp. 72—1. Szív. 
2/1822 V.

Nagysáp 7 — —

Nagytétény 7 — 8 után 1. Bp 72/1224 v. (K.)

Pécel 7 — „V.“ után (K.)

Rákoscsaba 7 — „V.“ után (K.)

i

Rákosliget 7 — „V.“ után (K.)

Salgótarján 7 —
•

22 elé cs. Hatv. 2/370 v. (V. U. 
H. U. után nem)

Sárisáp 7 „Ü.“ 1. Esztergom/3670 v. (H. és ünnep 
után)

£
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Postahivatal, (ügyn ökség)

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

Sárkeresztúr 7 — +96 helyett +31/5130 v.

Sárpentele 7 — 82 helyett +81, Szív. 2. után—1. 
Bp. 72/1822. v.

Sárszentágota 7 — 196 helyett f31

Sárszentmihály 7 — 82 helyett f81, 1. Bp. 72—1. Szív. 
2/1822 v.

Somoskőújfalu 7 — 1. 33 elé 1. Salgótarján —

Szécsény 7
«

235 elé cs. Bp 62/4242 v. (K.)

Szigetszentmiklós 7 — 184 után 1. Bp. 72/180 v. (V/15— 
IX/15.)

Szödliget 7 — 2 után 1. Bp. 62/134 v. (VI/1— 
IX/15. K.)

Tác 7 — +8  (IV/1—IX/30.), t48 (X /l— 
III/31.)

Tinnye 7 — +218

Tolmács 7 — Eh. Rétság után (K. U.)

Törökbálint 7 — 14 útán 1. Bp. 72/24 v. (V/15— 
IX/15. K.)

Vál 7 — 1226 helyett 1224

Abádszalók 7 77 +77

Adács 7 — 350 helyett 38

Aggtelek 7 2
Putnok elé I. M2.—1. 34/gk. (VI/

23- ig és IX/3-tól V. Ü. ü., VI/
24— IX/2. naponta)

/
Alsóábrány 7 350 38

Átány 7 — 77 helyett +77

Bajonta 7 1. 20 (IX/30-ig)/5721 V. r , y. . , '■ r ' i• '--

Bashalom 7 — 238 után Eh. Nyíregyháza 1.

Berettyóújfalu 7 — (K. U.) az 536 v. után írandó.

Biharnagybajom 7 1. f299 —
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Postahivatal, (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

Boconád 7 350 38

f—
Bodrogolaszi 7 1. M 2/412 v. 33 után 34

Borsodszemere 7 — 350 helyett 38

Búj 7 — 114 helyett 118

Cigánd 7 — 315 helyett 313

Csány 7 350 38

Csökmő 7 278 fl6 4

Debrecen 2. 7 —
1717a helyett 1737, tl56 (K. Ü.) 

az 1704 v. után Írandó, 1708 he
lyett 1728

Debrecen 9.Jl___________________________
7 — 2422 helyett 2472, 2434 helyett 

2424

Derecske 7 — 5772 helyett 5770, 5724 helyett 
5734

Detk 7 350 38

Disznóshorvát 7 1. 34 —

Domoszló 7 350 38

Ecséd 7 350 38

Eger 1. 7 — 350 helyett 38, 9138 v. után t38 
(K.)

Ernőd 7 350 38

Erdőtelek 7 — 8962 helyett 5042

‘ Esztár 7 — 5634 helyett 5734

FelsőnoVaj 7 — 1515 v. után (V. U.)

Folyás pu. 7 — Tiszacsege után (K.)

Fonv 7 — IX. helyett V.

Füzesabony 7 — 350 helyett 38, 9125 helyett 9123 
t34 után f38

1
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P o sta h iv a ta l (ü g y n ö k sé g )

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

Gebe 7 — 6123 helyett 6124

Gyöngyös 7 — 350 helyett 38, 8836 v. után t38

Hajdúszoboszló 7 — 1747 helyett 1707

Harsány 7 350 38

Hatvan 2.
«

7 — 22 után 38, 406 helyett 416, 401 
v. után (ü.), +38 (K.)

Hejce 7 — 1150 után (V/15—VIII/15.)

Heves 7 - — 77 a 1. 34 elé, 5062 helyett 5042, 
+77 után 5036 v.

Hort 7 — 350 helyett 38

Ibrány 7 — 216 helyett 218

Ihráz 7 „Ü.“ „Ü.“ (V. Ü.) helyett (K. nem)

Ivád 7 — 78

Jászberény 7 1. 34/2022 v. —

Kál 7 — 77a 34 elé Írandó, 350 helyett 38, 
+78 után +38

Karácsond 7 — 350 helyett 38

Kelemér 7 2 —

Kenderes: 7 összes adat 77, Kisújszállás/5031 v., +77, 1. Bp. 
72/5021 v , 1. Bp 72/5036 v.

Kisköre 7 77 —

Kistálya 7 — 9125 helyett 9123

Kisújszállás 7 — t77 a +299 elé írandó

Kisvárda 7 — 2316 helyett 2366

Konyár
*

7 —
5772 helyett 5770, 5724 helyett 

5734

Kömlö 7 — 77 helyett +77

<
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P o s t a h iv a t a l  (ü g y n ö k s é g )

H
án

ya
di

k
ro

va
th

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Kunhegyes 7 összes adat 77, t77, 1. Bp. 72/5036 v.

Levelek 7 — 6222 helyett 6220

Lillafüred 7 — 350 helyett 38

Ludas 7 — 350 helyett 38

Makiár 7 — 9125 helyett 9123
«

Mátészalka 7 — t56 után fl40

Mezőkeresztes 7 — 34 helyett 33, 38

M ezőkövesd 7 — 350 helyett 38, f34 után t38

Mezőnyárád 7 — • 350 helyett 38

• Miskolc 2. 7 1. 77
34 elé 1. Szer./437 v., 350 helyett 

38, 1. 142 után (K. ü.), 406 he
lyett 416

Monostorpályi 7 — 6824 helyett 5824

Mucsony 7 1. 34 —

Nagycsere pu. 7 — Eh. Debrecen 2. után (Kü.)

Nagyfüged 7 350 38

Nyékládháza 7 34 50 elé 33, 50 után 38

Nyírábrány 7 |206 —

Nyíregyháza 1. 7 1. 120/6223 v. (K.), 1. Bp. 62—1. 
Bp. 72/1718a v. 1711 v. után (K.), 2313 v. után (K.)

Ónod 7 Mezőnyék Nyékládháza

f
Ormospuszta 7 1. 34 —

Ózd 7 1. Bp. 72/9528 (K.) —

Párád 7 — VI/1. helyett VII/1.
*

Pásztó 7 „Ü.“ —

i
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P o s ta h iv a ta 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

Pély 6 - 7 Kál Kápolna—Kisterenye 
77

Kisújszállás—Kál Kápolna 
+77

Pocsaj 7 — t i 56 ,i ■

Pusztakengyel 7 1. Szó. 2/7720 v. (V„ Ü.) 
(K„ Ü.) (K„ Ü.) — . ■ l

Pusztataskony Abádszalók pu. 7 összes adat 77. +77, 1. Bp. 72/5036 v.

Ragály 7 „2“
Putnok elé 1. M2.—1. 34/gk. (VI/ 

23-ig és lX/3-tól V. U., VI/24 
—IX/2. naponta)

Rétköz pu. 7 — 216 helyett 218

Sajóecseg 7 — 1. 33 helyett 1. 34

Sajókazinc 7 — +64 után (K. ü.)

Sajószöged 7 Mezőnyék Nyékládháza

Sály 7 350 38

Sáránd 7 — 5824 v. után (V. U.)

Sárospatak 7 1. 212/142 v. 426 helyett 428

Sárrétudvari 7
\

1. +299 —

Sátoraljaújhely 7 —
1. M2, elé 1. 12, 34 után 1. 212/ 

116 v.

Sóstógyógyfürdő 7 * —
172 helyett 134, 1. 20 elé Nyh. 2. 

f l7 2  helyett 1134

Szajol 7 — 6 után 1. 20

Szerencs 7 —
414 v. után (K. nem), 1. Nyháza2. 

(V. Ü.)—Nyháza 2. (K.)/1712v.

Szerep 7 1. +299 — v ;

Szíhalom 7 350 38 /

Szín 7 — Ü. után ü.

Szirmabesenyő 7 — Ü. után ü., 9824 után (K.)

Szolnok 2. 7 +4/2788 v. j-260 a tl02  után, 5 a 19 után.

0
•
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Postahivatal (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

Szuhakálló 7 1. 34 —

Szurdokpüspöki 7 — f 22

Taktaszada 7 34 t34

Tárnáméra 7 350 38 •

Tarnaszentmiklós 7 1. 34/5062 v. —

Tarnazsadány 7 350 38

Tiborszállás 7 — (V .  U .)  után Eh.

Tibolddaróc 7 350 38

Tiszabura 7 77 f77

Tiszaeszlár 7 Rakamaz f238

Tiszanána 7 77 |77

Tiszaroff 7 77 177

Tokaj 7 —
Nyh. 2. után (K.)—]. Nyh. 2. (V .

Tolcsva 7 — 34 után t34

Törökszentmiklós 7 — t299 a 20 utáu

Vámosgyörk 7 —
33 és f33 után (érték nélkül) 350 

helyett 38, f34 elé 1. Bp. 72/ 
404 v., utána t38 (K.)

Vámospércs 7 — 2422 helyett 2472

Vásárosnamény 7 — 6222 helyett 6220

Vatta 7 350 38

Verpelét 7 — 78 után 1. 22/8922 v.

Zádorfalva 7 2
1. M2—1. 34/gk. (V I /2 3 - ig  és IX /  

3-tól V .  Ü. V r /2 4 — IX /2 .  na
ponta).

Budapest, 1934. évi május hó 22-én,
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Forgalomköri változások.
114.918/3.

Alsóhernád O  Üjhartyán (94. 1.) a „L.“ elé 
©63 jelzés írandó.

Csanádytanya O  Kistokaj (155. 1.) ezentúl 
u. p. Szirma.

Csiribmajor Gárdony (166. 1.) ezentúl 
u. p. Agárd.

Erdőtarcsa (194. 1.) ezentúl ©63 L.
Gadótanya O Kistokaj (221. 1.) ezentúl u. 

p. Szirma.
Jánoshalma (273. 1.) az „IV/1.—X/30-ig“ be

jegyzés törlendő.
Kisoroszi (312. 1.) ezentúl L., — u. t.

Dunabogdány törlendő.
Kistokaj (317. 1.) ezentúl u. p. Szirma.

Miklóstanya Kistokaj (375. 1.) ezentúl 
u. p. Szirma.

Mór (379. 1.) ezentúl C/DL.
Négyessytanya °  Kistokaj (401. 1.) ezentúl 

u. p. Szirma.
Ojenkepuszta Cí Szirma (413. 1.) ezentúl 

u. p. Szirma.
Páka O Kiskunfélegyháza (424. 1.) a moz

donyjel és (Városföld) bejegyzés törlendő, u. 
p. és u. t. pedig ezentúl Kiskunfélegyháza.

Pálmajor G> Gárdony (426. 1.) ezentúl u. n. 
Agárd.

Petroczkytanya ^  Kistokaj (438. 1.) ezen
túl u. p. Szirma.

Szirmaimajor O Szirma (512. 1.) ezentúl u. 
p. Szirma.

Budapest, 1934. évi május hó 18-án.

K im utatás

a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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Karkováry Antal kiadó Huszt
1906.

Rákos
szentmihály 2 .

Állásáról önként 
lemondott.
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C Q

Betöltendő kiadói állás.
Mindhárom szakban gyakorlott postakiadónő folyó évi 

július és augusztus hónapokra állást kaphat a balatonfeny- 
vesi postahivatalnál.
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Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek

száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Hornyik Gabriella Ibrány 2 azonnal

Madurka Ilnoa Bugyi 5 azonnal H elyettesítést is vállal.

Dina Róza D ebrecen, István-u. 3. 6 azonnal Helyettesítést is vállal

N agy Vilma Nagyigm ánd azonnal H elyettesítést is vállal.

Makaró Julia K óny azonnal Helyettesítést is vállal.

Szabó József Mihályháza 8 azonnal H elyettesítést is vállal.

Kistay Sándor G ige 10 azonnal

Vargha Erzsébet G yöngyös, Vargák-tere 
4. azonnal H elyettesítést is vállal.

Madurkay Ferenc Biharkeresztes 5 azonnal H elyettesítést is vállal.

Kisgyörgy Etel Egerszólát 6 1934. VI. 1. v. 15 H elyettesítést is vállal.

Posgay Vilma Párád azonnal H elyettesítést is vállal.

Balázs Mária ö sk ü 1934. VI. 15. v. 
VII. 1.

Huszár Vilmos D iósgyőr 6 azonnal H elyettesítést is vállal.

Standor Mária Nagykanizsa, Rákóczi-út 63. 1934. VII. 1. H elyettesítést is vállal.

Oravecz Olga Besenyszög azonnal

1

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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BUDAPEST, 1934. JUNIUS 1. »4. szám.

T A B T U O M
Idény-halászjegyek kiadása.
Narancsot, mandarint cs citromot tartalmazó cso

magok szállítása Németországba.
Postaszállítás a „Graf Zeppelin“ légihajó vájci 

körútja alkalmával.
A  „Pénzügyi levonóív“ megszüntetése és a száma

dási eljárásnak ezzel kapcsolatos változása.
Az állandó távbeszélő összeköttetések díjazásának 

újabb szabályozása.
Postahivatalok hivatalos óráin kívül közvetítendő 

távbeszélgetések.
Távbeszélő áramkörök reggeli kipróbálása alkalmá

val távbeszélő-jegy kiállításának mellőzése.
Badacsonylábdihegy postaügynökség bevonása a 

kedvezményes díjú balatoni távbeszélő körforgalomba.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változás a mozgópostái jegyzékben.

Igazolvány érvénytelenítésének hatályon kívül he
lyezése.

Postaügynökségnek postahivatallá átalakítása.
Postaügynökség ellenőrző hivatalának megváltozta

tása.
Postaügynökség ideiglenes áthelyezése.
Üj postaügynökségek megnyitása.
Időszaki postahivatalok és postaügynökségek meg

nyitása.
Változások az Irányítási Füzetben.
Közigazgatási változások.
Forgalomköri változások.
A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi április havi 

forgalma.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadó állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Idény-halászjegyek kiadása.
115.557/4.

A m. kir. földmívelésügyi Miniszter Ur f. 
évi május hó 4-én kelt 36.050/V. B. rendelete 
értelmében ezentúl 30 napra érvényes „Idény- 
halászjegy“ is kiállítható. Ez a halászjegy az 
1. fokú közigazgatási hatóságnál (főszolgabíró
nál, városokban a polgármesternél, Budapesten 
a kerületi elöljáróságoknál) adható ki oly ké
relmező részére, aki nem kíván egész évre szóló 
halászjegyet igénybe venni.

Az idény-halászjegy céljára a pénzügymi
niszter úr külön űrlapot állíttatott elő és az 
idény-halászjegy illetékét személyenként 2 P- 
ben állapította meg. Felhívom azokat a posta- 
hivatalokat, amelyek a halászjegyeknek az ille
tékes hatóságok részére való kiszolgáltatásánál 
tekintetbe jöhetnek, hogy az új halászjegy 
szükségletét az értékcikkraktárnál a szokott 
módon rendeljék meg.

Megjegyzem, hogy idénv-halászjegyek „M. 
kir. Balatoni Intéző Bizottság" felülnyomással 
is kiadásra kerülnek, ezek az űrlapok azonban 
a postahivatalokat nem érdeklik, mert ezeket

állami nyomda közvetlenül bocsátja a nevezett 
bizottság rendelkezésére.

Budapest, i93-±. évi május hó 24-én.

Narancsot, mandarint és citromot tartalmazó 
csomagok szállítása Németországba.

115.843/4.
A német postaigazgatás értesítése szerint a 

német beléptető kicserélő postahivatalok a 
San-José pajzstetű bevitelének megelőzése cél
jából a friss gyümölcsöt és mindenféle diófaj
tákat tartalmazó csomagokon kívül a narancs-, 
mandarin- és citromtartalmú csomagokat is 
megvizsgálás végett a legközelebbi vámhivatal
hoz kötelesek irányítani.

Ehhezképest a hivatalok a P. R. T. folyó 
évi 19. számában közzétett 112.440/4. sz. rende
letben foglaltak értelmében a Németországba 
szóló narancsot, mandarint vagy citromot tar
talmazó csomagokon is a tartalomnyilvánítást 
a feladás alkalmával mind a csomagon, mind 
pedig a szállítólevélen piros irónnal szembe
tűnő módon húzzák alá.
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f Jegví ejjĵ , £  hivatalok 'e;zf* a ' reiíd'eiké-

A » /> JBL̂ äL. X  _JL iÄ  Budapest, 1934. évi május hó 23-an. J L

am

liííS t i  i.!lAf.‘A?ÍLrÍ. irt«

jiaTsgiw iM  - rfo cPostaszallitas a „Urat Zíasss
.m&xz .SS svájci körútja' alkalmával.

eppelin“ légihajó '

társzámadás kiadási tételének 15. i: 
alatt elszámolni;

‘ A pösfáhivataíok a pénztárszárnádáshan 
az említelj folyq.szárp alatti szöveget kézírással 
..Becserélt fontott pénzügyi értékcikkekére he
lyesbítsék,, a .rontott értékcikkek számadása 
p — 10. rovatokat átfogó fejrovatból pedig a 
harmadik sorban ,,levonóí\ben elszámolanJó'“ 

. szöveget törüljék. •

A német postaigazgatás közli, lrogy s á 
•?iGraí -i Zeppelin“J )i léghajó nFriedriehshafen-ből
1934. július 10-én körrepülést végez Svájc te-'

úrisiaoq Jangézjfr
-*ts.>lhw,g9£ii1 jUnslsasvirf .v. i'in-iü 'j , , . . .  IFzzel a korrepulessel bárhová szóló kö
zönséges és ajánlott leveleket és levelezőlapo
kat lehet továbbítani. A levelek 20 g-nál nem 
lehetnek súlyosabbak.

A szállításért a rendes postai díjon felül 
levelezőlapokért 1 P, 
levelekért 20 g-ként 2 P 

külön pótdíjat kell leróni. (Ha a küldeménye
ket Friedrichshafenig is légiúton kell továbbí
tani, akkor a rendes postai bérmentesítési dí
jon és a fenti pótdíjon felül még a 16 fillér légi 
pótdíjat is be kell szedni a feladóktól).

A küldeményeket bármely hivatalnál vagy 
levélszekrény útján fel lehett adni és pedig ólv 
időben, hogy azok július 8-án 14 óráig a Bu
dapest 72. sz. postahivatalhoz megérkezzenek.

Budapest, 1934. évi május hó 23-án.

A „Pénzügyi levonóív“ megszüntetése és a
számadási eljárásnak ezzel kapcsolatos 

változása.
110.923/2.

A „Pénzügyi levonóív“ című 705. sz. nyom
tatvány megszűnik. A postahivatalok tehát ezt 
a nyomtatványt a P. R. T. 1933. évi 54. szá
mában megjelent 99.171/4. sz. rendelethez tar
tozó jegyzékből töröljék.

Ezzel kapcsolatosan a következőket rende
lem:

A rontottként becserélt törvénykezési bé
lyegek, váltóürlapok, egyéb pénzügyi értékcik
kek és a forgalmiadóbélyegek után visszatérí
tett összegeket 1934. június 1-től kezdve csak 
a, „Rontott értékcikkek számadása“ című 668. 
sz. nyomtatvány 7., 8., 9. és 10. rovatába kell 
bevenni s azok együttes összegét kell a pénz

e l  .'Arszóban levő nyomtatványokat a jelen
legi készlet elfogyt-ával fogom a változásnak 
megfelelően elkészíttetni. , /

Budapest, 1934. évi május hó 26-án.,
.isviajíajlU sjpsiriH

Az állandó távbeszélő összeköttetések díjazásá
nak újabb szabályozása.

113.860/5,
A távbeszélő központok szolgálati idején 

túl létesített állandó összeköttetések díjazását 
a f. év június hó 1-től kezdődőleg az alábbiak 
szerint újból szabályozom.

A helyi forgalomban: Két vagy több állo
más egymással való összeköttetésének díja ál
lomásonként és havonként a külön-teleprend- 
szerű (LB) hálózatokban 3 pengő.

A közösteleprendszerű (CB) hálózatokban 
a jelenlegi 6 pengős díj nem változik, mert 
ezekben a hálózatokban a felhívásra külön in- 
duktoros készülék szükséges.

Mindkét díj egyszeresen jár. tekintet nél
kül arra, hogy az összeköttetést naponta hány
szor kell létesíteni.

A távolsági forgalomban: Az állandó ösz- 
szeköttettés díja itt is havonta 8 P marad, de 
ez a díj ezután ugyancsak arra való tekintet 
nélkül jár, hogy az összeköttetést a központ 
szolgálatának szünetelése miatt naponta hány
szor kell létesíteni. A havi 8 P-őn felül fize
tendő beszélgetési, valamint a díjöv szerinti 
átalánydíjak változatlanul maradnak.

Állandó összeköttetést mind a helyi, mind 
a távolsági forgalomban a jelzett időponttól 
kezdve félhónapra is lehet kérni.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a Tbüsz. 55. §-ánál és a Tbdsz. IV/A. Tábláza
tán. A kiegészítés iránt pótlék útján intézke
dem.

Budapest, 1934. évi május hó 26-án.
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Postahivatalok hivatalos óráin kívül közvetí- \ 

tendő távbeszélgetések.

116.506/5.

Az utóbbi időben több ízben panasz me
rült fel amiatt, hogy az esti és éjjeli órákban, 
ünnepnapokon pedig a napnak legnagyobb ré
szén át — a telefonszolgálat szünetelése miatt 
— balesetek vagy egyéb sürgős orvosi beavat
kozást igénylő kóresetek alkalmával nem lehet 
az orvost, a kórházat vagy a mentőállomást 
értesíteni. Pedig ezek a sürgős segítséget 
igénylő esetek sajátságos módon éppen az esti 
és éjjeli órákban nagyobb számban fordulnak 
elő, mint nappal és amióta a hétvégi kirándu 
lások szokássá lettek, azóta az ünnepi és va
sárnapi balesetek száma is sokszorosan meg
szaporodott.

Utalással az 1932. évi P. R. T. 12. számá
ban közzétett 75.108/5. sz. rendeletemre ismé
telten felhívom az összes postahivatalokat, 
hogy a sürgős orvosi beavatkozást igénylő be
tegek, vagy balesetet szenvedettek megsegítése 
érdekében az orvosok, kórházak vagy mentő- 
állomások telefon útján való értesítése céljából 
a hivatalos órákon kívül is mindig készséggel 
álljanak a közönség rendelkezésére és a kívánt 
kapcsolás létesítése céljából minden lehetőt 
kövessenek el.

Mutassa meg a magyar posta személyzete, 
hogy a vidék közegészségügyét a legteljesebb 
mértékben szívén viseli s fárasztó szolgálata 
mellett is hoz áldozatot azért, hogy szenvedő 
embertársain segíthessen.

Megjegyzem, hogy a „Tb. U. Sz. 39. §-ának
1. pontja szerint baleset, elemi csapások és 
közveszély eseteiben (pl. tűz-, vagy árvízvesze- 
delemkor, vasúti-, hajózási és légiforgalmi sze
rencsétlenségek alkalmával) híradás és első se
gélykérés céljából kezdeményezett belföldi 
távolsági beszélgetések díjmentesek. Baleset 
alatt nemcsak a tömeges szerencsétlenségeket, 
hanem az egyes személyeket ért és sürgős or
vosi beavatkozást igénylő eseteket (pl. szülés
hez különösen komplikált esetekben orvos hí
vását) is kell érteni.

Budapest, 1934. évi május hó 28-án.

Távbeszélő áramkörök reggeli kipróbálása al
kalmával távbeszélő-jegy kiállításának 

‘ mellőzése.
113.135/5.

•

Tudomásomra juftott, hogy egyes hivata
lok és ügynökségek az 1931. évi P. R. T. 37. 
számában közzétett 85.584/5. sz. rendelet téves 
értelmezése következtében akkor is kiállítják 
a rózsaszínű szolgálati távbeszélő jegyet, ami
kor a hivatal a szolgálat megkezdése alkalmá
val minden nap meggyőződik arról, hogy a 
távbeszélő áramkörök a hívás továbbítása, ille
tőleg a hallás szempontjából kielégítően mű
ködnek-e.

Minthogy a szolgálati távbeszélő jegyek
nek ilyen mindennap rendszeresen ismétlődő 
esetekben való kiállítása a munkaegységeket in
dokolatlanul szaporítja, felhívom a hivatalokat, 
bogy a reggeli rendes vonalvizsgálat megtörtén
téről a távbeszélő jegy kiállítását mellőzzék és 
ilyent csak az egyéb vonalfelügyeleti beszélge
tésekről állítsanak ki.

Budapest, 1934. évi május hó 24-én.

Badacsonylábdihegy postaügynökség bevonása 
a kedvezményes díjú balatoni távbeszélő kör

forgalomba.
114.478/5.

A folyó évi P. R. T. 22. számában megje
lent 107.612/5. sz. rendeltemmel kapcsolatban 
értesítem a hivatalokat, hogy Badacsonylábdi
hegy postaügynökséget a kedvezményes díjú ba
latoni távbeszélő körforgalomba szintén bevon
tam.

A hivatalok a körforgalomba bevont posta- 
hivatalok névjegyzékét megfelelően egészítsék 
ki.

Budapest, 1934. évi május hó 28-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

116.428/2.
Pozsonyban a Republikánus Földműves és 

Kisgazdapárt kiadásában, a Slovenská kniht- 
laciarea nyomdában előállított „Földműves“ c. 
időszaki laptól a postai szállítás jogát megvon
tam.
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A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék

Budapest, 1934. évi május» hó 28-án.

II.
116429/2.

A szerző nevének és a kiadás helyének fel
tüntetése nélkül megjelent „15 Jahre Sovjeí- 
union“ című képes füzettől a postai szállítás 
jogát megvontam.
A postahivatalok ezt a röpira'ot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest. 1934. évi május hó 28-án.

III.
116.430/2.

A Slovenské Ustredné Knihkupectvo kiadá
sában Chicagóban megjelent 1934. évi „Robot- 
näcky Kalendar“ című naptártól a postai szál
lítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a naptárt a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi május hó 28-án.

Lefoglalandó sajtótermékek
I.

116.509/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék "izs- 

gálóbírája 1934. évi május hó 25-én kelt B. 
6.722/1934. számú végzésével Budapesten a Wil
helm nyomdában megjelent a „Sütő Ellenzék“ 
című lap 1934. évi május hó 25-i 1. 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, 1934. évi május hó 26-án.
II.

116.553/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1934. évi május hó 26-án kelt B. I. 
6.766/1934. számú végzésével Budapesten, Neu- 
feld Zoltán (Pannónia) nyomdájában (Rom- 
bach utca 8.) előállított „Szabad írás“ című,

nem időszaki sajtótermék 1934. évi május hó
ban megjelent (kiadott) 2. számának 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, 1934. évi május hó 28-án.

Változás a mozgópostái jegyzékben. 
116.215/3.

A 162. számú mozgóposták ez évi május hó
18-ától a 6432/2114. és a 2113/6431. számú vona
tokban csupán Pécs és Kiskunhalas közt köz
lekednek.

Ezzel egyidejűén a kiskúnfélegyhnzai pos
tahivatal altisztjének kíséretében a 7327/7326. 
sz. vonatokban Kiskúnfélegyháza—Kiskunhalas 
közt jegyzékelő menet rendeztetett be.

A hivatalok ezt a változást a P. R. Tárának 
ez évi 20. számában 113.445/IX. 3.—1934. szám 
alatt közölt mozgópostái jegyzékben jegyezzék 
elő.

Budapest, 1934. évi május hó 3-án

Igazolvány érvénytelenítésének hatályon kívül 
helyezése.
116.098/1.

Fabinyi Károly postakiadó elveszett kiadói 
személyazonossági igazolványa megkerült.

Ezért az igazolványnak a P. R. T. f. évi 22. 
számában megjelent érvénytelenítését hatályon 
kívül helyezem.

Budapest, 1934. évi május hó 29-én.

Postaügynökségnek postahivatallá átalakítása. 
116.471/3.

Nagyberki postaügynökség változatlan for
galmi körj-©l IV. osztályú postahivatallá alakít
tatott át. A hivatal ellenőrző száma 5430, szol
gálati jellege „L.“

Ehhez képest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában a 66. lapon Nagyberki-nél az 
első hasábba beírandó „5430“, a negyedik ha
sábban „ü. (Eh. Mosdós)“ törlendő, a 142-ik 
oldalon 5430 után Nagyberki írandó. V hely
ségnévtárban Nagyberki-nél (386. oldal) ,, KI 
Eh. Mosdós“ törlendő s helyette jelzés
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írandó. Az irányítási füzetben Nagyberkinél 
(105. oldalon) a második hasábban „ü." helyett
IV. Írandó, a 7-ik hasábban pedig „Eh. Mos
dós“ törlendő.

Budapest, 1934. évi május hó 28-án.

Postaügynökség' elenőrző hivatalának meg
változtatása.

116.441/3. '
Harkapuszta p. .-i postaügynökség ellenőrző 

hivatala ismét Kiskúnfélegyháza.
A hivatalok e változást a postahivatalok és 

ügynökségek névsorában (43. 1.) és a helység- 
névtárban (247. 1.) vezessék keresztül.

Budapest, 1934. évi május hó 29-én.

Postaügynökség ideiglenes áthelyezése.
116.580/3.

Gyopárhalom postaügynökség a fürdőidény 
tartamára, folyó évi június hó 1-től szeptember 
hó 15-ig Gyopárosfürdőre helyeztetik át és 
„Gyopárosfürdő“ elnevezéssel működik. Rova- 
tolási összeköttetése nem változik. Ellenőrző
hivatala továbbra is Orosháza.

Budapest, 1934. évi május hó 29-én.

Üj postaügynökségek megnyitása.
I.

116.875/3.
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyében fekvő 

Csepel községben folyó évi június hó 1-én új, 
csak felvételi szolgálatot teljesítő postaügynök
ség lép életbe.

A postaügynökség bárhova szóló közönsé
ges és ajánlott levélpostai küldemények, bel
földre szóló postautalványok, értéklevelek és 
csomagküldemények felvételével, takarékbeté
tek és csekkbefizetések elfogadásával, továbbá 
postai és pénzügyi bélyegek és értékcikkek áru
sításával van megbízva.

Az új postaügynökség ellenőrző hivatala 
Csepel postahivatal, díjnégyszögszáma 4.

Ehhezképest a postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában Csepel után (27. 1.) beírandó 
„—, 4, —, Csepel ü. Eh. Csepel, Pest-P.-S.-Kk., 
Budapest, Csepel__ “

Budapest, 1934. évi május hó 30-án.

116.333/3.
A közigazgatásilag Somogy megye lengyel

tóti járásában fekvő Balatoncsehi kisközséghez 
tartozó Jankovich Iván-fürdőtelepen új posta
ügynökség lépett életbe. Ellenőrző hivatala 
Balatonboglár, díjnégyszögszáma 488. Forgalmi 
köre Balatoncsehi és Orda kisközségekre, vala
mint Bugaszegpusztára terjed ki.

Ehhezképest a postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában a 47. oldalon Jánk után be
írandó: „—, 488, —, Jankovich Iván-fürdőtelep 
ü. (Eh. Balatonboglár), Somogy, Pécs, Székesfe
hérvár " IM — na Nagykanizsa, Balatonbog
lá r__ “, a 116. oldalon pedig a 488. számnál
Balatonboglár után „Jankovich Iván-fürdőtelep.“

A helységnévtárban a 273. oldalon Janko
vich Iván-fürdőtelepnél „u. p. Balatonboglár“ 
törlendő s helyette beírandó: Eh. Bala
tonboglár, Székesfehérvár «  M Nagykani
zsa, Balatonboglár..., 488., postáig. P.“ A 113. 
oldalon Balatoncsehi kk-nél, a 148. oldalon Bu- 
gaszegpuszta O  Balatoncsehi-nél, valamint a 
146. oldalon Orda kk-nél „u. p. Balatonboglár“ 
helyett „u. p. Jankovich Iván-fürdőtelep“ jegy
zendő be.

Az irányítási füzetben a 69. oldalon Jírk  
után felvendő: „Jankovich Iván-fürdőtjiep, U., 
Somogy, P., VI., Székesfehérvár—Nagykanizsa, 
Eh. Balatonboglár.“

Budapest, 1934. évi május hó 28- ín.

II.

Időszaki postahivatalok és postaügynökségek 
megnyitása.

I.
115.071/3.

Parádfürdő és Sóstógyógyfürdő időszaki 
postahivatalok, továbbá Miskolc—Görömböly- 
tapolca és Kolopfürdő időszaki postaügynöksé
gek működésüket megkezdték.

Budapest, 1934. évi május hó 30-án.

II.
115.936/3.

A siófoki postahivatal ellenőrzése alá tar
tozó Balatonszabadi fürdőtelepi postaügynök
ség folyó évi május hó 16-tól szeptember hó 
30-ig ismét működik.

Budapest, 1934. évi május hó 28-án.
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Változások az Irányítási Füzetben. bekövetkezett változásokat tudomás, keresztül- 
116.600/3. . vezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben céljából az alábbi kimutatásban közlöm:

Postahivatal, (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

Alsóbagod 7 — 7823 helyett 7825

Alsómocsolád 7 32 előtt „1.“ —

Alsóörs 7 — 1114 helyett 1124

Alsópáhok 7 — Keszthely elé 1. Bp. 72 (VI/24— 
IX/2)

Bábonymegyer 7 +92

Badacsony 7 1114 helyett 1124 (VI/24—IX/9)

Badacsonytomaj 7 VII/1—VIII/31: 1114 helyett 1124 (VI/24—IX/9)

Bakóca Godisa 7 — 1916 v. után (ajánl, nem.)

Baksa 7 — 188

Balatonberóny 7 — IX/3 helyett IX/9

Balatonboglár 7 —
1202 után (K.) — 2232 v. (V. Ü.), 

IX/3 helyett IX/9

Balatonfenyves 7 — IX/3 helyett IX/9

Balatonföldvár 7 — 1202 után (K ) — 2232 v. (V. Ü.) 
IX/3 helyett IX/9

Balatonfüred-fürdő 7 — 1146 helyett 1124, 1118 helyett 
1116

Balatonlelle 7 — 1202 v. után (K.) — 2232 v. (V. Ü.) 
IX/3 helyett IX/9

Balatonmária-fürdő 7 VI/15—IX/15.)
1202 v. után (K.) — 1123 v. (V. 

Ü.) IX/3 helyett IX/9, 1214 v. 
után (VI/24—IX/9.)

Balatonszárszó 7 (VII/1—VIII/31 ) IX/3 helyett IX/9,

Balatonszenes 7 (VII/1—VIII/31 )
1202 v után (K.) — 2232 v. (V. 

U.) IX/3 helyett IX/9, 1214 v. 
után (VI/24—IX/9)

Balatonszentgyörgy *7i —
+7 utolsó tételnek írandó, 1202 v. 

elé 2232 v.—5848 helyett 
5226 v.

Balatonzamárdi 7 (VII/1—VIII/31 ) IX/3 helyett IX/9, 1214 v. után 
(VI/24—IX/9).

■
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P o sta h iv a ta l (ü g y n ö k ség )

H
án

ya
di

k
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Barcs 1. 7 — 1. 8  után 1. Szombh. 2 — 1. Zala- 
egersz 1 130 a +154 elé,

Belcsapuszta 7 25
4

Bókaháza 7 — 224 helyett 1. 8/7625 v

Bonyhád 7
t

2, 1. 32/143, 4. —

Bonnya 7 f92 —

Buzsák 7 — +66

Csikóstöttös 7 1. 32/143. —

Csurgó 7 — t44 után 1. 31/1020 v. (V. U.)

Drávaszabolcs 7 — 6746 v. után 6746 a v.

Dunaföldvár 7 2 —

Felsőireg 7 Siófok/ lkg. —

Fonyód fürdőtelcp 7 1. Pécs 2/5542. v. (VII/r—VIII/31.)
66  elé 1. Bp. 72/2232 v. (K. nem) 

(VI/24—-IX/9), 1202 v. után 
(VI/24—IX/9-ig K, máskor na
ponta)

Gógánfa 7 — . 48 elé +48, 7535 helyett 7523

Hévíz-fürdő 7 összes adat Keszthely I—III indítás/gk, 1. Bp. 
72/2gk, 8 , -  +8 /gk.

Hévízszentandrás 7 összes adat Keszthely I—II. indítás (gk. 8 /gk)

Hird 7 — 7318 helyett 6434

Hosszúhetény 7 — 7318 helyett 6434

Kadarkút 7 — + 130 után 1. 129/5130/5727 a v. 
(H. U. után nem)

Kakasd 7 1., 3. 1. Szoksz. után — 1. 135 (VI/24— 
' IX/2. K.)

Kaposvár 1. 7 — 29 elé t29 V. U. nem) 1. +26/1019 
v. (H. és U. után)

Kehida 7 — 224 után 1. 8/7625 v.

Kemendollár 7 —
+83. kh. Zcgerszeg a 7423. v. 

után írandó
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P ostah ivata l, (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

Keszőhidegkút 7 í
31 elé 1. cs

Keszthely ^ 7 1., 3.
197 a 7637 v. után írandó, 5247 

helyett 5237, 5228 helyett 1124, 
s utána 1. Nkan. 2/7511

Kcty 7 32 —

Kistapolca pu. 7 — f i 88 Siklós után

Kölesd 7 — + 136

Lábod 7 — v. után (H. és Ü. után nem)

Lengyeltóti 7 — 5527 után — 5537

Lesencetomaj 7 — 7535 helyett 7523

Madocsa 7 1., 2 —

Mágócs 7 1. 32/143. —

Mecsekszabolcs 7 — II. helyett III.

Monostorapáti 7 48 előtt „1.“ —

Murakeresztúr 7 — (k. ü.) után t2ó

Nagybicsérd 7 — +32 helyett 25

Nagykanizsa 2 . 7
Sopr. 2 elől az „1“,
Szombath. 2. elől az „1.“ 1. Ka- 
posv. 1/2421. v

+23 helyett +138

Nagykonda pu.• 7 6036 helyett 6026

*
Nagypall 7 — 7318 helyett 6434

Nyirád 7 82, f82 —

Ortaháza 7

7

— +86

Ötvöspuszta — 83 után 1. Bp. 72/7423 v.

Pacsa 7 2., 4., 3. —

Pakod 7 — 83 után 1. Bp. 72/7423 v.
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*>

Postahivatal (ügynökség)

H
án

ya
di

k
ro

va
th

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Paks 7 — 2 helyett 4

Pécs 2. 7 25
26 után 1. 188 — 1. 154/6737 v_, 

1937 v. után 1. Baja/6435 v., 
+228 a +162 után

Pécsvárad 7 — 7318 helvett 6434

Rácmecske 7 — 7318 helvett 0434

Répáspuszta pH. (H. és U. után nem) — —

Révfülöp 7 (V/15— IX/30) 1114 helyett 1124 (VI/24—IX/9)

Sa lom vár 7 — 7823 v. helvett 7825 v.

Sármellék 7 — 224 után 1. 8/7625 v.

Sárpilis 7 fi3(i Szckszárd (Vll/31-ig) —

Somogy 7 — 7318 helyett 6434

!
Sümeg 7 1. 183/7522 v. 

1. 83/7534 v.
7535 helyett 7523, 197 elé 1. 

Zegersz./7524 v.

Szántód 7 — IX/3 helyett 1X/9

Szekszárd 7 'l„  3 + 136 elé 1. Paks —’ 1. +241/gk

Szentlőrinc 7 25 —

Szepetk 7 — 83 után 1. Bp. 72/7423 v.

Szigetvár 7 25 —

Tab 7 — 5425 helvett 5435, 5447 helyett 
5423

Tapolca 7
%

+83/7522 v„ 1. +7 5227 helyett 5229, 1X/3 helyett 
IX/9, 1146 helyett 1124

Tcrchcgv pu. 7 +228 —

Tihany 7 — 11;14 v. helyett 1124 v. (VI/24— 
IX/9)

Tótszentmárton 7 1. 25/2413 v. —

Ukk 7 ti 97 83 után 1. Bp 72/7423 v.

..
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Postahivatal (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

Zalaapáti 7 — 7673 helyett 7625

Zalabér 7 — 112 után 1. Bp. 72/7423 v.

Zalacsány 7 — 224 után 1. Bp. 72/7625 v.

Zalaegerszeg ^ 7 1. f23/7441 v. ’ íeszthely/2f 
1. 224—1. Siamb. 2/7731 v„ 1. 
54, 1 +83/7431 v.

7421 helyett 7431, 83 a 24 után 
írandó, utána Keszthely/gk, 7437 
helyett 7447, 4 gk helyett 
5 gk, utolsónak 1. Bp 72/7421 
V., f i 38

Zal alövő 7 — 7823 helyett 7825

Zalaszentgrót 7 — IX/3 helyett IX/9, +224 elé 1. Bp. 
72/7625 v.

Zalaszentgyörgy 7 — 7823 helyett 7825

Zalaszentiván 7 — +23 helyett +138, 7722 helyett 
7720

Zalaszen ti ászló 7 — 224 után 1. 8/7625 v.

Zomba 7 32, Szekszárd elől az „1.“ 4. —

Ágfalva 7 — 1316 helyett 4716

Ajka 7 összes adat +81, 1. Szív. 2 — 1. Veszpr. 
1/1822 v„ +82,

Alsógörzsöny 7 1 114 114

Alsórönök 7 — 302 helyett 53, 1358 helyett 1354

Alsószeleste 7 — 8427 helyett 8437

Bakonyszentlászló 7 — + 110 elé 110

Balatonalmádi 7
h. 8—1. +7/1140a v. (IX/9-ig),

1. Bp. 72/1(132 V. (VI/24—IX/3) 
(K. nem)

1146 helyett 1124

Balatonkenese 7 —

Balatonszabadi fürdőtelep 7 —
8 elé 1. Szf. 2/2222 v. Siófok után 

1. Bp. 72/1214 v. (VI/24— 
IX/15)

Beled 7 I. B . 72 8422 helyett 8432,

Bezenye 7 — 7992 helyett 7982
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^ . t a h iv 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

l ba 7 — +82 helyett +81, 1 Bp. 72/1822 v„ 
+82

■ ucsu 7 — 1. Bp. 72 6124 helyett 8724

B  Bük 7 1. 53—1. Szhelv 2/1432 v. 1. S. 
1/1437 v. —

V  Cclldömölk 7 1. Szh. 2/1313 V . .  82, 197

83 az +53 elé, 1337 helyett 1339, 
1314 helyett 1302 v., 1318 he
lyett (13Í6, 264 az 1316 v, után 
írandó.

■ Csajág 7 — 226 helyett +48

f Csempeszkopács 7 (K.) —

Csorna 7 — 1. Győr 2 után 1. Bp. 72

Csögle 7 — 54 helyett +54

Dénesfa pu. 7 1. Bp 72. 8223 helyett 8423

Devecser ; 1. 53/1817 v„ 82 1. Veszprém 1 elé +81

Dömötöri 7 — t24 után 138

Egervár 7 — 138 után +138

Egyed 7 összes adat
1. So 1 — 1. Győr 2/8127 v„ 114, 

302 helyett 53, 1358 helyett 
1354, +302 helyett +53.

Egyházasrádóc 7 — —

Enese 7 — 57 után t58

Enying 7 1. Bp. 72/1226 v. —

Fertőszentmiklós 7 — 264 elé „1."

Gecse 7 54 t54

Gyarmat 7 — 54 után 1 Győr 2/1322 v.

Gyomoré 7 — 54 után 1 Győr 2/1322 v.

Győr 2 7

i

1. t l7 , 1. +7. 1- Szhely 2 — 1. 
Celld. — 1. Pápa/1315 v., 1. 54, 
1. t i  14. 1. +106.

Magyaróvár/831 v. az 53 elé, 1. 
Szhely 2 után — 1. Pápa — 1. 
Celld., 1313 helyett 1315, ti 10 
a 4. v. után, 1. So. 1 után 1. 114, 

+54 a 1. Kom. 2 elé, 1 Szhely 2 
elé, 1. Pápa -  1. +114, +58 a 1. 
Veszprém 1 elé, 7111 v. helyett 
7121. v. (K.)
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P o s ta h iv a ta 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 &  e j  r a n  d. t  : /

Győrasszonyfa 7 1. Győr 2/7122 v. + 110 elé 110 f

Győrszemere 7 — 54 után 1. Győr 2/1322 a v j

Győrszentmárton 7 1. 14 — J

Gyulafirátót 7 82 Szfvár 2/1814 v. i l
\ l

Hajmáskér 7 82 1 Bp. 72 elé +81

H aj méskér-tábor 7 82, 1. Bp. 72/1814 v. 1 Bp. 72. elé +81 •

Hegyfalu 7 +103 103 elé 1. Szh. 2/8437 v. . v- 5

Herend 7 82 +81, 1. Bp. 72/1822 v., +82; ....

Horvátnádalja 7 — 302 helyett 53, t302 helyéti) f53 j
l

Iván 7 — 211 V. után (VI/24—IX/9 -K+ Ü 1

Iváné 7 302, +302 53, +53 ' ítn» j \

Jak 7 — 302 helyett 53, 1358 helyett- 1354

Jánosháza 7 197 +197 helyett +83,

Kerta 7 82
1

Kisbér 7 106 elől a „f“
-------------------------- T

Kislőd 7 82 +82 elé +81, 1. Bp. 72/1822 vv : j
í

Kisunyom 7 összes adat
.

53, 1. Szh. 2/1854 v., t53 : ‘ !

Komárom 2. 7 — 1 v. elé 1. +110 (VI/24—IX/9) | 
1. Szh. 2, " ^

i

Körmend 7 1. 54, — 302 helyett 53, 1358 helyett 1302, ' 
t302 helyett +53.

Kőszeg 7 1. 54
, $

------- ,--«J----- —--—  gf-" ................................ jjL
•
I— ••>'* i
1

Középiszkáz 7 82 :■
1

Külsővát 7 54 t54 4
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Postahivatal, (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

Lepsény 7 1. +7 8 elé 7, |7 ,

Lovászpatona 7 54 —

Lövő 7 1. So 1/1437 v., 1. Szhely 2 — 
1. 53/1432 v. —

Magyaróvár 7

7

— 812 helyett 2

Marcal tő 1. Pápa/8124 v. 114 elé 1. Győr 2/8127 v.

Ménfőcsanak 7 — 54 után 1. Győr 2/1322 v.

Mezőlak 7 53 54 után 1 Bp. 72/1302 v.

Mezőszentgyörgy 7 — Lepsény elé 8, utána + 8

Mihályháza 7 54 t54

Moson 7 — 812 helyett 2.

Mosonszentjános 7 1. B p . 72/8442 v —

Nagyacsád 7 — 114 elől „ f“

Nagycenk 7 — 58 után t24

Nagycsákány 7 összes adat 53, 1. Szh. 2/1354 v„ +53,

Nagycsömöte 7 1. Bp. 72 —

Nagygencs 7 1. B p . 72 —

Nagysimonyi 7 54 Í54

Ncmeskeresztúr 7 — 197 helyére 83

Noszlop 7 82 —

N y árad 7 — 54 helyett +54

Ólad 7 1. Bp. 72 —

Oroszvár 7 - 7974 helyett 7982
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Postahivatal (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

Ostffy asszonyfa 7 54 —

Őriszentpéter 7 - 216 után +216

Padrag 7 82 Ajka

Pápa 7 —
54 után 1. So. 178127 v„ 1. Bp. 72 

—• 1. Győr 2/1302 v., f54 az 1 
gk után, 11/14 az 1314. v után, 
131.3 helyett 1301.

Peeöl 7. 54 +54

Pétfürdő 7 1. Szív 2, 82 —

Pinkamindszent 7 — 302 helyett 53, 8526 helyett 8536

Porpác 7 — 54 helyett t54

Rábacsanak 7 összes adat 114

Rábapordány 7 összes adat 1. Győr 2 — 1. So. 1/8127 v„ 114.

Rajka 7 — 7974 helyett 7982

Rátét 7 összes adat 53, 1. Szh. 2/1354 v., +53

Répcelak 7 1. Bp. 72 —

Sárvár 2. 7 —
54 után 1. Győr 2 ■— 1. Bp. 72/ 

1302 v., +54 a t i  12 elé írandó

Siófok 7 1. Sopr. 2/2224 v. (1X/1519) 8  után 1. Kom. 2/2224 v. (VI/23— 
IX/9).

Somlószőllős 7 82 —

Somlóvásárhely 7 — 82 helyett +81

Sopron 1. 7 104 v. előtt 1. Győr 2 —

Sopronkóvesd 7 • — 24 után +24

Szany 7 1 Pápa/8424 v. 114 elé 1. Győr 2/812 v.

Szentgál 7 — Hörend elé +81, utána pedig 1. 
Bp. 72/1822 v„ 82 helyett +82

Szentgotthárd 7 1. 54 — 302 helyett 53, 1358 helyett 1302
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Szentkirály 7 — 1 Szh. 2 elé 1. 53—

Szentkirály szabad j a 7 összes adat 110, tllO

Szilsárkány 7 — 8422 helyett 8432

Szombathely 2. 7
1. So. 1/1437 v. 54 elől az „1.“. 
54, 1. 83. — 1. 82, f i  12 elől az „1.“, 
1. Nkan. 2/1416— 1428 v„ 8331 v. 
(K ) után +23,

24 elé 1. So. 1/1437 v„ 1332 v. 
után 1. Körai./1347 v., 1415 v. 

után 1. Bp. 72 — 1. Győr 2 — 
1. Pápa/1302 v , 1252 helyett 

1. 252/8263 v., +176 után 1. Nkan. 
2/1416 v., 1316 v. után t23, +252, 

f53, 1146, 833Í. v. után (K. 
nem), f302 helyére 1. Nkan. 

2/1428 v (K.), 1. 197 helyett 1. 83.

Takácsi 7 54 t54

Talap at ka 7 302, f302 53, f53

Tarjánpuszta pu. 7 — 110 után 1 110

Tét 7 — 54 után 1. Győr 2/1322 v„

Torony 7 1. Bp. 72 —

Tósokberónd 7 — 82 h el vett +82

Tüskevár 7 — 82 helyett t81

Uraiújfalu 7 1. Bp. 72 8423 helyett 8437 v.

Vág 7 1. l’ápa/8124 v. —

Vámoscsalád 7 1. Bp. 72 8423 helvett 8437,

Városlőd 7 — 82 helyett +81, 1. Bp. 72/1822 v„

Várpalota 7 82, 1. Bp 72/1814 v. 1. Szfv. 2 elé +81,

Vasalja 7 — 8526 helyett 8536

Vasvár 7 — 24 után 1. Szhely 2/1427 v. (V. 
nem), 123 helyett +Í38

Vaszar 7 54 +54

Vép 7 ' é 54 helyett 154



156 24 szám.

P o s t a h iv 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

Veszprém 1. 7 82, 1. Szfv 2,
110 után j3 i, öp_ 2 elé h. 7112 

v. utár t '/i/24—D* 19) ,  gk után 
+1(10, Ízzj nelyett 7233, +82 
után Szív, 2/1814 v., 1814 v. 
helyett 7126 v.

Veszprém varsány 7 1. Győr 2/7122 v. 106 elé 110, +110 elé +106

Vízvár 7 54 +54

Vitnyéd 7 — 57 elé 58

Abony 7 — 20 után +20

Almáskamarás 7 — 1. 6

Árpádhalom pu. 7 — 1. 174 helyett 1. 3, 174 helyett 
+ 174

Bácsalmási szőllők 7 — + 162 után 162 után/2136 v.

Baja 7^ — 1. 32 elé h., 1 Ujdomb. után 1. 
Pécs 2.

Baja-Szentistván 7 __ 1 5 helyett 3.

Ball ószeg 7

7

t 200 —

Bánkút __ • } 17 helyett 13.

Battonya 7

7

1. 196/108 v. 102 helyett 112, 123 elé 196—

Békés — 5 után vessző jel helyett „—“

Békéscsaba 2. 7 1. Orosh. — 1. 196/1632 a. v„ 
1. +196—174

+6 elé 1. 196/1622 v., +164 elé 1. 
+123/1624 v., 606 v. elé 1. +196, 
27 az 1681 v. után.

Bekéssámson 7 gk, gk — -

Cegléd 1. 7 I. Bp. 62—72/708. v. +40 a 20 után, 704 helyett 706,

Csépa 7 — 194

Csongrád 7 összes adat

Kkfh — 3 — +3/7430 v„ Szen- 
tes/7437 v., Kkfh. — 4 — 1. 
20/7432 v„ 1. Kkfh/7424 v„ Szen- 
tes/7423—7431 (K.) v„ Kkfh / 
7438 v. (K.)

Csorvás 7 6 és Bcsaba 2 elől az „1.“ 1613 helyett 4643

Dávod / — utolsónak +180 (k. ii.)
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Elek 7 — 202 helyett 210, 204 helyett 214, 
206 helyett 218

Fábiánjsebestyén 7 1. 4. 7444 v, (H. S. P. V.) 1 174 helyett 1. 3, 1. 4 helyett 
1174, +174 helyett 174,

•
Fülöpszállás 7 — 18 után 1. Bp. 72/902 v.

Füzesgyarmat 7 1. f 20 +278 az 5324 v. után

Gádoros 7 összes adat +174, 1. 174/744 v„ 174.

Gátér pu. 7 Összes adat Eh. Kiskunfh. — 4/7432 v.

Gyoma 7 — 607 v. után (H.)

Gyopárhalma 7 összes adat tl74, Eh Orosháza, 174

Gyopáros-fürdő 7 összes adat t i 74, Eh Orosháza, 174

Gyula 7 — 1. 6  elé h., 1684 után (K.) 
•

Harkapuszta pu. 7 összes adat Eh. Kiskunfélegyháza — 3/7327 
v., 1. 4/7361 v.'

Hódmezővásárhely 1. 7

!
összes adat

3 —• I. Bp. 62 — Szeg. 2/1620 v„ 
+27 1. Szentes/7712 v , 1. h. 4 — 
1. 20/7732 v„ 1. +123/1642 v„ 
1. Szeg. 2/1614 v., 6 — 1. Bcsaba 
2 — Orosh./1643 v., 1. Bcsaba 
2 — 1 Orosh. — 1. +174 — 1. 
+196/1611 v„ 27.

Homok 7 1. Szó 2/7720 v (V. Ü. 102 
(k. ü.), +102  után (k. ü.)

után
7723 helyett 7724,

Izsák 7 — 200 elé 1. Kecsk. — 1. 3/7127 v.

Jakabszállás pu 7 — /1 2  v.

Jászkaraj enő 7 — /4 v.

Jászsze-ntlászló 7 összes adat Kkfh. — 3. — +3/7327 v„ 1. 
4/7361 v , Kkhalas — 162/7326 v.

Kalocsa 7 — 4726 v. után +18 — +185 —  1. 
Bp. 72/4738 v.

Kecskemét 7
1. Bp. 62 —  1. Bp. 72. (H. S. P. 

V.) 1. Cegléd 1.—1. Bp. 62—1. 
Bp. 72/712 V .  (K. G. Z.), 1. Bp. 
62 —  1. Bp. 72/704 v„

702 elé 1. 20, 152 után 20 — N.- 
kőrös/712 v„ +194 a +200 elé, 
708 helyett 706

Kelebia 7 — 18 elé 1. Bp. 72/902 v.

#
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Kerekegyháza 7 — 3 elé t3

Kétegyháza 7 — +6  után „—“ helyett vessző jel,

Kiscsikó pu. 7 — 196 1. f 27/7837 v., *

Kiskőrös 7 — 904 elé 902 —

Kiskunfélegyháza 7
1. Bp. —* 1. Bp. 72., (H. S. P V.), 

1. Keesk.—1. Bp. 62—1. Bp. 
72/712. v. (K. C. Z.), 1. Bp. 
62—1. Bp. 72/704 v ,  1174, 162.

13 elé 1 Szentes/7439 v., 707 v. 
után (H.), 702 elé 1. 20, 702 v. 
után 20 — Kecsk./712 v., Szen- 
tes/7423 v., 1. Bp. 62 elé Szen- 
tes/7431. v. (K.), Kkhalas — 
162/7326 v., 708 v. helyett 706, 
Bp. 72 után — 1. Kecsk.

Kiskunhalas 7 f  162 t l7  után Kkfh. — 3 — +3/7327 v„ 
904 elé 902,

Kiskun majsa 7 összes adat
fl6 2  helyett Kkfh—3— t3/7327 

v., 1. 4/7361 v., Kkhalas — 
162/7326 v.

Kisszénás pu. 7 — 196 elé 1. 127/7837 v„

Kistelek
•

7 — h. helyett 1., 707 v. után 1. 20/ 
702 v„

Kunszentmárton 7
1. Szó 2/7720 v. (V. ü.) (k. ü.) 

(k. ü.) —

Kunszentmiklós 7 — 914 elé 902 —

Kupái Kovácsmajor pu. 7 — /4932 v.

Kútvölgy pu. 7 — 1. 6 helyett 1. 4, 1613 helyett 1624

Magyar bánhegyes 7 — 17 helyett 13.

Makó 7 3/12 v., 1. h4/14 v , 1. Bp. 62 — 
1. Bp. 72/6 v.

20 helyett 10, Szeg. 2—3/12 v., 
8462 v. után 1. Sz. 2 — 1. h. 

20/14 v , 123. után 1. Sze. 2/16 v.

Martély pu. 7 7734 1. Hmvh. 1 utáni/7733 v., Szentes 
elé „I“ 7736 helyett 7738

Martfű pu. 7 1. Szó 2/7720 v. (V. Ü.) (k. ü.), 
(k. ü.) —

Medgyesegyháza 7 — 17 helyett 13.

Mezőberény 7 — f5  után k. Bcs. 2/617 v. (H.)

Mezőhegyes 7 — 20 helyett 10,

Mezőkovácsháza 7 — 17 helyett 13
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Mezőtúr 7 1. t27 —

Mindszent 7 Hmoh — 7733 v. 7736 v. helyett 7738 v.

Monostorfalva 7 — / 12 v.

Nagykamarás 7 — 1 6 .

Nagykörös 7
1. Bp. 62 — 1. Bp. 72 (H. S. P. 

V.), 712 v. (K C. Z.), 1. Bp. 
62 — 1. Bp. 72/704 \ , 701 v. 
után (H. S. P. V.)

702 elé 1. 20
+4 után 1. Bp. 62—72/706 v„

Nagvmágócs 7 összes adat 1. 3 — 1. +3 — 1. Szentes/7520 v„ 
+.174

Nagytőke pu. 7 (k. ü.), 1 Szentes —

Orosháza 7 1. Szentes/7444 v., +196, 174, 1. 
+ 164.

1613 helyett 1643, után 1. 174/ 
7444 v., 1614 v. után tl96, +174

Páhi 7 18 —

Pusztapó 2 II. III.

Református kovácshiáza 7 — 17 helyett 13.

Rém 7 135 —

Rőszke 7 — 2822 helyett 2824

Solt 7 1. Bp. 72/4626 v. —

Szeged 2. 7

1. Bp. 62 — 1 Bp. 72 (H. S. P. V.) 
(K. C. Z.), 1. Kkfh. — 1. Kecsk.

1. B p.  62 (K. S. P.) — 1. Bp. 
72 (K. C. Z.) /712 v., 1. Bp. 
62 — 1. Bp. 72 — 1. Kecsk —
1. Kkfh. — 1. Szentes) 704 v., 
706 előtt 1. +174

1 4 után 1. 20, 742 a helyett 702, 
1625 helyett 1645, 1. Orosh. 
után 1. Hmvh. 1, 1613 helyett 
1643, 1. Makó/15 v. elé 4, 17 v. 
helyett 13 v., 708 helyett 706, 
az 1611 vonattal esedékes zár
latok a 706 v. után írandók, 
1. 174 helyett 1. +174, 706 v. elé 
1 Kecsk. — 1. Kkfh. — 1. 162, 
3 v. helyett 11.

Szegvár 7 7734, 1. Szeged 2 7736 helyett 7738

Szelevény 7
t

194

Szentes 7 összes adat

Kkfh. — 3 — +3 — 1. Sze. 2/7430 
v„ Hmvh. 1/7737 v„ 102, 174, 
Kkfh. — 4 — 1. 20/7432 v„ 
1. Kkfh/7424 v„ +174/7525 v„ 
1. Sze./7724 v„ Hmvh. 1 — 1. 
Sze. 2/7733 v. (k. ü.), 1. Hmvh. 
1 — 1 Sze. 2/7733 v. (V. U.), 
Kkfh. — 162/7738 (k. ü.)
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Szentetornya 7 összes adat 174, 4-174

Tiszaföldvár 7 1, Szó 2/7720 v. (V. Ü.) — (k. ü.), 
(k. ü.) —

Tiszaföldvár pu. 7 (k. ü.), (k. ü.) —

Tiszaföldvár-ószőllők 7 Tiszaföldvár-ószőllők Tiszaföldvár—Ószőllő

Tiszainoka 7 — 194

Tiszakürt 7 — 194

Tiszasas 7 — 194

Tompapuszta 7 196 elől az „1.“ 15 helyett 113, 196 elé 123, 108 
helyett 116 v.

Uj kecske 7 1. 4/7661 v. 260 után 1. Szó. 2/7662 v.

Vásárhelykutas 7 1. 6/1613 v. t27 után 1. 4/1624 v.

Budapest, 1934. évi május hó 28-án.

Közigazgatási változások.
115.225/3.

Darabrét O Sövényháza (173. 1.) helyesen 
Algyő, u. p. és u. t. Algyő.
Erdőtelek O Békéssámson 094. 13 nevű la

kott hely megszűnt, összes adatok törlendők.
Ószöllő O Tiszaföldvár (418. 1.), a postahi

vatal elnevezése helyesen „Tiszaföldvár—Ószöl
lő.“ Ehhezképest a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsora (100. 1.) és a m. kir. táviró 
és távbeszélő hivatalok névsora (175. 1.) adatai 
helyesbítendők.

Budapest, 1934. évi május hó 25-én.

Forgalomköri változások.
116.608/3.

Balatonfüredfürdő (114. 1.) ezentúl „C“.
Bechttanya O Belecska (124. 1.) összes

adataival együtt törlendő.

Borsótag O  Bezi 143. 1.) ezentúl u. t.. Enese. 
Csapótag O Bezi (156. 1.) ezentúl u. t.

Enese. _
Csigitag Bezi (164, 1.) ezentúl u. t. Enese. 
Flórapuszta O Pata (215. 1.) összes adatai

val együtt törlendő.
Mátyásföld repülőtér (367. 1.) ezntúl „L.“ 
Monyorós ^  Alsószentmárton (379. 1.) ösz- 

szes adataival együtt törlendő.
Uzovicstelep O Izsák (556. 1.) ezentúl

©S3 L.—
Budapest, 1934. évi május hó 30-án

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi április 
havi forgalma.

3491/1934. elnöki, ptakarékpénztári sz.
A takaréküzletben a betétek 1,226.956 P 1 

f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya ezek szerint 1934. évi április hó vé-

Ól



4W

gén 82,389.821 P 91 f. volt. A különlege/%i^-5* ^ V ^ o lt a hó végén 90.530 drb. Az intézet ér- 
rékbetétek álladéka kj^píi» sáj}p^n»y§j különféle értékpapírokban
P—#0—f-ref- szerepek-- b etevők száma 2.280-c e l—és—záloglevelekben. .193.4., óvl-apnlis..ho veggn
gyaropodott.

t/bh $?,?fciásAkliringüzletbcn
ni>zi:< ;£4pQ5iäOäV.BiOi f. névértéket tett ki.

a betéteket
", ',634.663(:-P? >56? f-rel ibuftalrTéfÖl^a vis$rajitaä&iij

“lárlolu Ion
: ek. A csekkbetétek; ezek szerbit
934. évi április hó .végén 107,735.493 P 63 |. 
’olt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hó-

.30«? íián 3QffcAhjnövekedett. »'*^8^/
’  .•nunotsnüsí

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz-
-rorgatma tt 4tet—trzHetegban— 2^604)91— tétel- -**- 
936,055.048 P 53 f., összes betéteinek állománya 
pedig a hó végén 190,125.315 P 54 f. volt.

Az értékpapír-üzletágban 1934. évi április 
hó végéig kiállíttatott 274.598 drb. járadék
könyv, illetve letétijegyy amelyekből forgalom*

ö'

A m. kir. postatakarékpénztár zálogiizk 
.forgalma e( hóban 197.309 drb. új zálogfylyétfel 
4,221.250 IP kölcsönnel és l?í$77 drb. zálö£k|váj!- 
tás 3,886.202 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi április hó .végtjn 
1,020.173^0. volt, a záÍogJf$^sgn0tpke áliadél a 
23,297.766 P-t tett ki.

A ,  n r v nrnr .i ü t u r n n l r  f n r n n k ó

árverésre 2.735 drb., kényszerárverésre pedig 
6.098 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 7.806 drb., a befolyt vé
telár 157.529 P 54 f. volt.

Budapest, 1934. évi május hó 19-én.

Pályázati hirdetmény.

postaügynöki állásra szerződés mellett.

116-589/3:,

a uOJO-̂

c
ot-ao

C /3

postaügynökség 
’ neve

Vaskeresztes

4> Ot• <D ■

Évi járandóság á h' 1 4

>>'OJD

'Cd>

, -hí cd*« 
^  cd

• ‘5 3 
J C

eb
'C d  C  

^  cd
'C d  -M  

N  'c d

pengő

p. V as 204 288

hova ?

Vaskeresztes gép» 
kocsi megállóhely

km.

1-5

milyen járatta l:1 2  3

cv«

Gyalog

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 1934.

évi június hó 15-ig nyújtandók bé.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi■ . . ■ ■. F\ • I

1. számában tétettek közzé.
1 I , .  ,  " J  I  - f f  r  '  -  -5  * ' 7  Ü

Budapest, 1934. évi május hó 30-án.

tlHMO.VÍi

unannti ,.C>-...I., -I
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K im utatás

a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
P
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ta

ig
az

ga
tó
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ke
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le
t

A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb

re
ce

n

Porga Mária kiadó 1908. Auguszta-
szanatórium Meghalt.

Betöltendő kiadói állás.
Ónálló kezelésre képes postakiadónő azonnal állandó 

alkalmazást kaphat a máriapócsi postahivatalnál.
Ónálló kezelésre képes postakiadónő 1934. VI. 15-től 

állandó alkalmazást kaphat, mint postamester-helyettes 
a bakonyoszlopi postahivatalnál.

Teljesen árva postakiadónő állást kaphat a süttői 
postahivatalnál.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Huszár Vilmos Diósgyőr 6 azonnal Helyettesítést is vállal.

Hornyik Gabriella Ibrány 2 azonnal

Kisgyörgy Etel Üjdiósgyőr 6 azonnal Helyettesítést is vállal

Demkó Mária Máriapócs 1934. VII. 1. Helyettesítést is vállal.

Perlaki Ilona Kadarkút 5 1934. VI. 15. Helyettesítést is vállal.

Pöttschacher Erzsébet Sopron, Várkerület 94. sz. 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

Ifj. Papp Endre Bácsbokod azonnal

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1934. JUNIUS 8. 35. szám.

T A B T U O M
Az 1925. évi magyar járadékkölcsön (kényszerköl- 

csön) 4. számú szelvényeinek elévülése.
A  postai megbízási jegyzék új kiadása.
Változások a Csomagdíjszabásban.
A  postai pénzforgalomba bekapcsolt pézintézetok 

részére kiutalt összegek feletti rendelkezés.
A vidéki távbeszélő hálózatok előfizetői betűrendes 

névsorának kiadása.
A  távbeszélő névsorok árusításának újból való sza

bályozása.

Az 1925. évi magyar járadékkolcsön (kényszer- 
kölcsön) 4. számú szelvényeinek elévülése.

112.396/4.

Az 1925. évi január hó 1-i kelettel kibocsá
tott 5%-kal kamatozó magyar járadékkolcsön 
(kényszerkölcsön) kötvényeknek — az 1., 2., 
és 3. számú szelvényen kívüri — a beváltásra
1928. évi július hó 1-én esedékessé vált 4. számú 
szelvényei az esedékességtől számított 6 év el
teltével, vagyis 1934. évi július hó 1-től kezdve 
elévülteknek tekintendők. A 4. számú szelvé
nyek tehát csak 1934. évi június hó 30-ig bezá
rólag fogadhatók el beváltásra. Erre a postahi
vatalokat — az elévült szelvények téves bevál
tásának megelőzése céljából — azzal figyelmez
tetem, hogy folyó évi július hó 1-étől kezdve 
csak az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú szelvények 
válthatók be és számolhatók el. A 11. és további 
számú szelvények beváltásra még nem esedé
kesek, tehát azok beváltását szintén meg kell 
tagadni.

Egyben felhívom a postahivatalokat, hogy 
a folyó évi június hó folyamán beváltott és el
számolt 4. számú szelvényeket legkésőbb folyó 
évi július hó 8-ig feltétlenül küldjék be a m. 
kir. postatakarékpénztárhoz.

A hivatalok fentieket a P. R. T. 1924. évi 
55. számában megjelent 19.132. sz. és 1933. évi

A „Távközlés Nemzetközi Egyezménye, a Távíró 
Szolgálati Szabályzat, a Távbeszélő Szolgálati Szabályzat 
s a Rádióközlés Általános és Pótszabályzata (Madrid, 
1932.)“ kiadása és megrendelése.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Üj postahivatal megnyitása.
Alkalmi postahivatal felállítása.
Elveszett kiadói személyazonossági igazolvány. 
Személyzetiek.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

22. számában megjelent 82.723. sz. rendeletnél 
jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi június hó 6-án.

A postai meg'bízási jegyzék új kiadása.

117.692/4.

A megbízási jegyzékből új kiadás készült. 
Az új megbízási jegyzék néhány kisebb válto
zástól eltekintve, főleg abban különbözik a ré
gitől, hogy az I. rész hátoldaláról elmarad a 
„megbízás elintézése“ című rész. Ennek kap
csán a hivatalokat rendeletem vételétől kezdve 
felmentem az alól, hogy a még forgalomban 
lévő régi kiadású űrlapok I. részének hátolda
lán lévő elintézést kitöltsék. A hivatalok tehát 
a megbízási jegyzéken a leszámolást csak a II. 
részben készítik el.

A hivatalok jegyezzék elő ezt az A. 3. 
Szab. 94. §. 15. pontjának 3. és 6. bekezdésénél. 
A szöveg végleges javítása iránt a legközelebbi 
pótlék útján gondoskodom.

Budapest, 1934. évi június hó 6-án.
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Változások a Csomagdíjszabásban.
117.874/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

62. o. Belgium, a II. alatt felsorolt „Agence 
Continentale et Anglaise“ szállítótársaság köz
vetítésével 1934. június 15-től kezdve Belgium
ba nem lehet többé csomagot küldeni. Az erre 
az útirányra vonatkozó összes adatokat az 1—7. 
hasábban töröljék.

99. o. Irak, a 3. útirányon a 4. hasábban a 
3 kg-os csomagok súly díj a 8.70 helyett 7.60 
pengő.

122. o. Mauritius, az 1. útiránynál a 2. ha
sábban a „Francia“ után tegyenek * jelet és a 
7 hasábban a következő megjegyzést írják:

* Rodriguez-szigetre a csomagok súlydíja:

1 kg. 3.25 P
5 kg. 5.50 P

10 kg. 10.25 P

132. o. Nikaragua, az 1. útirányon ezentúl 
20 kg. súlyig lehet csomagot küldeni. A 3. és 4. 
hasábba új súlvdíjnak írják be: 15 (kg) 13.00. 
20 (kg) 17.55 pengő.

141. o. Pápua, a 2. útirányon az 1—5 kg-os J 
csomagok súlydíja a 4. hasábban 6.05, 12.10 és 
16.05 helyett 5.40, 10.65 és 13.45 pengő.

145. o. Perzsia (folyt.), az e), f) és g) alatt 
felsorolt helyiségekbe küldött csomagoknál 
ezentúl 3 kg-os súlyfokozat is van. Ennek kö
vetkeztében a 3. és 4. hasábban jegyezzék be a 
hivatalok az 1 és az 5 kg-os súlyfokozat, illető
leg súlydíj közé: az e) útirányon 3 (kg) 7.85, az 
f) útirányon 3 (kg) 8.30 és a g) útirányon 3 (kg)
9.10 pengő.

A g) útirányon ezentúl értéknyilvánításos 
csomagot nem lehet küldeni; ennek következté
ben a hivatalok az 5. hasábban levő 1120 pen
gőt töröljék.

148. o. Portugal-India, a 6. hasábban 2 f he
lyett írják 3 f.

151. o. Salvador, a 2. útirányon a 15—20 
kg-os csomagok súlydíja 18.30 és 24.10 helyett 
16.75 és 22.05 pengő.

153. o. Spanyolország, a II. M. A. S. közve
títésével az a) útirányon az 5 és 10 kg-os cso
magok súlydíja 6.90 és 9.90 helyett 6.50 és 9.65 
pengő.

154. o. Spanyolország (folyt.), a II. M. A.
S útján az 5—20 kg-os csomagok súlydíja a h) I

j útirányon 6.90, 13.40, 20.05 és 25.45 helyett 6.50,I 12.45, 18.95 és 23.20; a c) útirányon 6.90, 18.15, 
28.45 és 36.10 helyett 6.50, 16.40,' 24.00 és 29.35 
pengő.

164. o. Üj-Guinea, a 2. útirányon az 1—5 
kg-os csomagok súlydíja 6.05, 12.10 és 16.05 he
lyett 5.40, 10.65 és 13.45 pengő.

A hivatalok a Belgiumra és Spanyolország
ra vonatkozó javításokat a Kivonatos Díjsza
básban is vezessék keresztül.

Budapest, 1934. évi június hó 6-án.

A postai pénzforgalomba bekapcsolt pénzinté
zetek részére kiutalt összegek feletti rendel

kezés.
114.352/2.

A Pénzintézeti Központtal történt újabb 
megállapodás alapján megengedem, hogy a 
Pénzintézeti Központ által a postai pénzforga
lomba bekapcsolt pénzintézetek részére „Kiuta
lási értesítés“-sel, a postai pénzforgalomba be 
nem kapcsolt pénzintézetek részére pedig „Ki
fizetési értesítés“-sel kiutalt összegeket, vagy 
azok egy részét a pénzintézetek 1934. évi június 
hó 15-től kezdődően közvetlenül az illetékes 
postahivataloknál törölhessék.

Az ezzel kapcsolatos eljárást a következő
képpen szabályozom.

A pénzintézetek a részükre kiutalt összeg
ből való törlést a Pénzintézeti Központ által e 
célra fehér papíron előállított két részből álló 
nyomtatványon kérik.

A két részből álló nyomtatvány szövege a 
következő:

....................193.................hó___n.
M. kir. postahivatalnak

Kérjük a t. postahivatalt, hogy a Pénzinté
zeti .Központ által részükre kiutalt összegből
P ................-t törölni szíveskedjék.

(az intézet cégszerű aláírása.)

Pénzintézeti Központnak
Budapest.

Az idecsatolt megbízást tartalmazó leve
lünkre való hivatkozással szíves tudomásukra 
hozzuk, hogy a postahivatalnál rendelkezé-
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síinkre álló összegből P ................-t egyidejűleg i
töröltettünk.

(az intézet cégszerű aláírása.)
A postahivatal igazolása:

(keletbélyegző lenyomat és a 
hivatalvezető (postamester) 

aláírása.)
A pénzintézetek a fent ismertetett nyom 

tatványnak megfelelő kitöltése mellett tartoz
nak a postahivatalokat megkeresni.

A postahivatal vezetője (postamester) a 
törlés iránti megkeresés átvétele után nyomban 
meggyőződni tartozik, vájjon a megkeresés és 
értesítés a bejelentett cégszerű aláírásokkal el 
van-e látva és hogy az azokon feltüntetett ada
tok egymással megegyeznek-e. A minden tekin
tetben kifogástalannak talált megkeresés és ér
tesítés alapján a postai pénzforgalomba bekap
csolt pénzintézetek „Nyilvántartás“ című füzet
ben a törölni kért összeget a P. R. T. 1931. évi 
48. számában közzétett ad. 95.372/2. sz. rendelet
5. pontjában, a postai pénzforgalomba be nem 
kapcsolt pénzintézetek által törölni kért össze
get pedig a „Kifizetési Értesítvény“-ek hátlap
ján az 1931. évi szeptember hó 16-án kelt 
93.820/X. 2. 1931. sz. rendeletben foglaltak sze
rint kell be, illetve előjegyezni. Ennek megtör
ténte után a postahivatalnak szóló megkeresést 
a Pénzintézeti Központnak szóló értesítésről le 
kell vágni és azt a „Nyilvántartás“, illetve a 
„Kifizetési Értesítvény“ mellékleteként meg kell 
őrizni. A Pénzintézeti Központnak szóló érte
sítést a megjelölt helyen keletbélyegző lenyo
mattal és a hivatalvezető (postamester) aláírá
sával ellátva a pénzintézetnek nyomban vissza 
kell adni.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a törlé
sekre vonatkozó eljárás zavartalan lebonyolítá
sára kiváló gondot fordítsanak.

A postahivatalok jegyezzék elő fentieket a 
P. R. T. 1931. évi 48. számában megjelent ad. 
95.372/2. sz. rendelet 3. pontjánál. Megjegyzem, 
hogy a hivatkozott rendelet 3. pontjában fog
lalt az az intézkedés, mely szerint a Pénzinté
zeti Központ a m. kir. posta központi számve
vősége útján visszavonásokat eszközölhet, to
vábbra is érvényben marad.

Budapest, 1934. évi június hó 2-án.

A vidéki távbeszélő hálózatok előfizetői betű 
rendes névsorának kiadása.

112.608/5.
A vidéki távbeszélő hálózatok előfizetőinek 

1934. április havi kiadású betűrendes névsora 
— a m . kir. posta közigazgatási beosztásának 
megfelelően — 5 füzetben megjelent.

A „Távbeszélőüzleti Szabályzat“ 27. §'-ának
2. pontja értelmében a vidéki előfizetők saját 
hálózatuk névsorát tartalmazó kerületi névsort 

központjuk útján — annyi példányban kap
ják meg díjtalanul, ahány állomásuk (főállomá
suk, fővezetékük) van. A mellékállomások után 
díjtalan névsor nem jár.

Az előfizetőknek díjtalanul járó névsoro
kat, valamint a hivatalos használatra szükséges 
névsorokat a hivatalok elöljáró igazgatóságuktól 
kapják meg.

A kerületi névsorfüzeteket a hivatalok az 
előfizetőknek — az 1932. évi december havi ke
rületi névsor bevonása mellett — átvételi elis
mer vényre adják ki.

Ha az előfizetők mellékállomásaik részére 
is igényelnek névsort, vagy ha a többi kerüleű 
névsorfüzeteket is megrendelik, ezeket a hiva
talok — a névsorok árát az egyidejűleg kiadott 
117.038/5. sz. rendeletem értelmében a pénztár
számadás bevételi tételeinek 27. rovatán elszá
molva — bizonylatpárral a m. kir. posta köz
ponti anyagraktáránál közvetlenül rendeljék 
meg. A számokmányokon részletezni kell azt, 
hogy az egyes kerületi füzetekből hány-hánv 
példányt rendelnek meg.

Ily módon rendelhetik meg a kívánt vidéki 
névsorokat a Budapesttől 15 km távolságon be
lül eső központok előfizetői is — akik díjtala
nul csak a budapesti névsort kapják meg.

Egy-egy névsor-füzet ára 1 P 10 fillér.
Azok az előfizetők, akik az 1932. évi de

cember havi vidéki névsort nem tudják vissza
adni, az új — 1934. április havi kiadású — ke
rületi névsort csak e névsor 1 P 10 fillér árának 
megfizetése esetén kaphatják meg. A névsorok 
ilyképp beszedett árát fenthivatkozott rende
letéin értelmében ugyancsak a pénztárszámadás 
27. rovatán kell elszámolni, de jelezni kell azt, 
hogy mennyi esik ebből a térített névsorok 
árára?

A névsor kicserélésről az igazgatóságnak 
teendő jelentésben a hivataloknak fel kell so
rolni azok nevét, akik a névsorok árát megtéri-



166 25. szám .

tették, valamint azt is, hogy ezen a címen a 
pénztárszámadás 27. rovatán mennyit számol
tak el.

A bevont 1932. évi decemberi kiadású kerü
leti névsorokat, valamint a hivatal használatá
ban volt vidéki névsorokat is a hivatalok drb 
szám szerint bizonylatpárral a m. kir. posta 
központi anyagraktárába szolgáltassák be.

A budapesti hálózat előfizetői, mivel díjta
lanul szintén csak a „Budapest és környékén 
lévő távbeszélő hálózatok“ névsorát kapják 
meg, a vidéki névsor-füzeteket — füzetenként 
1 pengő 10 fillérért — a következő hivataloknál 
szerezhetik meg:

Távbeszélő díjbeszedő hivatal, VI., Nagymező-u.
54/56. sz.

L S Z . I., Dísz-tér 16. sz.
13. sz. I., Pauler-utca 3. sz.

15. yZ. I., báró E ötvös-út 4. sz.
112. S Z . I., V ásárhelyi Pál-u. 4/6. sz.
114. S Z . I., K risztina-körút 12. sz.

2. S Z . II., Fő-utca 6. sz.
21. S Z . II., Bathyányi-u. 2. sz.

23. sz. II., M argit-körút 8. sz.
3. S Z . III., Tavasz-utca 4. sz.
4. S Z . IV., V árosház-utca 18. sz.
5. S Z . V., Szabadság-tér 12. sz.

51. S Z . V., Mária V aléria-u. 15/a. sz.
H 53. sz. Cj V., Vilmos császár-út 16. sz.
m 56. sz. oá VI., Váci-út 39. sz.

61. sz. > VI., K irály-utca 54. sz.
PU 62. sz. VI., T eréz-körút 45. sz.
< 64. sz. 43 VI., Izabella-utca 55—57. sz.
Q 72. sz. cö VII , Keleti pu. Thököly-út 1. sz.

73. sz. -*-* VII., K lauzál-tér 5. sz.
m 75. sz. o VII., A ngol-utca 26. sz.

8. sz. VIII., Rökk Szilárd-u. 2. sz.
82. sz. V III, H arm inckettesek-torc 5. sz.

9. sz. IX., Ferenc-körút 39. sz.
90. sz. IX., Gönczy Pál-utca 2. sz.
92. sz. IX., Soroksári-út 46—48. sz.
95. sz. IX., M arkusovszky-út 6. sz.

(Ferencvárosi ou.)
99. sz. IX., Üllői-út. M ária Valéria lakótel

80. ép.
10. sz. X., Füzér-utca 5. sz.

102. sz. X., O rczy-út 45. sz.

A lbertfalva postahivatal, E rzsébet királyné-út 29. sz. 
B udafok 1. sz. postahivatal, V áro sh áz té r.
K ispest 1. sz. postahivatal, Tem plom -tér 16. sz. 
Pestszenterzsébet 1. sz. postah ivatal, Nagy Gy. Ist- 

ván-u. és Zilah-u. sarok.
Pestújhely  postahivatal, gróf A ndrássy Cyula-u. 31. 
R ákospalota 1. sz. postahivatal, H orthy Miklós-u. 68. 
Ü jp est 1. sz. postahivatal, Ü jpest, István-út 16. sz.

Budapest, 1934. évi június hó 4-én.

A távbeszélő névsorok árusításának újból való 
szabályozása.

117.038/5.
A távbeszélő névsorok újból való kiadásá

val kapcsolatban azok árusítását s a névsorok 
árának elszámolását a következőkép szabályo
zom: 1

Budapesten s a budapesti hálózatba bevont 
környékbeli városokban és községekben a táv
beszélő névsoroknak árusításával a következő 
hivatalokat bízom meg:

Távbeszélő díjbeszedő hivatal, VI., Nagymező-u.
54/56. sz.

L S Z . I., Dísz-tér 16. sz.
13. ISZ. I., Pauler-utca 3. sz.

15. 5Z . I., báró Eötvös-út 4. sz.
112. S Z . I., Vásárhelyi Pál-u. 4/6. sz.
114. S Z . I., Krisztina-körút 12. sz.

2. sz. II., Fő-utca 6. sz.
21. sz. II., Bathyányi-u. 2. sz.

23. sz. II., M argit-körút 8. sz.
3. sz. III., Tavasz-utca 4. sz.
4. sz. IV., Városház-utca 18. sz.
5. sz. V., Szabadság-tér 12. sz.

51. sz. ' 1 V., Mária Valéria-u. 15/a. sz.
53. sz. -4—j V., Vilmos császár-út 16. sz.
56. sz. oá VI., Váci-út 39. sz.
61. sz. > VI., Király-utca 54. sz.

! 62. sz. ■- VI., Teréz-körút 45. sz.
64. sz. 4 3 VI., Izabella-utca 55—57. sz.
72. sz oá VII., Keleti pu. Thököly-út 1. sz.
73. sz. Ű5 VII., Klauzál-tér 5. sz.
75. sz. o VII., Angol-utca 26. sz.

8. sz. a. VIII., Rökk Szilárd-u. 2. sz.
82. sz. VIII., H arm inckettesek-tere 5. sz.

9. sz. IX., Ferenc-körút 39. sz.
90. sz. IX., Gönczy Pál-utca 2. sz.
62. sz. IX., Soroksári-út 46—48. sz.
95. sz. IX., M arkusovszky-út 6. sz. 

(Ferencvárosi pu.)
99. sz. IX., Üllőá-út. M ária Valéria lakótelep 

80. ép.
10. sz. X., Füzér-utca 5. sz.

102. sz. X., Orczy-út 45. sz.

Albertfalva postahivatal, Erzsébet királyné-út 29. sz. 
Budafok 1. sz. postahivatal, V árosház-tér 
Kispest 1. sz. postahivatal, Tem plom -tér 16. sz. 
Pestszenterzsébet 1. sz. postahivatal, N agy Gy. Ist- 

ván-u. és Zilah-u. sarok.
Pestújhely postahivatal, gróf A ndrássy Gyula-u. 31. 
Rákospalota 1. sz. postahivatal, H orthy  Miklós-u. 68. 
Ü jpest 1. sz. postahivatal, Ü jpest, István-út 16. sz.

Az árusító hivataloknak az eladott távbe
szélő névsorok árát ezentúl a pénztárszámadás 
bevételi tételeinek 27. rovatán kell elszámolni.
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A többi postahivatal a közönség névsor- 
megrendelését közvetíti. Ez a következőkép 
történik:

A kívánt névsor-füzetekért a szétosztásá
ról kiadandó rendeletben megállapítandó vétel
árat előzetesen be kell szedni s az összeget a 
pénztárszámadás bevételi tételeinek 27. rova
tán elszámolni. Azután a kívánt névsorokat a
m. kir. posta központi anyagraktáránál bizony
lat és ellenbizonylattal kell megrendelni.

A névsorokért befolyt összegek elszámolá
sához a pénztárszámadás bevételi 27. rovatának 
két részre osztásával, a felső rovatban a buda
pesti névsor, az alsó rovatban pedig a vidéki 
névsorok eladásából befolyó összegek számo- 
landók el. Ugyanott számolandó el bevételben 
az előfizetőknek esetleg a korábbi névsor visz- 
szaadása nélkül, de az új névsor árának besze
dése mellett kiadott névsorok ára is.

A jelzett címeken beszedett összegek elszá
molásának ellenőrzése a központi számvevőség
nél történik.

A névsorokat árusító budapesti és kör
nyékbeli hivataloknak a névsorokról havonta 
mérleget kell vezetni. A mérleg megterhelést
oldalának tételei:
Maradvány:

. . . .db budapesti névsor .. á . . . .P   P

. . . .db  vidéki névsor . . . .  á . . . . P   P
Ellátmány a központi anyagraktártól:

. . . .db budapesti névsor .. á . . . . P   P
__ db vidéki névsor . . . .  a ---P ..........P

összesen:, .........P

A felmentési oldal tételei:
1. Díjtalanul kiadott budapesti

névsorok . . . .db száma á . . . . P  ......... P
2. Készpénzért eladott:

. .db budapesti névsor ára á . . . . P  .........P
3. Készpénzért eladott vidéki

névsorok ára .............db a . . . . P  .........P
4. A központi anyagraktárba

beszolgáltatott:
. . . . db  bpesti régi névsor á 5 P .........P

5 Maradvány:
a következő hóra:

a) . . . .db  bpesti névsor á . . . . P  ........ F
b) db vidéki névsor .. á . . . . P  ........ P

P

A mérleg megterhelési oldalának „Ellát
mány“ című tételét a központi anyagraktártól 
kapott ellenbizonylattal, a felmentési oldal „be-, 
szolgálta tás“ c. tételét pedig a kapott bizonyla t 
tál kell okmányolni.

A névsor-szétosztás' első hónapjában • a 
megterhelési oldal maradvány című tétele üres.

Egyébként a budapesti névsor kicserélésé
vel kapcsolatos további teendőkre az árusítás
sal és kicseréléssel megbízott hivatalok a név
sor szétosztása alkalmával kapnak részletes uta
sítást.

A postaigazgatóságok a részükre kiadandó 
1934. évi saját kerületi névsor szétosztásáról — 

. annak megtörténte után — szintén számoljanak 
le.

Ami a legutóbbi 1932. évi október havi ki
adású budapesti és 1932. évi december havi ki- 

) adású vidéki névsorok számadásának lezárását 
illeti, utasítom az árusítással megbízott érde
kelt hivatalokat, valamint az igazgatóságokat 
is, hogy az új névsorok beérkezte után a kész
letükben lévő korábbi névsorokat bizonylatpár 
kiséretében a központi anyagraktárba szolgál
tassák be, számadásukat zárják le s a központi 
anyagraktártól visszaérkező bizonylatot szám
adásukhoz csatolva, leszámolásukat a m. kir. 
posta személyzete jóléti alapítványának hirdető 
irodája címére haladéktalanul, de legkésőbb f. 
évi június 18-ig küldjék meg.

Budapest, 1934. évi június hó 4-én.

A „Távközlés Nemzetközi Egyezménye, a Táv
író Szolgálati Szabályzat, a Távbeszélő Szolgá
lati Szabályzat s a Rádióközlés Általános és 
Pótszabályzata (Madrid, 1932.)“ kiadása és 

megrendelése.
114.030/5.

A Madridban 1932. évi december hó 9-én, 
illetőleg december hó 10-én kelt és 1934. évi 
január hó 1-én életbelépett „Távközlés Nemzet
közi Egyezménv“-ét és az ehhez tartozó „Táv
író Szolgálati Szabályzat“-át, Távbeszélő Szol
gálati Szabályzat“-át s „Rádióközlés Általános 
és Pótszabályzat“-át eredeti francia szöveggel 
és hivatalos magyar fordítással könyvalakban 
kiadtam.

E segédkönyvek szétosztása iránt külön in
tézkedem.

Postaalkalmazottak és magánosok a kiadösszesen:



168 25. szám-

ványokat a m. kir. posta tudakozó irodájánál 
(Külföldi hírlaposztály, Budapesti IV., Város
ház-utca 18.) vehetik, illetve rendelhetik meg. 
A könyvek ára a következő:

Távközlés Nemzetközi Egyezménye (B. 3.) 1 P. 
Távíró Szolgálati Szabályzat (B. 4.) 5.50 P. 
Távbeszélő Szolgálati Szabályzat (C. 3.) 1.60 P. 
Rádióközlés Általános és Pótszabályzata (D. 3.) 
5.50 P.

Ezekbe az összegekbe a 20% kezelési költ
ség, a 3% forgalmi adó, valamint a csomagolási 
költség már bele van számítva.

A megrendelt könyvek árát portóköteles 
postautalványon kell megküldeni a m. kir. posta, 
tudakozó irodájának.

Megemlítem, hogy a vonatkozó új szabá
lyok a P. R. T. 1933. évi 13. és 51. számaiban, 
illetőleg a Budapesti Közlöny 1933. évi 74. és 
291. számaiban megjelent 77.924/5., illetőleg 
107.475/5. számú rendeletekkel külön is közzé- 
tétettek.

Budapest, 1934. évi június hó 5-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

117.381/2.
A Detroitban megjelenő „Magyar Bányász

lap“ című sajtóterméktől a postai szállítás jo
gát megvontam.

A-postahivatalok ezt a hetilapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi június hó 4-én.

II.
117.382/2.

A Clevelandban megjelenő „Üj Előre“ 
című lap által kiadott „Üj Előre Naptár 1934.“ 
című sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a naptárt a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi június hó 4-én.

III.
117.383/2.

A Nordböhmische Druck- und Verlagan
stalt Gärtner & Co. kiadásában Bodenbachban

megjelent, Emil Franzei: „Der Bürgerkrieg in 
Österreich“ című sajtóterméktől a postai szállí
tás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi június hó 4-én.

Üj postahivatal megnyitása.
117.254/3.

Pécs szab. kir. városban Siklósi-utca 7. szám 
alatt nyilvános távbeszélő-állomással felszerelt 
új postahivatal lépett életbe.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 5512.
Ehhezképest a Postahivatalok és Postaügy

nökségek Névsora című segédkönyvben a 77. 
oldalon Pécs 7 után felveendő: „5512, 1015, —, 
Pécs 8., Baranya, Pécs, Üjdombóvár Hl Ml ' 
Magyarbóly“, a 143. oldalon pedig 5512. szám 
mellé beírandó: Pécs 8.

Budapest, 1934. évi június hó 4-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.
117.875/3.

A XVI. Nemzetközi Mezőgazdasági Kon
gresszus tanácskozásainak színhelyén, a Ma
gyar Tudományos Akadémia épületében (Bu
dapest, V., Akadémia-utca 2.) folyó évi június 
hó 11-étől 18-ig terjedő idő alatt naponta 8—19 
óráig tartó szolgálattal alkalmi postahivatal fog 
működni.

Az alkalmi postahivatal működési köre 
bárhová szóló közönséges és ajánlott levélpos
tai küldemények és táviratok, belföldre szóló 
postautalványok és értéklevelek felvételére, ta
karékbetétek és csekk-befizetések elfogadására, 
helyi és helyközi távbeszélgetések lebonyolítá
sára., valamint postai és pénzügyi bélyegek és 
értékcikkek árusítására terjed ki.

Budapest, 1934. évi június hó 6-án.

Elveszett kiadói személyazonossági igazolvány. 
117.448/1.

Reizinger Ferencné, szül. Berta Erzsébet 
postakiadó kiadói személyazonossági igazolvá
nyát elvesztette.
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Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1934. évi június hó 5-én.

Személyzetiek.
I.

117.035/1.
A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. 

évi április havában előfordult változások. (A 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik.)

Áthelyeztettek: Mózer Miklós dr. segédtit
kár 57 Sopronból Budapestre; Kovács István dr. 
hivatali igazgató 6 Szolnokról Budapestre; Nagy 
Ignác Árpád főfelügyelő 97 Tatáról Budapestre; 
Brenner Jenő I. o. tiszt 148 Miskolcról Jászbe
rénybe; Puskás János II. o. tiszt 88 Szolnokról 
Jászberénybe; Szendrői György segédellenőr 
160 Üjdombóvérról Dombóvárra; özv. Csabke 
Béláné segédellenőrnő 582 Dombóvárról Pécsre; 
Tóth János segédtiszt 300 Újpestről Buda
pestre; Füzesi Jenő II. o. altiszt 2025 Pécsről 
Dunaföldvárra; Kis Imre esztergomi, II. o. al
tiszt 2240 Esztergomból Budapestre; Tunyogi 
József II. o. altiszt 2350 Budapestről Salgótar
jánba; Balogh István szombathelyi, II. o. altiszt 
3065 Üjdombóvárról Nagykanizsára; Kovács 
Antal vámoscsaládi, II. o. altiszt 3127 Mosonból 
Magyaróvárra; Horváth József nagykanizsai,
II. o. altiszt 3150 Üjdombóvárról Pécsre; Roll 
Ágoston II. o. altiszt 3207 Magyaróvárról Mo- 
sonba; Arnold József gépkocsivezető 91 Keszt
helyről Budapestre; Bognár János II. o. vonal
felvigyázó 273 Letenyéről Nagykanizsára; Já
vor Pál II. o. vonalfelvigyázó 293 Bércéiről Dré- 
gelvpalánkra.

Nyugdíjaztattak: Zsögön Béla dr. főigaz
gató 7, Pirigyi Albert igazgató 11, Molnár Ká
roly c. igazgató (p. hiv. igazg. 16), Pöttschacher 
Viktor főfelügyelő 67, Body Károly felügyelő 
120, Ritzl Bálint 93, Sárosi János 96, Kovács 
Alajos 158 és Szőke Mátyás 236 ellenőrök, Ko
vács József segédtiszt 48, Dobokay Mária ellen
őrnő 35, Eitler Emilia segédellenőrnő 540, özv. 
Jasper Antalné 383, Farkas Ferencné 426 és Dé- 
kány Zoltánné 629 segédtisztnők, Trencsényi 
Mária 172 és Fekete Erzsébet 318 kezelőnők, 
Pásztori János 15, Kusztor Sándor 23, Lendvay 
András 113, Fischi István 114 és Lendvay Jó
zsef gogánfai 161 II. o. szakaltisztek, Bucsinszky

Nándor 235, Lovrity Imre 355, Szobota Nándor 
656, Csikós Dániel 691, Csiba Titusz 1062 és 
Bereczki József 1214 I. o. altisztek, Gonda Gás
pár 371 és Jánó Sándor 726 II. o. altisztek, Sif
ter István II. o. vonalmester 31, Nagy József
II. o. garagemester 67.

Végkielégíttetett: Szennyesi Sándor II. o. 
altiszt 2130.

Meghaltak: Lőrincz László II. o. tiszt 245, 
Fuss Györgyi ellenőrnő 54, Kiss János székes
fehérvári 59, Viskovics Ferenc 1331 és Bajnóczi 
János 1469 I. o. altisztek, Mészáros Ferenc 549, 
Nyilas Lajos 664 és Farkas István 739 II. o. al
tisztek.

Véglegesítettek: Balázs Béla számtiszt 20 
és Bohrandt Zoltán számtiszt 21 rangsorszám
mal.

Egyéb változások: Szabó István főtiszt 305 
helyett Szabó István dr., Apor János I. o. tiszt 
267 helyett Apor János dr., Szalay János II. o. 
tiszt 67 helyett Szalay János dr., Szilágyi László
II. o. tiszt 246 helyett Szilágyi László dr., Holits 
Katalin segédellenőrnő 559 helyett Farkas Fe
rencné, Steiner Hugóné segédtisztnő 90 helyett 
Szebényi Hugóné, Schillinger Mária kezelőnő 
431 helyett Lakatos Andrásné, Schröpfenéder 
Istvánná kezelőnő 464 helyett Szálkái Istvánná, 
Szakmári László II. o. szakmester 201 helyett 
Szatmári László.

Névváltoztatások. A belügyminiszter úr a 
következő alkalmazottaknak engedélyezte új, 
magyarhangzású név felvételét: Bánhegyi (Bin
der) Károly 22 főfelügyelőnek, Gergely (Var- 
nusz) Ágoston 70, Pálhegyi (Pieler) Rezső 143, 
Karádi (Kúrák) Imre 208 és Petry (Petrich) 
Ödön 249 felügyelőknek, Szamosi (Steinbeisz) 
Géza 71, Őri (Unger) József 131, Gyulafia 
(Brunecker) Géza 153 és Szentirmai (Spitz) Fe
renc 315 főtiszteknek, Petőfalvi (Pöttschacher 
Viktor 59, JCismarjay (Kempf) György 73 és 
Sátori (Schadler) Rezső 149 I. o. tiszteknek, 
Bálványos (Götz) Rezső 25 II. o. tisztnek, Ha- 
rasztos (Haberland) Tibor 38 gyakornoknak, 
Kölesdi (Lagler) Béla 75 főellenőrnek, Várnai 
(Volk) János 6 ellenőrnek, Petényi (Petruska) 
Albert 311 és Hernádi (Herneczki) János 388 
segédellenőröknek, Maróti (Maletits) Gáspár 
204 és Bodzái (Bechó) Győző 382 segédtisztek
nek, Szentkúti (Melcher) Erzsébet 140 segéd- 
ellenőrnőnek, Szőnyi (Szimmeiszter) Józsa 142 
kezelőnőnek, Vízvári (Wágner) Nándor 16 műsz. 
ellenőrnek, Polányi (Pittner) Béla 14 és Sárosi
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(Staudt) Gyula 79 műsz. segédtiszteknek, Bor
széki (Blaskó) József 14 I. o. szakaltisztnek, 
Titkos (Tukovics) István 264, Füzesi (Fajkusz 
János 480, Csengődi (Hoffmann) Gyula 528, 
Forró (Fritz) Mihály 532, Majorosi (Majer) Jó
zsef 545, Szemző (Szakasits) Ignác 765, Gombás 
(Gaudényi) József 839, Sziklai (Seffer) Miklós 
863, Magyari (Meliák) István 1030 és Óvári (Or- 
liczek) Antal 1124 I. o. altiszteknek, Méhész 
(Murár) József 10, Bajor (Bayer) Márton 552, 
Utasi (Szauf) Lajos 954, Füzesi (Filipszki) Pál 
1159, Várkonyi (Reczetár) Sándor 1184, Tihanyi 
(Tevez) László 1342, Budavári (Czeisz) Antal 
1354, Füzesi (Filipszki) György 1447, Rékai (Ru- 
szinkó) Ferenc 1590., Várfoki (Wagner) János 
1668, Gyarmati (Grósz) András 1825, Kapos
vári (Kúrán) József 1993, Rátkai (Rábóczki) 
József 2074, Bodrogi (Ividics) István 2215, Kő
vári (Gaebele) Frigyes 2366, Rózsahegyi (Rom- 
sits) Vencel 2567, Varsányi (Wolfbeisz) Nán
dor 2916, Kővári (Meizl) Ferenc 2935, Ivánfi 
(Ivankovics) József 3036, Halmai (Hagen) Sán
dor 3146, Menyházai (Mitusinka) József 3191 és 
Zoltán (Zetkó) István 3192 II. o. altiszteknek, 
Csopaki (Cseperkál) István 57 gépkocsivezető
nek, Tihanyi (Trachtulecz) Rezső 194 II. o. szak

mesternek, Dunai (Dutka) Béla 27 II. ó. cso
portvezetőnek, Veszprémi (Vukics) István 75
II. o. vonalfelvigyázónak, Nándor (Neubrandt) 
Ambrus 123 II. o. csoportvezetőnek, Kővári 
(Krasznyik) József 189 II. o. vonalfelvigyázó
nak, Bogdányi (Czeppeczauer) Ferenc 233 
kocsikezelőnek.

Budapest, 1934. évi június hó 2-án.

II.
116.006/3.

Felmentetett: Szent-Királlyi Károlyné ér- 
sekesanádi postamesternő.

Meghalt: Gaál Károlyné sz. Kulcsár Ida 
taktaszadai postamesternő.

Lemondtak: Bató Antalné gyüdi, dementis 
Béláné lőrinci és Hajnos Mária budapesti (100. 
sz. postahivatal) postamesternők.

Névváltozás: Fényeslitkén Bukszár Ferenc
né helyett Szerdahelyi Ferencné; Herénynél 
Schuller Gézáné helyett özv. Schuller Gézáné; 
Mádon Wehofsits Béláné helyett Villányi Bé
láné; Párin Lehr Marianna helyett Gutheil Já- 
nosné; Seregélyesen özv. Türk Istvánné sz. 
Gazsi Borbála helyett Szőts Aladárné.

Budapest, 1934. évi június hó 6-án.

K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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C l Juhász Ferencné szül. kiadó Zebegény Nagymaros Több mint 6 hónap óta
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Forgáts Magdolna 1909. nem vállalt alkalmazást.
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Mikus Ferencné kiadó Pribócz
1908. Tápiósáp Lábatlani postam es

terré neveztetett ki.
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T 3
Wágner Julia kiadó Pestszenterzsébet

1909. Pestszenterzsébet Több mint 6 hónap óta 
n m vállalt alkalmazást
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- Q

Karácsony Emília kiadó Erdőbénye
1902. Erdőbénye Erdőbénye! postames

terré neveztetett ki
Q

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TAR A
A MAGYAR KIR. fljfcik POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M A G Y A R  K I R Á L Y I  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1934. JUNIUS 15. 20. szám.

T 4 K T A L O M

A  postai levelezőlapok árusításának ellenőrzése. 
Változások a Légipostái Díjszabásban. 
Kiscsomagforgalom felvétele Üjzélanddal. 
Értékcikkek kellő időben való megrendelése. 
Változások a Távbcszélőiizleti Szabályzatban. 
Üjdiósgyőr távbeszélő központnak az egységes mis

kolci távbeszélő hálózatba való bevonása.
Táviratokra vonatkozó díjnyugta utólagos kiállítása. 
Lefoglalandó sajtótermékek.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
A hivatalos levelezés átalányozására jogosult szervek 

névjegyzékének kiegészítése.
Postaügynöksóg ellenőrző hivatalának megváltozta

tása.
Időszaki postahivatalok megnyitása 
Postaügynökségnek postahivatallá való alakítása. 
Forgalomköri változások.
Betöltendő állás.

A postai levelezőlapok árusításának ellenőrzése. 
118.230/4.

Tudomásomra jutott, hogy egyes postai 
magánértékcikkárusok a posta által kibocsátott 
levelezőlapok helyett magánipar által előállított 
levelezőlapokat kínálnak a közönségnek és 
ezeknél a levelezőlapoknál előállítási költség 
címén darabonként újból szedik a nemrég 
megszüntetett egy filléres felárat.

A postahivatalok figyelmeztessék az oda 
beosztott postai magánértékcikkárusokat, hogy 
az árusítási engedély értelmében a postai ér
tékcikkekből, tehát a levelezőlapokból is a for
galom áital indokolt készletet mindig kötelesek 
készletben tartani. E tekintetben tehát a magán
értékcikkárusokat ellenőrizzék és ha azt tapasz
talnák, hogy ismételt figyelmeztetés után vala
mely magánértékcikkárus á posta által kibocsá
tott levelezőlapokból nem tart megfelelő kész
letet és e helyett egy fillérrel drágábban a 
magánipar által előállított levelezőlapokat 
árusítja, az előttes igazgatóságukhoz tegyenek 
haladéktalanul javaslatot az értékcikkárusítási 
engedély visszavonása iránt.

Budapest, 1934. évi június hó 12-én.

Változások a Légipostái Díjszabásban.
I.

• 117.660/4.
A hivatalok a Légipostái Díjszabásban a 

következő változásokat vezessék keresztül:

12. o. Kenya és Uganda, az a) pontnál az 
első hasábban Port Bell helyett írják: Entebbe. 
A b) pontnál (Mombassa) a 3. hasábban a légi
postái pótdíj 1.25 helyett 1.50 pengő.

16. o. Tanganyika-terület, a c) Tanga és 
Dar-es-Salaam helyiségekbe szóló légipostái 
küldemények légipostái pótdíja a 3. hasábban
1.25 helyett 1.50 pengő.

17. o. Zanzibár, a 3. hasábban a légipostái 
pótdíj 1.25 helyett 1.50 pengő.

33. o. Nagyibritannia, a 6. hasábban a Térj. 
jelzést töröljék.

Budapest, 1934. évi június hó 6-án.

II.
116.473/4.

Folyó hó 18-tól kezdve a légipostái külde
mények pótdíjában az alábbi változások lép
nek életbe: .

Algirba, Marokkóba és Tuniszba szóló légi
küldemények pótdíja levelekért 10 g-ként, le
velezőlapokért darabonként 45 fillér; egyéb le
vélpostai küldeményekért 10 g-ként 25 fillér.

Szenegálba szóló légiküldemények pótdíja 
levelekért 10 g-ként, levelezőlapokért darabon
ként 1 pengő, egyéb levélpostai küldeményekért 
10 g-ként 40 fillér.

Francia Indokínába az új légipostái pótdíj 
levelekért 5 g-ként, levelezőlapokért darabon
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ként 65 fillér; egyéb levélpostai küldeményekért 
5 g-ként 20 fillér.

A Marseille-Délamerikai légijárattal továb
bított nyomtatvány, üzleti papír, áruminta és 
egybecsomagolt küldemények (b. pont) új pót
díja:

1. Brazíliába 25 g-ként 2 P 66 fillér,
2. Argentína, Bolivia, Chile, Paraguay, Peru 

és Uruguay-ba 25 g-ként 3 P 04 fillér.
(F. hó 18-tól kezdve tehát a Marseille-Dél- 

amerika légijárattal továbbított küldeményekért 
ugyanazokat a pótdíjakat kell szedni, mint a 
Stuttgart-Délamerikai járattal továbbított kül
deményekért.)

A hivatalok vezessék keresztül a fenti díj
változásokat a Légipostái Díjszabásban.

Budapest, 1934. évi június hó 11-én.

Kiscsomagforgalom felvétele Üjzélanddal.
118.316/4.

Folyó évi július hó 1-től kezdve kiscsoma- 
gok Üjzélandba is küldhetők.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Kivonatos 
Posta-, Távíró-, Távbeszélő- és Rádió-Díjsza
bás 23. oldalán lévő táblázatban, melynek har
madik hasábjában „l“-et írjanak.

Budapest, 1934. évi június hó 11-én.

Értékcikkek kellő időben való megrendelése.
117.611/3.

A P. R. T. 1933. évi 10. számában közzétett 
74.299. számú rendeletemmel felhívtam a posta- 
hivatalokat, hogy bélyeg- és értékes nyomtat
ványszükségletüket az értékcikkraktárnál min
den hónap 20-áig rendeljék meg.

Az értékcikkraktár jelentéséből azonban 
azt látom, hogy a hivatalok egyrésze e rendel
kezésemet figyelmen kívül hagyja és értékcikk- 
készlete kiegészítéséről pótrendelések útján 
gondoskodik.

Vannak olyan hivatalok, amelyek a rendes 
időben egyáltalán nem, vagy csak egészen 
csekély mennyiségű értékcikket rendelnek és 
szükségletüket egészben, vagy nagyrészben pót
rendelésekkel szerzik be.

Nyomatékosan figyelmeztetem a hivatalo
kat, hogy az értékcikkek megrendelésére vo
natkozó, előlhivatkozott rendeletemben foglal

takat tartsák be, pótrendelést pedig csak tény
leg elkerülhetetlen szükség esetén tegyenek s a 
pótrendelés szükségességét annak megtételekor 
indokolják.

Az indokolatlanul pótrendeléseket tevő hi
vatalokról az értékcikkraktár minden hónapban 
küldjön kimutatást az illetékes igazgatóságnak, 
ez pedig a hibásnak talált hivatalok ellen jár
jon el.

Budapest, 1934. évi június hó 9-én.

Változások a Távbeszélőüzleti Szabályzatban.
113.991/5.

Az áthelyezési díj részletben való fizetése 
esetén késedelmi kamatot ezentúl nem kell fel
számítani.

A leszerelt távbeszélő állomás hívószámát 
jövőben csak 3 hónapig kell fenntartani. Ha a 
leszerelt állomás volt előfizetője beleegyezik, a 
hívószám más előfizető részére 3 hónapon belül 
is felhasználható.

A magánhasználatú és közérdekű táv
beszélő és villamos jelzőberendezések minden 
év január hó 1-én esedékes évi díjaira az igaz
gatóságok a költségvetési év végéig, tehát leg
feljebb 6 havi részletfizetést engedélyezhetnek, 
ha az engedélyes kötelezi magát arra, hogy a 
hátralévő részletek után a Távbeszélő Díjszabás
V. D. 3. Táblázata szerinti késedelmi kamatot 
megfizeti.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletét 
a Tbüsz. 18., 26. és 66. §-ainál.

Budapest, 1934. évi június hó 6-án.

Üjdiósgyőr távbeszélő központnak az egységes 
miskolci távbeszélő hálózatba való bevonása.

117.845/5.
A P. R. T. 1934. évi 21. számában megjelent 

102.298/5. számú rendeletem kapcsán értesítem a 
hivatalokat, hogy a folyó évi június hó 1-én 
megnyitott Üjdiósgyőr távbeszélő központot 
bevontam a miskolci egységes távbeszélő háló
zatba, ennélfogva a megnyitás napjától a ne
vezett központból kiinduló, valamint az oda 
szóló távolsági beszélgetéseket úgy kell díjazni, 
mint a Miskolceal, illetőleg Miskolcról kezde
ményezett távolsági beszélgetéseket. •

Budapest, 1934. évi június hó 6-án.
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Táviratokra vonatkozó dijnyugta utólagos 
kiállítása.
114.855/5.

A T. U. Sz. 28. §l-ának 4. pontjában foglalt 
azt a rendelkezést, mely szerint az állami, szol
gálati és magántáviratokról díjnyugtát utólag 
kiállítani nem lehet, az 1934. évi július hó 1-vel 
hatályon kívül helyezem, ennélfogva ettől a 
naptól kezdődően, kellő igazolás után, a hiva
talok utólag is adhatnak a táviratokról díj- 
nyugtát.

Az utólag kiállított díjnyugta díja ugyan
annyi, mint a feladás alkalmával kiállított díj
nyugtáé.

Ezt a rendeletemet a postahivatalok a T. 
Ü. Sz. fentemlített §. 1. és 4. pontjánál jegyez
zék elő.

Budapest, 1934. évi június hó 12-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

118.545/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1934. évi június hó 11-én kelt B. 
7.501/1934/2. számú végzésével az „Ellenzéki 
sütőmunkás“ című lap 1934. évi június hó 11. 
napján megjelent I. évf. 1. számának lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1934. évi június hó 12-én.

IT.

118.716/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1934. évi június hó 9-én kelt B. I. 
7.367/1934/2. számú végzésével „A gépírónő“ 
című „Wien 1933. Magánkiadás“ jelzésű könyv 
bárhol található összes példányainak lefoglalá
sát rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi június hó 13-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

118.627/2.
A Párisban megjelenő „Monde“ című idő

szaki sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi június hó 12-én.

II.
118.628/2.

A Prágában megjelenő „Aufruf“ című idő
szaki sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a lapot a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi június hó 12-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének kiegészítése.

I.
117.326/4.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 
évi kiadású Postaüzleti Szabályzat még érvény
ben levő 1. függelékének (A Díjátalányozásban 
résztvevő szervek jegyzéke) XXI. csoportja 
(Vármegyei törvényhatóságok) végére írják: 
„Továbbá Erzsébet Közkórház Nyíregyháza 
(Szabolcs és Ung vármegye)“.

Budapest, 1934. évi június hó 12-én.

II.
117.324/4.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 
évi kiadású Postaüzleti Szabályzat még érvény
ben lévő 1. függelékének (A díjátalányozásban 
résztvevő szervek jegyzéke) XXI. csoportja 
(Vármegyei törvényhatóságok) végén a pont 
helyébe tegyenek vesszőt s utána írják: „Cson- 
grád vármegye közkórháza“.

Budapest, 1934. évi június hó 12-én.



174 26. szám

Postaügynökség ellenőrző hivatalának meg- j 
változtatása.

117.547/3.
Bénye postaügynökség ellenőrző hivatala 

ezentúl Monor.
A hivatalok ezen változást a helységnév- 

tárban (130. 1.) és a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában (14. 1.) vezessék keresztül.

Budapest, 1934. évi június hó 7-én.

Időszaki postahivatalok megnyitása.
I.

117.577/3.
Mátrafüred időszaki postahivatal működé

sét ismét megkezdte.
Budapest, 1934. évi június hó 7-én.

II.
118.847/3.

Budapest Székesfőváros III. kerületéhez 
tartozó Margitszigeten a Palatinus Park Rt. ál
tal rendelkezésre bocsátott üzletházban folyó 
évi június hó 15-én a Budapest 62. sz. posta- 
hivatal kirendeltségeként minden évben VI.
15.—IX. 30-ig működő ,,L“ szolgálatú távbeszé
lővel egyesített időszaki postahivatal nyilik meg 
„Budapest—Margitsziget“ elnevezéssel.

A postahivatal működési köre bárhová 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, táviratok, értéklevelek, csomagok és 
belföldi postautalványok felvételére, posta
takarékpénztári közvetítő szolgálat ellátására 
helyi és helyközi távbeszélgetések lebonyolítá
sára, valamint postai és pénzügyi bélyegek és 
értékcikkek árusítására terjed ki.

A hivatal részére előírt zárlatok közvetíté
sét a budapesti helyi járatok látják el.

Ellenőrző száma: 25g, díjnégyszögszáma: 1, 
távbeszélő állomás hívószáma: 29-7-76.

Budapest, 1934. évi június hó 13-án.

Postaügynökségnek postahivatallá való 
alakítása.
117.902/3.

Tököl-Horthyliget postaügynökség Horthy- 
liget elnevezéssel, változatlan forgalmi körrel,

IV-ed osztályú postahivatallá alakíttatott át. A 
hivatal ellenőrző száma 366, szolgálati jellege L„

Ehhez képest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában a 45-ik lapon Hort után be
írandó „366, 15,1, Horthyliget, Pest-P.-S.-Kk., Bu
dapest a  tUk Ráckeve“ beírandó, a 102. lapon 
Tököl-Horthyliget összes adataival törlendő, a 
131. lapon 366 után pedig beírandó „Horthyli
get“. A helységnévtárban a 261. lapon Horthy- 
ligetnél „ESD (Tököl-Horthyliget) Eh. Tököl,
továbbá........pd.‘ jelzés törlendő, 4^ ^  pedig
beírandó. Az irányítási füzetben a 65. lapon 
Hort után beírandó „Horthyliget IV., Pest, Bp., 
VIII., Budapest—Ráckeve, 184, fl84.“, a 168. 
lapon pedig Tököl-Horthyliget összes adataival 
együtt törlendő.

Budapest, 1934. évi június hó 7-én.

Forgalomköri változások.
117.547/3.

Árpádszállás Ti Kecskemét (104. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Lakytelek.

Csillagcsárda (165. 1.) ezentúl u. p. és u. t. 
Érdliget.

Érdliget T* Érd (193. 1.) ezentúl @£3 L. 
u. t. Érd törlendő.

Kutyavár (338. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Érd
liget.

Nagyszéksós T» Szeged (397. 1.) ezentúl u. 
p. Bojárhalom u. t. Szeged Alsóközpont.

Selyemmajor (Szentterézmajor) T* Perkáta 
(475. 1.) ezentúl u. p. Perkáta.

Szentistvántelep O Pomáz (503. 1.) ezentúl 
0 L. u. t. Budakalász törlendő.

Vámoscsalád (561. 1.) ezentúl © £3  L.
Világoshegyi v. mh. T> Kecskemét (572. 1.) 

ezentúl u. p. és u. t. Koháry-szentlőrinc.

Budapest, 1934. évi június hó 7-én.

Betöltendő állás. i
Gyakorlott férfi kiadó 1934. VII. 1-től állást kaphat 

az újfehértói postahivatalnál.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.
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T A R T A L O M

A filléres csomagok házhoz kézbesítési díjának mér
séklése.

,,MÁV. Nyugellátási Postautalvány“-ok rendszeresí
tése.

Légipostaszállítás a zalaegerszegi repülőnap alkalmá
val.

A testnevelő és népgondozó szervek által postára 
adott expressz ajánlott levelek expresszdíjának hitelezése.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult szervek 
névjegyzékének helyesbítése.

Statisztikai adatgyűjtés a közönséges levélpostai kül
deményekről.

Budapest és környéke távbeszélő névsorának kiadása.
Változások a Távíró-Díjszabás-ban.

A filléres csomagok házhoz kézbesítési dijának 
mérséklése.

118.229/4.
A Posta Rendeletek Tára 1934. évi 22. szá

mában megjelent 114 863/4. sz. rendelettel ál
landósított filléres csomagok házhoz kézbesítési 
díját 1934. évi július hó 1-től kezdve 50%-sil 
mérséklem.

E szerint a filléres csomagok házhozkézbe- 
sítéséért jár:

1 kg. súlyig a) Budapesten 06 f., b) vidéken 
04 f„

1—10 kg. súlyig a) Budapesten 12 f., b) vi
déken 10 f.,

10—20 kg. súlyig a) Budapesten 16 f., b) vi
déken 12 f.

Ezt a változást a postahivatalok a Kivona
tos Posta-, Távíró-, Távbeszélő- és Rádió-Díj
szabás XXIX. B. 2. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi június hó 12-én.

„MÁV. Nyugellátási Postautalvány“-ok rend
szeresítése.
119.030/4.

Folyó évi július hó 1-től kezdve a MÁV 
nyugdíjasai, nyugbéresei stb. ellátási díjait az

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
A „Fehérvár“ ctmü politikai napilap megjelenésének 

és terjesztésének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Ellenőrző számok használatba vétele.
Változások az Irányítási Füzetben.
Üj postaügynökség megnyitása.
Forgalomköri változások.
Helyesbítés a Helységnévtárban.
Helyesbítés a Helységnévtárban és a postahivatalok 

és ügynökségek névsorában.
Közlemény a. Zirci Postás Erdei Ház igénybevételéről.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

erre a célra rendszeresített sárgaszínü „MÁV 
Nyugellátási Postautal vány“-nval közvetlenül 
posta útján fizetik ki.

Ezek az utalványok alakra és beosztásra a
m. kir. központi illetményhivatal által kibocsá
tott utalványoknak felelnek meg, azzal az. el
téréssel, hogy az „Értesítő Szelvényben a nyug
díjas nevét és lakcímét a feladásnál egyelőre 
nem jegyzik fel.

Az említett utalványokat a MÁV igazga
tóságának számfejtősége 20 darabonként jegy
zékbe foglalva és a szükséghez kénest össze
sítve, az esedékesség napját megelőző hónap 
15-től kezdve fokozatosan, de legkésőbb 25-ig 
a m. kir. posta tudakozó irodájánál összeg nél
kül adja fel.

A postahivatalok ezeket az utalványokat 
énp úgy kezelik, mint a m. kir. központi illet- 
ménvhivatal által kibocsátott utalványokat 
azzal az eltéréssel, hogy

1. azok a postamesteri hivatalok, amelyek 
értesítőként a címzett nvugdíjasnak az utal
vány értesítő szelvényét kézbesítik, arra kézbe
sítés előtt további rendelkezésig a címzett nevét 
és lakcímét feljegyzik.

2. Ezek az utalvánvok — ha azokon a cím
zett nyugdíjas közelebbi lakcíme (utca. ház- 
szám) fel van tüntetve — csak az eredetben
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megadott lakáscímen fizethetők ki, vagyis 
azokat lakásváltozás esetében az eredetitől el
térő címen kézbesíteni, illetőleg kifizetni még 
ugyanabban a helységbn történt iakásváltozta- 
tás esetében sem szabad. A nyugdíjas helység
változtatása esetében pedig azokat még belföl
dön sem szabad utánküldeni, kivéve ha eziránt 
a MÁV igazgatóságának számfejtősége az e 
célra rendszeresített sárgaszínű levelezőlapon 
utólag rendelkezik, mert a címzett nyugdíjas 
esetleges kívánságait csakis az említett szám- 
fejtőség útján érvényesítheti.

A MÁV igazgatóságának számfejtősége 
ugyancsak sárgaszínű levelezőlapon értesíti 
szükség esetében a rendeltetési postahivatalt 
arról is, hogy valamely utalványt a hivatal ne 
fizessen ki, hanem azt a m. kir. posta tudakozó 
irodájának azonnal küldje vissza. A postahiva
talok az említett számfejtőség rendelkezéseit 
haladéktalanul foganatosítani kötelesek.

A m. kir. posta tudakozó irodája a bármi 
okból ki nem fizethető és oda visszaküldött 
MÁV nyugellátási postautalványok összegét a 
MÁV igazgatóság 8132. sz. postatakarékpénztári 
csekkszámlája javára utalja át és a jóváírt 
összegek névszerinti jegyzékét esetenként a 
MÁV igazgatósága számfejtőségének küldje 
meg.

Budapest, 1934. évi június hó 20-án.

Légipostaszállítás a zalaegerszegi repülőnap 
alkalmával.
119.624/4.

A zalaegerszegi cserkészcsapatok folyó évi 
június hó 24-én Zalaegerszegen repülőnapot 
rendeznek. A repülőnappal kapcsolatban Zala
egerszeg és Budapest között alkalmi légii árat 
fog közlekedni. Az alkalmi légijárattal bárhová 
szóló közönséges leveleket és levelezőlapokat 
lehet továbbítani.

A küldeményeket Zalaegerszegen a kelet
bélyegzőn kívül külön alkalmi bélyegzővel is le
bélyegzik.

A küldemények teljes bérmentesítési díja 
alakul: a) a rendeltetési helynek (országnak) 
megfelelő rendes postai díjból és b) az alkalmi 
légiszállításért járó rendes pótdíjból, amely le
velezőlapokért darabonként, levelekért pedig 
20 g-ként 4 fillér.

A küldeményeket a feladáskor teljesen 
bérmentesíteni kell. A hiányosan bérmentesített

küldeményeket a hivatalok adják vissza a fel
adónak.

Ezzel a járattal továbbítandó leveleket és 
levelezőlapokat bármely postahivatalnál vagy 
levélszekrény útján lehet feladni és pedig oly 
időben, hogy azok Zalaegerszegre legkésőbb 
június 24-én d. u. 3 óráig megérkezzenek.

A küldeményekre a légipostái ragjegy mellé 
a következő megjegyzést kell írni: „Továbbí
tandó a Zalaegerszeg—Budapest légijárattal.“

Budapest, 1934. évi június hó 20-án.

A. testnevelő és népgondozó szervek által pos
tára adott expressz ajánlott levelek expressz- 

díjának hitelezése.

119.647/4.
A testnevelő és népgondozó szervek a fel

adni szándékolt, egyéni névre szóló expressz 
ajánlott leveleket — kivételesen — a levéldíj
átalányuk terhére el nem számolható és így fel
adáskor esedékes expresszdíjak hitelezése mel
lett is postára adhatják.

Ily esetben a hitelezett expresszdíjak el
számolása központilag történik.

Az expresszdíj hitelezése esetén az expressz 
ajánlott leveleket két példányban kiállítandó 
feladójgyzékkel kell postára adni, amelyben a 
feladó testnevelő, vagy népgondozó szerv és ál
lomás helye nevén, valamint a küldemény 
adatain kívül, a hitelezett expresszdíjakat is 
külön fel kell tüntetni.

A feladójegyzék egyik példányán ismeri el 
a felvevő postahivatal az abba felvett expressz 
ajánlott levelek átvételét. A másik példányt a 
felvevő postahivatal a felvétel után a legelső 
indítással közvetlenül a „M. kir. postavezérigaz
gatóság 4. ügyosztálya — Budapest 114.“ címére 
szóló borítékban jelentés nélkül, postaszolgálati 
ajánlott levélben továbbítja.

Budapest, 1934. évi június hó 19-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének helyesbítése.

118.690/4.
Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 

évi kiadású Postaüzleti Szabályzat még érvény
ben lévő 1. függelékének (A díjátalányozásban 
résztvevő szervek jegyzéke) VI. csoportjában 
(M. kir. belügyminisztérium) a számnélküliek
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Útirányok:
I. via Empiradio

II. „ Transradio
III. „ Eastern
IV. „ Commercial
V. ,. Western Union

VI. „ Imperial
VII. „ Italcable

VIII. „ Dat
ix .  „ Pq

Rendeltetési ország

Meg nem
Alkalmazható Szódíj engedett

útirány különleges

táviratok

P

I, II, III, VI 4.56
} =  D* =

I, 11, III, VI 4.92 /  =  FS =

I, II, III, VI 4.92 )

I, III, VI 3.50

I, 11, III, VI 3.50

IV, V, VII, 
VIII, IX | 4.45 =  D** =

1 =  MP =
I, II, III, VI 3.74 =  Ouvert =

IV, V, VII,
VIII, IX | 4.69

I, II, III, VI 4.21

I, II, III, VI 4.92

I, II, III, VI 4.68 =  MP =

•oxi0>Sio
s

Cook- vagy Hervey-szigetek:
1. Rarotonga1) .............................................

2. Aitutaki, Atiu, Mangaia, Mauke1) ----

3. Niue1)2) ...............................................

Fanning-sziget

Fidzsi-szigetek (lies Fidji):
1. Suva3) ...........................................

2. Többi sziget3) ..........................................

Gilbert- és Ellice-szigetek (lies de Gil 
bért et Ellice):
ll. Ocean Island1) ...........................................

2. Tarawa Island, Beru1) ............................

3. Butaritari1) ...............................................

* =  D =  távirat via Eastern külhető.
** =  D =  távirat Suva-ba küldhető.
1) Az I., II., HI., VI. útirányokat „—Suva Radio“ útirány jelzéssel kell kiegészíteni.
2) Niue hivatalhoz más nyelven mint közértelmű angol vagy maori nyelven szerkesztett táv

irat csak a feladó felelősségére küldhető. , , .
3) A IV, V, VII, VIII, IX útirányokat „—Vancouver ‘ útirányjelzéssel kell kiegészítem.
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Útirányok:
I Közvetlen magyar— 

• tés (via Mackay Ra
-amerikai rádióösszekötte-
dió) Meg nemII. via Italio Radio IX. via Imperial

III. „ Empiradio X. „ Italcable Alkalmazható Szódíj engedett
IV. „ Transradio XI. „ Dat
V. „ Eastern XII. „ Pq útirány különleges C/j

VI. „ Radio Varsovie XIII. „ London Marconi táviratok N
VII. „ Commercial XIV. „ Hollandradio

VIII. „ Western Union 5c(U

Rendeltetési ország p £

IV, V 4.76
(  =  MP =

A  Guam-(]Vlarianna)-sziget* ) ...................  J III, VII, VIII [ 4.90 ) =  FS =  
) =  TMx =  
( =  Ouvert =IX, X, XI, XII I

A  Hawai-(Sandwich)-szigetek:
1. Hawai, Kauai, Lanai, Maui, Molokai szi- I, VII, VIII | 4.56 1 =  MP =  

( =  FS =
getek1 2) °) ......... IX, X, XI, XII

í —  TMx =2. Honolulu, Oahu-sziget és a többi hiva- I, VII, VIII | 3.72 '  =  Ouvert =tal2 *) «) 5 * 7) ......... IX, X, XI, XII

A  Jalouit-sziget (Ile de)s) °) II, IV, V, VI 3.87 =  MP =

A  Karolina-szigetek (lies Carolines“):
II, IV, V, VI 
XIIIAngaur, Palaos, Ponape, Truk, Yap ............. £ 3.87 =  MP =,

Kawau Island III, IV, V, IX 3.79

A Labuan-sziget (Ile de) ..................... IV, V, IX, XIV 3.92

Loyauté (Ile): Wé Lifou ‘) ...................... III, V, IX 5.30 1 =  MP =
) =  Ouvert =

1) A VII, VIII, X, XI, XII útirányokat „—San Francisco“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.
2) Az összes alkalmazható útirányt „—San Francisco“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.
3) A IV útirányt „—Osaka“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.
*) A többi hivatalhoz szóló táviratok Honolulutól a rendeltetési helyig postán továbbíttatnak.
5) Hawai-szigetekre =  NLT =  távirat küldhető.
“) =  LC =  táviratoknál az összes alkalmazható útirányt „—Japon“ útirányjelzéssel kell kiegé

szíteni.
7) A III, V, IX útirányokat,,—Suva Radio“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.
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Útirányok:

I. via Italo Radio VIII. via Western Union Meg nemII. „ Empiradio IX. „ Imperial
AlkalmazhatóIII. „ London Marconi X. „ Italcable Szódíj engedett

IV. „ Transradio XI. „ Dat
útirányV. „ Radio Varsovie XII. „ Pq különleges -2NVI. „ Eastern XIII. „ Hollandradio táviratokVII. „ Commercial XIV. „ Radio Orient OLO

•ao
Rendeltetési ország p s

Mangareva (Ile): Rikitca») ....................... II, VI, IX 5.62

Marquises-szigetek (lies Marquises): ( II, IV, VI, IX 5.62
1. Atuona1) ......... .............................. \ VII, VIII, X 

XI, XII
)1 [ 6.30

2. Taiohae1) .........
r

...................................... )
II, IV, VI, IX 5.62

(
f

VII, VIII, X 
XI, XII 1 6.52 1

Marsall-szigetek (lies de Marshall):
Nauru2) ............. ....................................

II 4.80 | = FS = 
= TMx =( IV, VI, IX 4.56 ' = Ouvcrt =

II, III, IV, VII
|  4.28

( =  MP =
Midway-sziget (Ile de)3) ...........  ) VIII, IX, X, XI 

XII
) =  TMx = 
) = FS =,
( =  Ouvert =

zl Mémetalföldi-India (Indes néerlan- I, III, IV, VI, 
XIII, XIV

1
daises) 4) 5) • • 4.48

II, IV, VI 3.50

Ocean Island (lásd Gilbert sz.)

Palaos-szigetcsoport (lies Palaos) (lásd
Karolina-szigetek)

*) A II, IV, VI, IX útirányokat „—Nouvelle Zélande“, a VII, VIII, X, XI, XII útirányokat 
„—San Francisco“ útirányjclzcsscl kell kiegészíteni.

2) A IV, VI, IX útirányokat „—Suva Radio“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.
3) A IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII útirányokat „—San Francisco“ útirányjelzéssel kell kiegészí

teni.
4) Az I útirányt „—San Francisco“ útirányjelzésscl kell kiegészíteni.
6) Németalföldi—Indiába „via Triest—Eastern" és „via France tsf“ hírlaptávirat is küldhető; 

szódíja: 0.96 P. „Via Hollandradio“ és „via Eastern“ =  DLT =  távirat is küldhető.
°) A II, VI, IX útirányokat „—Nouvelle Zélande“ útirányjelzéssel kell kiegósziteni.
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Útirányok:
I. via Italo Radio IX. via Western Union

II. „ Empiradio X. „ Italcable
HI. „ London Marconi XI. „ Imperial
IV. „ Transradio XII. „ Dat

V. „ Radio France XIII. „ Pq
VI. „ Radio Varsovie XIV. „ Radio Orient

VII. „ Eastern XV. „ Hollandradio
vili. „ Commercial

Rendeltetési ország

Alkalmazható Szódíj
Meg nem 
engedett

útirány különleges .§
táviratok tSJ

OCO
’So

p s

II
IV, VII, IX

3.75
4.09

| - Ouvert =

I, III, IV, V 
VI, VII, XIV 
XV

|  3.87

I, III, IV, V 
VI, VII, XIV 
XV

| 4.15

=  MP =  
=  TMx =  

> =  FS =  
=  Ouvert =

I, III, IV, V 
VI, VII, XIV
XV

| 4.88

II, IV, VII, XI 5.62

VIII, IX, X, 
XII, XIII | 6.30

II, VII, XI 5.62

II, VII, XI 3.86
=  MP = ,

)  =  FS = ,
)  =  TMx - 
l =  Ouvert =

I, III, IV, V 3.87 =  XP =  d 
1.12 P.

A Papua-terület (Territoire de Papou):
Port Moresby, Samarai1) ...............................

Penang-sziget (lásd Malakka)

A Fülöp-szigetek (lies Philippines): °)
1. Luqon-sziget: Manilla8) ...............................

2. Lugon-sziget többi hivatala, továbbá Batan,
Catanduanes, Corregidor, Marinduque, 
Masbate, Mindoro, Rombion és Ticao-szi-1 
yetek ........................................................ |

3. Többi sziget ............................................. ]

Pomotou-szigetek (lies de):
Makatea3) ........................................ .

Ponape-sziget (Ile de) (lásd Karoli 
na szigetek)

Raiatea-sziget: Uturoa4)

A Rotuma-sziget6) ..............................

A Saipan-sziget ...................................

0  A IV VII XI útirányt Australie“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.
»1 Az V és VI útirányokat „—San Francisco RCA“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.
3) A II, IV, VII és XI útirányokat „—Nouvelle Zélande“, a VIII, IX, X, XII, XIII útirányokat 

„—San Francisco“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni. 
t )  A II VII XI útirányokat Nouvelle Zélande utiranyjelzéssel kell kiegészítem.
6) A II, Vli, XI útirányokat „—Suva Radio“ útirányjelzéssel kell kiegészítem.
®) Fülöp-szigetekre via Eastern =  DLT =  táv irat küldhető.
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között felvett „M. kir. honvéd és közrendószeti 
egészségügyi intézmények“ nevű szervet töröl
jék.

Budapest, 1934. évi június hó 14-én.

Statisztikai adatgyűjtés a közönséges levélpostai 
küldeményekről.

110.669/2.

Folyó évi július hó 1-től további intézke
désig a feladott közönséges levél postai külde
ményekről az összes felvevő postahivataloknál 
(ügynökségeknél, mozgópostáknál) csak a 
darabszám megállapítására szorítkozó statisz
tikai adatokat kell gyűjteni.

Az adatgyűjtéssel kapcsolatban a követke
zőket rendelem:

1. Az adatokat általában azok a felvevő 
postahivatalok gyűjtsék, amelyek a felvett kö
zönséges levélpostai küldeményeket lebélyegzik. 
A bérmentesítőgéplenyomattal ellátott közönsé
ges levélpostai küldeményeket az ezeket felvevő 
postahivatalok vegyék számba.

Az adatokat, működésük ideje alatt, az 
időszakos és alkalmi postahivatalok (ügynöksé
gek) is gyűjtik.

A mozgóposták csak a levélszekrényeik út
ján feladott, továbbá az egyes állomásokon a 
postaküldöncöktől zárlaton kívül átvett, vagyis 
a küldönc postahivatala által nem kezelt közön
séges levélpostai küldemények adatait vegyék 
fel.

A jegyzékelő és levélközvetítő meneteknél 
feladott közönséges levélpostai küldemények 
adatainak felvétele azoknak a postahivatalok
nak feladata, amelyek ezeket a küldeményeket 
e menetektől további kezelésre megkapják.

2. Az adatgyűjtés a belföldön feladott kö
zönséges levélpostai küldeményekre vonatko
zik. Kivételt képeznek a kiadóhivatalok, szer
kesztőségek és bizományosok által közvetlenül 
feladott hírlapok, folyóiratok és egyéb időszaki 
sajtótermékek, mert ezek adatai a hírlapstatisz
tika közé tartoznak.

3. Az adatgyűjtés az alábbi a)—c) pontok
ban felsorolt módon, általában a közönséges le
vélpostai küldemények mérlegelése, kivételesen 
számlálása útján, illetőleg a feladójegyzékek 
alapján történik.

a) A felvett (gyűjtött) közönséges levél
postai küldemények közül — a gyors kezelés

veszélyeztetése nélkül — először is ki kell vá
lasztani az árumintákat, egybecsomagolt külde
ményeket, kiscsomagokat, továbbá csak a 
nagyalakú, vagy nagyobb súlyú leveleket, az 
ugyanilyen nyomtatványokat és üzleti papíro
kat. A megmaradt anyagot, vagyis az átlagos 
nagyságú és súlyú leveleket, nyomtatványokat, 
üzleti papírokat, továbbá a levelezőlapokat 
együttesen, tehát minden részletezés nélkül 
mérlegelni kell.

A mérlegelés legalább 10 gramm pontos
ságig történjék.

A mérlegelt anyag súlyát a „Gyüjtőív a 
belföldön feladott közönséges levélpostai kül
demények havi forgalmának megállapítására“ 
című, egyidejűén kiadott és a 12. pontban fog
laltak szerint szétosztandó nyomtatvány 1. ro- 

| vatába be kell jegyezni.
Az adatgyűjtés első napján az összes posta- 

hivataloknál, a továbbiak folyamán a posta- 
mesteri hivataloknál (ügynökségeknél) heten
ként, a kincstári postahivataloknál pedig na
ponként legalább is egyszer meg kell állapítani 
az 1 kg-ra eső küldemények darabszámát. A 
megállapítás postamesteri hivataloknál mindig 
más napokon, egyébként pedig az összes posta- 
hivataloknál mindig más időben és más gyűjtés 
anyagából történjék. A megállapított darab
szám egy-egy hétre, illetőleg egy-egy napra 
szorzószámul szolgál. A szorzószámot, vagyis az 
1 kg-ra eső közönséges levélpostai küldemények 
darabszámát a gyüjtőív 2. sz. rovatába kell be
jegyezni.

A súly szerint mérlegelt anyagból meg kell 
állapítani a közönséges levélpostai küldemények 
darabszámát. Ez úgy történik, hogy a súlyt az
1 kg-ra eső küldemények darabszámával meg
szorozzuk. Ha tehát pl. a mérlegelt anyag súlya
2 kg. 450 grammot tett ki, 1 kg-ra pedig 142 
küldemény esett, akkor 2.450X142=347.900, 
vagyis a mérlegelt anyagban 347.900 darab kö
zönséges levélpostai küldemény van. A posta- 
hivatalok az eredményt egész számokban (azaz 
tizedes törtek nélkül) a gyüjtőív 3. rovatába je
gyezzék be. Ha a szorzat eredménye tizedestör- 
tekkel végződik, az eredmény beírásánál az 
500-on aluli törteket cl kell hagyni, az 500 vagy 
500-on felüli törteket pedig, egy egészre ki kell 
kerekíteni. Az előbbi példánál teháit nem 347.900, 
hanem 348 darabot kell a gyüjtőívbe beírni.

Abban az esetben, ha valamelyik postahi
vatalnál a felvett (gyűjtött) közönséges anyag
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mennyisége oly csekély, hogy azt mérlegelni 
nem érdemes, a postahivatalok a darabszámot 
minden kiválogatás nélkül együttesen, sommás 
számlálás útján állapítsák meg. A számlálás út
ján így megállapított darabszámot a gyüjtőív
7. rovatába kell bejegyezni.

A mozgóposták az általuk az 1. pont 3. be
kezdése értelmében felvett közönséges levél
postai küldeményeket nem mérlegelik, hanem a 
darabs^ámot mindig számlálás útján állapítják 
meg. A megállapított darabszám bejegyzésére a 
gyüjtőív 7. rovata szolgál.

b) A közönséges anyag mérlegelése előtt 
kiválasztott áruminták, egybcsomagolt külde
mények, kiscsomagok, továbbá nagyalakú vagy 
nagyobb súlyú levelek, ugyanilyen nyomtatvá
nyok és üzleti papírok darabszámát sommás 
számlálás útján kell megállapítani és a meg
állapított darabszámot a gyüjtőív 7. sz. rovatába 
kell bejegyezni.

Abban az estben azonban, ha a felsorolt 
küldemények valamelyikéből egyszerre nagyobb 
mennyiséget adnak fel, a feladott egynemű 
(tehát külön pl. az áruminták, külön a nagy
alakú levelek stb.) és körülbelül egyforma súlyú 
küldemények darabszáma számlálás helyett az
a) pontban előírt módon mérlegelés útján álla
pítandó meg. Az 1 kg-ra eső küldemények da
rabszámát ezeknél a küldeményeknél eseten: 
ként és nemenként külön-külön kell megállapí
tani.

Az ilyen küldeményekre vonatkozóan a 
mérlegelt anyag súlyát, az 1 kg-ra eső külde
mények (Jarabszámát és a küldemények összes 
darabszámát a gyüjtőív 4., 5., illetőleg 6. rova
tába kell bejegyezni.

c) A készpénzzel bérmentesített közönsé
ges levélpostai küldeményeket mérlegelni vagy 
számlálni nem kell. Ezek darabszámát naponta 
a feladójegyzékekből kell megállapítani. A 
megállapított darabszámot a postahivatalok a 
gyüjtőív 8. rovatába jegyezzék be.

4. Minden egyes gyűjtésről külön kell az 
adatokat megállapítani, de az adatokat a 
gyüjtőívbe csak naponként kell bejegyezni. 
Azok a postahivatalok tehát, amelyek napon
ként többször gyűjtenek, a gyüjtőív mintájára 
készítsenek házi előjegyzést és az adatokat 
ebbe jegyezzék be. A gyüjtőívbe a naponként 
összegezett adatokat kell beírni.

5. A postahivatalok a gyüjtőív 3., 6 ., 7. és
8. rovatába beírt adatokat minden nap össze
gezzék és az összegezés eredményét a gyüjtőív
9. rovatába írják be.

A 3., 6., 7., 8. és 9. rovatokba naponkint 
beírt adatokat a hónap végén össze kell adni és 
az „összesen“ sor megfelelő rovataiba beírni,,

6. A gyüjtőív 10. rovata a készpénzzel bér
mentesített küldeményekért és ott, ahol a levél- 

: postai küldemények díjelőlegre való feladása 
engedélyezve van, a levélpostai díjelőleg címén 
beszedett összegek bejegyzésére szolgál. Ezeket 
az összegeket minden hónap végén a bárca- 
lajsíromból kell megállapítani és egy összegben, 
vagyis naponként részletezés nélkül az „össze
sen“ sor 10. rovatába beírni.

7. Az „összesen“ alatti sor 3., 6 ., 7., 8., 9. 
és 10. rovata az előző hónap eredményeinek be
jegyzésére szolgál.

8. A postahivatalok a gyüj tőívet felülvizs
gálás és a fej rovatok kitöltése után a tárgyhavi 
munkaegységkimutatás mellékleteként előttes 
igazgatóságukhoz terjesszék fel.

9. Az igazgatóságok a munkaegységkimuta
tások felülvizsgálása alkalmával győződjenek 
meg arról, hogy a postahivatalok a pontosan

i kitöltött gyüj tőívet a munkaegységkimutatáshoz 
mellékelték-e és ezeket a munkaegységkimuta
tásokkal együtt terjesszék fel.

10. A postahivatalok vezetőinek (postames
tereknek) figyelmét az adatgyűjtés pontosságá
ra külön is felhívom.

Az adatgyűjtés ellenőrzésével, annak egy
ségességének biztosítása érdekében, lehetőleg 
állandóan ugyanazokat a tisztviselőket kell 

í megbízni.
12. Az igazgatóságok a rendelet pontos 

végrehajtását a hivatalvizsgálatok és a mozgó
postái szemleutak alkalmával ellenőrizzék.

12. A postahivatalokat (ügynökségeket) a 
gyüjtőívek egy évi készletével a ín. kir. posta 
központi anyagraktára hivatalból fogja ellátni.

Az évközben megnyitó, továbbá az idő
szakos és az alkalmi postahivatalok (ügynöksé
gek) részére szükséges nyomtatványokat az il
letékes postaigazgatóság a m. kir. posta köz
ponti anyagraktárától közvetlenül rendelje meg.

Budapest, 1934. évi június .hó 18-án.
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Budapest és környéke távbeszélő névsorának | 
kiadása.
119.296/5.

A budapesti és a Budapest környékén levő 
távbeszélő hálózatok állomásainak 1934. május 
havi kiadású névsora megjelent.

A „Távbeszélőüzleti Szabályzat“ 27. §-ának
2. pontja értelmében a budapesti hálózat, vala
mint a Budapest környékén lévő hálózatok elő
fizetői az említett névsort annyi példányban 
kapják meg, ahány állomásuk (főállomásuk, fő
vezetékük) van. A mellékállomások után díj
talan névsor nem jár,

A vidéki hálózatok előfizetői, — mivel díj
talanul csak a saját hálózatuk névsorát tartal
mazó kerületi névsort kapják meg, — a buda
pesti és környékbeli hálózatok új névsorát a 
postahivataloknál 5 pengőért rendelhetik meg. 
A vidéki postahivatalok a névsor árának elszá
molása és a megrendelés körül a P. R. T. 1934. 
évi 25. számában közölt 117.038/5. sz. rendelet
5., 6 . és 7. bekezdésében foglaltak szerint járja
nak el.

Az összes postahivatalok és ügynökségek 
a saját szolgálati céljukra szükséges budapesti 
névsort előttes igazgatóságuktól kapják meg. 
Annak átvétele után a használatukból kikerülő 
1932. október havi névsorokat selejtezés céljá
ból bizonylatpárral küldjék be a m. kir. posta 
központi anyagraktárának.

A budapesti hálózat névsorának kiosztásá
val a névsorok árusításának szabályozása tár
gyában kiadott s a P. R. T. 1934. évi 25. szá
mában közölt 117.038/5. sz. rendeletben felsorolt 
hivatalokon kívül a békásmegyeri, csepeli és a 
csillaghegyi postahivatalokat is megbízom, miért 
is az árusító hivatalok jegyzéke az említett hi
vatalokkal kiegészítendő.

Az árusító hivatalokat az 1934. május ha^i 
budapesti névsor első készletével a központi 
anyagraktár látja el; a készlet kiegészítését bi
zonylatpár kíséretében — ugyancsak a központi 
anyagraktártól, sürgős szükség esetén pedig 
annak nyomtatványraktárától távbeszélőn kell 
igényelni *46—5—29. sz. állomáson.

A kijelölt hivatalok az új névsorokat a bu
dapesti hálózat előfizetőinek csakis az alábbi 
mintának megfelelő és a távbeszélő előfizetők 
által olvashatóan aláírt „Értesítés“, „Elismer
vény“ és az 1932. évi október havi kiadású régi 
budapesti névsor átadása ellenében szolgáltat

hatják ki. Az „Értesítés“ szövegében ugyan 
1934. évi július hó 1. van jelezve a kicserélés 
megkezdéséül, tekintve azonban azt, hogy a 
névsor előbb megjelent, az árusítást és kicseré
lést a készlet kézhezvétele után azonnal meg 
kell kezdeni, a közönség tájékoztatására pedig 
hirdető táblát kell kifüggeszteni arra nézve, 
hogy a névsor árusítását és kicserélését a hiva
tal melyik osztálya végzi.

Az „Értesítés-Elismervény“ mintája a kö
vetkező:

M. kir. postavezérigazgatóság Budapest.
Az értesítés gondosan megőrzendő, mert el

vesztése esetén pótlást nem adunk.

Értesítés.
Ennék az értesítésnek és az 1932. évi ok

tóber havi kiadású budapesti távbeszélő névsor 
egy példányának beszolgáltatása ellenében a 
túlsó oldalon megjelölt postahivatalok bárme
lyike 1934. évi július 1-től 1934. szeptember 30-ig 
egy 1934. évi május havi kiadású új budapesti 
névsort díjmentesen kiszolgáltat; 1934. évi ok
tóber hó 1-től kezdve a távbeszélő előfizető az 
úi névsort csakis 5 P lefizetése ellenében veheti 
át a kijelölt postahivataloknál. Díjmentes pél
dány csak állomás (főállomás, fővezeték) után 
jár.

Budapest, 1934. június hó.
M. kir. postavezérigazgatóság.

Elismervény.
Egy arab távbeszélő névsort díjmentesen 

átvettem.
Budapest, 1934.............................. hó __ n.

a ............. sz. távbeszélő állomás
előfizetője.

Figyelmeztetés! Az „Elismervény“-t kérjük 
olvashatóan aláírni.

Minden előfizetőnek annyi aláírt „Értesí- 
tés-Elismervény“-t és annyi régi — 1932. októ
beri — névsort kell átadnia, ahány új névsort 
átvesz. Az „Értesítés-Elismervény“-t az előfize
tők folyó évi június hóban ajánlottan kézbesí
tendő távbeszélő számlájuk mellékleteként 
kapják meg.

A budapesti névsor kicserélésének idejét a 
névsor megjelenésétől 1934. évi szeptember hó
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3(Mg terjedő időre korlátozom, azon túl új név
sorokat díjtalanul kiadni nem szabad. Kicseré
lésre 1932. október havi névsornál régebbi s 
olyan névsor, amelynek kiadási ideje nem álla
pítható meg, nem fogadható el.

Aki az „Értesítés-Elismervény“-t, vagy a 
régi — 1932. októberi — budapesti névsort át
adni nem tudja, új névsort példányonként csak 
5 P-ért kaphat; aki pedig a cserélésre megálla
pított határidő letelte után kívánja névsorát ki
cserélni, vagy azt állítja, hogy az „Értesítés- 
Blismervény“-t nem kapta meg, avagy azt el
vesztette s ennek dacára díjmentesen kívánja a 
névsor kicserélését, azokat kérelmükkel a bu
dapesti távbeszélő díjbeszedő hivatalhoz (VI., 
Nagymező-utca 54—56. sz.) kell irányítani.

Az árusító hivatalok által a kicserélt régi 
névsorokkal együtt átvett „Értesítés-Elismer- 
vény“-eket az előfizetői állomások kapcsolási 
számának emelkedő sorrendjében rendezve na
ponta el kell köldeni a itiávbeszélő díjbeszedő 
hivatalnak Budapest, VI., Nagymező-utca 54-56. 
címére, mely hivatal a neki megküldött „Érte- 
sítés-Elismervény“-ek kézhezvételét s azok da
rabszámát az árusító hivatalnak portómentes 
levelezőlapon ugyancsak naponta elismerni tar
tozik.

Egyébként a díjtalanul kiadott és a kész
pénzért eladott budapesti névsorok darabszá- 
mát külön-külön tételben feltüntetve a névsor 
szétosztásának megkezdésétől 1934. július hó 
14-ig terjedő idő alatt az árusító hivatalok na
ponta portómentes levelezőlapon a budapesti 
m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóságnak 
(Névsorszerkesztés) jelenteni tartoznak.

Tekintettel arra, hogy a készpénzért vásá
rolt budapesti névsorok vevőit pótfüzet kiadása 
esetén a pótfüzettel díjtalanul kívánom ellátni, 
az árusító hivataloknak a budapesti névsor vá
sárlóinak nevéről, lakcíméről és az általuk vá
sárolt példányok darabszámáról olyan előjegy
zést kell vezetni, amelynek alapján a pótfüze
tek szétküldése fennakadás nélkül megtörtén
hessék. Ezt a jegyzéket az árusító hivatalok 
1934. december 1-én küldjék meg a m. kir. posta 
központi anyagraktára nyomtatványraktárának.

A pótfüzetet az árusító hivataloknál eladott 
budapesti névsorhoz annakidején az említett 
jegyzékek alapján a központi anyagraktár köz
vetlenül fogja az érdekeltek címére elküldeni. 
A budapesti névsor vidéki megrendelői a meg
rendelést közvetítő postahivatal útján kapják

meg a pótfüzetet. A megrendelést közvetítő vi
déki postahivatalokhoz pedig a pótfüzetet az 
1934. évi budapesti névsor megrendelése alap
ján a központi anyagraktár juttatja el. A vi
déki hivataloknak a budapesti névsor pótfüze
tének megküldését külön igényelniök nem kell, 
a pótfüzet zavartalan szétosztásának céljából 
azonban a budapesti névsor megrendelőinek 
nevét nyilván kell tartamok.

Az árusító hivatalok az 1932. évi október 
havi kiadású régi budapesti névsorok árusítá
sára vonatkozó számadásukat rendeletem vé- 
te után zárják le, a régi példányokat bizonylat- 
párral a központi anyagraktárnak szolgáltassák 
be, a központi anyagraktártól visszaérkező bi
zonylatot számadásukhoz csatolva a m. kir. 
posta személyzete jóléti alapítványának hir
dető irodája címére haladéktalanul küldjék 
meg.

A távbeszélő előfizetőktől csereképpen 
most átvett 1932. október havi kiadású régi 
névsorokat 25 darabonként kötegelve a szük
séghez képest esetenként bizonylatpárral kell 
elküldeni, a m. kir. posta központi anyagraktá
rának. A névsor kicserélésére megállapított ha
táridő leteltekor az addig begyült összes régi 
— 1932. évi budapesti névsorokat pedig mind 
be kell szolgáltatni a központi anyagraktárba. 
A budapesti árusító hivatalok a bevont névso
roknak a központi anyagraktárba való beszál
lításához szükséges járműveket, illetőleg foga
tokat a központi járműteleptől. illetőleg posta
állomástól a központi anyagraktár útján igé
nyeljenek.

Budapest nullás díjövébe levő környék
beli központok előfizetőinek díjtalanul járó 
névsorokat az érdekelt hivatalok — a saját 
használatukra szükséges példánvokkal együtt — 
felettes igazgatóságuktól kapják meg. A név
sorokat az 19.32. évi októberi budapesti névsor 
bevonása mellett átvételi elismervénvre kell ki
adni. s a bevont példányokat — a hivatal hasz
nálatából kikerült névsorral együtt — bizonvlat- 
párral kell a központi anyagraktárba beszolgál
tatni. A budapesti névsor díjköteles példánvai- 
nak megrendelése körül a környékbeli hivatalok
nak ugyanúgy kell eljárni, mint a többi vidéki 
hivatalnak.

Budapest, 1934. évi június hó 19-én.
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változások a Távíró-Díjszabás-ban.
117.569/5.

A hivatalok a Távíró-Díjszabás-ban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

az első borítéklap belső oldalán lévő jegy
zékben a következő országok oldalszámát he
lyesbítsék: Gilbert szigetek és Ellice szigetek... 
37, Karolina szigetek ... 38, Kawaulsland.. .38, 
Labuan-sziget. . .  38, L ayauté... 38. Ugyan
ezen az oldalon Mandzsúria és Maria Island 
közé írják: Mangareva.. .  39.

A 10. oldalon.
A rendeltetési ország hasábban Franciaor

szág Monacava! és Andorra köztársasággal után 
írjanak 9) jegyzetjelölést, az oldal aljára pe
dig a következő új jegyzetet: ,,9) Andorra köz
társaságba szóló és a rendeltetési hely ingyenes 
kézbesítő kerületén kívül eső helyre kézbesí
tendő táviratot csak =  Posfce =  vagy =  XP =  
megjelöléssel szabad felvenni.“

A 11. oldalon.
Az oldal alján a 3) jegyzet szövegét a kö

vetkező mondattal egészítsék ki: „Az össze-
beszéltnyelvű (CDE) állami távirat szódíja 13
fillér.“ .

A 13. oldalon.
Egyptom III. övnél, továbbá Eritrea-nál és 

Ethiopia-nál az alkalmazható útirány hasábban 
az V. útirányt javítsák III-ra.

A 15. oldalon.
A rendeltetési ország hasábban Marokkó

hoz írjanak °) jegyzetjelölést. Ugyanitt a Tan- 
ger-nél levő °) jegyzet jelölést töröljék. Az oldal 
alján a 8) jegyzet szövegét a következő szöveggel 
helyettesítsék: ,,°) Tanger-be via Eastern és via 
Suisse-France útirányjelzéssel, továbbá a fran
cia hivatalokhoz via Suisse-France útirányjel
zéssel európai táviratlevél (ÉLT) küldhető.“

A 16. oldalon.
Szomaliföld (Brit) szódíja 3.81 helyett 3.92.
A 17. oldalon.
Szomali partvidék (francia) szódíja a VI. 

útirányon 3.05 helyett 2.69.
Szomaliföld (olasz)-nál az alkalmazható út

irány hasábban a III. útirányt javítsák I-re.
A 18. oldalon.
Bahama-szigetek szódíja a közönséges táv

iratok hasábjában 3.78 helyett 3.44, az NET 
táviratok hasábjában 1.15.

A 20. oldalon.
Alaska-nál a rendeltetési ország hasábban 

töröljék: „(via Sitka cable).“

ISI

Az oldal alján lévő 3) jegyzet szövegében az
1.30 P-ős szódíjat javítsák 1.11-re. A jegyzet 
folytatásául pedig írják a következőket: „Ha 
ilyen távirat CDE megjelöléssel kerül feladásra, 
a kedvezményes CDE díjat az állami távirat 
mérsékelt díjának alapulvételével kell kiszámí
tani.“

A 23. oldalon.
New-Yorkhoz a rend. ország hasábba írja

nak -) jegyzet jelölést, s az oldal aljára pedig 
a következő új jegyzetet: ,,2) Yonkers-be a 
hírlaptávirat szódíja: 0.76.“

Az oldal alján lévő *) jegyzet szövegében 
az 1.08 P-ős szódíjat javítsák 0.88-ra. A jegyzet 
folytatásául pedig írják a következőket: „Ha 
ilyen távirat CDE megjelöléssel kerül feladásra, 
a kedvezményes CDE díjat az állami távirat 
mérsékelt díjának alapulvételével kell kiszámí
tani.“

A 24. oldalon.
Honduras (brit): Beliz szódíja 3.89 helyett 

3.68 és 1.30 helyett 1.23. Az oldal alján az J) 
jegyzet szövegét a következő szöveggel helyet
tesítsék: „') Mind az I., mind a II. útirányokat 
„—New Orleans Radio“ útirányjelzéssel kell 
kiegészíteni. =  LC =  távirat via Italcable és 
via Dat nem küldhető.“

A 25. oldalon.
A St. Andrews Island szódíja 3.91 helyett 

3.73, és 1.31 helyett 1.25.
A 27. oldalon.
Swan Islands-nál a rendeltetési ország ha

sábban töröljék: „(via Orleans radio).“
A 31. oldalon.
Columbia (République de Colombie)-ra 

vonatkozó összes adatokat töröljék és helyébe 
ragasszák a csatolt 1. sz. fedőlapot.

A 32. oldalon.
Az oldal alján a 2) jegyzet szövegének ele

jét „A közönséges és =  D =  táviratoknál“ tö
röljék; az ezután következő „úgy“ szót írják 
nagy kezdőbetűvel.

A 33. oldalon.
Arábia-nál 1. Aden és Perim-sziget szódíja 

a VI. útirányon 3.11 helyett 3.22. Az oldal al
ján a 3) jegyzet szövegét a következőképen 
helyesbítsék: ,,3) Kamaran-szigetre szóló táv
iratokat „— Aden Radio“ útirány jelzéssel kell 
kiegészíteni. Szódíja 4.68. Ide =  D =  és 
=  LC =  távirat nem küldhető.“

Arábia: 2. Saudi Arábia a), b) és c) alcí
meinél az alkalm. útirány hasábban a VII. út



irányt VI-ra, Cyprus-szigetnél a VIII. útirányt 
ugyancsak VI-ra helyesbítsék.

A 35. oldalon.
Szíria és Libanon köztársasághoz a rend. 

ország hasábba írjanak ö) jegyzet jelölést, az 
oldal aljára pedig a következő új jegyzetet: ,,9) 
=  NLT =  távirat küldhető. Díja az I. útirányon 
0.60, a XI. útirányon 0.71.“

A 36. oldalon.
A fejlécben lévő „V. via Imperial—Vancou

ver“ szót töröljék.
Chatam Islands Radio-nál az alkalmazható 

útirány hasábban lévő útirányok mellé írjanak 
„V“-öt.

Brunei-hez a rendeltetési ország hasábba 
4) jegyzet jelölést, Christmas Island-hoz 5) jegy
zetjelölést írjanak, az oldal aljára pedig a kö
vetkező két új jegyzetet: ,,4) A III. útirányt

Labuan Radio“ útirányjelzéssel kell kiegé
szíteni.“ „') A III. útirányt „— Singapore Radio“ 
útirányjelzéssel kell kiegészíteni.“

A 37., 38., 39. és 40. oldalakon az összes 
adatokat töröljék és helyükbe ragasszák a csa
tolt 2., 3., 4. és 5. sz. fedőlapot.

A 41. oldalon.
Salamon-szigetek: Tulagi és Vanikoro-nál 

az alkalm. útirány hasábban lévő I. útirány 
mellé írják a II., III. és VI. útirányokat. Ugyan
itt a 4.77 díjtételt az alkalm. útirány hasábban 
lévő II., III. útirányaival együtt töröljék.

Szamoa-szigeteknél az 1. Apia város, to
vábbá a 2. Aleipata stb. és a 4. Tutuila alcímek
nél az alkalmazható útirány hasábban lévő I. 
útirány mellé írják a II., III. és VI. útirányokat. 
Apia város alcímnél a 4.90 díjtételt, Aleipata 
stb. alcímnél pedig a 4.80 díjtételt az alkalm. 
útirány hasábban lévő II., III. útirányaikkal 
együtt töröljék. A 3. Salailua alcímnél az 5.13 
díjtételhez tartozó I., II., III. alkalmazható út
irányok mellé írják a VI. útirányt, s a 6.08 díj
tételnél az alkalmazható útirány hasábban lévő 
útirányok közül a VI. útirányt töröljék. Ugyan
csak töröljék a VI. útirányt a Tutuila alcím 4.68 
díjtételének alkalmazható útirányai közül is. A
2. Aleipata stb. alcím 4.80 díjtétele 4.90-re, a
3. Salailua alcím 5.13 díjtétele 5.27-re javítandó.

Sarawak-hoz a rendeltetési ország ha
sábba B) jegyzetjelölést írjanak, az oldal aljára 
pedig a következő új jegyzetet: „“) A III. út
irányt „— Singapore Radio“ útirányjelzéssel 
kell kiegészítni.“

Az oldal alján a 2), 3) és 4) jegyzetek szö
vegét a következőképen módosítsák: ,,2) Az I.,
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11., III., VI. útirányokat „—Suva Radio“ út
irányjelzéssel kell kiegészíteni.“ ,,3) Az I., II.,
111., VI. útirányokat „— Nouvelle Zélande“ út
irányjelzéssel kell kiegészíteni.“ ,,4) Az I., II.,
111., VI. útirányokat „— Suva Radio“, a IV., V.,
VII. , VIII. és IX. útirányokat „— San Fran
cisco“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.“

A 42. oldalon.
Társaság-szigetek: Tahiti-szigetnél az alkal

mazható útirány hasábban lévő I. útirány mellé 
írják a IV., V., IX. útirányokat és az idevonat
kozó 5.74 díjtételt javítsák 5.39-re. Ugyanitt a 
6.08 díjtételnél az alkalmazható útirány hasáb
ban lévő útirányok közül töröljék a IV., V. és
IX. útirányokat.

Tonga- vagy Barátság-szigeteknél az alkal
mazható útirány hasábban lévő I. útirány mellé 
írják a IV., V. és IX. útirányokat. Ugyanitt az 
5.12 díjtételt az alkalmazható IV., V. útirány
nyal együtt töröljék.

Üj-Kaledonia-nál az alkalmazható útirány 
hasábban lévő I. útirány mellé írják a IV., V. és 
IX. útirányokat s az idevonatkozó 4.68 díjtételt 
javítsák 4.62-re. Ugyanitt az 5.03 díjtételt az 
alkalmazható útirány hasábban lévő IV., V. út
irányaival együtt töröljék.

Üj-Guinea-Terület: 1. Rábául, Kokö-po-
nál a rendeltetési ország hasábban lévő 8) jegy
zet jelölést töröljék s az alkalmazható útirány 
hasábban lévő IV., V. útirány mellé írják a IX. 
útirányt.

Az oldal alján a 2) jegyzet szövegét a kö
vetkezőképen helyesbítsék: ,,2) Az I., IV., V. és 
IX. útirányokat Nouvelle Zélande“, a VII.,
VIII. , X., XI. és XII. útirányokat „— San Fran
cisco“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.“ Ugyan
itt a 4) jegyzet szövegét a következőképen he
lyesbítsék. ,,4) Az I., IV., V. és IX. útirányokat 
„— Suva Radio“ útirányjelzéssel kell kiegészí
teni.“

A 43. oldalon.
Üj-Guinea-Területhez tartozó 2. Bulolo, 

Lae 2) alcímet javítsák „2. Bulolo, Buka Passage 
2)“-re. Ennél, valamint a 3. Többi hivatal al
címnél az alkalmazható útirány hasábban lévő
11., IV. útirányok mellé írják a VI. útirányt.

Üj-Hebridák-nál az alkalmazható útirány 
hasábban lévő I. útirány mellé írják a II., IV. 
és VI. útirányokat. Ugyanitt a 4.77 díjtételt az 
alkalmazható útirány hasábban lévő II., IV. 
útirányaival együtt töröljék.

Union-szigetek: Fakaofo-nál az alkalmaz
ható útirány hasábban lévő I. útirány mellé ír-

szám .
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ják a II., IV., VI. útirányokat és a 4.80 díjtételt 
javítsák 4.92-re. Ugyanitt az 5.13 díjtételt az al
kalmazható útirány hasábban lévő II., IV. út
irányaival együtt töröljék.

Wallis-sziget-nél az alkalmazható útirány 
hasábban az I. útirány mellé írják a II., IV., VI. 
útirányokat és az 5.24 díjtételt az alkalmazható 
útirány hasábban lévő II., IV. útirányaival 
együtt töröljék.

Az oldal alján lévő 3), 5) és B) jegyzetek 
szövegét a következőképen helyesbítsék:

,,3) Az I., II., IV., VI. útirányokat „— Suva 
Radio“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.“

,,B) Az I., II., IV., VI. útirányokat „—Suva 
Radio“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni. Titkos 
nyelven szerkesztett távirat nem küldhető.“

,,8) Az I., II., IV., VI. útirányokat „— Suva 
Radio“ útirányjelzéssl kell kiegészíteni..“ 

Budapest, 1934. évi június hó 17-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

118.629/2.
A Prágában megjelenő „Tvorba“ című, 

sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi június hó 13-án.

II.

118.630/2.
A New-Yorkban megjelenő „Soviet Rus

sia Today“ című angol nyelvű folyóirattól a 
postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi június hó 13-án.

III.
119.204/2.

A Párásban megjelenő „Párisi Futár“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi június hó 18-án.

A „Fehérvár“ című politikai napilap megjele
nésének és terjesztésének megtiltása.

119.579/2.

A belügyminiszter úr a Székesfehérvárott 
Kéri Nándor kiadásában és Skorka Károly fe
lelős szerkesztésében megjelenő és a székesfe
hérvári „Vörösmarty“ nyomdában előállított 
„Fehérvár“ című politikai napilap további meg
jelenését és terjesztését eltiltotta.

Ehhez képest felhívom a kir. postahivata
lokat, hogy a szóbanlévő napilap esetleg pos
tára kerülő példányait ne szállítsák és ne kéz
besítsék, hanem azokat a m. kir. államrendőr
ség budapesti főkapitányságához küldjék be.

Megjegyzem, hogy a szóbanlévő lap ré
szére kifejezetten előfizetésekről szóló posta- 
utalványokat és csekkbefizetéseket felvenni, il
letőleg elfogadni tilos.

Budapest, 1934. évi június hó 20-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

119.210/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vád

tanácsa 1934. évi június hó 14-én kelt B. TV. 
7297/4.—1934. számú végzésével az Üjmagvaror- 
szág időszaki lap 1934. június hó 10-én kelt X. 
évfolyam 23. számlának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügvészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi június hó 17-én.

II.*

119.342/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1934. évi június hó 16-án kelt B. J. 
7812/1934. számú végzésével Budapesten Hoff
mann és tsa (Prófóta-u. 7.) nvorndáiában elő
állított „Ellenzéki textilmunkás“ című lap 1934. 
iúnius hóban megjelent II. évf. 4. száma lefog
lalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldiék be.

Budapest, 1934. évi június hó 18-án.
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Változások a mozgópostái jegyzékben.

119.542/3.
Folyó évi június hó 23-ától szeptember hó

8- ig terjedő idő alatt Budapest keleti pályaud
var—Keszthely közt a 928/1260/2222/2227. számú 
vonatokban „Budapest—Keszthely 35.“ elneve
zéssel tiszti mozgóposta fog közlekedni.

Székesfehérvár és Tapolca közt az, 1142., 
Keszthely és Budapest közt az 1121. sz. vonat
ban f. évi június hó 24-től szeptember hó 9-ig 
terjedő idő alatti közlekedéssel „Székesfehér
vár—Tapolca 47.“ és „Keszthely—Budapest 
47.“ elnevezéssel tiszti mozgóposta rendeztetett 
be.

A 48. szálmű mozgóposták június 20-tól 
szeptember 9-ig terjedő idő alatt is mint al
tiszti mozgóposták közlekednek.

A 82. számú mozgóposta folyó évi június 
hó 21-étől kezdve az 1811. számú vonatban 
„Veszprém—Székesfehérvár 82.“ elnevezéssel 
csak Veszprém külső pu. és Székesfehérvár 
közt közlekedik.

A 96. számú mozgóposta június hó 24-étől 
szeptember hó 9-ig terjedő idő alatt nem köz
lekedik. ' ‘

A 110. sz. mozgóposták június hó 24-étől 
szeptember hó 9-ig a 7120. sz. illetve 7111. sz. 
vonatokban Győr—Alsóörs—Balaton fii red közt 
közlekednek.

A Sárbo-gárd—Székesfehérvár 5130. sz. 
íegyzékelő menet iúnius hó 24-től szeptember
9- ig nem közlekedik.

Pusztaszabolcs—Székesfehérvár közt a 4982. 
sz. vonatban iúnius hó 24-től szeptember hó 
9-ig terjedő idő alatti közlekedéssel postai al

kalmazott ellátásában jegyzékelő menet ren
deztetett be.

Tapolca és Ukk közt postai alkalmazott 
ellátásában fenntartott jegyzékelő menet jú
nius hó 24-től szeptember hó 9-ig a 7523. számú 
vonat helyett a 7525. számú vonatban közleke
dik. . ,

A hivatalok ezeket a változásokat a P. R. 
Tárának ez évi 20. számában 113.445/IX.—3. 
1934. szám alatt közölt mozgópostái jegyzékben 
jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi június hó 19-én.

Ellenőrző számok használatba vétele.
119.594/3.

Székesfehérvár 1. sz. postahivatalnál a je
lenlegi 44. a. és b. albetűs ellenőrző számokon 
kívül c. és d. albetűs új számok használatát en
gedélyeztem.

A hivatalok ezen változást a postahivata
lok és ügynökségek névsora 128. oldalán Szé
kesfehérvár 1. hivatalnál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi június hó 19-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
119.753/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, keresztül- 
vézetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm:

P ostah ivata l, (ügyn ökség)

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

Alattyán 7 f  100 1. Üjszász — 6 /gik.

Békéscsaba Felsőnyomás 7 f  27, 27 —

Biharugra 7 (V. ü . ü.) 8267 helyett 8243, 164 elé „ f“

Budai út 7 (V/15—X/14.) —
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P o s t a h iv 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

Budaörs 7 — f  53 után I. Bp. 72/24 v. (k), f  14

Csaniádpalota 7 — t  123 után 1. Sze 2/12 v.,

Érd... -#• * . . . . . . . .  - . . i o . . . . .  - -.....v ... 6 és Budapest—Székesfehérvár a 32 %lé 8 .

A.’.*'” ' V*-' - ■ • -
Erdőtelek 7 — f  77 helyett f  34/5036 v.

Fábián Sebestyén
t

7 —
Eh. Szentes ( f  174, + 174 helyett 
Eh. (Szentes) 174, 174.

Jánoshida 7 f  100 1. Üj szász — 6 /gk.

Jászalsószentgyörgy 6
Vámosgyörk— Szolnok 

összes adat
Szolnok—Hatvan 
1. Üjszász —  6 /gk.

. Kenderes 7 —
77 után 1. Bp. 72 — 20/gk, 1. Bp. 72 
elé 1. Bp.62— , 5036 v. után 1. Bp. 
72/5041' v.

Klotildliget 7. —
218. után 1. Bd. 62/3424 v. (V. 15-1X. 15 

K .)

Mélykút 7 1 f  17 —

Nagyság , 7 ü „  (V .) Tokod után (k. nem)

Ordas 6

7

Kunszentmiklós 
Tass—Dunapataj 
Dunapataj

Kiskőrös—Kalocsa 
Kalocsa

Tibolddaróc 7 Mezőkeresztes —

Tököl 7 — 184 után 1. Bp. 72/180 v. 
(K. V/15—IX/15.)

Budapest, 1934. évi június hó 20-án.

Üj postaügynökség megnyitása.

118.742/3.

A Zemplénmegyében fekvő Láca község
ben új postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző 
hivatala Riese, díjnégyszögszáma 1861.

Ehhezképest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában Lábod után (58. 1.) beirandó: 
„—, 1861., —, Láca ü. (Eh. Riese, Zemplén, 
Debrecen, Sárospatak ■ El Zemplénagárd, 
Riese . . a 124. oldalán pedig az 1861. szám
nál „Láca.“ A helységnévtárban Lácá-nál (340. 
1.) az „u. p. és“ szavak törlése mellett bejegy
zendő: „ S 3. Eh. Riese, Sárospatak JH—tif 
Zemplénagárd, Riese..., 1861., postáig. D .

Az irányítási füzetben Lábod után (89. 1.) be
írandó: „Láca, U., Zemplén, D., II., Sárospatak 
—Zemplénagárd, Eh. Riese.“

Budapest, 1934. évi június hó 19-én

Forgalomköri változások.

119.059/3.
Cséke kk. (158. 1.) ezentúl u. p. Láca. 
Dámóc kk. (172. 1.) ezentúl u. p. Láca. 
Gáspártelek (Kiscsákó része) Orosháza 

(224. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Kondoros.
Gázlópuszta ^  Mosdós (225. !.) ezentúl 

u. p. és u. t. Nagyberki. ■ _
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Hatakostanya (Monyha része) fh Láca 
(249. 1.) ezentúl u. p. Láca.

Monyha (része Hatakostanya) O Láca 
(379. 1.) ezentúl u. p. Láca.

Múlás t"» Dámóc (381. 1.) ezentúl u. p. 
Láca. ,_j i j ^

Őrhegy O Láca (422. 1.) ezentúl u. p. 
Láca.

Rudics v. á. éh Bácsalmás (465. 1.) ezentúl 
f  L., „és u. t.“ törlendő.

Suligaitelep éh Alsógalla (486. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Tatabánya.

Szélföld éh Láca (499. 1.) ezentúl u. p. 
Láca.

Terézhalom éh Jánoshalma (529. 1.) ezen
túl r  L. „és u. t.“ törlendő.

Budapest, 1934. évi június hó 19-é.n.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
ad 106.225/3.

Somodor községnél (480. 1.) „ E3
pu. (Somodor—Somogyaszaló) Eh. Mernye, 
Kaposvár M —~ Siótok, 574., postáig. P." 
adatok törlendők, Somodor után pedig új adat
ként beirandó „Somodor—Somogyaszaló v. á. j 
éh Somogyaszaló, Somogy vm., kaposvári j., j 
^  pu., Eh. Mernye, T  L ., Kaposvár n m  i 

Siófok, 574., postáig. P.“
Budapest, 1934. évi június hó 15-én.

Helyesbítés a helységnévtárban és a postahiva
talok és ügynökségek névsorában.

118.308/3.
Cserhátsuránynál (162., illetve 27. 1.) „pd.“ 

illetve „k.“ jelzés Írandó.
Budapest, 1934. évi június hó 14-én.

Közlemény a Zirci Postás Erdei Ház igénybe
vételéről.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítvá
nya, a „Zirci Postás Erdei Ház“ igénybevéte
lére nézve az alábbiakat hozza a személyzet tu
domására:

Az alapítvány új jóléti intézménye a zirci 
apátság bakonyi erüőbirtokan, Zirc községtől 
negyeüórányi távolságban, a tenger színe lelett 
40U méter magasságban épült türistaház, amely 
üdülők és túristák elhelyezésére szolgál.

Az erdei ház f. évi július hó 3-án nyílik 
meg s azt a jóléti alapítvány egész éven át 
üzemben óhajtja tartani.

Az erdei ház emeletes ágyakkal felszerelt 
hét vendégszobából áll, amelyekben összesen 32 
vendég helyezhető el. A vendégeknek villany- 
világítás, házi vízvezeték, fürdőszoba és a köz
ségben strandfürdő áll rendelkezésére.

A beutalás feltételeire nézve a P. R. T. f. 
évi április hó 20-án megjelent 17-ik számában 
közzétett 750. számú közleményben foglaltak 
az irányadók.

Az üdülés általában 3 hetes időszakokban 
történik.

I. időszak: július 4-től 24-ig,
II. időszak: július 25-től augusztus 14-ig,
III. időszak: augusztus 15-től szept. 4-ig,
IV. időszak: szeptember 5-től 25-ig.
Szeptember 25.-e után az üdülés nincs idő

szakokhoz kötve.
A kedvezményes üdülési díjakat az alábbi 

kimutatás tünteti fel:

Kimutatás
a Zirci Postás Erdei Házban az 1934. évre megállapított üdülési díjakról, amelyek magukban 
foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést. ■ ' . M i i  : •

Üdülési díj
csoport Fizetési osztály, állás Családfő

Feleség és 
lóéven  felüli 

gyermek

Gyermekek

7—16 éves 
korig

1— 6 éves 
korig

Pengő Pengő Pengő

I. IV—VI. 3.40 2.40 1.80 1.—

II. VII—VIII. I. és II. o. postamester. 3.20 2 .2 0 1.60 0.90

III. IX—X. III. és IV. o. postamester 3 — 2 .— 1.40 0.80

IV. 1 XI. Kezelő, díjnok, kiadó, stb. j„ 2.80 1.80 1.20 0.70
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Az I—III. díjcsoportba tartozó nyug- és 
kegydíj ások a következő alacsonyabb díjcso- 
port szerinti díjakat fizetik.

A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 
üdülési díjakat, általában 1—3 -hétig engedélye
zett üdülésre, kizárólag tényleges és nyugdíjas 
postaalkalmazottak a saját és a kimutatásban 
megjelölt családtagjaik részére igényelhetik.

Ennél rövidebb ideig tartó üdülés esetén,, 
valamint az átvonuló vendégek és turisták szo- 
badíj címén a következő díjakat fizetik: tény

leges és nyugdíjas postaalkalmazottak napi 60 
fillért, idegenek 80 fillért.

Az ilyen vendégek és turisták az élelme
zést az alapítvány központi irodája által meg
állapított mérsékelt áron az erdei ház gondno
kánál vehetik igénybe.

Budapest, 1934. évi június hó 18-án.

A jóléti alapítvány kezelési 
bizottsága.

K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

P
os

ta
ig

az
ga

tó
sá

gi
ke

rü
le

t

A  létszám ból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

B
ud

ap
es

t

Mősz Mária kiadó Miklósi
1909. Kálóz Bizalomvesztés

B
ud

ap
es

t

Zatkalik Ilona kiadó Budapest 
• 1907. Budapest 97. Több, mint 6  hónapja 

nem vállalt alkalmazást

D
eb

re
ce

n

özv. Bartal Elemérnó kiadó Beled
1899. Győr 3. Gönczruszkai posta

mesterré neveztetett ki,

P
éc

s

—

Jambrich Ilona kiadó Szenna
1907. Fonyód

Kineveztetett Janko- 
vich Iván fürdőtelepi 

postaügynökké.

P
éc

s

__
__

__
__

__
__

'

Markos József kiadó Tapsony
1908. Nagybajom Nagyberki postam es

terré neveztetett ki.

P
éc

s

1

Rutényi Eleonóra kiadó Kassa
1909. Pécs 6 .

Pécs 8 . sz. hivatal h. 
postamesterré nevezte

tett ki.
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Kimutatás.
á llá s tk e r e ső  p o sta k ia d ó k ró l.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Plank Margit Tiszacsege 1934. VII. 15. Helyettesítést is vállal.

Pálffyné Püspökbogád, up. Nagykosár azonnal Helyettesítést is vállal.

Farkas Kálmán Istvándi 4 azonnal Helyettesítést is vállal.

Dékán Irén Csehimindszent azonnal Helyettesítést is vállal.

Kistay Sándor Gige 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Austerlitz Mihály , Budapest, V., V ilm os csá
szárét 10. I. emelet. 12. azonnal Helyettesítést is vállal.

Magyar Béla Seregélyes 5 1934. X, 1. Helyettesítést is vállal.

Török Mária Ócsa 6 azonnal Helyettesítést is vállal.

Pálma Gyula Bánhida, Vasut-u. 78. 7 azonnal Helyettesítést is vállal.

Madurka Ilona Dusnok 5......... azonnal Helyettesítést is vállal.

Varga Erzsébet Gyöngyös, Vargék-tere 4. azonnal Helyettesítést is vállal.

Zámbó Ilona Bakonyszentlászló azonnal Helyettesítést is vállal.

%

Fővárosi Nyom da R t  — Felelős Duchon X
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1034. JUNIUS 38. 38. szám.

T A R T A L O M

A gabonajegyforgalom megszüntetése.
A fővámhivatalnak átadott csomagokhoz tartozó 

vámárunyilatkozatok kezelése.
Az utalványtávirat kiállítási díjának megszüntetése.
Üj légijárat Mozambikba és Madagaszkárba.
Üj légiösszeköttetés a Kanári-szigetekre és a Brit- 

Nyasszaföldre.
Békásmegyernek és Csepelnek a budapesti auto

mata távbeszélő hálózatba való bevonása.
A  100-nál több előfizetővel bíró különteleprenctezerű 

(Lb.) hálózatokban alkalmazott alközponti kapcsolók dí
jazása.

Változások a Távbeszélő-Díjszabás-ban.
Elő nem jegyzett rövidített távirati címre érkező 

táviratoknak címkiegészítési díj mellett való kézbesítése. 
Változások a mozgópostai-jegyzékben. 
Postaügynökségnek időszaki postahivatallá való át

alakítása.
Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Helyesbítés.
Hivatalvezetői felmentések és megbízatások. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A gabonajegyforgalom megszüntetése.
120.309/4.

A mezőgazdaságnak az 1934/35. gazdasági 
évre nyújtandó kedvezmények tárgyában a Bu
dapesti Közlöny 1934. évi 141. számában meg
jelent 5.600. M. E. számú kormányrendelet a 
gabonajegy intézményét 1934. évi július hó 1. 
napjával kezdődő hatállyal — további rendel
kezésig — felfüggeszti.

Eszerint az 1933. évi kibocsátású gabonaje
gyek 1934. évi június hó végével a forgalomból 
kivonatnak és 1934. évi július hó 1-től kezdve 
új kiadású gabonajegyek már nem kerülnek for
galomba.

Ezzel kapcsolatban a m. kir. pénzügymi
niszter úrnak a fenthivatkozott tárgyban kiadott 
és a Budapesti Közlöny ugyanabban a számában 
közölt 98.600. P. M. számú rendelete alapján a 
postahivatalok eljárását a következőkben sza
bályozom:

1. 1934. évi július hó 1-től a postahivatalok
nál a gabonajegyeladás megszűnik.

Addig is a gabonajegyek eladásánál az a 
korlátozás lép életbe, hogy már e rendeletéin 
vételétől kezdve a postahivatalok magánérték- 
cikk-árusoknak gabonajegyet nem adhatnak el.

2. A postahivatalok a magánértékcikk- 
árusoktól és községektől (városoktól), valamint

a magánosoktól az általuk el nem adott, illető
leg fel nem használt 1933. évi kibocsátású ga
bonajegyeket teljes névértékben — vagyis az 
eladáskor esetleg kifizetett árusítási jutalék le
vonása nélkül — 1934. évi július hó 15-ig bezá
rólag készpénzre beválthatják. Az olyan 1933. 
évi kibocsátású giabonajegyet, melynek szelvé
nye a gabonalevéltől el van választva, csak ak
kor szabad készpénzre beváltani, ha a gabona- 
jegyszelvény száma a gabonalevél számával 
egyezik.

A beváltásra elfogadott gabonajegyek után 
készpénzben megtérített összeget a postahiva
talok naponta a pénztárszámadás 15 kiadási 
tétele alatt törtalakban számolják el. A szám
lálóba a becserélésre elfogadott pénzügyi érték
cikkek, nevezőbe pedig a becserélésre elfoga
dott gabonajegyek után megtérített összeget ír
ják be.

3. Az 1934. évi július hó 1-től 15-ig bezáró
lag beváltásra elfogadott gabonajegyek névérté
két a postahivatalok a július havi gabonajegy- 
mérlegben megterhelésként állítsák be.

4. A magánértékcikkárusoktól, községektől 
(városoktól) és a magánosoktól beváltásra elfo
gadott, valamint a postahivatalok főpénztárá
ban, kézipénztáraiban, a postaügynökségeknél 
eladatlanul maradt 1933. évi kibocsátású gabo
najegyeket bizonylatpár kísérletében 1934. évi
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'augusztus hó 5-ig kell a m. kir. posta érték
cikkraktárba beszolgáltatni. A beszállított ga
bonajegyek értékösszegével a postahivatalok 
magukat az 1934. évi augusztus havi gabona- 
jegymérleg felmentési oldalán mentesítsék.

5. A m. kir. posta értékcikkraktára a pos
tahivatalok által oda beszolgáltatott 1933. évi 
kibocsátású gabonajegyeket a raktárában levő 
ilyen kibocsátású gabonajegyekkel együtt 1934. 
évi augusztus hó 15-ig bizonylatpár kíséretében 
a m. kir. állami nyomdának szolgáltassa be.

6 . Az 1933. évi kibocsátású gabonajegyek 
szelvényeit a községi elöljáróságok (városok, 
forgalmiadó hivatalok sitb.) csak 1934. évi 
augusztus hó végéig válthatják be a postahiva
taloknál.

7. A m. kir. posta központi számvevősége a 
m. kir. posta értékcikkraktára, valamint a pos
tahivatalok vonatkozó havi számadásai alapján 
a postahivatalok által készpénzre beváltott ga- 
bonaj egyék értékösszegét a gabona jegyekről a 
m. kir. pénzügyminisztérium részére készítendő 
anyagelszáimolásban megterhelésként, a kész- 
pénzelszámolásban pedig felmentésként állít
sa be.

Budapest, 1934. évi június hó 25-én.

A fővámhivatalnak átadott csomagokhoz tar
tozó vámárunyilatkozatok kezelése.

118.780/4.
E rendeletem vételétől kezdve a fővámhi

vatalnak átadott csomagokhoz tartozó eredeti 
vagy pótvámárunyilatkozatokat tilos a címzett
nek kiadni.

A vámközvetítő postahivatalok tehát eze
ket az eredeti vagy pótvámárunyilatkozatíokat 
adják át a fővámhivatalnak. Ezekre átadás előtt 
a szállítólevél tételszámát jelző piros számon 
kívül, kék irónnal a csomag ragszámát is je
gyezzék fel.

Budapest, 1934. évi június hó 20-án.

Az utalványtávirat kiállítási díjának megszün
tetése.

114.851/4.
Folyó évi július hó l étől a belföldre szóló 

távirati postautalványoknál az utalványtávirat 
kiállításáért szedett 40 fillér díjat megszünte
tem.

Ezt a változást a postahivatalok a Kivona
tos Posta-Távíró, Távbeszélő és Rádió-Díjsza
bás XVIII. 9. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi június hó 20-án.

Uj légijárat Mozambikba és Madagaszkárba.
117.892/4.

A francia postaigazgatás Brokenhill (Észak 
Rhodésia) és Tananariva (Madagaszkár) között 
légijáratot rendezett be, amely Brokenhill-ben a 
London—Capetown angol légijárathoz csatla
kozik. Az új légijárat, amely f. év július 11-én 
indul először, az alábbi menetrend szerint köz
lekedik:

(Budapest
Athén
Brokenhill

i.
é.
é.

csütörtök
péntek
szerda)

Brokenhill i. szerda
Tété é. 99

Quelimane é. 99

Mozambik é. 99

Majunga é. csütörtök
Tananariva é. 99

E légi járattal továbbítandó küldemények 
légipostái pótdíja Budapestről:

Mozambikba 10 g-ként 1 P 50 f.
Madagaszkárba 10 g-ként 2 P — f.

A hivatalok a légipostái menetrendben az
5. oldalon Brokenhill (É. Rhodésia) és Elisabeth- 
ville (Belga-Kongo) közé iktassák a fenti menet
rendet.

A 2. oldalon (Tartalomjegyzék) Luxem
bourg és a Maláji államok közé írják be: „Ma
dagaszkár 3.“

A Légipostái Díjszabásban pedig a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

12. o. Madagaszkár; a 2. hasábban a 
„Jusqu'á Moimbaissa“ megjegyzés helyett írják 
„via Brokenhill Tananarive“; a 3. hasábban a 
„Mombassa-ig“ megjegyzést töröljék, helyette 
írják „10 g-ként 2 P.“ Az 5. hasábban levő 
„=Kénva“ jegyzetet töröljék.

13. o. Mozambik; a 2. hasábban „London— 
Capetown jusqu’ä Salisbury“ helyett írják 
„via Brokenhill—Mozambique.“ A 3. hasábban 
a légipostái pótdíj 20 g-ként 1 P 60 f helyett 10 
g-ként 1 P 50 f. Az 5. hasábban a „Légiúton 
Salisbury“-ig jegyzetet töröljék.

Budapest, 1934. évi június hó 19-én.
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F ran ciad nd ok in a  (Indoch ine F rangaise).
Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről Saigon, 

Cholon és Pnom-Penh francia-indokínai városok távbeszélő előfizetői közt folytathatók.
A háromperces beszélgetés díja valamennyi viszonylatban 118 P 40 f, minden további 

percért ennek egyharmada, vagyis 39 P 50 f számítandó.
Csak közönséges állami és magánbeszélgetések válthatók.
A beszélgetések úgy kezeltetnek, mint a meghatározott személyek közti beszélgetések, 

s ha a hívottnak, vagy helyettesének felkutatása nem sikerülne, vagy ha akár a hívó, akár 
a hívott a beszélgetés váltását utóbb visszautasítja 22 P 10 f értesítési díjat kell fizetni.

Beszélgetések csak 10—12 és 13.45—15 (greenwichi időszámítás) órák közt válthatók, s 
azokat a beszélgetést megelőző napon, vagy a beszélgetés napján, de lehetőleg már a reggeli 
órákban kell bejelenteni.

i
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B razília  (B résil).
Beszélgetések egyrészről csak Budapest, másrészről a következő brazil városok közt 

folytathatók;

S zö v e tség i körzet:
Rio de Janeiro, Anchieta, Bangu, Campo Grande, Governador, Paquetá, Pavuna, Ricar

do Albuquerque, Santa Cruz.

R io  de Jan eiro  állam :
Aguas Claras, Alcantara, Anta, Belfort Roxo, Bom Sucesso, Cambuci, Campos, Capi- 

vari, Carapebus, Cesario Alvim, Correas, Conde Araruama, Dores de Macabu, Entroncamen- 
to, Estrela, Indaiassu, Itaborai, Itaipava, Itambi, Macae, Magé, Meríti, Niteroi, Nova Iguassu, 
Pavuna, Pilar, Porta das Caixas, Petropolis, Pedro do Rio, Pureza, Qu'eimados, Rais da 
Serra, Rezende, Rio Bonito, Rio Dourado, Rosario, Sambaetiba, S. Jósé do Rio Preto, S. Gon
calo, Sao Fidelis, Sapucaia, Sant’Ana do Japuiba, Surui, Tangua, Terezopolis, Tristao Camara, 
Visconde de Itaborai.

M inas G eraes á lla m :
Barbacena, Belo Horizonte, Bias Fortes, Brazopolis, Carmo da Cachoeira, Caxambu, 

Campo Mistico, Colonia Inconfidentes, Crisolia, Guaranósia, Gauxupé, Itajubá, Itan- 
handu, Lambari, Lavras, Maria da Fé, Monte Siao, Nova Lima, Olegario Maciéi, Ouro Fino, 
Passa Quatro, Pedra Branca, Pedrao, Pinhalzinho, Piranguinho, Pirangu'ssu, Pouso Alegre, 
Poeos de Caldas, Ressaquinha, Rio Acima, Sao Fortes, S. Jósé do Itamonte, S. Lou'renco, S. 
Rita de Sapucai, S. Jósé do Alegre, Santa Esmeria, Sitio, Soledade de Itajuba, Tres Corayoes, 
Varginha, Virginia.

S ao  P a u lo  állam :
Avaré, Bauru, Campinas, Cravinhos, Guarantan, Ibaté, Jardinopolis, Jundiai, Lins, Lou- 

veria, Mocóca, Mogi Guassu, Moreira César, Pindamonhangaba, Pirajui, Ribeirao Preto, Ro- 
cinha, Santos, Sao Carlos, Sao Pau'lo, Socorro, Tatui, Tibiriea, Varzea.

A háromperces beszélgetés díja 184 P 80 f, minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis 61 P 60 f számítandó.

Beszélgetések csak 13—14.30, valamint 18—19.30 óráig válthatók (középeurópai idő).
Egyébként a beszélgetések bejelentése, lebonyolítása, a beszélgetések tartamának meg

állapítása s a díjak kiszámítása és elszámolása ugyanazon elvek szerint történik, mint az Ar
gentínával való távbeszélő forgalomban.
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Üj légiösszeköttetés a Kanári-szigetekre és a 
Brit-Ny asszaf öldre.

120.492/4.
I .

A spanyol posta Sevilla és a Kanári-szige
tek között új légi járatot rendezett be. A repü
lőgép minden kedden reggel 6 órakor indul Se
villából és ugyanaznap 16.45 órakor száll le 
Gandoban, Las Palmas légikikötőjében.

Ezt az új légiösszeköttetést a magyar fel- 
adású küldemények továbbítására is tel lehet 
használni. Ennek következtében a hivatalok a 
légi postai menetrendben a következő változá
sokat vezessék keresztül:

12. o. 18. Budapest—Bécs—Gent—Barce
lona menetrendhez „Sevilla“ után írják be a 
következő új adatokat:

Ke.
Sevilla i. 6.00
Gando (Kanári-szigetek) é. 16.45

A Légipostái Díjszabásban a 11. oldalon, 
Kanári-szigetek, a 2. hasábban a „jusqu’á Casa
blanca“ útirány jelzés helyett írják: „via Sevil
la“; a 3. hasábban a „Casablanca-ig“ megjegy
zést töröljék, helyette írják: 10 g-ként 44 fil
lér. A 4. hasábba írják: 18., az 5. hasábban pe
dig a Marokkó“ jegyzetet töröljék.

II.
A brit posta értesítése szerint a múlt év

ben Salisbury (Dél-Rhoidésia) és Blantyre (Brit- 
Nyasszaföld) között közlekedett légijáratot új
ból üzembe helyezték. Ez a járat csatlakozik 
Salisburyban a London-Capetown légi járathoz.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben az
5. oldalon a 3. London—Capetown légi járat me
netrendjében Salisbury és Bulawayo közé ik
tassák be a következő új adatokat:

Salisbury i. csüt.
Blantyre (Brit-Nyföld) é. csüt.

A Légipostái Díjszabásban a 7. oldalon 
Brit-Nyasszaföldnél a 2. hasábban az útirány- 
jelzésből a „jusqu’á Mpika“ és az 5. hasábban 
a „Légi úton Mpika-ig“ jegyzetet töröljék. A 3. 
hasábban a légipostái pótdíj 20 g-ként 1 P 60 
f. helyett 10 g-ként 1 P 04 f.

Budapest, 1934. június 26-án.

Békásmegyernek és Csepelnek a budapesti auto
mata távbeszélő hálózatba való bevonása.

115.603/5.
Értesítem a hivatalokat, hogy Békásme

gyer — beleértve e községhez taTtozó Csillag

hegyet is, — továbbá Csepel 1934. évi július hó 
l-ével a budapesti automata távbeszélő háló
zatba kapcsoltatnak át. Ettől az időponttól 
kezdve a békásmegyeri és csepeli távbeszélő 
központ állomásai, valamint a csilaghegyi pos
tahivatal nyilvános állomása is a budapesti 
egységes hálózatba tartoznak.

A bevonással kapcsolatban a békásmegyeri 
és a csepeli központhoz csatlakozott távbeszélő 
állomások kapcsoló központja és hívószáma 
megváltozik, a budapesti hálózat szétosztás 
alatt lévő új névsorába azonban ezek az állo
mások — budapesti hálózat előfizetői között 
— már az új hívószámmal vannak felvéve.

Felhívom tehát a hivatalokat, hogyha folyó 
évi július 1. után előfordulna az, hogy mégis 
békásmegyeri, vagy pedig csepeli kapcsolási 
számmal kérnének összeköttetést, a hívott ál
lomás új hívószámát az új budapesti névsorból 
keressék ki, s a hívó előzetes értesítése után 
avval az új számmal kérjék a beszélgetést.

A bevonással kapcsolatban az említett he
lyeken a budapesti díjszabás (Békásmegyeren 
és Csillaghegyen havi 14 P, Csepelen havi 17 P 
alapdíjjal), a budapesti távbeszélő hálózat állo
másaival pedig a helyi forgalom lép életbe.

Ami pedig egyfelől a budapesti hálózat te
rületén kívül eső hálózatok és másfelől Békás
megyer, Csepel és Csillaghegy közötti távolsági 
távbeszélő forgalmát illeti, abban a forgalom
ban váltott beszélgetéseket díjazás szempont
jából úgy kell tekinteni, mintha a beszélgeté
sek Budapesttel, illetőleg Budapestről kezdemé- 
nyeztettek volna.

Budapest, 1934. évi június hó 21-én.

A 100-nál több előfizetővel bíró különtelep- 
rendszerü (Lb.) hálózatokban alkalmazott al

központi kapcsolók díjazása.
113.491/5.

A vidéki 100-nál több előfizetővel bíró kü- 
lönteleprendszerű hálózatokban a főállomások
hoz és alközpontokhoz megfelelő kapcsoló hiá
nya miatt sokszor nagyobb befogadó képességű 
kapcsolót kell felszerelni.

Minthogy a posta tulajdonát képező kap
csolók után esedékes használati és fenntartási 
díjak a Távbeszélő Díjszabás III/A. Táblázatá
ban a kapcsoló befogadó képessége szerint 
vannak megállapítva s az így megállapított dí
jak pedig a szükségesnél nagyobb kapcsolóval 
felszerelt főállomások és kisebb alközpontok
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előfizetőire terhesek, elrendelem, hogy az ilyen 
hálózatokban a í. évi július hó 1-től kezdődő- 
leg 5 mellékállomásig csak a tényleg bekap
csolt mellékállomások után kell használati és 
fenntartási díjat szedni.

Ha 5-nél több mellékállomás van az alköz
pontba bekapcsolva, akkor továbbra is a kap
csoló befogadó képességéhez igazodóan kell a 
díjat megállapítani.

Budapest, 1934. évi június hó 22-én. t

Változások a Távbeszélő-Díjszahás-ban.
112.893/5.

A hivatalok a Távbeszélő-Díj szabás-ban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

a 16. oldalon:
Bulgáriánál a második bekezdésben a for

galomban résztvevő bulgár központok közé 
Bourgas után írják be: Iámból.

A 21. oldalon:
Észtországnál az első bekezdésben felsorolt 

beszélgetési fajoknál „Meghívásnak a rendelte
tési helyen az ingyenes . . . “ helyett írják: „Meg
hívásnak a rendeltetési helyen az ingyenes táv- 
íratkézbesítés körzetén kívül való kézbesíté
séért beszedendő: 2.80 P.“

A  31. oldalon Nagybritannia és ír szabad 
államnál az első bekezdésben felsorolt beszélge
tési fajok közül a következőket helyesbítsék: 
„Sürgős (urgent) beszélgetés: nem váltható."
„Meghatározott időre kért beszélgetés (Com
munication fortuite ä heure fixe): a gyengefor
galmú időben váltható.“ „Meghívás (avis d ap- 
pel): nem kérhető.“

A 37. oldalon:
Romániánál az első bekezdésben felsorolt 

beszélgetési fajoknál „Meghívásnak a rendelte
tési helyen...“ helyett írják: „Meghívásnak a 
rendeltetési helyen az ingyenes táviratkézbesí
tés körzetén kívül való kézbesítéséért besze
dendő: 1.68 P.“

A 43. oldalon:
v Algír és Tunisznál (Fedőlap a P. R. T. 1933. 

évi 39. sz.-hoz) a harmadik bekezdés első mon
datát a következőképen helyesbítsék: „Csak
közönséges és sürgős állami és magánbeszélge
tések válthatók hétköznapokon 9—12 és 14 18 
óra közt, vasár- és ünnepnapokon 9—12 óra 
közt.“ .

A 44. oldalon:
Francia-Marokkó és 'Tangernél az utolsó 

bekezdést a következőképen helyesbítsék: „Kö
zönséges és sürgős állami és magánbeszélgeté
sek válthatók hétköznapokon 9 12 és 15—18 
óra közt, vasár- és ünnepnapokon 9—12 óra 
közt, greenwichi időszámítás szerint. „Meghívás 
(avis d’appel) és különmeghíyás (préavis) kér
hető. A meghívás és különrnéghívás díja, vala
mint meghívásnál a külön küldönc pótdíja 
ugyanaz, mint az Algírral való távbeszélő for
galomban.“

Az 50. oldalon:
A  díjtáblázat alatti'első bekezdés utolsó 

előtti negyedik sorában „Via Paris“ kezdety 
mondatot és az ezután következőket a követke
zőképen helyesbítsék: „Via Paris beszélgetések 
Limával 14.30—15 óra közt, Argentina és Uru
guay központjaival 13.30—19.30 óra közt, Chile 
központjaival 13.30—15 és 18.30—19.30 óra közt, 
Bogotával 18.30—19.30 óra közt folytathatók 
greenwichi időszámítás szerint. Erre vonatko
zólag esetről esetre a budapesti távbeszélőköz
pont ad felvilágosítást.“

Az 51. oldalon:
Braziliára vonatkozó összes adatokat tq- 

röljék s helyébe a csatolt 1. sz. fedőlapot ra
gasszák.

Az 52. oldalon:
Brit-Indiánál az első bekezdést a követke

zőképen helyesbítsék: „A beszélgetések égy- 
részről az összes magyar távbeszélőközpontok, 
másrészől Central Provinces, Punjab, North 
West Frontier, United Provinces, Bihar and 
Orissa és Bombay tartományok nagyobb he
lyeivel, valamint a többi tartományok követ
kező helyeivel válthatók: Calcutta, Asaúsoi, In
dore, Madras, Madura, Trichinopoly, Coimba
tore, Ootacamund.“

Francia-Indokínánál az összes adatokat tö
röljék s helyébe ragasszák be a csatolt 2. .sz. 
fedőlapot. f ,, .

Az 54. oldalon Ausztráliai államszövetség
nél, az első bekezdés harmadik sorában 
„ . . .  távbeszélő központjainak“ után szúrják 
be:, „valamint Nyugat-Ausztráliában lévő 
Perth.“

Az 55. oldalon Oceángőzösök a) olasz és 
angol tengeri hajóknál az első bekezdés máso
dik sorában, továbbá a második bekezdés első
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sorában és a harmadik bekezdés első sorában 
Conte Verde után szúrják be: „Duilio, Giulio 
Cesare.“

Budapest, 1934. évi június hó 22-én.

Elő nem jegyzett rövidített távirati címre ér
kező táviratoknak címkiegészítési díj mellett 

való kézbesítése.
114.854/5.

Az 1934. évi július hó 1-től kezdődőleg kí
sérletképen megengedem, hogy abban az eset
ben, ha a rövidített távirati cím előjegyzését az 
előjegyzés lejártát követő hónap 8-ig nem újít
ják meg, az elő nem jegyzett rövidített címre 
érkező táviratot a hivatalok annak a hónapnak 
a végéig a díjszabás szerinti címkiegészítési díj 
beszedése mellett kézbesítsék.

Ezt a rendeletemet a postahivatalok a T.
U. Sz. 17. §-a 3. pontjának 2. bekezdésénél je
gyezzék elő.

Budapest, 1934. évi június hó 24-én.

Változások a mozgópostai-jegyzékben.
ad 119.542/3.

Celldömölk—Veszprém külső pályaudvar 
közt az 1811. sz., Székesfehérvár és Sárbogárd 
közt pedig az 5127. sz. vonatban a székesfehér
vári 1. sz. postahivatal ellátásában jegyzékelő- 
menet rendeztetett be. Utóbbi csak f. évi szep
tember hó 9-ig közlekedik.

A hivatalok e változásokat a P. R. Tárá
nak ez évi 20. számában 113.445/3. szám alatt 
közölt mozgópostái jegyzékben jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi június hó 26-án.

Postaügynökségnek időszaki postahivatallá való 
átalakítása.
119.060/3.

A távbeszélővel egyesített ábrahámhegyi 
postaügynökséget változatlan forgalmi körrel 
minden év július és augusztus hónapjaira idő
szaki postahivatallá alakítom át.

Az időszaki postahivatal ellenőrző száma, 
működése tartamára, 5061.

Ehhezképest a helységnévtárban (86. oldal) 
Ábrahámhegynél a „ “ jel után „ * * (IX/

1—VT/30-ig)“, Eh. Tapolca, után pedig ,
(VII/1—Vlll/31-ig) Írandó be.

A postahivatalok névsorában (5. oldalon) 
„Ábrahámhegy ü.“ után „ * * (IX/1—VI/31 -ig)“ 
írandó be, a következő sóban pedig felveendő: 
„5061, 267, —, Ábrahámhegy * * (VII/1—Villái
ig), Zala, Pécs, Budapest 1 ÜT Tapolca“, vé
gül a 140. oldalon 5061 után beírandó: Ábrahám
hegy * *.

Az irányítási füzetben (7. oldalon) Ábra
hámhegy után „* *“ jel írandó, a következő sor
ban pedig felveendő: „Ábrahámhegy * *, IV.,
Zala, P., VI., Budapest^—Tapolca, 48., t  48.“

Budapest, 1934. évi június hó 26-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
120.015/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi június hó 19-én kelt B. I. 
7.866/1934/2. számú végzésével a Moszkvában 
előállított „Proletaire“ című ciril szövegű képes 
folyóirat, továbbá az ugyanott előállított Ro
bert Csernják feliratú, ciril szövegű karrikatúra 
rajzokat tartalmazó füzet lefoglalását rendelte 
el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi június hó 22-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

120.117/2.
A Prágában a „Verlag der Deutschen sozial

demokratischen Arbeiterpartei in der Tsche
choslowakischen Republik“ kiadásában és Ottó 
Bauer szerzőségében megjelent „Der Aufstand 
der österreichischen Arbeiter“ című füzettől a 
postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a füzetet a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi június hó 23-án.
II.

120.118/2.
A Prágában megjelenő „Der Weitblick“ c. 

hetenként megjelenő folyóirattól a postai szál
lítás jogát megvontam.
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A postahivatalok ezt a folyóiratot a kitil- i 
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi június hó 23-án.

Helyesbítés.
A P. R. T. 1934. évi 27. számának 182. ol

dalán a Távíró-Díjszabás-ban keresztülveze
tendő változásokra vonatkozó 117.569/5. számú [ 
rendeletben „A 36. oldalon“ első bekezdésének , 
helyes szövege a következő: A fejlécben lévő 
„V. via Imperial—Vancouver“ útiránynál a

Vancouver“ szót töröljék. A „41 oldalon“ 
második bekezdésének hatodik sorában „a 4.80 
díjtételt javítsák „5.13 díjtételére.

A P. R. T. ugyané számában a 177. oldalon 
a „Statisztikai adatgyűjtés a közönséges levél
postai küldeményekről“ című 110.669/2. számú 
rendelet 3. pontjának 6. bekezdése 7„ 8. és 
utolsóelőtti sorában a „347.900“ számot „347 900“ 
számra, a 178. oldalon pedig a 10. pont után a

! következő pont számát „l2“-ről „ ll“-re helyes- 
1 bítsék.

A P. R. T.-nak ugyancsak ebben a számá
ban — a 179. oldalon — a „Budapest és kör
nyéke távbeszélő névsorának kiadása“ című 
119.296/5. számú rendeletben közölt „Elismer
vény“ minta szövegéből az „arab“ szót „da
rabéra helyesbítsék.

Budapest, 1934. évi június hó 24-én.

Hivatalvezetői felmentések és megbizatások.
119.333/1.

Koltai János postafőfelügyelő (65) a Buda
pest 90. számú és Barcsay Ákos postafelügyelő 
(110) az Újpest 1. számú postahivatal vezetése 
alól felmentetett és egyidejűleg Barcsay Ákos 
postafelügyelő a Budapest 90. számú és Gál Fe
renc postafelügyelő (250) az Újpest 1. sz. posta- 
hivatal vezetésével bízatott meg.

Budapest, 1934. évi június hó 21-én.

K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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Megjegyzés

Kövér Etelka Hernádvécse 1934. IX. 1. . • ;. sri.jyj /

Csete Mária Zsadány 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

Zubó Anna Martfű pu. azonnal Helyettesítést is vállal.

Fővárosi Nyomda Rt. +- Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1934. JULIUS 7. 39. szám.

T A R T A L O M

A régi kiadású váltóürlapok felhasználása.
A régi kiadású marhaürlapok készletének megálla

pítása.
A hivatalos levelezés átalányozására jogosult szervek 

névjegyzékének kiegészítése.
Balatonkenese székesfővárosi üdülőhely időszaki 

postaügynökség bevonása a kedvezményes díjú balatoni 
távbeszélő körforgalomba.

Az üdvözlő táviratok (LX) pótdíjának leszállítása.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások az Irányítási Füzetben.
Postahivatal nevének megváltoztatása.
A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi május havi 

forgalma.
Személyzetiek.
Betöltendő állás.

A régi kiadású váltóürlapok felhasználása.
118.193/4.

A P. R. T. f. évi 14. számában megjelent 
110.049/4. számú rendelet kapcsán értesítem a 
postahivatalokat, hogy — miután a m. kir. 
posta értékcikkraktáránál a régi kiadású váltó- 
űrlapokból még számottevő készlet van — az 
értékcikkraktára postahivataloknak az új váltó- 
űrlapokra vonatkozó megrendeléseit a régi kész
let kifogytáig olvkép foganatosítja, hogy a régi 
készlet legközelebbi alacsonyabb értékcimleté- 
ből küld a megrendelésnek megfelelő darabszá
mot. Ezeket a postahivatalok oly módon 
árusítsák, hogy a régi címletű váltóürlap bé
lyegértékét előzetesen megfelelő okirati bélyeg 
fclragasztásával egészítsék ki.

A postahivatalok az okirati bélyegekből a 
szükségletet átmenetileg ennek a figyelembevéte
lével rendeljék.

Ezt a változást a postahivatalok a hivat
kozott rendelet 2. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi június hó 28-án.

A régi kiadású marhaürlapok készletének meg
állapítása.
120.166/4.

A rendeletem vétele napján a postahivata
lok a készletükben levő régi kiadású marha
ürlapok darabszámát címletenként állapítsák

meg és ezeket az adatokat e rendeletem szá
mára való hivatkozással postaszolgálati leve
lezőlapon közöljék a m. kir. posta értékcikkrak
tárával.

Nemleges esetben értesítést nem kell kül
deni.

Budapest, 1934. évi június hó 28-án.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult1« 
szervek névjegyzékének kiegészítése.

119.912/4.
Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 

évi kiadású Postaüzleti Szabályzat 1. függeléké
nek (A díjátalányozásban résztvevő szervek 
jegyzéke) XII. csoportjában (M. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium) 40. tételként je
gyezzék be „Tanító- és tanítóképző intézetek 
kir. főigazgatósága“.

Budapest, 1934. évi július hó 2-án.

Balatonkenese székesfővárosi üdülőhely idő
szaki postaügynökség bevonása a kedvezményes 

díjú balatoni távbeszélő körforgalomba.
120.427/5.

A P. R. T. 1934. évi 22. számában megjelent 
107.612/5. számú rendeletemmel kapcsolatban 
értesítem a postahivatalokat, hogy az újonnan 
megnyitott Balatonkenese székesfővárosi üdülő-



196 29. szám.

hely időszaki postaügynökség a kedvezményes 
díjú balatoni távbeszélő körforgalomban szin
tén résztvesz.

Budapest, 1934. évi július hó 2-án.

Az üdvözlő táviratok (LX) pótdíjának le
szállítása.
118.718/5.

Az üdvözlő táviratok (LX) pótdíját folyó 
évi július hó 15-től kezdődőleg az eddigi 50 fil
lérről 30 fillérre szállítom le.

A hivatalok a Távíró Díjszabás 4-ik ol
dalán az LX táviratoknál a szöveg harmadik 
sorában az „ötféle“ szót helyesbítsék „hatféle“- 
re, a szöveg negyedik sorában pedig az 50 fil
lért javítsák ki 30 fillérre.

Budapest, 1934. évi június hó 28-án.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
119.835/3.

Vámoscsaládnál (560. 1.) a T L. jelzés után 
„K.“ betű írandó.

Budapest, 1934. évi július hó 3-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
121.028/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi június hó 30-án kelt B. J. 
8.448/1934./2. számú végzésével a budapesti 
Szalay Sándor-féle könyvnyomdában, Horváth 
Ferenc felelős kiadásában előállított „Magyar- 
ország proletárjai és dolgozó tömegei“ című, az 
Egyesült Szakszervezeti Ellenzék Központi Ta
nácsa aláírásával ellátott, röpirat lefoglalását 
rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi július hó 2-án

Változások az Irányítási Füzetben.
121.220/3.

Az Irányítási Füzet c. segédkönyvben be
következett változásokat tudomás, keresztül- 
vezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés- 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm:

Postahivatal (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

Ábrahámhegy 7 — 48 elé 47 (IX/9-ig)

Akaii 7 — t 48 után (IX/9-ig nem) Révfülöp 
után +47 (lX/9-ig)

Alsóörs / összes adat
47 (IX/9-ig). 110, 48. t 110 (IX/ 

9-ig) +48. 1. Bp. 72/1124 v. (IX/ 
30-ig) 1 47 (IX/9-ig)

Aszófő 7 — 48 elé 47 (IX/9-ig)

Auguszta-szanatórium Debrecen 7 t 170 170 elé D. 2/gk.

Badacsony 7 — 48 elé 47 (IX/9-ig), + 48 után 
+47 (IX/9-ig)

Badacsony lábdihegy 7 — ' 48 elé 1. 47 (IX/9-ig), + 48 után 
(IX/9-ig nem), +47 (IX/-ig)

Badacsonytomaj 7 1 — 48 elé 47 (IX/9-ig), + 48 után + 47 
(IX/9-ig)

Balatonarács 7 — 48 elé 47 (IX/9-ig), 48 után (IX/ 
9-ig nem)

Balatonberény 7 1. Bp. 72/2232 v. (VI/24--IX/3 
V. Ü.) 35 (Vl/24—1X/9)



29. szám. 197

Postahivatal (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

Balatonhoglár 7 (K.), 2232 v. V. Ü. 1207 v. után 35 (IX/9-ig), IX/9 
után „nem)“

Balatonfenyves 7 1. Bp. 72/2232 v. (VI/24 elé „35“

Balatonföldvár 7 1. Bp. 72/2232 v. V. U. 7 után 35

Balatonfüredfürdő 7 összes adat
47 (lX/9-ig), 110 (IX/9-ig), 48, 

t 48. 1. Bp. 72/1124 v. (lX/9-ig), 
+ 47 (IX/9-ig), 1. t 8—1. Bp. 72/ 
lló  v.

Balatongyörök 7 — 48 helyett + 48

Balatonlelle 7

7

1. Bp. 72/1202 v. (K.)—2232 v. 
(V. U.), ( V1/24—IX/9) (VI/24 elé „35“)

Balatonmáriafürdő 1. Bp. 72/1202 v. (K.)—2232 v. 
(V. U.), (IX/24—1X/9)

(VI/24 elé „35“, 1214 v. után (IX/ 
9-ig)

Balatonszárszó 7 1. Bp. 72/2232 v. V. Ü. ü. (VI/24 elé „35“, 1214 v. után 
(VI/24—IX/9)

Balatonszemes 7 1. Bp. 72/2232 v. V. U. ü. (VI/24 elé „35“, 1214 v. után 
(VI/24—IX/9)

Balatonszentgyörgy 7 2232
244 után 35 (VI/24—IX/9), 1202 

v. után (VI/24—IX/9 nem)

Balatonújhely 7 — 8 elé 35 (VI/24—IX/9)

Balatonzamárdi 7 1. Bp. 72/2232 v. V. U. ü. (VI/24) elé „35“

Baross Gábor-telep 7 — 32 után 1. Bp. 72/1034 v. (k.)

Békásmegyer 7 —
Bp. 62 után 1402 v., 1. Bp. 62/ 

4222/K.

Csopak 7 —
48 elé 47 (VI/24—IX/9), 48 után 

(VI/24—IX/9 nem)

Dunaharaszti 7 — 184 után 1. Bp. 72/180 v.

Erdőbénye 7 — 33 után + 34

Fonyód-fürdőtelep 7 1. Bp. 72/2232 v. (K. nem) (Vl/24 
—IX/9), 1202 v. után (K.) *

66 után 35 (Vl/24- IX/9), „közt“ 
szó helyett „nem“

Gógánfa 7 —
+ 48 elé Tapolca (7525/ v. (VI/ 

24—lX/9-ig), 7523 v. után IX/ 
9-től

Gyenesdiás 7 — 48 helyett + 48

Hévízfürdő 7 —
1. Bp. 72 elé 1. 35/17 gk. (VI/24 

—IX/2-ig), +8 elé 48, +8 he
lyett 1. + 8

Hévfzszentandrás j 7 8 helyett 138
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Postahivatal (ügynökség)
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Kelemér 7 —
Putnok után—1. 34—1. M. 2/gk. 

(VI/24—IX/2), Putnok/gk. (IX/ 
3-tól)

Keszthely 7 —
197 után 35 (VI/24—IX/9), 8 elé 

1. Tapolca/1102 v. (IV/24—IX/ 
9)

Kisörsszőllőhegy 7 — 48 elé I. 47 (VI/24—IX/9)

Lesencetomaj 7 — 7523 v. után (IX/9-től), Tapolca/ 
7525 v. ( Vl/24—IX/9)

Nemesgulács 7 — 1 48 után (VI/24—IX/9 nem) 
t  47 (VI/24—IX/9)

Nemestördemic 7 —
t  48 után (VI/24—IX/9 nem) 
t  47 (VI/24—IX/9)

Pomáz 7

7

— Budapest 62 után/402 v., 1. Bp. 
62/422 v. (K.)

Püspökhatvan — f  69 elé 69

Rendes 7 — 48 elé 1. 47 (VI/24—IX/9)

Révfülöp 7 — 48 elé 47 (VI/24—IX/9), IX/9 he
lyett IX/30, f  47 (VI/24—IX/9)

Sümeg 7 —
t  197 után Tapolca/7525 v. (VI/ 

24—IX/9), 7523 v. után (VI/24 
—IX/9 nem), 7524 helyett 7526

Szabadbattyán 7 — 8 elé 47 (VI/24—IX/9)

Szántód 7 1. Bp. 72/2232 v. V. Ü. ü. (VI/24) elé „35“

Szécsény 7 cs. Bp. 62. (K.) helyett (H. és Ü. után nem) 
1. Bp. 62 elé „cs“

Szepezd 7 —
48 elé 47 (VI/24—IX/9), + 48 után 

(VI/24—IX/9 nem), +47 (VI/24 
—IX/9)

Tab 7 1 92 után (H. és U. után nem), 
5435 v.

+ 92 után 1. 47/(5437 v. (VI/24— 
IX/9), 5423 V. után (VI/24—IX/ 
9 nem)

Tapolca 7 1. Bp. 72/1132 v. V. Ü. ü. VI/24 elé 47, 48 után +47 (VI/ 
24—IX/9)

Tihany 7
«* —

48 elé 47 (VI/24—IX/9), 48 után 
(VI/24—IX/9 nem), IX/9 után 
+ 47 (VI/24—IX/9)

Vonyarcvashegy 7 — 48 helyett + 48

Zánka 7 (VII/1—VIII/31)
48 elé 47 (VI/24—IX/9), 148 után 

(VI/24—IX/9 nem), + 47 (VI/24 
-IX /9 )

Budapest, 1934. évi jú liu s hó 3-án.

o
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Postahivatal nevének megváltoztatása.
120.731/3.

A Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vár
megyébe kebelezett Tényőfalu és Tényőhegy 
községeknek „Tényő“ elnevezéssel történt 

- egyesítésével kapcsolatban Tényőfalu posta- 
hivatal nevét „Tényő“ névre változtattam meg.

Ehhez képest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában a 99. oldalon, a 149. oldalon 
a 6606 számnál, a helységnévtár 329. oldalán és 
az Irányítási Füzet 162. oldalán Tényőfalu 
helyett „Tényő“ írandó.

Budapest, 1934. évi július hó 3-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi 
május havi forgalma.

4.668/eln. ptkszám.
A takaréküzletben a betéteket 842.548 P 04 

f.-rel haladták túl a visszafizetések. A betétek 
állománya ezek szerint 1934. évi május hó vé
gén 81,547 273 P 87 f. volt. A különleges taka
rékbetétek álladéka a fenti álladókban 8,735.076 
P 17 f.-rel szerepel. A betevők száma 2.729-cel 
gyarapodott.

A csekk- és kliringüzletben a betéteket 
268.116 P 22 f.-rel múlták felül a visszafizetések. 
A csekkbetétek állománya ezek szerint 1934. 
cvi május hó végén 107,467.377 P 41 f. volt. A 
csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 9-cel 
növekedett.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,919.922 tétel s 
1.086,210.202 P 58 f., összes betéteinek állomá
nya pedig a hó végén 189,014.651 P 28 f. volt.

Az értékpapírüzletágban 1934. évi május 
hó végéig kiállíttatott 274.599 drb. járadék
könyv, illetve letéti jegy. amelyekből forgalom
ban volt e hó végén 90.502 drb. Az intézet ér
tékpapír állománya különféle értékpapírokban 
és záloglevelekben 1934. évi május hó végén 
84,804066 P 77 f. névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 196.591 drb. új zálogfelvétel 
4.422.804 P kölcsönnel és 185.165 drb. zálogki
váltás 4.116.260 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi május hó végén 
1031.599 drb. volt, a zálogkölcsön tőke álladéka 
23,604.310 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 1.938 drb., kényszer árverésre pedig

6.199 db. különféle zálogtárgy került. Eladatott 
összesen 7.353 drb., a befolyt vételár 166.465 P 
62 f. volt.

Budapest, 1934. évi június hó 26-án.

Személyzetiek.
120.206/3.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. 
évi május havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik). '

Áthelyeztettek: Kletz Andor dr. 1. o. tiszt 
357 Miskolcról Debrecenbe, Kovács János II. o. 
tiszt 41 Kaposvárról Dombóvárra, Rátz Elemér 
Ií. o. tiszt 156 Zalaegerszegről Marcaliba, Tóth 
Pál István II. o. tiszt 317 Marcalibői Keszthely
re, Weszelovszky Katalin segédellenőrnő 172 
Komáromból Szolnokra, B. Nagy Lajos mű
szaki segédtiszt 81 Budapestről Bajára, Csók 
Lajos műszaki segédtiszt 99 Budapestről Szol
nokra, Fábián József II. o. altiszt 1495 Pécsről 
Budapestre, Juhász József rácalmási II. o. al
tiszt 1772 Budapestről Dunaföldvárra, Rajnai 
Károly II. o. altiszt 2380 Szombathelyről Buda
pestre, vitéz Csontos Sándor II. o. altiszt 2678 
Szolnokról Budapestre, Wilhelm Sándor II. o. 
altiszt 3132 Marcaliból Kaposvárra, vitéz Rónai 
Lajos II. o. altiszt 3258 Kaposvárról Marcaliba.

Nyugdíj azt attak: Balázs Ferenc 9, Ochot- 
niczky Simon 12 és Gyurkovics Dezső 20 fő
ellenőrök, Bitz Mihály ellenőr 4, Babarczi La
jos 42 és Pocsubay János 200 segédtisztek, 
Vojtkó Mária ellenőrnő 42, Hall Mária segéd
ellenőrnő 388, Jakobi Viktoria 10, Baumann 
Sándorné 300 és Polgár Józsefné 310 segéd
tisztnők. Werner Pálné kezelőnő 223. Szigeti 
Sándor jaáki I. o. szakaltiszt 39, Kiss József TI.
0. szakaltiszt 27. Magvari János 258. Takács 
János 278. Kosa Elek 644 és Kvasz Mátyás 979
1. o. altisztek, Szedmák Rudolf 268. Baltai Jó
zsef 330, Keresztes Sándor ceglédi 449 és Liesz- 
kovszky Mihály 571 TT. o. altisztek.

Meghaltak: Alberti Vilmos segédtiszt 143, 
Lengvel János IT. o. szakaltiszt 115. Noé Már
ton 251 és Dankó Gyula 448 I. o. altisztek.

Elbocsáttattak: Besenczi Bálint TT. o. altiszt
934.

Névváltoztatások. A belügyminiszter úr a 
következő alkalmazottaknak engedélyezte új, 
magyarhangzású név felvételét: György (Szeitz) 
Endre dr. 40 segédtitkárnak, Lontay (Lammer)
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Béla 3 főmérnöknek, Ipolyi (ívanich) Károly 13 
segédmérnöknek, Fenyéri (Fischer) János 3 és 
Mosonyi (Mahler) Emil 14 számvevőségi II. o. 
főtanácsosoknak, Endrődy (Eschenbach) Emil 
4 számvevőségi tanácsosnak, Vokányi (Vokur- 
ka) Béla 23 számellenőrnek, Ipolyi (Ivanics) 
Ferenc 14 hivatali igazgatónak, Abdái (Aigner) 
Ottó 162 főfelügyelőnek, Borhidi (Becker) 
Gyula 11, Radnóti (Rappensberger) Gyula 89 
és FIolló (Holota) István 340 felügyelőknek, 
Regős (Röhlich) Ferenc 13, Koppány (Koval- 
kovits) Ferenc dr. 185, Szomolányi (Szlávik) 
Árpád dr. 293 és Bánlaki (Brambora) Sándor 
330 főtiszteknek, Endrődi (Enders) Ödön 235 
I. o. tiszteknek, Horányi (Hofhauser) Tamás 60, 
Hetényi (Honig) István 81, Gáltői (Gimpel) Jó
zsef 304, Iványi (Jauk) József 326 és Karsai 
(Hrustinszki) Károly id. 4 II. o. tiszteknek, 
Endrényi (Greff) Aladár 29 és Lehel (Lieute
nant) István 92 főellenőröknek, Tátrai (Küffer) 
Zoltán 83. Hűvös (Holezer) Hermann 162, Ven
del (Wendl) Alajos 196 és Szomolányi (Szlávik) 
István 249 ellenőröknek. Malompataki (Matko- 
vics) Béla 177 és Somfai (Slezák) Károly 251 
segédellenőröknek. Felkai (Frank) Ferenc 8, 
.Tárai (Jedlicska) István 105 és Heves (Heil- 
mann) Gyula 368 segédtiszteknek, Tárnok 
(Theissenherger) Józsa 11 segédellenőrnőnek. 
Latorcai (Limberger) Borbála 109, Jáki (Jung) 
Erzsébet 209, Gyenes (Gansterer) Olga 312 és 
Bodur (Beckmann) Ilona 438 segédtisztnőknek, 
Sasvári (Schopp) Imre 32 műszaki főellenőrnek, 
Kerénvi (Kanyaurek) Ferenc 46 és Tamás (Tho
mas) Imre 93 műszaki segédellenőröknek, Rom- 
hányi (Roznerl Béla 45 műszaki segédtisztek
nek. Hargitai (Hermann) Margit 123 és Ágoston 
('Fischer) Anna 424 kezelőnőknek. Havasi (Hof- 
fer) Lajos 18 I o. szakaltisztnek, Kemenes (To- 
lin g er) József 104 és Nárai (Neurohr) Ferenc 
145 TT. o szakaltiszteknek Magvari (Mátécska) 
Mihály 113, Várhegyi (Winkelmann) József
06. Szentirmai (Szukován) János 179 Bodrogi 
tKataticsi Tstván 353. Rózsahegyi (Romsics) 
Sándor 477. Nádori Neuprandt! István 622, 
Jászi (Jugovics) Péter 943. Vágvölgyi (Krajcso- 
vics) József 1119 és Bús (Busch) Ferenc 1142 I.

o. altiszteknek, Gerlei (Gráczer) József 75, Lo
vászi (Lukovies) Vendel 119, Bánhidi (Babucsik) 
István 132, Kaposi (Kmeczik) Sándor 231, Ne
meskéri (Nürnberger) Lajos 602, Havasi (Ve- 
szelyi) Lajos 630, Simon (Schmidt) Ede 728, 
Magyar (Mihalovics) János 870, Boldog (Badics) 
János 879, Hűvös (Heuschmidt) Ferenc 1216, 
Biai (Spielmann) József 1226, Balatoni (Veketv) 
István 1300, Patkó (Preiszler) Ferenc 1350, Me- 
ződi (Malek) János 1413, Csabai (Csarba) Gyula 
1584, Ági (Altziebler) Márton 1864, Dévai ÍDar- 
nyik) János 1890, Füzesi (Filipszki) János 1915, 
Tölgyes (Turza) József 1924, Érczfalvi (Demja- 
novics) Gyula 1954, Nádasi (Neiczler) Mihály 
1998, Szalontai (Stipics) János 2144, Várszegi 
(Wagner) Gusztáv 2152, Zengő (Zeman) Pál 
2352, Szabados (Sztraka) József 2367, Mogyo
rósi (Mirák) István 2526, Pálmai (Pestalits) 
István 2543, Deményi (Dorner) Károly 2546, 
Angyalfi (Ábele) János 2646, Gerlei (Gráczer) 
Sándor 2897, Tölgyesi (Ecker) József 3000, Vár- 
konvi (Viman) László 3045, Rózsahegyi (Ritter) 
Alajos 3059, Várföldi (Végerbauer) Géza 3081, 
Gerlei Gráczer) István 3113, Jármai (Janászek) 
János 3164 és Iglói (Ivanics) István 3195 II. o. 
altiszteknek. Radnai (Ritter) Oszkár 103 kábel- 
szerelőnek. Rátkai (Reznák) Mihály 186 és Sza- 
mosfalvi (Sifter) György 204 I. o. vonalfelvigyá
zóknak, Rátkai (Reznák) János 44 és Zentai 
(Zalezsák) Ferenc 105 TI. o. vonalfelvigyázók - 
na.k, Tasnádi (Trenka) Rudolf 166 kazánfűtő
nek, Kassai (Petija) András 257 II. o. csoport- 
vezetőnek.

E&véb változások: Kováts Géza segédtitkár 
12 h e lv e tt vitéz Kováts Géza, Bene Antal fő
mérnök 22 helvett vitéz Bene Antal, Palesch 
Malvin segédellenőrnő 47 helvett Maurer Gézá- 
né. Fö'dessy Gabriella segédtisztnő 528 helyett 
Abonvi Gyuláné, Krizmanics Péterné segéd
tisztnő 561 helvett Fogarasy Péterné, Biró Mar
git kezelőnő 222 helyett Tatár Gyuláné, Rákóczi 
Ilona kezelőnő 262 helyett Mezőszentgyörgyi 
Tstvánné. Balogh Sándorné kezelőnő 397 helvett 
Ha ász Ferencné, Tóth Péter nyíregyházai II. o. 
altiszt 2104 helvett Peczuh Péter írandó.

Budapest, 1934. évi június hó 26-án.

Betöltendő állás.
M inden szakban  gyakorlott postakiadónő két hónapi 

helyettesítésre állást kaphat az ócsai postahivatalnál.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KTR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1034. J IL I IS  12. 30

T 1 B T U O M
Felmentések és megbízatások.
A 20 és 40 filléres légipostái bélyegeket a cseh

szlovák postahivatalok nem ismerik cl.
Változások a Légipostái Menetrendben.
A hivatalos levelezés átalányozására jogosult szer

vek névjegyzékének helyesbítése.
Üj postaügynökség megnyitása.
Ellenőrző számok használatba vétele.
Postahivatal behelyezése a pályaudvarról.

Helyesbítés a helységnévtárban és a postahivatalok 
és ügynökségek névsorában.

Közigazgatási és névváltozások.
Forgalomköri változások.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek. 
Lefoglalandó sajtótermék.
Pályázati hirdetmény.

, Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Betöltendő postakiadói állás.

Felmentések és megbízatások.

120.841/1.
Dr. Guta Elemér m. kir. postafőigazgató a 

szegedi postaigazgatóság vezetése alól való fel
mentése mellett a pécsi postaigazgatóság, dr. 
Scheffer Ferenc m. kir. postaigazgató pedig a 
szegedi postaigazgatóság vezetésével megbíza
tott. Silhavy Aladár m. kir. postafőigazgatói 
címmel és jelleggel ellátott igazgató a pécsi pos
taigazgatóságnál és dr. Bu'gyi József m. kir. pos
taigazgató a szegedi postaigazgatóságnál a ve
zető-helyettesi teendők ellátásával megbízatott.

Budapest, 1934. évi július hó 9-én.

gekkcl bérmentesített küldeményeket azonban 
továbbítani kell.

Budapest, 1934. évi július hó 10-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.
121.486/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 
következő változásokat vezessék keresztül:

3. o. Belföld, I. a Budapest—Pécs—Kapos
vár útvonalon a járatok a f. évben július 1—au
gusztus 31. helyett, július 16-tól augusztus 15-ig 
fognak közlekedni a következő menetrend sze
rint:

A 20 és 40 filléres légipostái bélyegeket a cseh
szlovák postahivatalok nem ismerik el.

122.116/4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a P. R. 
T. 1933. évi 24. számában megjelent 86.506/3. sz. 
rendelettel kiadott „Giustizia per l’Ungheria“ 
felirású 20 és 40 filléres légipostái bélyegeket a 
csehszlovák postahivatalok „nem ismerik el.“ A 
felvevő tisztviselők az értékcikk kiadás és a 
felvétel alkalmával figyelmeztessék erre a fel
adókat azzal, hogy saját érdekükben egyelőre 
ne használják a Csehszlovák országba szóló kül
demények bérmentesítésére.

A levélszekrényből előkerült ilyen bélye-

Hé, Sze, Pé. Hé, Sze, Pé.
8.50 i. Budapest é. 18.40 

10.00 é. Pécs i. 17.30
10.10 i. Pécs é. 17.20
10.30 é. Kaposvár i. 17.00
A II. Budapest—Miskolc—Nyíregyháza— 

Debrecen útvonalon a gépek július 1—augusz
tus 31. helyett, július 14-től augusztus 14-ig fog
nak közlekedni a következő menetrend szerint: 
Ke, Csü, Szó. Ke, Csü, Szó.

8.50 i. Budapest é. 18.40
9.50 é. Miskolc i. 17.40

10.00 i. Miskolc é. 17.30
10.30 é. Nyíregyháza i. 17.00
10.35 i. Nyíregyháza é. 16.55
10.55 é. Debrecen i. 16.30
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13. o. b) a Budapest—Klagenfurt—Velence 
légijárat a feltüntetett menetrend szerint, de jú
lius 1—augusztus 31. helyett július 14-től augusz
tus 15-ig fog közlekedni. A csatlakozó repülőgé
pek Rómába 18.25 helyett 17.05 órakor érkeznek 
meg.

Budapest, 1934. évi július hó 10-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének helyesbítése.

120.950/4.
A képviselőház és a felsőház 1934. évi jú

nius hó 30-ával a díjátalányozásra igényjogosul
tak sorából kilépett. Ennélfogva a postahivata
lok az’ 1925. évi kiadású Postaüzleti Szabályzat 
még érvényben lévő 1. függelékének II. Képvi
selőház és III. Felsőház csoportját teljes egé
szében töröljék.

Budapest, 1934. évi július hó 4-én.

Üj postaügynökség megnyitása.
120.878/3.

Borsod vármegye mezőkövesdi járásában 
fekvő Kács községben postaügynökség lépett 
életbe. Ellenőrző hivatala Tibolddaróc, díjnégy- 
szögszáma 536.

Ehhezképest a postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában a 48. oldalon a Kácsfürdőre vo
natkozó összes adatok törlése mellett beirandó 
"—, 536, —, Kács ü., (Eh. Tibolddaróc), Borsod, 
Debrecen, Hatvan Miskolc, Mezőke
resztes, Mezőnvárád . . . “, a 117. oldalon az 536. 
számnál pedig Kácsfiirdő törlése mellett „Kács.“

Az irányítási füzet 71. oldalán Kácsfürdő- 
nél az első hasábba „Kácsfürdő * *“ helyett Kács 
írandó.

A helységnévtárban az alábbi helyesbítése
ket kell keresztülvezetni:

Barátréttanya ^  Kács (120. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Kács.

Békaházatanya O  Kacs (125. 1.) ezentúl u.
p. és u. t. Kács.

Kács kk. (280. 1.) ezentúl: ^  Eh. Tibold
daróc, (§>£3 L., Hatvan ~»a  Miskolc, Me
zőkeresztes Mezőnyárád . . . ,  536, postáig. D., u. 
p. és u. t. Tibolddaróc pedig törlendő.

Kácsfürdő o  Kács, (280. 1.) „ISI * * Eh. 
Tibolddaróc, Hatvan IWI Miskolc, Mezőke
resztes, Mezőnyárád . . . ,  536, postáig. D.“ ada

tok törlése mellett beirandó u. p. és u. t. Kács.
Kecskekőmalom ^  Kács (291. 1.) ezentúl u. 

p. és u. t. Kács.
Budapest, 1934. évi július hó 10-én.

Ellenőrző számok használatba vétele.
121.503/3.

A budapesti 5. sz. postahivatalnál a jelen
legi „5“ a„ b. és c. albetűs ellenőrző számokon 
kívül d., e. és f., a budapesti 72. sz. postahiva
talnál a jelenlegi „7“ a., b. és c. albetűs ellen
őrző számokon kívül a d., e., f. és g. albetűs 
új számok használatát engedélyeztem.

A hivatalok ezen változásokat a m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsora 128. ol
dalán jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi július hó 5-én.

Postahivatal behelyezése a pályaudvarról.
121.504/3.

A gyálpusztai postahivatal a pályaudvarról 
a hasonló elnevezésű lakott helyre helyeztetett 
be. Ehhezképest a m. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsorába a 40., a helységnévtárban 
a 234., az irányítási füzetben pedig az 55. olda
lon Gyálpuszta postahivatal neve mellől a 
„pu.“ jelzés törlendő.

Budapest, 1934. évi július hó 5-én.

Helyesbítés a helységnévtárban és a postahiva
talok és ügynökségek névsorában.

121.506/3.
Jászalsószentgyörgy (275. és 47. 1.) „Vámos- 

györk m BH Szolnok, Felsőszászberek . . .“ he
lyett ezentúl „Szolnok ~ra ” tel Hatvan, Üj- 
szász. . . “, Ordas (416. és 47. 1.) „Kúnszentmik- 
lós-Tass ” Ba S Dunapataj . . . “ helyett „Kiskő
rös M  B  Kalocsa ..“

Budapest, 1934. évi július hó 5-én.

Közigazgatási és névváltozások.
I .

121.115/3.
Babómajor (Kaszaperpuszta része) (107. 1.) 

ezentúl Nagybánhegyes helyett Reformá- 
tuskovácsháza.
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Csibafai szőllők O Sövényháza (164. 1.) 
ezentúl O  Sándorfalva, Csongrád vm., kiskun- 
dorozsmai j., u. p. és u. t. Sándorfalva.

Fecskéstelep 6^ Szerencs (201. 1.) új elneve
zése Horthy Miklós telep. Ehhezképest Fecs
késtelep összes adataival törlendő és a 261. ol
dalon Horthy Miklós telep O Bátya után be
írandó „Horthy Miklós telep ^  Szerencs, Zemp
lén vm., szerencsi j., u. p. és u. t. Szerencs.

Budapest, 1934. évi július hó 5-én.

II.
121.571/3.

Algyő (90. 1.) )-( jel után beírandó Darab
rét.

Almáspuszta (Felsenburgpuszta) (91. 1.)
összes adataival törlendő.

Alsószentmárton (98. 1.) a )-( jel utáni Mo- 
nyorós törlendő.

Békéssámsonnál (126. 1.) a második sor ele
jén Szőllőspuszta helyett Szőllőspuszta írandó, 
a )-( jel után pedig Erdőtelek törlendő.

Belecska községnél (127. 1.) a )-( jel után 
Bechttanya törlendő.

Erdőtelek O  Békéssámson (194. 1.) összes 
adataival törlendő.

Felsenburgpuszita (Almáspuszta) (204. 1.)
összes adataival együtt törlendő.

Kápolnatanya O  Szécsény (285. 1.) Öreg
hegytanya ^  Szécsény (421. 1.) és Szokaj- 
hegytanya Szécsény (512. 1.) közös neve 
ezentúl Öreghegyi szőllők O Szécsény. Beírandó 
öreghegyi szőllő ^  Sur után (421. 1.).

Kenderfölditanyák (más néven kenőcsgyár) 
(294. 1.) Szécsény új neve Kenderföldi tanya.

Öreghegytanya Szécsény (421. 1.) összes 
adatok törlendők.

Pata (430. 1.) a )-( jel után Flórapuszta tör
lendő.

Péliföldszentkert (433. 1.) helyesen Péliföld- 
szentkereszt, a vármegye nevében pedig Komá
rom szó nem dűlt betűvel Írandó.

Sövényháza (485. 1.) a )-( jel után Darabrét 
törlendő.

Szankóhegytanya Szécsény (493.) 1. új el
nevezése Szamkóhegyi szőllők. Beírandó Szam- 
kótelep Buján után (492. 1.).

Szojkahegytanya Szécsény (512. 1.) ösz- 
szes adatok törlendők.

Üjhegytanya ^  Szécsény (549. 1.) új elne
vezése Újhegyi szőllők.

Budapest, 1934. évi július hó 7-én.

Forgalomköri változások.
121.505/3.

Jászapáti (275. 1.) ezentúl C/2.— 
Szeghalom (497. 1.) ezentúl C.— 
Szikszó (509. 1.) ezentúl C.— 
Budapest, 1934. évi július hó 5-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

121.679/2.
A Temesvárott megjelenő „A Pók“ című 

hetilaptól a postai szállítás jogát megvontam.
A postahivatalok ezt a hetilapot a kitiltott 

sajtótermékek módjára kezeljék.
Budapest, 1934. évi július hó 7-én.

II.
121.680/2.

A Párisban megjelent „Das Schwarzbuch 
Tatsachen und Dokumente“ című sajtótermék
től a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi július hó 7-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
121.838/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi július hó 7-én kelt B. I. 
8.770/1934. 1. számú végzésével a Budapesten 
Neufeld Zoltán részvénytársaság nyomdájában 
előállított Ellenzéki Textilmunkás című nem 
időszaki lap 1934. évi VII. hó 7. napján megje
lent június—júliusi számának lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóban lévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi július hó 9-én.

Pályázati hirdetmény.
A m. kir. posta üzemi és műszaki üzemi 

tisztviselők országos egyesülete a Varga István 
nevét viselő középiskolai ösztöndíj alapítvány 
elnyerésére pályázatot hirdet. A pályázat felté
telei a következők:
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A „Varga István ösztöndíj-alapítvány“ 1600 
pengős tőkéje kamataiból nyújtandó két ösztön
díjra — amit szeptember hónapban utal ki az 
egyesület — szegénysorsú üzemi vagy műszaki 
üzemi tisztviselők fiú vagy leánygyermekei pá
lyázhatnak, akik a középiskola negyedik, vagy 
annál magasabb osztályát legalább „jó“ ered
ménnyel végezték és magaviseletük kifogásta
lan.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó utolsó 
bizonyítványát és a szülő hivatali főnökének a 
vagyontalanságot bizonyító igazolását.

A kérvények 1934. augusztus hó 15-ig a M. 
kir. posta üzemi és műszaki üzemi tisztviselők

országos egyesülete elnökségénél (Bpest, VI„ 
Benczúr u. 27.) nyújtandók be.

Az alapítólevél rendelkezése szerint azok, 
akik az ösztöndíjat egyszer már elnyerték, kö
zépiskolai tanulmányaik befejezéséig azt újabb 
pályázat nélkül megtartják, de a tanulmány 
folytatását, illetőleg az abban tanúsított előme
netelt évről-évte hitelesen igazolni tartoznak. 
Rossz előmenetel, vagy kifogásolható magavi
selet miatt azonban a tanulmányi segélyt az ala- 
pitványkezelőség a tanulmányok befejezése 
előtt is megvonhatja.

Budapest, 1934. július havában.
Az Elnökség.

Pályázati hirdetmény.

postaügynöki állásra szerződés mellett.
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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 1934.

évi július hó 28-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1934. évi július hó 10-én.

Betöltendő állás.
Betöltendő állás. 1934. évi július hó 15-től egy hóra 

helyettes postamestert keres a hahóti postahivatal.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1034. JULIUS 20. »1. szám.

T A R T A L O M
V iáltó illetékbclyegek  forgalom bahozatala
A  Futura Rt. által m eg k ü ld ö tt gabonaárfolyam  je g y 

zéseknek a p ostah ivata lokban  va ló  k ifüggesztése.
A  terv ezett O rszágos M ezőgazdasági T erm én y- és  

C iyüm ölcsbem utatónak, va lam in t a már m űködő e lők ész ítő  
bizottságainak  cím ére szó ló  csom agok  k ed v ezm én y es szá l
lítása.

V ám k ezelési igazo lván y  rendszeresítése  a M agyar- 
országból N ém etországb a k ü ld ött csom agokhoz.

A  kü lfö ldre fe lad ott gyüm ölcstarta lm ú  csom agok n ö
v én yegészség i vizsgálata.

K ivitelre szánt g y ü m ölcsszá llítm án yok  n ö v én y eg ész 
ségi v izsgálatával k apcsolatban  fe la d o tt táviratok  alaki 
kellékei.

Á llam i távíró  v ezeték ek  m egterhelósi k im utatásának  
m egszüntetése.

A  csendőrségi h e ly sz ín elő  gépkocsikon  fe lszerelt tá v 

b eszélő  állom ás h asználata .
A  társasrendszerü tá v b eszé lő  beren d ezések re von at

k ozó  rendelkezések en y h ítése .
P ostai szá llításból k izárt sajtóterm ék .
A  „T ársadalm unk“ cím ű politika i hetilap  m egje len é

sén ek  és terjesztésének  m egtiltása .
V á ltozások  a m o zg ó p o stá i jegyzék b en .
A lkalm i p osta k iren d e ltség ek  felá llítása .
Üj p ostaü gyn ökségek  m egnyitása .
Időszaki p o stah ivata ln ak  időszaki p ostaügynökséggé  

való  átalakítása.
Üj időszaki p o sta ü g y n ö k ség ek  m egn y itása .
Postah ivatal n evén ek  m egváltoztatása .
Forgalom köri v á lto zá so k .
K im utatás lé tszám b ól tö rö lt postak iad ók ról.
B etö lten d ő  p o sta k ia d ó i állás.
K im utatás á llá stk ereső  p ostak iad ók ról.

Váltóilletékbélyegek forgalombahozatala.
122.871/4.

A pénzügyminiszter úr 1934. évi július hó 
13-án kelt 112.000. számú rendelete a váltó- 
illetékbélyegek forgalombahozatalát szabályoz
za. A pénzügyminiszter úrnak a postahivatalok 
szolgálatát is érintő rendeletét az alábbiakban 
közlöm.

„(1) A váltóilleték lerovása céljára 1934. évi 
augusztus hó 1. napjától kezdve 12, 24, 36, 48 és 
60 filléres, 1 pengő'20 filléres, 2 pengő 40 filléres, 
6 és 12 pengős címletekkel külön bélyegek — 
váltóilletékbélyegek — kerülnek forgalomba.

(2) Ettől az időtől kezdve váltóilleték le
rovásaként való felragasztás céljára a magán- 
váltóürlapon, valamint kiegészítésképpen a 
kincstári váltóürlapon csupán váltóilletékbélye- 
geket lehet érvényesen felhasználni.

(3) Egyébként a váltóilleték lerovási mód
jának az 5.100/1931. M. E. számú rendelet" 63. 
§-ában meghatározott szabályai, így különösen 
a kincstári űrlap vagy bélyegek kötelező fel- 
használásának értékhatára, valamint a pénzben 
való illetékfizetési módozat szabályai változat 
lanul hatályban maradnak. ,

A váltóilletékbélyegek műszaki leírása.
A váltóilletékbélyegek a forgalomban levő 

okirati illetékbélyegek felhasználásával állíttat
nak elő és pedig:

a 12 filléres váltóbélyeg a 20 filléres okirati 
illetékbélyeg,

a 24 filléres váltóbélyeg a 30 filléres okirati 
illetékbélyeg,

a 36 filléres váltóbélyeg a 40 filléres okirati 
illetékbélyeg,

a 48 filléres váltóbélyeg az 50 filléres okirati 
illetékbélyeg,

a 60 filléres váltóbélyeg a 2 pengős okirati 
illetékbélyeg,

az 1 P 20 f-s váltóbélyeg a 2 pengős okirati 
illetékbélyeg,

a 2 P 40 f-s váltóbélyeg az 5 pengős okirati 
illetékbélyeg,

a 6 pengős váltóbélyeg a 10 pengős okirati 
illetékbélyeg és

a 12 pengős váltóbélyeg a 20 pengős okirati 
illetékbélyeg felhasználásával olymódon, hogy 
fentjelzett okirati illetékbélyegekre a „Váltó“ 
szó, c szó fölé és alá vízszintesen haladó két-két 
párhuzamos vonal, ezek felett és alatt vonal
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díszítmény, alul pedig a „12 fillér“, „24 fillér“, 
„36 fillér“, „48 fillér“, „60 fillér“, „1 P 20 
f“, „2 P 40 f“, „6 pengő“ és „12 pengő“ váltó- 
illetékbélyeg értékjelzés van kék színben rá
nyomva, amely rányomás a bélyegnek eredeti 
— okirati illetékbélyeg — értékjelzését elfödi.“

E rendelettel kapcsolatban a hivatalokat a 
következőkre utasítom:

1. A postahivatalok 1934. évi augusztus hó 
1-től a váltókat az egyébként fennálló szabályok 
figyelembevételével csak akkor bélyegezhetik 
le, ha azokra a váltóilleték lerovása céljából 
nem mint jelenleg okirati illetékbélyeget, hanem 
váltóilletékbélyegeket ragasztottak.

2. A postahivatalok # rendeletem vétele 
után a hivataluk forgalmának figyelembevételé
vel haladéktalanul állapítsák meg a váltóilleték
bélyegek körülbelüli két és félhavi szükségletét 
és ezt a mennyiséget a 662. sz. pénzügyi érték
cikk rendelésre szolgáló bizonylatpáron — a 
'váltók megrendelésére szolgáló részben — 
azonnal rendeljék meg. Az értékcikkraktár e 
rendeléseket nyomban foganatosítja, tehát 
1934. augusztus 1-re a rendelt váltóilletékbélye
geket minden hivatal megkapja.

A következő hónapokban a váltóilleték
bélyegeket a többi értékcikkel együtt a pénz
ügyi értékcikkrendelés bizonylatpárján a váltó- 
űrlapok után — külön csoportban és külön 
összegezéssel — kell megrendelni.

A pénzügyi értékcikkrendelésre szolgáló bi- 
zonylatpárnyomtatványt, valamint a többi 
pénztári nyomtatványt a külön számadás 
tárgyát képező váltóilletékbélyegeknek meg
felelően kiegészítve fogom újból kiadni. Addig 
a hivatalok a régi kiadású nyomtatványokat 
megfelelő kiegészítéssel használják fel.

3. Az eladott váltóilletékbélyegek értékét 
„Eladott váltóilletékbélyegek“ felirású külön 
pénzügyi értékcikknaplóban kell elszámolni.

4. A külön értékcikknapló napi összegét a 
pénztárszámadás 2. b) bevételi rovatába a váltó- 
űrlapok napi összege felett, külön tételként 
„Váltóilletckbélyeg“ felírással állítsák be.

5. A váltóilletékbélyegek becserélésénél a 
becserélőnek megtérített összeget a rontott ér
tékcikkek számadásának a váltóürlapok hasáb
jában a kettéosztott sor felső részén külön 
tételként számolják el.

6. A pénztárvizsgálati eredményben, az 
értékcikk- és mérlegösszesítésben, valamint a 
pénztárszámadás előoldalán, a váltóilleték

bélyegeket „Váltóilletékbélyegek“ cím alatt 
külön kell felvenni, illetőleg a váltóilletékbólye- 
gekről külön papírlapon külön mérleget kell 
készíteni.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab. 
116. §-ánál és az A. 3. Szab. 149. §-ánál jegyez 
zék elő. A Szabályzatok szövegének helyesbí
tése a legközelebbi pótlék útján történik.

Budapest, 1934. évi július hó 18-án.

A Futura Rt. által megküldött gabonaárfolyam- 
jegyzéseknek a postahivatalokban való kifüg

gesztése.
122.288/4.

A gazdaközönség és az exportban résztvevő 
kereskedők tájékoztatása céljából a Futura Rt. 
közvetlenül a postahivataloknak küldi meg 
azokat a gabonaárfolyam jegyzéseket, amelyek 
mellett a búza külföldi értékesítése lehetséges.

Felhívom ennélfogva a postahivatalokat, 
hogy a Futura Rt. által megküldött gabona 
árfolyam jegyzéseket a közönség által könnyen 
hozzáférhető helyen függesszék ki.

Budapest, 1934. évi július hó 12-én.

A tervezett Országos Mezőgazdasági Termény- 
és Gyümölcsbemutatónak, valamint a már mű
ködő előkészítő bizottságainak címére szóló cso

magok kedvezményes szállítása.
122.710/4.

A Budapesten f. évi szeptember hó 29-től 
október hó 8-ig „Nemzeti Munka A Magyar 
Földön“ cím alatt Budapesten (Iparcsarnok) ter
vezett Országos Mezőgazdasági Termény- és 
Gyümölcs Bemutató előkészítő bizottságának 
kérelmére kivételesen megengedem, hogy a mai 
naptól fogva f. é. október hó 15-ig az összes 
postahivatalok és postaügynökségek a Bemuta
tónak, valamint a Bemutató alább felsorolt elő
készítő bizottságainak, kísérleti állomásainak és 
intézeteinek címére bárki által feladott, végül 
a Bemutató által a kiállítóknak címére belföldre 
visszaküldött mezőgazdasági termény- és 
gyümölcsmintákat tartalmazó csomagokat — a 
filléres csomagokhoz hasonlóan — 50 százalé
kos szállítási díjkedvezménnyel felvehessék.

A terménybemutató előkészítő bizottságai, 
kísérleti állomásai és intézetei a következők:
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Terménybemutató előkészítő bizottság Bu
dapest Földmívelésügyi minisztérium,

Termény bemutató előkészítő bizottság Bu
dapest Városliget Iparcsarnok,

M. kir. Gabona- és Lisztkísérleti állomás 
Budapest II. Kisrókus-u. 15/b.,

M. kir. Ampelológiai Intézet Budapest, I., 
Dcbrői-út 15.,

M. kir. Erjedéstani Állomás Budapest, II., 
Hermann Ottó-u. 15.,

M. kir. Vetőmagvizsgáló Állomás Budapest,
II., Kisrókus-utca 15.,

Országos m. kir. Növénytermelési állomás 
Magyaróvár,

Kender és Lenkísérleti Állomás Szeged,
Paprikakísérleti Állomás Szeged, — végül
Paprikakísérleti Állomás Kalocsa.
Az egyes csomagok súlyhatárát úgy a be

mutatóra való küldésnél, mint a visszaküldésnél 
20 kilogrammban, házhoz kézbesítési díját 
pedig — ugyancsak a filléres csomagokhoz ha
sonlóan — 50 százalékos díjmérséklésben állapí
tom meg.

A Bemutatónak, továbbá a fent felsorolt 
bizottságok címére feladott, végül a kiállítók 
részére visszaküldött csomagokat és szállító- 
leveleiket a filléres csomagokéhoz hasonlóan 
Filléres“ felírással kell elátni. (P. R. T. 1932. 

évi 34. számban közölt 91.976/1932. sz. rend.)
Budapest, 1934. évi július hó 18-án.

Vámkezelési igazolvány rendszeresítése a Ma
gyarországból Németországba küldött csoma

gokhoz.
114.715/4.

Az 1934. évi április hó 1-ével hatályba 
lépett magyar-német megállapodás értelmében 
a térítésben részesíthető magyar áruk német- 
országi vámkezelésének az igazolására külön 
vámkezelési igazolvány (Verzollungs-Bestä
tigung) rcndszercsíttetett.

Az ilyen tartalommal postára adott, Né
metországba szóló csomagok feladói az igazol
ványt a szállítólevélhez csatolják. A posta- 
hivatalok az igazolvány csatolását ne kifogásol
ják és azokat a szállítólevélhez csatolva 
továbbítsák.

A Németországból Magyarországba küldött 
csomagokhoz ilyen vámkezelési igazolványokat 
nem rendszeresítettek.

Budapest, 1934. évi július hó 11-én.

A külföldre feladott gyümölcstartalmú csoma
gok növényegészségi vizsgálata.

122.715/4.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 1934. 
évi július hó 12-én kelt 55.200/1934. VII. 3. sz. 
rendelete a kivitelre szánt gyümölcsszállítmá
nyok növényegészségügyi vizsgálatát szabá
lyozza. A rendeletnek a postahivatalokat ér
deklő részei a következők:

„ /.  Általános rendelkezések.
1. A rovarkártevők és gombabetegségek el

hurcolásának megakadályozása, különösen pedig 
a magyar származású gyümölcs jó hírnevének 
és piacképességének megóvása érdekében az 
1894: XII. te. 56. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján — figyelemmel a Rómában az 1929. évi 
április hó 16. napján kelt nemzetközi növény- 
védelmi egyezmény 2. cikkének c) és d) pont
jaira is — elrendelem minden kivitelre szánt 
gyümölcsszállítmánynak növényegészségügyi 
szempontból való megvizsgálását. Ehhez képest 
külföldre kiszállítani, illetőleg külföldi rendelte
téssel fuvarozás céljából átvenni csak olyan 
gyümölcsszállítmányokat szabad, amelyek nö
vényegészségi szempontból meg vannak vizs
gálva és amelyek tekintetében „Növényegész
ségi bizonyítvány“ tanúsítja, hogy a növény
egészségi kívánalmaknak minden tekintetben 
megfelelnek.

2. A növényegészségi vizsgálatok foganato
sítása: és a vizsgálat eredményéről megfelelő bi
zonyítvány kiállítása a „M. kir. növényvédelmi 
szolgálat“ feladata.

3. A gyümölcsszállítmányok növényegész
ségi vizsgálatát rendszerint a külföldi rendelte
téssel a fuvarozási eszközbe való berakás előtt 
kell foganatosítani. A vizsgálatnak a kilépő 
határállomáson való foganatosítását csak kivé
teles méltánylást érdemlő esetekben lehet meg
engedni.

4. A m. kir. növényvédelmi szolgálat a 
megvizsgált gyümölcsszállítmányról a külföldre 
szállítást megengedetté tevő ..Növényegészségi 
bizonyítvány“-t csak akkor állíthatja ki, ha 
vizsgálatának eredményeként megállapította, 
hogy a gyümölcsszállítmány kétségtelenül tel
jesen mentes minden veszedelmes fertőző rovar- 
kártevőtől és gombabetegségtől.
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II. A külföldre szállítás bejelentése és a vizsgálat j 
kérése.

1. Mindenki, aki gyümölcsöt — akár saját 
árujaként, mint termelő vagy kereskedő, akár 
idegen tulajdonban álló áruként, mint bizomá
nyos, szállítmányozó vagy más közvetítő, küi 
földre kíván kiszállítani, köteles ezt a szándékát 
a növényegészségi vizsgálat foganatosíthatása 
céljából a feladó és a rendeltetési állomás (or
szág), a gyümölcsnem és fajta, valamint a meny- 
nyiség megjelölésével írásban 48 (negyvennyolc) 
órával vagy táviratban lehetőleg legalább 24 
(huszonnégy) órával az elszállítás megkezdése 
előtt feladott közlésben bejelenteni és a vizs
gáló közeg kiküldését kérni. Ha a fél a külföldre 
szállítást közforgalmú fuvarozási vállalat, ille
tőleg posta útján óhajtja teljesíteni, a bejelen
tést a fuvarozási vállalatnak a feladás helyén 
működő szerve (vasúti, hajóállomás főnöke, ve
zetője), illetőleg a postahivatal főnöke útján 
kell megtenni.

A bejelentést a m. kir. növényvédelmi szol
gálatnak az egészségi vizsgálatok végrehajtásá
val megbízott intézményéhez, a Növényvédelmi 
Irodához kell intézni. (Budapest, V., Kossuth 
Lajos-tér 11. Földművelésügyi Minisztérium.) A 
távirati bejelentéseket „Plantval“ — Budapest“ 
címzéssel is fel lehet adni.

2. Ha a feladás helyén (vasúti, hajóállomá
son) a m. kir. növényvédelmi szolgálat vizsgáló 
közege jelen van, megfelelő idővel az elszállítás 
tervezett megkezdése előtt, a kiviteli szándékot 
a vizsgáló közegnél közvetlenül is be lehet je
lenteni.

3. A gyümölcsszállítmányokat a külföldi 
rendeltetéssel feladás, illetőleg a szállítási esz
közbe berakás (vagonba, közúti járműre, re
pülőgépbe berakás, stb.) előtt a feladóállomáson 
kell megvizsgálni. A vizsgálat foganatosításá
nak megkönnyítése céljából a nem ä la rinfusa 
feladott szállítmányokat olymódon kell vizsgá
lat alá bocsátani, hogy a szállítmány göngyö- 
letei (ládák, rekeszek, kosarak, stb.) nyitva le
gyenek. A vizsgálat foganatosítása után! a le
zárásról a szállítófél köteles gondoskodni.

/ / / .  A fuvarozási vállalatok tennivalói.
1. A közforgalmú fuvarozási vállalatnak, az 

árut fuvarozás céljából felvevő közege, vasúti 
szállítás esetében a feladási állomás főnöke, 
postai szállítás esetében a postahivatal főnöke

— hacsak közvetlen jelentkezés nem lehetséges 
(II. 2. pont) — a fél kérelmére és költségére kö
teles írásban vagy táviratban kérni a növény- 
védelmi irodától a vizsgáló közeg kiküldését, de 
csak abban az esetben, ha a fél a növény egész
ségi vizsgálat díját (VI. rész) megfizeti. E díj be
szedése előtt a bejelentést és a vizsgálat iránti 
kérelmet továbbítani nem szabad.

(Távirati minta: „Plantval—Budapest. Agár- 
don szeptember 19. tízkor Ausztriába szilva
kivitel. Vizsgálati díj bevételezve. Állomás
főnökség.)

2. A közforgalmú fuvarozási vállalat közegé
nek (vasúti vagy hajóállomás főnökének) a Nö
vényvédelmi Irodához való táviratait a posta- 
hivatalok csak akkor vehetik fel, ha a táviratok 
szövege a vállalat bélyegzőjével és a vállalat kö
zegének aláírásával van ellátva.

3. A közforgalmú fuvarozási vállalatok a 
felek által vizsgálati díj címén befizetett össze
geket átfutó tételekként bevételezik és a vizs
gálatot foganatosító hivatalos közegnek a meg
felelő szigorú elszámolás tárgyát alkotó nyom
tatványon kiállított hivatalos nyugta ellenében 
fizetik ki. Ha a fél visszalépése következtében 
a vizsgáló közeg megjelenése feleslegessé válik 
és tényleges költség nem merül fel, a fuvarozási 
vállalat a beszedett vizsgálati díjat a Növény- 
védelmi Iroda igazolt hozzájárulásával a félnek 
visszafizetheti.

4. Ha ugyanazon fuvarozási vállalat ugyan
azon feladási helyén egyidejűleg több fél együt
tesen legfeljebb egy vágón gyümölcsszállítmányt 
kíván megvizsgáltatni, az érdekeltek a bejelen
tés és a vizsgálat díját közösen is viselhetik. Ha 
azonban a vizsgálattól az érdekeltek nem vala
mennyien, hanem közülök csak egyesek lépnek 
vissza, a vizsgálati díj részleges visszatérítésé
nek nincs helye.

IV. Az egészségi vizsgálat végrehajtása.
1. A „M. kir. növényvédelmi szolgálat" 

vizsgáló közege az egyes szállítmányok vizsgá
latát, függetlenül a hivatalos óráktól, oly időben 
tartozik megkezdeni és lefolytatni, hogy az az 
nap feladásra szánt gyümölcsszállítmányok 
minden körülmények közt megvizsgáltassanak 
s hogy a hivatalosan megállapított közlekedési 
(menetrendi indulás) időpontok lehetőleg be
tarthatók legyenek. A vizsgálatok azonban ter
mészetesen csak napvilág mellett eszközölhetők. 
A szállításra későn bejelentett szállítmányok
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vizsgálatára csak a korábban bejelentett szállít
mányok után kerülhet sor, de ha a vizsgálatra 
idő van, a késői bejelentés nem lehet ok a szál
lítmány az napi vizsgálatának megtagadására.

V. A növényegészségi bizonyítványok kiállítása.
1. A m. kir. növényvédelmi szolgálat a meg

vizsgált és növényegészségi szempontból ki
fogástalannak talált szállítmányra a kivitelt biz
tosító „növényegészségi bizonyítvány“-t ki
állítja s a bizonyítványban mindazokat az ada
tokat felsorolja, melyek a szállítmány azonossá
gának igazolására szükségesek.

3. A növényegészségi bizonyítvány kiállí
tása után azt a fuvarozási eszközt, amelybe a 
megvizsgált gyümölcsöt külföldre szállítás cél
jából berakták (vágón, automobil stb.), illető
leg postacsomag vagy darabáruként feladott 
csomag esetében az áru göngyöletét -a M. kir. 
növényvédelmi szolgálat számozott ólomzárával 
kell ellátni. A növényegészségi bizonyítványba 
ennek megtörténtét az ólomzár számával és fel
iratával együtt be kell vezetni.

VI. A növényegészségi vizsgálat díja.
1. A növényegészségi vizsgálat díja szálíít- 

mányonkint 10 pengő. Az egy fuvarozási esz
közbe (vágón, teherautó, stb.) berakásra szánt 
mennyiséget, továbbá a postacsomagként vagy 
vasútra, hajóra darabonkint' feladott csomago
kat egy-egy szállítmánynak kell tekinteni akkor 
is, ha a szállítmány tekintetében több érdekelt 
fél van, akik a vizsgálat díját közösen viselik. 
(III. 4. pont.) A vizsgálati díjon felül a fél viseli 
a növényegészségi bizonyítvány űrlap darabon
kint 10 fillért kitevő árát is.“

Az idézett rendelet 1934. évi július hó 20-án 
lép életbe és ennek kapcsán a postahivatalokat 
a következőkre utasítom:

A hivatalvezető vagy megbízottja azokkal 
a feladókkal, akik külföldre gyümölcstartalmú 
küldeményeket akarnak feladni, közölje, hogy 
a földmívelésügyi minisztérium idézett rendelete 
értelmében a csomagokat csak a növényegész
ségi vizsgálat után lehet felvenni. Ha a feladó 
a csomag(ok) ilyen vizsgálat mellett történő fel
vételét kívánja — hacsak a közvetlen jelent
kezés nem lehetséges (1. a földmívelésügyi mi
niszteri rendelet II. 2. pontját) — tőle a nö
vényegészségi vizsgálati díjat — 10 pengőt — 
be kell szedni és azután a fél költségére bér

mentesített levélben vagy fizetett táviratban 
(1. a földmívelésügyi miniszteri rendelet II. 1. és
III. 1. pontját) a növényvédelmi irodától vizs
gáló közeg kiküldését kell kérni. A vizsgáló ki
küldetését oly időre kell kérni, hogy a csomag 
a vizsgálat megejtése után még aznap1 továbbít
ható legyen.

A postahivatal a feladó által vizsgálati díj 
címén befizetett összeget házilag e célra készí
tett nyugtán elismeri és az átvett összeget saját 
címére kiállított szolgálati postautalványon a 
belföldi utalvány — bevételi naplóban számolja 
el. Az utalvány szelvényén az összeg rendelte
tését fel kell jegyezni.

A vizsgálat foganatosításakor a hivatal az 
utalvány összegét a belföldi utalvány-kifizetési 
naplóban kiadásba helyezi és a hivatalos vizs
gáló közegnek a megfelelő szigorú elszámolás 
tárgyát alkotó nyomtatványon kiállított hivata
los nyugtája ellenében kifizeti. A nyugtát a ki
fizetett hivatalos utalványhoz csatolva kell meg
őrizni.

Ha a feladó visszalépése következtében a 
vizsgáló közeg megjelenése feleslegessé válik és 
tényleges költség nem merül fel, a postahivatal 
a beszedett vizsgálati díjat a növényvédelmi 
iroda hozzájárulásával a feladónak visszafizet
heti. Ebben az esetben a feladó a visszafizetett 
összeg átvételét a postahivataltól befizetéskor 
kapott nyugta visszaadásával annak hátoldalán 
ismeri el. A nyugtát szintén a kifizetett utal
ványhoz kell csatolni.

Ha egy időre több feladó kérte gyümölcs- 
tartalmú csomagjainak felülvizsgálását, a 10 P 
vizsgálati költséget a feladók közösen viselik. 
(L. a földmívelésügyi miniszteri rendelet VI. 1. 
pontját.) Ilyen esetben a feladók a visszafizetett 
összeg átvételét a postahivataltól befizetéskor 
kapott nyugta visszaadásával annak hátoldalán 
ismerik el. A nyugtákat a kifizetett utalványok
hoz kell csatolni.

A vizsgálatra kért időre a feladó a csoma
got nyitva tartozik a postahivatalba hozni. A 
hivatalvezető ezeknek a csomagoknak vizsgála
tára alkalmas helyet jelöljön ki.

A vizsgálatot végző hivatalos közeg, ha a 
csomag tartalmát növényegészségi szempontból 
kifogástalannak találja, a megvizsgált csomagról 
megfelelő növényegészségi bizonyítványt állít ki 
és a feladó által a vizsgálat után lezárt csomagot 
a m. kir. növényvédelmi szolgálat számozott 
ólomzárával látja el.
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A növényegészségi biznyítványt a szállító- 
levélhez csatolva kell továbbítani.

Budapest, 1934. évi július hó 17-én.

Kivitelre szánt gyümölcsszállítmányok növény
egészségi vizsgálatával kapcsolatban feladott 

táviratok alaki kellékei.
ad 122.715/5.

Tudomás és szigorú alkalmazkodás végett 
figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a kivi
telre szánt gyümölcsszállítmányok növény
egészségi vizsgálata tárgyában kiadott 122.715/4. 
számú fenti rendelet III. fejezetének 2. pontja 
szerint a közforgalmú fuvarozási vállalat (vasúti 
vagy hajóállomás főnökének) a Növényvédelmi 
Irodához való táviratát a postahivatalok csak 
akkor vehetik fel, ha a táviratok szövege a vál
lalat bélyegzőjével és a vállalat közegének alá
írásával van ellátva.

Budapest, 1934. évi július hó 18-án.

Állami távíró vezetékek megterhelési kimutatá
sának megszüntetése.

121.292/5.
A P. T. Sz. Gy. IV. rész 91. fsz. alatt közzé

tett 18.242/1892. sz. rendeletet hatályon kívül 
helyezem.

Ennélfogva az állami távíróvezetékek és a 
táviratok közvetítésére felhasznált távbeszélő 
áramkörök megterheléseiről minden év augusz
tus havában előírt adatgyűjtés és kimutatás fel- 
terjesztési kötelezettsége alól a postahivatalokat 
felmentem.

Budapest, 1934. évi július hó 12-én.

A csendőrségi helyszínelő gépkocsikon felszerelt 
távbeszélő állomás használata.

118.346/5.
A m. kir. csendőrség bűnügyekben nyomozó 

alosztályait ú. n. helyszínelő gépkocsikkal 
(Mord autó) látta el abból a célból, hogy a nyo
mozó alakulatok a vidéken elkövetett bűncse
lekmények színhelyén minél gyorsabban meg
jelenhessenek.

Ezeken a gépkocsikon LB, CB és automata
üzemben egyaránt használható készülékkel fel
szerelt távbeszélő állomás is van. A helyszínére

kirendelt csoport sürgős esetekben a távbeszélő 
készüléket a legközelebbi állami távbeszélő 
áramkörre kapcsolhatja s a csendőrparancsnok
sággal vagy más hatóságokkal kért (automata 
üzemben közvetlenül tárcsázott) állami beszél
getéseit a helyszínéről bonyolíthatja le.

Az ilyen gépkocsikon felszerelt távbeszélő 
állomásért havi használati (előfizetési, alap- és 
helyi beszélgetési) díj nem jár. A helyszínelő 
kocsi tartózkodási helyéhez legközelebb eső s 
más távbeszélő központ közvetítése nélkül el
érhető távbeszélő központot a gépkocsi táv
beszélő állomásával helyi viszonylatba tartozó
nak tekintem s ennélfogva a gépkocsi állomásá
ról ennek a központnak az előfizetőivel, vala
mint a postahivatallal folytatott beszélgetések 
díjmentesek. Az ezen túlmenő beszélgetések 
után azonban a gépkocsi állomásával helyi vi
szonylatban lévő központtól számított szabály- 
szerű távolsági díjak esedékesek, amelyeket a 
beszélgetési bejelentést felvevő központ szék
helyére illetékes csendőrség terhére kell felszá
mítani.

A bejelentés a csendőrségi nyomozó osztály 
teljes nevének és egy előre megállapított jel
szónak bemondásával történik. Jelszó nélkül 
vagy téves jelszóra a kért beszélgetést nem sza
bad kapcsolni s ha ilyen előfordulna, az előttes 
igazgatósághoz jelentést kell tenni. A szigorúan 
bizalmasan kezelendő jelszót a hivatalokkal elöl
járó igazgatóságuk közli.

A gépkocsik kitanított személyzete az áram
körökre való rákapcsolást az erre a célra ké
szített Kezelési Utasítás szerint végzi. Olyan 
esetekben, amikor a gépkocsi parancsnoka már 
előre tudja, hogy egy vagy több község terüle
tén huzamosabb ideig fog tartózkodni, a pa
rancsnoknak a szakaszos vonalfelvigyázót is ki 
kell rendelnie. A szakaszos vonalfelvigyázó ki
rendelésétől csak akkor lehet eltekinteni, ha a 
gépkocsinak tovább kell mennie, mielőtt a vonal
felvigyázó a helyszínére érkezhetik. Ha vonal- 
felvigyázó nincs a helyszínén, a gépkocsi pa
rancsnoka a rákapcsolás pontos helyét (oszlop
számot) a legközelebbi postahivatalnak köteles 
bejelenteni. A gépkocsi hívására jelentkező köz
pont tehát ezeket az adatokat azonnal kérje s 
az eredeti állapot helyreállításának ellenőrzése 
végett a szakaszos vonalfelvigyázó kirendelése 
iránt sürgősen intézkedjék. A vonalfelvigyázó 
kirendelésének költségét a belügyminisztérium 
terhére kell felszámítani.

*
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Felhívom a hivatalokat, hogy a gépkocsik 
közérdekű működésének akadálytalan biztosí
tása érdekében a legnagyobb készséggel állja
nak a kiszolgáló személyzet rendelkezésére s a 
kocsikról bejelentett beszélgetéseket pedig ki
váló gonddal közvetítsék.

Budapest, 1934. évi július hó 12-én.

A társasrendszerű távbeszélő berendezésekre 
vonatkozó rendelkezések enyhítése.

115.953/5.
A Távbeszélőüzleti Szabályzat 20. §. 1., 21. 

§• 1-, illetőleg 22/a. §. 6. pontjainak, azt a ren
delkezését, hogy az iker, bérház, társas {szelek - 
toros) berendezések időlegesek vagy időszako
sak nem lehetnek, hatályon kívül helyezem.

A szóbanforgó állomásokat tehát a megálla
pított egyéb feltételek fennforgása esetén ezután 
időszakos vagy időleges állomásként is be lehet 
rendezni.

A Távbeszélőüzleti Szabályzat 20. §. 1. 
pont 2. bekezdésének az a rendelkezése azon
ban, hogy a budapesti hálózatban időszakos ál
lomást csak a szorosan meghatározott nyaralási 
övezetekben és csak a nyári idényre lehet igé
nyelni, továbbra is érvényben marad.

Ezt a rendelctemet a hivatalok a Tb. Ü. Sz. 
idézett §-ainál jegyezzék elő.

A kiegészítés iránt pótlék útján intézkedem.
Budapest, 1934. évi július hó 11-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
122.822/2.

A Dr. .Tán V. Ormis szerzői névvel feltün
tetett és Liptószcntmiklóson megjelent ,,Zo Zi- 
vota Slovenského“ című könyvtől a postai szál
lítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezdjék.

Budapest, 1934. évi július hó 17-én.

A „Társadalmunk“ című politikai hetilap meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

122.981/2.
A belügyminiszer úr a Budapesten, dr. Kiár 

Zoltán kiadásában és felelős szerkesztésében 
megjelenő és a Hungária Hírlapnyomda Rt. bu
dapesti nyomdájában előállított „Társadal
munk“ című politikai hetilap további megjelené
sét és terjesztését folyó évi július hó 20-ától 
számított 30 napi időtartamra, vagyis folyó évi 
augusztus hó 18-áig bezárólag eltiltotta.

Ehhez képest felhívom a kir. postahivatalo
kat, hogy a szóbanlévő hetilap esetleg postára 
kerülő példányait ne szállítsák és ne kézbesítsék, 
hanem azokat a m. kir. államrendőrség buda
pesti főkapitányságához küldjék be.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a szó
banlévő lap részére kifejezetten előfizetésekről 
szóló postautalványokat és csekkbefizetéseket 
addig, amíg ez a rendelet érvényben van, az 
A. 1. Szab. 21. §. 4. pontjában foglaltak szerint 
felvenni, illetőleg elfogadni tilos.

Budapest, 1934. évi július hó 17-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
I.

122.151/3.
A Kalocsa—Kiskőrös 186. sz. mozgóposta 

ezentúl a 4729., a Kiskőrös—Kalocsa 186. sz. 
mozgóposta a 4722., a Kalocsa—Kiskőrös 185. 
sz. mozgóposta a 4721., a Kiskőrös—Kalocsa 
185. sz. mozgóposta 4732., a Kalocsa és Kiskőrös 
közt fenntartott jegyzékelő menet pedig a 
4727/4728. sz. vonatban közlekedik.

A hivatalok ezen változásokat a P. R. Tára 
ez évi 20. számában 113.445/3. szám alatt közzé
tett mozgópostái jegyzékben vezessék keresztül.

Budapest, 1934. évi július hó 13-án.
II.

122.449/3.
Vésztő—Kőrösszakái közt a 8243., illetve 

8272. sz. vonatokban postai alkalmazott ellátá
sában jegyzékelőmenet rendeztetett be.

A hivatalok e változást a P. R. Tárának 
ezévi 20. számában 113.445/3. sz. alatt közölt 
mozgópostái jegyzékben jegyezzék elő,

Budapest, 1934. évi július hó 17-én.

Alkalmi postakirendeltségek felállítása.
122.906/3.

Kecskeméten az 1934. évi július hó 21-től
29-ig tartandó „Hirös Hét“ tartamára az ipari és 
gyümölcskiállítás területén 8 órától 12-ig és 14 
órától 19-ig — külön-külön működő — alkalmi 
postakirendeltségek lépnek életbe.

Az ipari kiállítás területén működő posta- 
kirendeltség csak a megnyitás napján és azokon 
a napokon működik, amelyeken Kecskemétre 
filléres vonatok érkeznek.

Ez a kirendeltség csak közönséges és aján
lott levélpostai küldemények felvételével, vala
mint értékcikkárusítással foglalkozik.
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A gyümölcskiállítás területén működő ki- 
rendeltség mindenfajta postai küldemény (táv
irat is) felvételével, helyi és helyközi távbeszél
getések lebonyolításával, postatakarékpénztári 
közvetítő szolgálattal, valamint értékcikkek áru
sításával foglalkozik.

A kirendeltségek a kecskeméti postahivatal 
ellenőrzése alá tartoznak. Az ipari kiállítás te
rületén esetenként működő kirendeltség a kecs
keméti postahivatal egyik bélyegzőjét, a gyü
mölcskiállítás területén működő kirendeltség pe
dig „Kecskemét— Hírös-Hét“ körirattal ellátott 
és a keltet is feltüntető kör bélyegzőt használ.

Budapest, 1934. évi július hó 19-én.

Üj postaügynökségek megnyitása.
I.

122.435/3.
Kiskundorozsma nagyközség Árpádközpont 

elnevezésű tanyai településén távbeszélővel 
egyesített postaügynökség lépett életbe. Az új 
ügynökség ellenőrző hivatala Kiskundorozsma, 
díj négyszögszáma 658.

Ehhez képest a helységnévtár 104. oldalán 
Árpádhegy után beírandó: „Árpádközpont O 
Kiskundorozsma, Csongrád vm., kiskundorozs
mai j., S3 Eh. Kiskundorozsma, <§>£3 L„ 
Cegléd M U m t .  Szeged, Kiskundorozsma 
............. , 658., postáig. Sz.“

Baromjárás O Kiskundorozsma (122. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Árpádközpont.

Göböljárás Ci Kiskundorozsma (230. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Árpádközpont.

Kiskundorozsmánál (310. 1.) a )( jel után 
beírandó Árpádközpont.

Üllés <D Kiskundorozsma (556. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Árpádközpont.

A postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban a 8. oldalon Árpádhalom pu. után be kell 
írni: „—, 658,—, Árpádközpont ü. (Eh. Kiskun
dorozsma), Csongrád, Szeged, Cegléd B d E I  
Szeged, Kiskundorozsma“, a 118. oldalon 658. 
számnál pedig „Árpádközpont“.

Az irányítási füzet 12. oldalán Árpádhalom 
pu. után beírandó „Árpádközpont, Ü., Csongrád, 
Sz., IV., Cegléd—Szeged, Eh. Kiskundorozsma“.

Budapest, 1934. évi július hó 17-én.

II.
122.748/3.

Szarvas nagyközség Érparti szőllők elneve
zésű lakott részén „Érparti szőllők“ elnevezés

sel új postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző 
hivatala Szarvas, díjnégyszögszáma 548.

Ehhez képest a helységnévtárban az alábbi 
változásokat kell keresztülvezetni:

Décs O  Szarvas (174. 1.) ezentúl u. p. Ér
parti szőllők.

Décsi szőllők Szarvas (174. 1.) ezentúl u. 
p. Érparti szőllők.

Érparti szőllők éó Szarvas (195. 1.) ezentúl 
Eh. Szarvas, Mezőtúr vw Oros

háza, Szarvas.............., 548., postáig. Sz. „u. p.
és“ törlendő.

Halásztelek Szarvas (245 1.) ezentúl u. p. 
Érparti szőllők.

Középhalom C> Szarvas (333. 1.) ezentúl u. 
p. Érparti szőllők.

Nádas O Szarvas (382. 1.) ezentúl u. p. Ér
parti szőllők.

Rózsási szőllők <D Szarvas (464. 1.) ezentúl 
u. p. Érparti szőllők.

A postahivatalok és ügynökségek névsorá
ba a 34. oldalon Erk. ü. után be kell írni „—,
548., —, Érparti szőllők ü. (Eh. Szarvas), Békés, 
Szeged, Meziőtúr Orosháza, Szarvas
.............“, a 117. oldalon 548. számnál pedig
„Érparti szőllők“.

Az irányítási füzet 44. oldalán Erk. után 
beírandó Érparti szőllők. Ü., Békés, Sz., III., 
Mezőtúr—Orosháza, Eh. Szarvas.

Budapest, 1934. évi július hó 17-én.

Időszaki postahivatalnak időszaki postaügynök
séggé való átalakítása.

122.258/3.
Konyán sóstógyógyfürdőn az eddigi idő

szaki postahivatal helyett évenkint július hó 
1-től augusztus hó 31-ig terjedő idő alatti mű
ködéssel távbeszélővel egyesített időszaki posta- 
ügynökség állíttatott fel. Ellenőrző hivatala 
Debrecen 2.

Ehhez képest a helységnévtárban Konyári 
sóstógyógyfürdőnél (323. 1.) ** törlése mel
lett beírandó CS •• (VII/1—VIII/31) (Eh. Deb
recen 2.). A postahivatalok és ügynökségek 
névsorába Konyári sóstógyógyfürdőnél a 2443/a. 
szám törlése mellett beírandó: „ü. (Eh. Debre
cen 2.)“, a 136. oldalon pedig a 2443/a. számnál: 
„Konyári sóstógyógyfürdő“ törlendő. Az irányí
tási füzetben Konyári sóstógyógyfürdőnél (84. 
1.) a második hasábba „III.“ helyett „U.“, a he
tedik hasábba 156 elé (Eh. Debr. 2.) (k. ü.), az
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5772 helyett 5770, 5734 v. után (k.) írandó, 1.20 
pedig törlendő.

Budapest, 1934. évi július hó 14-én.

Üj időszaki postaügynökségek megnyitása.
I.

122.145/3.
Veszprém vármegye enyingi járásában 

fekvő „Balatonkenesei fővárosi üdülő“ elneve
zésű lakott helyen nyilvános távbeszélő állo
mással felszerelt új időszaki postaügynökség 
lépett életbe. Az ügynökség a balatonakarattyai 
időszaki postahivatal ellenőrzése alatt, ennek 
kirendeltségeként működik. Díjnégyszögszáma 
199.

Ehhez képest a helységnévtárban a 114. ol
dalon Balatonkenesei fővárosi üdülőnél beírandó 
„(nyáron) EE3 **“ (Eh. Balatonakarattya), @<*=t 
L, Budapest 1ZZBEZ, Tapolca, Balatonkenese 
........... , 199., postáig. S.,“ „u. p. és u. t.“ elé pe
dig „(télen)“.

A postahivatalok és ügynökségek névsorába 
Balatonkenese után (11. 1.) beírandó „—, 199,—, 
„Balatonkenesei székesfővárosi üdülő ü.** 
(Eh. Balatonakarattya), Veszprém, Sopron, Bu
dapest wr ttwC Tapolca, Balatonkenese.“ a 
114. oldalon a 199. számnál pedig „Balatonkene
sei székesfővárosi üdülő“. Az irányítási füzet 
17. oldalán Balatonkenese után be kell jegyezni 
Balatonkenesei székesfővárosi üdülő **, U„ 
Veszprém, S., Budapest—Tapolca, Eh. Balaton
akarattya, 47, 48, Balatonkenese, +48, 1. Bp. 72/ 
1124 V.“

Budapest, 1934. évi július hó 13-án.

II.
122.270/3.

Vas vármegye szombathelyi járásában 
fekvő Velem községben minden évben július 
hó 1 -tői augusztus hó 31-ig tartó működéssel új 
időszaki postaügynökség lépett életbe. Ellen
őrző hivatala Kőszegszerdahclv, díjnégyszög
száma 1462.

Ehhez képest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorába a 106. oldalon Végegyháza 
után beírandó: —, 1462, —, Velem ü.** (Eh. Kő- 
szegszerdahely), Vas, Sopron. Szombathely

Kőszeg............. ,“ a 123. oldalon
1462 számnál pedig „Velem“. A helységnévtár
ba Velőmnél (568. 1.) beírandó „(VII/1—VIII/31)

** Eh. Kőszegszcrdahely, Szombathely 
T  ' T ~  Kőszeg............. , 1462, postáig. S„

u. t. Kőszegszerdahely“, „up.“ szó elé pedig 
(IX/1—VI/30). Az irányítási füzetbe Végegyháza 
után (176. 1.) be kell jegyezni: „Velem**, U„ 
Vas, S„ VII., Szombathely—Kőszeg, Eh. Kőszeg
szerdahely.

Budapest, 1934. évi július hó 14-én.

Postahivatal nevének megváltoztatása.
122.261/3.

A Baranya vármegyében fekvő Ráckozár 
község nevének Egyházaskozár névre történt 
megváltoztatásával kapcsolatban az ottani pos
tahivatal nevét is „Egyházaskozár“ névre vál
toztatom meg.

Ehhez képest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorában a 33. oldalon Egvházashollós 
ü. után felveendő, 5521, 670 —, Egyházaskozár 
k. Baranya, Pécs, Üjdombóvár 3 B d 3  Csi 
kéria, Mágocs- Alsómocsolád..............,82.  ol
dalon Ráckozár összes adataival törlendő. A
118. oldalon 670, a 143. oldalon pedig-5521 szám
nál Ráckozár helyett Egyházaskozár nevet kell 
írni.

A helységnévtár 190. oldalán Egyházas- 
keszü után Ráckozár adataival beírandó Egy
házaskozár, a 454. oldalon pedig Ráckozár ösz- 
szes adataival együtt törlendő.

Az irányítási füzet 43. oldalán Egyházas- 
hollós ü. után beírandó „Ráckozár III. Baranya 
P. V., Üjdombóvár—Csikéria, Mágocs, a 132. 
oldalon pedig Ráckozár összes adataival együtt 
törlendő.

Budapest, 1934. évi július hó 14-én.

Forgalomköri változások.
122.2626 .

BillegpusztaGi Naszály (135. 1.) ezentúl u. t. 
Naszály.

Grébicspuszta G* Naszály (232. 1.) ezentúl 
u. t. Naszály.

Homértelep O  Tököl (259. 1.) ezentúl u. p. 
Ilorthyliget.

Kriváchypuszta G) Szécsény (335. 1.) elől a 
csillagjel törlendő.

Lászilómajor (Gyálpuszta része) Ĝ  Alsóné- 
medi (343. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Gyálpuszta. 

Naszály (400. 1.) ezentúl ©£3 L.
Naszályi major G* Naszály (400. 1.) ezentúl 

u. t. Naszály.
Üjmajor G> Naszály (551. 1.) ezentúl u. t. 

Naszály.
Budapest, 1934. évi július hó 14-én.
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K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A létszámból való 
törlés oka

4-»C/3<L>
Q h
03-a

Dr. Molnár Kálmánné 
szül. Tóth Margit kiadó Budapest

1908. Budapest 12. Többi mint 6 hónapja 
nem vállalt alkalmazást.

3
CO

C/3<Da,o3-a
Ary Istvánné szül. 

Király Ilona kiadó Hidvég 1900. Kispest 1. Több, mint 6 hónapja 
nem vállalt alkalmazást

CQ •

Pé
cs

Percze Erzsébet 

J _______________________________________

kiadó Fazekasdencs
1898. Tamási

Felsőmindszenti pos
tamesterré neveztetett 

ki.

Betöltendő kiadói állások.
Postakiadó  állandó alkalmazást kaphat a tareali posta- 

hivatalnál.

Postakiadó  helyettes postamesteri állást kaphat 1934. 
évi augusztus 5. vagy 10-étől egy hónapra a naszályi posta- 
hivatalnál.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
i

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve válla! 

állást

Gaál Erzsébet Bpest, VII., Nürnberg-u. 26., 
II. em 4. ajtó 1934. VIII. 1.

Hornyik Gabriella Ibrány 2 azonnal

Kistay Sándor Kéthely 10 1934. IX. 1.

•Járvás Mária T atárszentgyörgy azonnal

Szabó József Mihályháza 8 azonnal

Csete Mária Zsadány 5 azonnal

Lenkey Márta Tápiógyörgye 5 1934. VIII. 1. Helyettesítést is vállal.

Koptyik Ilona Üjdombóvár, Kolozsvári-u. 55. azonnal

Huchthausen Irén Bpest, I , .Várfok-u. 12. azonnal

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g|jhk POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, 1934. JULIUS 27. 32 szám.

T A R T A L O M

Megbízatás.
Hivatalvezetői megbízatás.
Hivatalvezetői felm entés és megbízatás.
A  szőlészeti és borászati tárgyú gazgasági tudósítá

sok kezelése.
A  postahivatalok közreműködése a közvetlen érték

papírforgalmi ügyletek adójának lerovásánál.
A  hivatalos levelezés átalányozására jogosult szer* 

vek névjegyzékének kiegészítése.
A  postás nyugdíj járulék alap szabályzata.

Pályázati hirdetmény.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermék.
„A Reggel“ című hétfői politikai lap megjelenésének 

és terjesztésének eltiltása.
Üj postaügynökség megnyitása.
Postaügynökség ellenőrző hivatalának megváltoz

tatása.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állás.

Megbízatás.
122.532/1.

Dr. Barta József postaigazgató (13) a m. kir. 
posta utalványleszámoló hivatalának vezetésé
vel, dr. Kőszeghy Antal postaigazgatói címmel 
ellátott tanácsos (11) ugyanott a vezető állandó 
helyettesítésével megbízatott.

Budapest, 1934. évi július hó 17-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
122.942/1.

Nagy Géza postafelügyelő (201) a kaposvári 
postahivatal vezetésével megbízatott.

Budapest, 1934. évi július hó 18-án.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás. 
122.400/1.

Darvas Sándor postafelügyelői címmel és 
jelleggel ellátott főtiszt (198) a salgótarjáni

postahivatal vezetése alól felmentetett és a 
szekszárdi postahivatal vezetésével megbízatott.

Budapest, 1934. évi július hó 18-án.

A szőlészeti és borászati tárgyú gazdasági 
tudósítások kezelése.

122.544/4.
A Földmívelésügyi Miniszter Ür a szőlő- 

és bortermelés előmozdítása érdekében az ilyen 
tárgyú gazdasági tudósítások céljára külön le
velezőlapokat rendszeresített. Ezek a gazdasági 
tudósítások levelezőlapalakúra négyrét össze
hajtott nyomtatványok, amelyekbe a feladó 
csakis az előnyomott szövegnek megfelelő vála
szokat írhat. E levelezőlapokat bárki feladhatja, 
a címzett azonban csakis a m. kir. szől észeti és 
borászati kerületi felügyelőség, esetleg a föld
mívelésügyi minisztérium lehet.

Ezeket a „Hivatalos felszólításra“ záradék
kal ellátott bérmentetlenül feladott küldemé
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nyékét a hivatalok levelezőlapokként kezeljék, 
illetőleg kézbesítéskor a levelezőlap egyszeres 
szállítási díjával, mint portóval terheljék meg.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab.
28. §. 8. a) pontjánál jegyezzék elő. Az Üzlet
szabályzat szövegének kiegészítéséről pótlék út
ján gondoskodom.

Budapest, 1934. évi július hó 24-én.

A postahivatalok közreműködése a köz
vetlen értékpapírforgalmi ügyletek adójá

nak lerovásánál.
123.767/4

A m. kir. pénzügyminiszter úr 1934. évi 
107.500. számú rendelete (közzétéve a Buda
pesti Közlöny 1934. évi július hó 8-án megjelent
152. számában) a közvetlen értékpapírforgalmi 
ügyletek adójának lerovását szabályozza. Ez a 
rendelet az adó lerovásánál való közreműkö
désre a postahivatalokat is felhatalmazta.

A fenthivatkozott pénzügyminisztériumi 
rendeletnek a postahivatalokat is érdeklő részei 
a következők:

„A közvetlen — (nem leszámolásra kötött) 
— értékpapírforgalmi ügyletek után az érték
papírforgalmi adót rendszerint a külön erre a 
célra való bélyegekkel — értékpapírforgalmi 
adóbélyegekkel — kell leróni.

Alkusz közvetítése nélkül kötött olyan 
közvetlen értékpapírforgalmi ügyletnél, amely
nél a felek egyike sem foglalkozik iparszerűen 
értékpapírforgalmi ügyletekkel, az adót az el
adó részéről a vevőnek az értékpapírok szállí
tása alkalmával adott számlán, esetleg ehelyett: 
halasztó ügyleteknél a letéti jegyen vagy át
vételi nyugtán, átutalásoknál az átutalási jegyen 
bélyeggel kell leróni, ha az adó összege 50 pen
gőnél nem több és a lerováshoz szükséges bé
lyegek az okirat első lapján elférnek.

Az okiratot a szállítás, letétel vagy átutalás 
napján kell kiállítani és ugyanazon a napon a 
bélyegeket az okiratra fel kell ragasztani és 
valamelyik m. kir. adóhivatalnál (Budapesten a

székesfővárosi pénzügyigazgatóság bélyegjelző 
osztályánál) vagy postahivatalnál hivatalosan 
felül kell bélyegeztetni.“

E rendelet kapcsán a postahivatalokat a 
következőkre utasítom:

1. A postahivatalok az okiratokat csak azok 
kiállításának napján bélyegezhetik le és kötele
sek a lebélyegzéskor az adó helyes lerovását, 
tehát azt is ellenőrizni, hogy az esedékes adó 
értékpapírforgalmi adóbélyegekben teljes egé
szében le van-e róva.

Az értékpapírforgalmi adó címén az ügy
let tárgyának értékéhez képest, annak minden 
megkezdett 100 P-je után a következő' díjtéte
lek járnak:

a) az osztalékpapirokra (részvényekre, stb.) 
és a nyeremény-kölcsönkötvényekre vonatkozó 
ügyleteknél 15 f,

b) a magyar államadóssági kötvényekre és 
minden egyéb az a) pont alá nem tartozó érték
papírra vonatkozó ügyletnél 2 f.

Hiányos lerovás esetében a postahivatal, 
illetőleg a lebélyegzéssel megbízott postaalkal- 
mazott erre a körülményre a lebélyegzést kérő 
fél figyelmét hívja fel és őt megfelelő pótlásra 
kérje fel. Ha a fél erre nem hajlandó, ezen a 
címen a lebélyegzés nem tagadható meg.

2. Az értékpapírforgalmi adóbélyegeket 
legfeljebb 50 P értékig szabad az okirat első 
oldalára felragasztani. Ha a bélyegek értéke 
50 P-t meghalad, vagy ha azok nem az okirat 
első oldalára vannak felragasztva, továbbá, ha 
az okiratot nem a kiállítás napján mutatják be, 
a lebélyegzést a postahivatalok tagadják meg 
és a feleket vidéken a m. kir. adóhivatalhoz, 
Budapesten a m. kir. központi díj- és illeték
kiszabási hivatalhoz utasítsák.

3. Az okiratra felragasztott értékpapírfor
galmi adóbélyegek lebélyegzésénél egyébként, a 
váltóürlapokra felragasztott okirati bélyegek le-

' bélyegzésére nézve az A. 3. Szab. 149. §-ában 
foglaltak az irányadók.

4. A postahivatalok az általuk végzett ilyen 
lebélyegzésekről házilag készítendő havi jegy-
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zóket vezetnek. A jegyzék rovatai a követ
kezők :

1. Folyószám.
2. A lebélyegzés napja.
3. Az értékpapír eladójának a neve.
4. A lebélyegzett értékpapírforgalmi adó

bélyeg névértéke.
Ezt a jegyzéket a postahivatalok a hó végén 

lezárják és a záradékban feltüntetik a lcbélyeg- 
zési esetek számát, valamint a 4. rovatba írt 
összegek összeadásával a lebélyegzett értók- 
papírforgalmi adóbélyegek névértékének havi 
összegét. A jegyzéket a postahivatalok a hiva
talvezető aláírásával és a hivatal keletbélyegző- 
lenyomatával ellátva a hó végén a havi pénztár
számadáshoz csatolják. A jegyzék csatolását a 
pénztárszámadás iratjegyzékében is feltüntetik. 
A jegyzéket csak egy példányban vezetik, arról 
tehát másolatot a hivatal nem tart vissza.

5. Az okiratokon lerótt értékpapírforgalmi 
adóbélyegek lebélyegzéséről a felek részére 
külön igazolványt a postahivatalok nem állít
hatnak ki.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab. 
116. §-ánál és az A. 3. Szab. 149. §-ánál jegyez
zék elő. A szabályzatok szövegének megfelelő 
kiegészítése iránt pótlék útján gondoskodom.

Budapest, 1934. évi július hó 11-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogo
sult szervek névjegyzékének kiegészítése.

123.357/4.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 
évi kiadású Postaüzleti Szabályzat 1. Függelé
kének (A díjátalányozásban résztvevő szervek 
jegyzéke) XII. csoportjában (M. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium) 41. tételeként je
gyezzék be „Tankerületi kir. főigazgatóságok“ 
(budapesti, budapestvidéki, székesfehérvári, 
debreceni és szegedi).

Budapest, 1934. évi július hó 25-én.

A postás nyugdíjjárulék alap szabályzata.
70.153/1.—1933.

Az 1932/1933. évi állami költségvetésről 
szóló 1932. évi XIV. te. mellékletét képező rész
letes állami költségvetés X. füzetében, a 74. ol
dalon történt bejelentés szerint a posta, távírda 
és távbeszélő tisztviselők és egyéb alkalmazot
tak által az 1912. évi LXV. te. 30. §-a értelmé
ben fizetendő nyugdíj járulékokból külön 
„Postás nyugdíj járulék alap“ létesíttetett. Az 
alap létesítésével kapcsolatban a legfőbb állami 
számvevőszék elnökével egyetértve a következő
ket rendelem:

1. §•
A posta, távírda és távbeszélő szolgálatában 

álló alkalmazottak illetményeiből az 1928. évi 
január hó óta levont, illetőleg a jövőben havon- 
kint levonásra kerülő nyugdíjjárulékokból 
„Postás nyugdíj járulék alap“-ot létesítek azzal 
a céllal, hogy az ekként befolyó bevétel, vala
mint az alapnak a 3. §-ban megjelölt egyéb be
vételei az 1912. évi LXV. te. határozmányai alá 
tartozó tényleges és nyugállományú postai al
kalmazottak megélhetését könnyítő, valamint 
gyermekeik nevelését előmozdító intézmények
nek létesítésére, fenntartására, fejlesztésére és 
támogatására fordíttassanak.

2. § .

A nyugdíjjárulékok megállapítása és be
szedése az 1912. évi LXV. te. 30. §-ában, illető
leg az ezt módosító és kiegészítő kormányren
deletekben foglalt intézkedések szerint történik.

3. §.
Az alap bevételei a 2. §. szerint levont nyug

díj járulékok, az alap készpénz- és egyéb vagyo
nának hozadékai, valamint az esetleges adomá
nyok.

4. §.
Az alap vagyonát a Postás nyugdíj járulék 

alap intézőbizottsága anyagi felelősség mellett 
kezeli. Az intézőbizottság 13 tagból és az elnök
ből áll. A tagokat a magyar postaegyesületek 
központi bizottsága által a nyugdíjjárulék 
alapra nézve érdekelt tagegyesületeiként kikül
dött 3—3 tagból külön e célra alakult bizottság 
az 1912. évi LXV. te. határozmányai alá tartozó 
postaszemélyzet közül 3 év tartamára választja. 
Az időközben bármely okból megüresedő tag
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sági helyek betöltése azonos módon történik.- 
Az intézőbizottság elnöke a m. kir. posta vezér- 
igazgatója.

A nyugdíj járulék alapot a m. kir. posta 
mindenkori vezérigazgatója képviseli.

5. §.
Az intézőbizottság feladata az alap jöve

delménél az 1. §-ban megjelölt célokra a jóvá
hagyott költségvetés keretein belül való fel- 
használása és általában rendelkezés az alap 
vagyona felett. Az alap bevételeit elsősorban a 
már meglévő intézmények fenntartási költségei
nek fedezésére kell fordítani, felhasználásukig 
pedig az alap készpénz jövedelmeivel együtt a 
m. kir. postatakarékpénztárnál, vagy más a 
Pénzintézeti Központ tagintézeteinek első kú
riájába tartozó budapesti pénzintézetnél az alap 
nevére szóló takarékbetétkönyvre, vagy folyó
számlára kell elhelyezni, vagy -más feltétlenül 
megbízható módon gyümölcsözően kezelni.

Az intézőbizottság feladata továbbá az évi 
költségvetési előirányzat elkészítése, valamint 
az alapból létesített, vagy az alap által támoga
tott jóléti intézmények működésének ellenőr
zése.

A költségvetési előirányzatot a m. kir. ke
reskedelemügyi miniszter hagyja jóvá.

6 . § .

Az intézőbizottság a szükséghez képest, az 
alapra vonatkozó ügyek elintézése végett ülést 
tart. A bizottság ülésén a m. kir. posta vezér
igazgatója, akadályoztatása esetén helyettese 
elnököl.

7. §.
A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell fel

venni. Minden ülésén az előző ülésen felvett 
jegyzőkönyv felolvasandó. A felolvasott jegy
zőkönyvet a hitelesítésre kijelölt 2 bizottsági 
tag, valamint az elnök és a jegyző írják alá. A 
bizottság jegyzőjét a m. kir. posta vezérigaz
gatója rendeli ki.

A bizottság a hitelesített1 jegyzőkönyv 1—1 
másolati példányát tíz napon belül megküldi a 
m. kir. legfőbb állami számvevőszék elnökének.

8. § .

A bizottság határozatképességéhez legalább 
9 tag jelenléte szükséges. A bizottság határo

zatait egyhangúlag, vagy szavazás útján szó
többséggel hozza. Szavazatok egyenlősége 
esetében az elnök szavazata dönt. Szavazás út
ján hozott határozat esetén a határozat ellen 
szavazott bármelyik bizottsági tagnak jogában 
áll külön véleményét jegyzőkönyvbe foglaltatni. 
A vezérigazgatónak, illetőleg helyettesének jo
gában áll a bizottság határozata ellen állást- 
foglalni s a határozat végrehajtását felfüggesz
teni mindaddig, amíg a m. kir. kereskedelem
ügyi miniszter a kérdésben nem dönt.

Az intézőbizottság tagjai és jegyzője ebbeli 
működésükért sem az alap terhére, sem pedig 
az üzem terhére semmiféle díjazásban (jelenléti 
díj, ülésdíj, tiszteletdíj, óradíj stb.) nem része
sülhetnek. Kiküldetések esetén azonban a sza
bályszerű útiilletmények felszámíthatok.

9. §.

Az utalványozási jogot az alap költségveté
sének keretein belül a bizottság elnöke, illetőleg 
az elnök által írásban erre meghatalmazott bi
zottsági tag a számviteli törvényben és egyéb 
jogszabályokban előírt módon gyakorolja.

Az alappal kapcsolatos közigazgatási szám
vevői segédszolgálatot, a fizetést (átutalást) 
megelőző pénztári számfejtést, a könyvelést és 
a számadási szigorlatot a m. kir. posta központi 
számvevősége látja el. A számvevőség ebbeli 
szolgálatát az állami számvitelre vonatkozó jog
szabályok; illetőleg az állami alapok és alapít
ványok vagyonának és vagyonváltozásainak el
lenőrzésére, elszámolására és könyvelésére vo
natkozó külön rendeletek megállapításai szerint 
végzi.

Az alap ingatlan vagyonáról törzskönyvet 
és egyszersmind leltári számadást kell vezetni. 
Ugyancsak leltári számadást kell vezetni az alap 
tulajdonát képező ingó vagyontárgyakról is, ki
véve ha azok eladásra, fogyasztásra vagy gyár
tásra vannak rendelve, ha forgalmi értékük a 
két pengőt meg nem haladja és gyors elhaszná
lódásnak kitéve nincsenek. A leltári elszámolás 
kiterjed az alap végleges tulajdonába átjött 
olyan vagyontárgyakra is, melyek nem az alap 
költségén szereztettek be. Az alap mindama 
ingó vagyonáról, amely nem leltári elszámolás 
tárgya, anyagszámadás vezetendő. A leltári el
számolás és az anyagszámadás vezetésére at ál
talános számviteli szabályok kötelezők.
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1 0 . § .

Az alap zárókimutatását mindazokkal a 
mellékletekkel fel kell szerelni, melyeket az ál
lamháztartás egyes számadási ágairól készített 
évi pénzkezelési kimutatások mellékleteire 
nézve az érvényben lévő jogszabályok előírnak.

11. § •

Az alapból szerzett vagyontárgyak a „Pos
tás nyugdíjjárulék alap“ kizárólagos tulajdonai.

Az alap tulajdonában levő épületeket tűz
kár, a berendezési és felszerelési tárgyakat pedig 
tűzkár és betöréses lopás ellen is lehet bizto
sítani.

12. § .

E szabályzatnak a vagyonkezelést érintő 
szakaszait csak a legfőbb állami számvevőszék 
elnökével egyetértve lehet módosítani.

Budapest, 1934. évi július hó 18-án,

Pályázati hirdetmény.
123.277/1.

Áthelyezés folytán a salgótarjáni postahi
vatalnál a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való igényjogosultsággal 
szolgálati úton jelentkezhetnek postafőfelügye
lők, felügyelők és főtisztek. Jelentkezni lehet e 
közlemény megjelenésétől számított 8 napon 
belül a javaslattételre hivatott budapesti m. kir. 
postaigazgatósághoz küldendő folyamodvány
ban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül a budapesti postaigazgatóságnak 
küldjék meg.

E megbízatással természetbeni lakás jár.
Budapest, 1934. évi július hó 20-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

123.118/2.
A Nagyszebenben előállított 1934. évi „Ca- 

lendarui foii Oastea-Domnului“ című román 
nyelvű naptártól a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a naptárt a kitiltott 
sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi július hó 19-én.

II.
123.119/2.

Az Eszéken előállított „Beli Or.ao“, továbbá 
az Újvidéken megjelent „Miletics“ című, 1934. 
évi cirillbetűs szerb nyelvű naptáraktól a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a naptárakat a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi július hó 19-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
123.142/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi július hó 18-án kelt 9.092/ 
1934. számú végzésével Budapesten, a Springer 
könyvnyomdái műintézetben előállított „Kül
földi diák“ című röpirat 1934. évi július havi 2. 
számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi július hó 19-én.

„A Reggel“ című hétfői politikai lap meg
jelenésének és terjesztésének eltiltása.

123.655/2.
A belügyminiszter úr a Budapesten Lázár 

Miklós kiadásában és felelős szerkesztésében 
megjelenő és az Athenaeum irodalmi és nyom
dai részvénytársulat budapesti nyomdájában 
előállított „A Reggel“ című hétfői politikai lap 
további megjelenését és terjesztését folyó évi 
július hó 23-tól számított 30 napi időtartamra, 
vagyis folyó évi augusztus hó 21-ig bezárólag 
eltiltotta.

Ehhez képest felhívom a kir. postahivata
lokat, hogy a szóbanlévő lap esetleg postára 
kerülő példányait ne szállítsák és ne kézbesítsék, 
hanem azokat a m. kir. államrendőrség buda
pesti főkapitányságához küldjék be.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a szó
banlévő lap részére kifejezetten előfizetésekről
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szóló postautalványokat és csekkbefizetéseket 
addig, amíg ez a rendelet érvényben van, az A. 
1. Szab. 21. §. 4. pontjában foglaltak szerint fel
venni, illetőleg elfogadni tilos.

Budapest, 1934. évi július hó 24-én.

Üj postaügynökség megnyitása.
123.427/3.

Bihar vármegyében fekvő Üjiráz községben 
új postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző hi
vatala Kétpuszta p. u., díj négyszögszáma 1249.

Ehhez képest a helységnévtárban az alábbi 
változásokat kell keresztülvezetni:

Cirkó O Csökmő (153. 1.) ezentúl u. p. Üj
iráz.

Darusziget Csökmő (173. 1.) ezentúl, u. p. 
Üjiráz.

Üjiráznál (549. 1.) az „u. p. és“ törlése mel
lett bejegyzendő Eh. Kótpuszta p. u.,
Vésztő e i  EM Kőrösszakái............ , 1249,
postáig. D.“

A m. ikir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában Üjhuta után (103. 1.) be kell jegyez
ni: „—, 1249,—, Üjiráz ü. (Eh. Kótpuszta p. u.), 
Bihar, Debrecen, Vésztó CJHCT Kőrössza
kái, Kótpuszta..............“, a 122. oldalon az 1249
számnál Üjiráz.

Az irányítási füzet 171. oldalán Üjhuta után 
beírandó: „Üjiráz, Ü., Bihar, D., III., Vésztő— 
Kőrösszakái, Eh. Kótpuszta, 1. -f 164/8243 v.“ 

Budapest, 1934. évi július hó 25-én.

Postaügynökség ellenőrző hivatalának meg
változtatása.

123.867/3.
Bernecebaráti postaügynökség ellenőrző hi

vatala f. évi augusztus hó 1-től Kemence posta- 
hivatal.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsora (15. 1.) és a helységnévtár (133. 1.) meg
felelően helyesbítendő.

Budapest, 1934. évi július hó 25-én.

K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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Molnár Katalin kiadó Nagykáta
1904. Á csa Postamesterré nevezte

tett ki.

Betöltendő kiadói állás.
Pénztárkezelésben gyakorlott kiadónő azonnal 

állást kaphat a sö jtö ri postahivatalnál.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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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 MINISZTER.

BUDAPEST, 1034. JULIUS 30. 33 szám.

T A R T Á L  O M

Címadományozás.
Kártérítési összegek elszámolása az 

goknál.

«
igazgatósa-

Argentínába szóló, vámköteles tartalmú levélpos
tai küldemények felszerelése.

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi június 
havi forgalma.

Címadományozás.

123.659/1.

. A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére dr. báró Szalay Gábor 

m. kir. postavezérigazgatónak az államtitkári címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1934. évi július hó 18. napján.

Horthy s. k.

.Dr. Imrédy Béla s. k.

i
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Kártérítési összegek elszámolása az igazgatósá
goknál.

111.654/2.
Az igazgatóságok által kiutalt kártérítési 

összegek elszámolása, az azokról kiállított pos
tautalványok, valamint a visszaérkezett kárté
rítési, továbbá a megtérített kártérítési össze
gekről az igazgatóság címére érkező postautal
ványok kezelése és elszámolása a következő
kép történik:

1. Az igazgatóság az általa kiutalt kártérí
tési összegeket a megfelelő tárca-rovat, (jelen
leg a posta kiadásainak tételes részletezése sze
rinti 4/5—12) terhére ellátmányszámadásában 
kiadásként számolja el, az erről kiállított pos
tautalványt pedig az ellátmányszámadó által 
vezetett utalványbevételi naplóba vételezted 
be.

2. A bármely okból visszaérkezett kártérí
tési, valamint a megtérített kártérítési össze
gekről szóló s az igazgatóság címére érkezett 
postautalványokat épp úgy kell kezelni, mint az 
igazgatóság címére feladott „Készpénzben fize
tendő“ záradékkal el nem látott postautalvá
nyokat, vagyis azokat a P. R. T. 1926. évi 9. szá
mában közzétett 1.780. sz. rendelet 10. pontja 
értelmében vezetendő jegyzékbe kell foglalni s 
a jegyzéket a m. kir. posta központi számvevő
ségének kell megküldeni.

Fentieket a P. R. T. 1920. évi 73. számában 
megjelent rendelet III. fejezet 36. §. 2. pont 3. 
bekezdésénél, valamint az 1924. évi 48. számá
ban közzétett 14.405. sz. rendelet (P. P. U.) 
53. §-nál elő kell jegyezni.

Budapest, 1934. évi július hó 26-án.

Argentínába szóló, vámköteles tartalmú levél
postai küldemények felszerelése.

122.950/4.
Az argentínai igazgatás újabban megkí

vánja, hogy az országába szóló, vámköteles tar
talmú s a szabályszerű zöldszinű vámjelző- 
cédulával ellátott levélpostai küldemények bur
kolatára kézírással jegyezzék fel a jelzőcédula 
felragasztásának tényét.

A hivatalok figyelmeztessék az Argentíná
ba szóló, vámjelző-cédulával ellátandó levél

postai küldemények feladóit arra, hogy e kül
deményeket minden esetben lássák el „Douane“ 
felírással.

Budapest, 1934. évi július hó 26-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi június 
havi forgalma.

5.447/eln. ptk.
A takaréküzletben a betétek 1,555.606 P 37 

f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya ezek szerint 1934. évi június hó vé
gén 83,102.880 P 24 f. volt. A különleges taka
rékbetétek álladéka a fenti álladékban 7,742.732 
P 52 f-rel szerepel. A betevők száma 2.620-szal 
gyaropodott.

A csekk- és klíringüzletben a betétek 
21,260.734 P 22 f-rel múlták felül a visszafizeté
seket. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1934. évi június hó végén 128,728.111 P 63 f 
volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hó
ban 29-cel apadt.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,812.406 tétel s 
1.391,412.275 P 73 f, összes betéteinek állomá
nya pedig a hó végén 211,830.991 P 87 f volt.

Az értékpapír üzletágban 1934. évi. június 
hó végéig kiállíttatott 274.599 drb járadék
könyv, illetve letéti jegy, amelyekből forgalom
ban volt e hó végén 90.481 drb. Az intézet ér
tékpapír-állománya különféle értékpapírokban 
és záloglevelekben 1934. évi június hó végén 
85,336.236 P 37 f névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 208.004 drb új zálogfelvétel 
4,512.073 P kölcsönnel és 192.165 drb zálogki
váltás 4,259.261 P kölcsön-visszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi június hó végén 
1,047.438. drb volt, a zálogkölcsön tőkeálla- 
déka 23,857.122 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.547 drb, kényszerárverésre pedig 
5.883 drb különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 7.461 drb, a befolyt vé
telár 154.891 P 56 f volt.

Budapest, 1934. évi július hó 25-én.

Fővárosi Nyomda Rt Felelős V.: Duchon J
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1934. JULIUS 31. 31. szám.
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Kinevezés. Kimutatás a lészámból törölt postakiadók szem élyi
Címadományozás. adatairól.
Kinevezések. Kimutatás állást kereső postakiadókról.

Kinevezés. Címadományozás.
122.992/1. 122.993/1.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a m. kir. posta fogalmazási sza
kában: dr. Kuzmich Gábor és dr. Forster Károly 
postaigazgatókat az V. fizetési osztályba posta- 
főigazgatókká, dr. Bally István postaszámvevő
ségi I. osztályú főtanácsost, dr. György József 
és dr. Wurmbrandt István postaigazgatói cím
mel és jelleggel ellátott postatanácsosokat, va
lamint dr. Mikola Géza postaigazgatói címmel 
ellátott postatanácsost a VI. fizetési osztályba 
postaigazgatókká; számvevőségi szakában: dr. 
Hcncz Lajos postaigazgatói címmel és jelleggel 
ellátott postatanácsost a VI. fizetési osztályba 
postaszámvevőségi I. osztályú főtanácsossá; 
forgalmi szakában: dr. Csernus Ferenc és Por
szász Mátyás postahivatali igazgatói címmel és 
jelleggel ellátott postafőfelügyelőket, valamint 
dr. Sándor Aurél, dr. Szilágyi József és dr. Kal
már Lajos postatanácsosokat a VI. fizetési osz
tályba postahivatali igazgatókká kinevezem.

Kelt Budapesten, 1934. évi július hó 18-ik 
napján.

Horthy s. k.
Dr. Imrédy Béla s. k.

A m. kir.. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a posta

fogalmazási szakában: Léstyán István posta
igazgatónak a postafőigazgatói címet, Jakubik 
Róbert és dr. Rácz Alfonz postatanácsosoknak a 
postaigazgatói címet és jelleget, Sebestyén 
István, dr. Vérfy Aladár és Kismányoky Károly 
postatanácsosoknak a postaigazgatói címet. 
Kaszala István, dr. Merza Gyula, dr. Zsigmond 
László, dr. Zilahi Sebess György, Blaskovits 
Miklós, dr. Belus Mihály és Schwarz Antal 
postatanácsosi címmel ellátott postatitkároknak 
a postatanácsosi jelleget, Plauder József, dr. 
Kobulszky Károly és dr. vitéz Derecskey 
György postatitkároknak a postatanácsosi cí
met, dr. Pető Gyula postatitkári címmel ellátott 
postasegédtitkárnak a postatitkári jelleget, dr. 
Hargitai Tihamér és Haury Gyula postasegéd- 
titkároknak a postatitkári címet és jelleget, dr. 
Leszek Lajos és dr. Saághv József postatitkári 
címmel ellátott postasegédtitkároknak a posta- 
titkári jelleget, dr. Kanala Gyula, dr. Pázmány 
Ödön, dr. Szörényi Ottó és dr. Róna József 
postasegédtitkároknak a postatitkári címet és 
jelleget;

műszaki szakában: Ferenczy Zsigmond és 
Lédeczv Sándor posta műszaki igazgatóknak a 
posta műszaki főigazgatói címet és jelleget,
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Szabó Bálint postasegédmérnöknek a posta- 
mérnöki címet és jelleget;

számvevőségi szakában: Molecz Róbert
posta számvevőségi tanácsosi címmel ellátott 
posta számvizsgálónak a postaszámvevőségi ta
nácsosi jelleget, Tilly Nándor postaszámvizsgá- 
lónak a postaszámvevőségi tanácsosi címet, 
Orbán Béla és Máder Jenő postaszámellenőrök- 
nek a postaszámvizsgálói címet és jelleget;

forgalmi szakában: Vándor Manó postahi
vatali igazgatói címmel ellátott postafőfelügye- 
lőnek a postahivatali igazgatói jelleget, Korény 
Gusztáv postafőfelügyelőnek a postahivatali 
igazgatói címet, Hegedűs Lajos postafőfel
ügyelői címmel ellátott postafelügyelőnek a 
postafőfelügyelői jelleget, Kárpáti Árpád, Wag
ner István, Berhidi Gyula, Kis Sándor és Mar
ton Aladár postafelügyelőknek a postafőfel
ügyelői címet és jelleget, Lányi Dezső posta
főfelügyelői címmel ellátott postafelügyelőnek 
a postafőfelügyelői jelleget, Fésűs László posta
felügyelőnek a postafőfelügyelői címet és jelle
get, Lengyel László postafőfelügyelői címmel 
ellátott postafelügyelőnek a postafőfelügyelői 
jelleget, Rejtő Adorján és Halka József posta
felügyelőknek a postafőfelügyelői címet és jel
leget, Lechner Mihály postafőfelügyelői címmel 
ellátott postafelügyelőnek a postafőfelügyelői 
jelleget, Újhelyi János József és Pálfi László 
postafelügyelőknek a postafőfelügyelői címet és 
jelleget, Kiss Imre és Vogler Oszkár postafel
ügyelőknek a postafőfelügyelői címet, Péter Al
bert, Nagy István, Járó József, Füri Ferenc, Ad
ler József, Seregély Géza, Móczár János, 
Schmidt Árpád, Braunstein Lajos, Sas Gyula és 
Verbényi Ferenc postafőtiszteknek a postafel
ügyelői címet és jelleget, dr. Kaszap Béla, Nagy 
Tivadar, Tolnai Károly, Beer Antal, Gencsy 
Jenő, Pálovits József, Kertész Elemér, Szamosi 
Géza, Folkmann Antal, Gregus Pál, Szabó Káz- 
mér és Semsey István postafőtiszteknek a posta- 
felügyelői címet;

üzemi férfi szakában: Forrás Zoltán, Radó 
Lipót és Kulina Béla postaellenőröknek a posta- 
főellenőri címet és jelleget, Biró Benedek posta- 
főellenőri címmel ellátott postaellenőrnek a 
postafőellenőri jelleget, Simon István és Regős 
Antal postaellenőröknek a postafőellenőri címet 
és jelleget, Árpássy Dezső postafőellenőri cím
mel ellátott postaellenőrnek a postafőellenőri 
jelleget, Siklósi Károly póstaellenőrnek a posta
főellenőri címet és jelleget, Kárpáti Antal, Hogl

Károly, Péterfalvi Jakab és Balogh István posta
ellenőröknek a postafőellenőri címet, Szilágyi 
József, Koncsol Ernő, Pető Gyula, Koós Sán
dor, Csutorás József, Gavallér József, Kattausch 
János és Kaiser Gyula postasegédellenőröknek 
a postaellenőri címet és jelleget, Kovács László 
és Nováky Jenő postaellenőri címmel ellátott 
postasegédellenőröknek a postaellenőri jelleget, 
Schneider Márton, Arató Béla, Pasztucha Dénes 
és Papp József postasegédellenőröknek a posta
ellenőri címet;

üzemi női tisztviselők szakában: özv.
Leschnitzky Emilné postafőellenőrnői címmel 
ellátott postaellenőrnőnek a postafőellenőrnői 
jelleget, Hidasi Vilma, Tárnok Józsa, Kürcz Sa
rolta és Dankó Ilona postaellenőrnői címmel el
látott postasegédellenőrnőknek a postaellenőr
női jelleget, dr. Csősz Anna postasegédellenőr- 
nőnek a postaellenőrnői címet és jelleget, Trog- 
mayer Julia postasegédellenőrnőnek a posta
ellenőrnői címet;

műszaki üzemi szakában: Gerlei László és 
Almásy Ede posta műszaki ellenőröknek a 
posta műszaki főellenőri címet és jelleget, Rif 
Béla és Hinfner Antal posta műszaki segédellen
őröknek a posta műszaki ellenőri címet és jelle
get adományozom.

Kelt Budapesten, 1934. évi július hó 18-ik 
napján.

. Horthy s. k.
Dr. Imrédy Béla s. k.

Kinevezések.
I .

120.002/ 1.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ki
nevezte:

I. a m. kir. posta fogalmazási szakában 
postatitkárrá a VIII. fizetési osztályba: 

Menczel Tihamér, dr. Hayden Béla, dr. vitéz 
Nagy Miklós, dr. Bartel Gyula, vitéz Szivér 
Károly, dr. Karácson Sándor, vitéz Kováts 
Géza, dr. Nagy Sándor titkári címmel és jel
leggel felruházott m. kir. postasegédtitkárokat, 
dr. Mentusz László segédtitkárt és dr. Sallak 
Imre titkári címmel felruházott segédtitkárt,

II. a m. kir. posta számvevőségi szakában 
posta számvevőségi tanácsossá a VIII. fi

zetési osztályba: Balgha Lajos számvevőségi ta-
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nácsosi címmel és jelleggel felruházott számvizs
gálót, Balás Andor, vitéz Boross Jenő számvizs
gálókat,

postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési osztály
ba: Heingartner József, Madarassy Tivadar és 
Bogdán István számellenőröket,

III. a posta forgalmi szakában
postafőfelügyelővé a VII. fizetési osztályba: 

dr. György Sámuel, Szilárd Kálmán, dr. Balajti 
Sándor tanácsosokat, Hidvégi Nándor, Zöldy 
István, Kemény László, Kiár Sándor, Csatt 
Géza, Masztis J. Sándor, Kemény Zsigmond, 
Hacker Jenő, Apagyi József, Sas Gyula, Rat- 
kóczy Ferenc, Márton István, Polgár Gyula, 
Gótzy Gyula, Nagy István és Somogyi Barna 
főfelügyelői címmel és jelleggel felruházott fel
ügyelőket, dr. Gál Artur felügyelőt, Stahl 
Miksa, Terényi Ferenc, Bodó Sámuel, Szendrei 
Ferenc főfelügyelői címmel felruházott felügye
lőket, Eigel Károly felügyelőt,

postafelügyelővé a Vilii, fizetési osztályba: 
Thomée József, Klimó József, Batta Béla, Gál 
Béla, Philipp Miklós, Krupiczer István, Tóth 
Károly, Schneider J. Mihály, Laczy Lajos, Ku- 
recz Imre, Szopkó Árpád, Laczkó Géza, dr. Pi
linszky János, dr. Fehér Vilmos, Boldog Nán
dor, Németh Zoltán, Szabó Imre, Schöll Ká
roly, Zalka Lajos, Lohász Géza, Mészáros 
György, Németh István, Darvas Sándor, Sámel 
József, Semjén Béla dr., Regős Ferenc, Holub 
Pál, Szalai József, vitéz Gáli István, Szimics Ti
vadar és Spánik Gáspár felügyelői címmel és 
jelleggel felruházott főtiszteket, Kuczka József, 
Gász Alajos, Tarbay Gyula, Balajthy Béla, 
Szabó Kálmán, Hetényi Kálmán, Mittelmann 
Izidor, Edelényi Elemér, Sokoray András, Se
bestyén Miklós, Deák Lajos, Szita Ernő, Bobory 
József, Jeckl József, Dobozy Géza, Zóni István, 
Elek Dániel, Dobosy Győző főtiszteket,

IV. a m. kir. posta üzemi férfi tisztviselők 
szakában

postafőellenőrré a VIII. fizetési osztályba: 
Szabó Dániel, Eberhard Márton, Szűcs Imre, 
Vásárhelyi Béla, Erős Jenő, Tibély Adolf, Szöl- 
lősy Ákos, Farkas József, Kollár Elek, Kovács 
András, Várnai János, Vuohetich László fő
ellenőri cím és jelleggel felruházott ellenőröket, 
gróf Vasquez Károly, Barcza Lázár, Simonyi 
Géza, Nagy Tivadar, Almásy József ellenőrö
ket, Heinrich Rezső, Terbócz Árpád, Várhelyi

Ferenc és Vendel Alajos főellenőri címmel fel
ruházott ellenőröket.

Budapest, 1934. évi július hó 18-án.

II.
120.002/ 1.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ki
nevezte:

1. a m. kir. posta fogalmazási szakában
postasegédtitkárrá a IX. fizetési osztályba: 

dr. Gyura Géza főtisztet, dr. János József, dr. 
Tarnay Zoltán, dr. Szőke László, dr. Rákos 
Béla, dr. Bodó Zoltán, dr. Tordy Géza, dr. Dé
nes Ferenc, dr. Nagy József, dr. Tóbiás Kornél, 
dr. Szilas György, dr. Rimányi József fogalma
zókat,

postafogalmazóvá a X. fizetési osztályba: 
dr. Csáky Lajos, dr. Worschitz Oszkár, dr. 
Horváth Lajos, dr. Kajdi Károly, dr. Balogh 
László, dr. Mihálka Béla, dr. Tárnái Albert I. o. 
tiszteket, dr. Haydn Sándor, dr. Zelei József, 
dr. Czápos Ferenc, dr. Hemmer Antal II. o. 
tiszteket,

II. a m. kir. posta számvevőségi szakában
postaszámellenőrré a X. fizetési osztályba: 

Erdélyi Gyula, Sipos János számtiszteket,
postaszámtisztté a XI. fizetési osztályba: dr. 

Deák Ignác* Porszász Aladár számgyakornoko
kat,

postaszámgyakornokká: Bede Margit forgal
mi gyakornokot, Matzkó Margit kezelőnőt,
III. a m. kir. posta műszaki üzemi tisztviselői 

szakában
posta műszaki főellenőrré a VIII. fizetési 

osztályba: Tóth István műszaki főelle*nőri cím
mel és jelleggel felruházott műszaki ellenőrt.

Budapest, 1934. évi június hó 30-án.

III.
120.003/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:

I. a posta forgalmi szakában
1. postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 

Dénes András, Szabó Gyula, Kiss Elemér, Bá- 
lintffy József, Mede Sándor, Kovács Gábor, 
Hegyessy Zoltán, Tóbiás Ernő, Géhl Miklós, 
Takács Kálmán, Gyulai Jenő, Kutas Béla, Ba
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ranyai Gusztáv, Vágó Kálmán, Kovács József, 
Darányi Imre, Sulyok István, Kun György, 
Jászay Antal, Beke József, Jani János, Kori- 
csánszky László, Kiss Ernő, András Mózes, 
Vasas István, Preisz Béla, Erőss Gyula, Rajky 
László, Kuthy István, Galambos Ferenc, Ka
locsa Mihály, Illés József, Túri László, Zimányi 
Géza, Mórocz Kálmán, Cser Andor, Szovay 
Iván, Németh Lajos, Pálhidi Imre, Kiss József, 
Vass Lajos, Vetier Gyula, Barabás Gyula, Né
meth János Sándor, Piláth József, Lakatos Ká
roly, Puskás József, Felkai István, Kalas Ist
ván, Kvaszna József, dr. Bakos Tibor, Dimeth 
Ferenc, Derék Lajos, Fegyveres Miklós, Pető- 
falvi Viktor, Somorjai Lajos, Szigethi Gyula, 
Horányi Lajos, Stróbl Antal, Farkas Gyula, 
Szabó Gyula I. osztályú tiszteket, Boór Károly 
ellenőrt és Szikorszky Károly segédellenőrt;

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tályba: Tatai János, dr. Gaál István, Ács Fe
renc, Balázs Béla, Balogh Andor, dr. Rubovszky 
László, Katona Ágoston, Váradi István, Alb
recht László, Farkas Márton, Mészáros Sándor, 
Bognár László, Sulyák Károly, Hűvös Gábor, 
Bölcskei Imre, Gordos Lajos, Tölgyesi István, 
Weisel Ernő, Kiss József, Perjés István, Benkő 
Ferenc, Bálványos Rezső, Kubinyi István, Vörös 
Sándor, Kisék József, Nagy Ernő, Szántó Já
nos, Vass Géza, Kappel Gyula, Galambos Sán
dor, Győry Emil, Barta Bertalan, Bugsch Béla, 
Ollexik Mátyás, Koltai József, Borsodi Albert, 
Kuna János, Kovács János, Répászky Béla, 
Mayer János, Szabadits Béla, Vadász József, 
Sail Béla, Polgár István, Lakatos János, Dévay 
Károly, Pardavi Ferenc, Jó Ferenc, Berényi Já
nos, Leblanc Ödön, dr. Sebestény István, Buócz 
Károly, Gyursánszky Ferenc, Varga Ferenc, 
Párdányj Lajos, Szecsődi Imre, Horányi Tamás, 
Csabafi Béla, Hoffmann István, Csompora Má
tyás, Medgyesy József, Horváth Géza, Nagy 
László, dr. Szalay János, dr. Wessetzky József, 
Boross József, Gombás Kálmán, Perczel József, 
Baksa Géza, Hegedűs Ferenc, Chmelik István, 
Tolnay Géza, Rába Imre, Sulyok Antal Rezső, 
dr. Kovács László, Dóczi István, Szitka Gyula, 
Hetényi István, Harsányi Béla, Nyitrai József, 
Perczel József, Deák Jenő, Konkoly István, 
Kusztor Jenő, Puskás János II. osztályú tiszte
ket és Strémen Imre segédtisztet;

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési osz
tályba: Kőmives Ferenc, Csányi Lajos, Gyulai 
Sándor, Bálint János, Kavetz József, Zsohár

Ödön, Szilágyi Csaba Vojta, Fekete István, Bog
nár Imre, dr. Gráner Gyula, Hermann Sándor. 
Dölle Attila, Lengyel Rezső, Nagy Jenő, Bokor 
Jenő, Szőnyi János, Zentai János, Hajdú Jó
zsef, Muzikár Sándor, Rászipovics László, Som
fai Mihály, Orosz István forgalmi gyakornoko
kat;

II. a posta üzemi férfi tisztviselők szakában
1. postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 

Szabó Mihály, Martényi István, Hegyi Sándor, 
Szatmáry Lajos, Rühl Jenő, Tóth Kálmán, Se
bők Rókus, Horványi Károly, Pamlényi Pál, Or
bán János, Szabó Kálmán postaellenőri címmel 
és jelleggel felruházott postasegédellenőröket, 
Békés István, Horváth Géza, Schüszler Imre, 
Németh Jenő, Öszy Lajos, Csepreghy Sándor, 
Murányi Gyula, Zászlós Pál, Fencze] János, 
Szabó Ambrus, Wildenauer György, Csáki Jó
zsef, Csete József, Csermely Rezső, Bató Ká
roly, Csery Géza segédellenőröket, Arató Jó
zsef, Wurm Ferenc, Blanarik István, postaellen
őri címmel felruházott postasegédellenőröket;

2. postasegédellenőrré a X. fizetési osztály
ba: Turóczy János, Gyenizse Sándor, Simon 
Alajos, Márton György, Kapcsos Gábor, Felkai 
Ferenc, Halász Kálmán, Marton András, Nagy 
Imre, Serák Ferenc, Bánhidy József, Tolnai Ká
roly, Vincze József, Vigh Lajos, Szántó Miklós, 
Fauszt László, vitéz Varga József, Lehota Kál
mán, Ősz Lajos, Levandovszky József, Nedecz- 
ky László, Makrányi Ferenc, Jankovics János, 
Boros Lajos postasegédtiszteket;

3. postasegédtisztté a XI. fizetési osztályba: 
Dörfi János, Buobrik Károly, Jakab Ferenc, 
Tóth József, Karácsony István, Horváth István, 
Deák Ferenc, Török János, Vas Ferenc, Pelle 
Antal, Batelka János, Pere József postakezelő
ket és Adamovits János órabéres műszerészt;

4. posta mérnökgyakornokká a XI. fizetési 
osztályba: Váczi Károly, Mayer József, Pusztay 
György, Lőrinczky Gyula, Kertesy Sándor, Ne
mes Tihamér órabéres mérnököket,

5. posta műszaki segédtisztté a XI. fizetési 
osztályba: Dimeth László, Kassai Elemér, Lé- 
vay Géza, Nemes Ferenc, Wieser Miklós, Bárl- 
fai Antal órabéres műszerészeket;

III. a postfi üzemi nötisztviselők szakában:
1. postaellenőrnővé a IX. fizetési osztályba: 

Styller Anna, Kálmán Ferencné, Ringhofer 
Frida postaellenőrnői címmel és jelleggel felrú- 
házott postasegédellenőrnőket, Hajdú Ferencné,
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Györössy Mária, Győri Teréz, Lenk Alice se- 
gédellenőrnőket és Balázs Blanka, Ivkovics Olga 
postaellenőrnői címmel felruházott postasegéd- 
ellenőrnőket;

2. postakezelőnővé: Márton Erzsébet, Re- 
hák Gézáné, Simon Margit, Kis Istvánné, Frey 
Erzsébet, Hümpfner Paula, Blazsej Józsefné, 
Knitig Józsa, Menkó Teréz, Semler Károlyné, 
Szeivolt Mária, Sülé Jánosné, Fogarasi Piroska, 
Zelei Anna, Beke Rozália, Szekér Józsefné, Bo- 
rándt Ilona, Blau Gyuláné, Czeizel Ignácné, 
Szebedits Teréz, Vigh Borbála, Szatmári Julia, 
Bella Józsefné, Keserű Mária, Hajdú Andrásné 
és Vitán Anna postadíjnokokat;

IV. a postaaltiszti létszámban:
1. I. osztályú posta szakaltisztté az I. fize

tési csoportba Fegyveres Sándor és Imri János 
II. o. szakaltiszteket;

2. II. osztályú posta szakaltisztté a II. fi
zetési csoportba Takács György (lovászpatonai), 
Schmidt Mihály, Varga András (fügéi), Lányi 
János, Faller Antal, Szilágyi Lajos (hódmező
vásárhelyi), Varga János (géderlaki), v. Kerényi 
Károly, Majoros Antal, Hegedűs István (kun
szentmártoni), Hegedűs Gergely, Harmati Fe
renc, Halmi József, Tóth József (lovászpatonai), 
Rujp József, Fekete József (sági), Hrabovszky 
József, Bodrogi István, Réthelyi Nándor, Szijj 
Dénes, Péteri Mátyás, Dózsa Sándor, Csernák 
János, Handula Márton, ősze Ferenc, Horváth 
Imre (kishegyest), Füzesi János, Majorosi Jó
zsef (vértesacsai), Szűcs József (kemenesszent- 
mártoni), Készéi Ferenc, Szlonkai József, Fe- 
renczi Sándor, Sárközi Sándor, Hegedűs Lajos 
(lovászpatonai), Kovács Dávid, Szekeres István 
(nagykátai), Sabar János, K. Nagy Mihály és 
Torma István I. osztályú altiszteket;

2. I. osztályú postaaltisztté a III. fizetési 
csoportba Rigó József, Pálmai Miklós, Marton 
Árpád (szeghalomi), Rikli János, Móczó József, 
Tóth János (szilágysomlyói), Pápai József (rába- 
patonai), Kovács Márton (kárászteleki), Dudás 
Ferenc, Nagy Sándor (türjei), Verderber And- 
drás, Sáfár István, Kővári Jakab, Zátrok Pál, 
Mocsári Menyhért, Oltai Vendel, Varga Lajos 
(kisfaludi), Novák András, Havas Sándor, Honti 
Ferenc, Baán Gyula, Nagyhegyesi Dániel, Sidó 
János, Lovas Gáspár, Szabó József (kálózi), 
Takács István (akasztói), Fábián Pál (ozorai), 
Jánosházi János, Kovács István (dávodi), Tar
soly Antal, Herczeg Imre, Kovács István (za- 
márdi), Máté Ferenc, Pálföldi János, Kovács

István (mohai), Papp János (üllői), Pénzes Jó
zsef (szőnyi), Vass Ádám, Bátori Zsigmond, 
Bernát Gyula, Boronyai János, Reiter Antal, 
Szabados József, Takács József (csépi), Vizi Já
nos, Vass Lajos (rábakecöli), Bódis Sándor, Lu
kács József (balatoncsehi), Pintér József (szé
kesfehérvári), Tóth István (jánoshidai), Váczi 
Árpád, Harányi János (rákoskeresztúri), Hor
váth Sándor (rábapordányi), Szatmári János 
(bagaméri), Takács József (iváni), Gyenis Mi
hály, Varga Mátyás (békési), Szabó András 
(sötétkúti), Taródi Ferenc, Pacsai Gyula, Nagy 
János (szárazajtai), Rapi József, Gerlei József, 
Fazekas Mihály, Virág József, Koczka István, 
Gárdos János, Simon István (erkedi), Kustyán 
Lajos, Tóth Vince (tárnoki), Palló János, Posch 
József, Varga István (horpácsi), Fekete Mihály 
(rácalmási), Kubik József, Mohó János, Cseke 
Ferenc, Németh József (szöllősi), Dudla József, 
Jenei István, Hegede Miklós, Tikász Áron, Csiz
madia Lajos, Király István (adonypusztaszabol- 
csi). Mohos Vendel. Nagy József (székesfehér
vári), Héger István (székesfehérvári), Szűcs Jó
zsef (pákozdi), Szabó Ambrus, Tóth Sándor 
(makói), László Lajos (mezőbándi), Nagy Bálint 
(hódmezővásárhelyi), Fekete Lajos (naszvádi), 
Szabó Imre (miklósvári). Hajnal András, Szaló- 
ki Sándor. Dubicz Sándor, Márkus Ambrus (za- 
lavégi), Diborzsán János. Bóka Mátyás, Héger 
György. Lovászi Vendel. Horváth József 
(iváni). Szerencsés János (zsámbéki), K. Tóth 
Elek, Könczöl György. Brezovszky János, So
mogyi István (uzdborjádi), Vas Lajos (amália- 
nusztai). Sz. Kiss Sándor, Nagy Barna György, 
Simon János (baracskai) Mohos Lajos, Nánai 
Tstván. Bánhidi István, Matulánvi Pál, Lukács 
Péter. Róna Bálint, Csontos Tstván (vezsenvi), 
Nagv Bálint (egerpataki). Révész András, Kurja 
Tstván, Kamuti Sándor, Patakfalvi Lajos, Kupi 
József, Faragó András, v. Kelemen Zsigmond, 
Kupi János, Nyúl Péter, Tasnádi Lajos, Fekete 
Gyula (tósoki), Vincze Lajos, Pándi Ferenc, Pi
ros József, Bolvári József, Istenes Miklós, Gili- 
cze György (ősi), Lovagi János, v. Kiss József, 
Tüski György, Nagy SándoT (makádi), Deme
ter Mihály, Trapp András (dunabogdányi), 
Molnár Pál (budapesti), Rácz József (tetét- 
leni), Tóth László, Csonka Gyula, Almádi 
László, Kotlár Miklós, Kálmán Sándor, Fel
vári József, Schneider Mihály (adonyi), 
Forgó Antal, Fülöp Ferenc, Végh Sándor 
(héregi), Kovács József (felsőmesteri), Nagy
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Ferenc (fáncsi), Szász Imre, Vecsernyés János, 
Kőhalmi József, Ábrahám István, Halász József 
(izsáki), Simon János, Kovács Mihály (hanti), 
Szász Ernő, Szép Ferenc, Bodor István, v. 
Szarka János, Bazsó Gyula, v. Vasi Ferenc, 
Nagy Károly (berekeresztúri), Zombori Hen
rik, Góli Sándor, Tóth Pál (simonytornyai) és 
Dékány József II. osztályú altiszteket;
V. a posta műszaki segédszemélyzet létszámá

ban:
1. I. fizetési csoportba Vollány István I. 

osztályú szakmestert I. osztályú garagemesterré, 
Vigh József (ceglédi) és Erdélyi József (szabad
kai) II. osztályú vonalmestereket I. osztályú 
vonalmesterré;

2. II. fizetési csoportba Molnár Mihály (fel
sőtúri) és Somogyi István (berhidai) gépkocsi- 
vezetőket II. osztályú garagemesterré, Závori 
Gyula gépészt II. o. főgépésszé, Rázmán Dénes

kábelszerelőt kábelmesterré, Varga János-II. és 
Lipták József (gödöllői) I. o. vonalfelvigyázókat 
II. oszt. vonalmesterré, Nagy József III. II. oszt. 
szakmestert I. o. szakmesterré, Kővári József, 
Fülöp János, Rátkai Mihály, Jánosi András, 
Várhelyi István és Makai György I. oszt. vonal- 
felvigyázókat II. oszt. vonalmesterré;

3. III. fizetési csoportba Pusztai József, 
Lévai Sándor I., Farkas József (ceglédi), Szabó 
József (beledi), Kalocsai János, Kanyicska Jó
zsef (kürti), Kővári Flórián, Meződi József; Si
mon Keresztély, Benke Péter, Beszédes József 
II. oszt. vonalfelvigyázókat I. oszt. vonal felvi
gyázókká. Kochán Vince, Koncz Mihály és Len
gyel János (monorí) kocsikezélőket gépkocsive
zetőkké és Sánta Béla II. őszt. csoportvezetőt 
kábelszerelővé.

Budapest, 1934. évi június hó 30-án.
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S ányi^Mária Maglód, Alkotmánysu. 52. 9 azonnal

Fővárosi Nyomda R t — Felelős v.: Duchon J,
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Németországba szóló utánvételes küldemények és 

postai megbízások forgalmának megszüntetése.
Spanyolországból Magyarországba feladott utalványok 

forgalmának felfüggesztése.
A „Vasúti Útmutató“ című hivatalos vasúti menet

rendkönyvek megrendelése.

Alsógallával, Felsőgallával és Tatabányával kezde
ményezett távolsági beszélgetések díjazása.

„A Reggel“ című hétfői politikai lap újból való meg
jelenésének és terjesztésének engedélyezése.
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A fekbérmentes raktározási idő meghosszabbí
tása.

123.760/4.
A postaküldemények fekbérmentes határ

idejét folyó évi augusztus hó 15-től kezdődő ha
tállyal minden viszonylatban egyformán két hét
ben állapítom meg.

A rendeltetési postahivatalok tehát a hoz
zájuk 1934. évi augusztus 15-től beérkező cso
magok után a belső kézbesítő körzetben, vala
mint kiviteli vámkezelés esetében is, csak a be
érkezést követő tizenötödik naptól számíthat
nak fekbért.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendelke
zést az A. 1. Szab. 74. §. 2. a), b) és d) pontjá
nál. A szöveg kiegészítése iránt pótlék útján in
tézkedem. . . . .

A hivatalok azonkívül a megfelelő helyes
bítést vezessék keresztül a Kivonatos Díjszabás
100. oldal 4. pontjánál is.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 9-én.

Változás a külföldre feladott gyümölcstartalmú 
csomagok növényegészségi vizsgálatánál.

125.141/4.

A külföldre feladott gyümölcstartalmú cso
magok növényegészségi vizsgálatánál a P. R. T. 
1934. évi 31. számában megjelent 122.715/4. sz. 
rendeletben ismertetett eljárást a m. kir. föld- 
mívelésügyi miniszter úr 1934. évi július hó 
28-án kelt 55.749/1934. VII.—3. számú rendelete 
lényegében megváltoztatta. Nevezetesen:

1. A postacsomagok növényegészségügyi 
vizsgálatának díját 10 P-ről csomagonként ese
dékes 20 fillérre szállította le. Ezt, valamint a 
növényegészségi bizonyítvány űrlapnak 10 fil
lérben megállapított árát az érdekeltek a vizs
gálat alkalmával, a vizsgáló közeg kezeihez fi
zetik. A postahivataloknak tehát a jövőben a 
vizsgálati díj beszedésénél szerepük nem lesz. 
Ezért a P. R. T. 1934. évi 31. számában meg
jelent előlidézett rendeletnek idevonatkozó ré
szét ezennel hatályon kívül helyezem.

2. A külföldre feladott gyümölcstartalmú
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postacsomagok növényegészségügyi vizsgálata 
jövőben csakis a növényvédelmi körzetvezetői 
székhelyeken végezhetők. Ennek megfelelően 
külföldre gyümölcstartalmú postacsomagok 
ezentúl csakis a következő helyeken működő 
postahivataloknál adhatók fel: Baja, Berettyó
újfalu, Békéscsaba, Budapest 3., 10., 62., 72.,
112. és 114. sz. hivataloknál, továbbá Csongrád, 
Debrecen, Eger, Győr, Hajdúdorog, Hódmező
vásárhely, Jánoshalma, Jászberény, Kadarkút, 
Kalocsa, Karcag, Kecskemét, Kehida, Keszt
hely, Magyaróvár, Mátészalka, Miskolc, Mohács, 
Nagykálló, Nagykőrös, Nyíregyháza, Örkény, 
Pápa, Pécs, Putnok, Sopron, Szarvas, Szeged, 
Szekszárd, Székesfehérvár, Szentlőrinc, Szom
bathely, Tárcái és Vitnyéd.

3. Értesítem továbbá a postahivatalokat, 
hogy a külföldre szóló gyümölcsszállítmányok 
kötelező növényegészségi vizsgálatán felül a fel
adó a földmívelésügyi miniszter úr 55.330/1934.
VII.—3. F. M. számú rendelete értelmében a 
gyümölcsszállítmányok minősítő vizsgálatát is 
kérheti. Ilyen esetben a vizsgálat eredményéhez 
képest vagy „Minősítő jegyet“ ragasztanak a 
csomag burkolatára, vagy a vizsgálatot végző 
közeg a postacsomag szállítólevelének balszel
vényén (a közlemény céljára szolgáló részen) 
jelzi a vizsgálat megtartását. Ez utóbbi esetben 
ä szállítólevél szelvényén a Külkereskedelmi Hi
vatal vizsgálóközege vörösszínű bélyegzővel az 
„Ellenőrizve“ szót, zöldszínű bélyegzővel a szál
lítmány minősítésének megfelelő „K“, „E 1“ vagy 
„K 1“ jelzést helyezi el s e feljegyzések után a 
m. kir. Külkereskedelmi Hivatal körbélyegzőjét 
alkalmazza, végül a tanúsítást tintával vagy 
tintaceruzával írt kézjegyével látja el.

A hivatalok e rendeletemet jegyezzék elő a 
P. R. T. 1934. évi 31. számában közzétett 122.715/
4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 8-án.

Sérült levélpostai küldemények kezelése körüli 
eljárás.

109.578/4.
Tudomásomra jutott, hogy a kincstári hiva

talok egyik-másika a sérült levélpostai külde
mények kezelésénél a zárt levelek sérülésének 
mértékét túlszigorúan bírálja el s kevésbé indo
kolt esetben is behívatja a címzettet a posta- 
hivatalba.

Minthogy ez az eljárás a címzettnek nem
csak kellemetlenséget, hanem adott esetben — 
különösen nagyobb városokban — még jelen
tékeny késedelmet és költséget is okozhat, fel
hívom a hivatalokat, hogy a levélpostai külde
mények sérülésének elbírálásánál és kézbesíté
sénél az A. 2. Szab. 82. §. 1., 3., 4., 5. és 6. pon
tokban, illetőleg az A. 3. Szab. 108. §. 9. pont
jában foglaltakat ebből a szempontból is tartsák 
szem előtt.

A most hivatkozott rendelkezések csak az 
útközben, tehát hivatalból átborítékolt, illetőleg 
azoknak a sérült levélpostai küldeményeknek a 
hivatalban való kézbesítését írják kötelezően 
elő, melyeknek külső állapota jogtalan felbon
tásra vagy kifosztásra enged következtetni, 
avagy a sérülés természete (pld. teljesen össze
roncsolt boríték) a kézbesítő útján való kézbe
sítést kizárja.

E rendelkezés célja a közönség érdekeinek 
fokozottabb védelme, nem pedig a közönség 
zaklatása. Nem helyes tehát, ha valamely kéz
besítőhivatal komoly sérülést nem mutató zárt 
levélpostai küldeményt túlzott aggodalmasko
dásból nem a címben megadott helyen, tehát 
háznál kézbesít, hanem a címzettet kényszerítő 
ok nélkül e célból a sokszor tőle távoleső kéz
besítőhivatalba idézi.

Különösen vigyázni kell e tekintetben az 
express levélpostai küldemények kézbesítésénél, 
ipert a túlzott aggodalmaskodásból a kézbesí
tésnél beállott késés a felek érzékeny károso
dását okozhatja.

Ha a házhoz kézbesített zárt levélpostai 
küldeményt címzettje sérülése miatt vonakod
nék a kézbesítőtől átvenni, a küldeményt érte
sítő (175. sz. ny.) visszahagyásával vigye vissza 
a hivatalba s a címzett ott veheti át a kifogá
solt küldeményt.

Ezt a figyelmeztetést a hivatalok jegyezzék 
elő az A. 2. és A. 3. Szabályzat fentebb idézett 
rendelkezéseinél.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 2-án.

A „Szolgálati rend“ új kiadásával kapcsolatos 
rendelkezések.

115.911/4.
1. Az 1381. sz. nyomtatvány (Szolgálati 

rend) legközelebb új szövegezésben kerül ki
adásra.
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Ezzel kapcsolatban a „Szolgálati rend“-nek 
második — tehát a posta indulására és érkezé
sére —, nemkülönben a kézbesítésre vonatkozó 
része „Pótlap a szolgálati rendhez“ elnevezéssel 
és 1391. ny. számmal, külön nyomtatványként 
is kiadásra kerül. Ennek a pótlapnak az lesz a 
célja, hogy menetrendi változások idején, mikor 
valamely hivatalnál a hivatalos órák egyébként 
nem változnak, az igazgatóság csak ezt az új 
nyomtatványt tölti ki s ily esetben a hivatalok 
a pótlapot a korábban kiállított teljes nagyságú 
Szolgálati rend változott része fölé helyezik el 
a kifüggesztett keretben.

A „Szolgálati rend“-et ezentúl is az igazga
tóság állítja ki. Nagy hivataloknál azonban, 
ahol a közönséget több helyiségben szolgálják 
ki, a hivatalvezetők indokolt szükség esetében 
a „Szolgálati rend“-ről hivatalos másolatot ké
szítsenek és azt is függesszék ki. E rendelke
zésre való tekintettel az 1381. sz. nyomtatvány
ból rendelhető legkisebb mennyiséget egy ívre 
szállítom le.

2. A „Szolgálati rend“ első felének szöve
gében a szolgálati ágak között a jövőben a rádió 
is fel lesz sorolva. Rádió-ügyekben a hivatalos 
óra kincstári és egyesített postamesteri hivata
loknál általában 8—12-ig és 14—18-ig van, a 
többi hivataloknál pedig az egyéb szolgálati 
ágakra megállapított hivatalos órák szerint. 
Nagy kincstári hivataloknál azonban rádiószol
gálat folytatólagos is lehet.

Rádió-ügyekben a szolgálati időnek ily mó
don való megállapítása természetesen nem zárja 
ki azt, hogy a hivatalok — főleg nem pénztári 
természetű — rádió-ügyekben a nappali órák
ban, amennyiben a hivatal más szolgálati ágban 
a közönség részére nyitva van, a megállapított 
órákon túl is lehetőleg a felek rendelkezésére 
ne álljanak.

3. Minthogy utóbbi időben kétség merült 
fel aziránt, hogy a távbeszélővel nem egyesí
tett postamesteri hivatalnál korlátozott szolgá
latú ünnepnapon mit kell levélkézbesítésen ér
teni, egyöntetű eljárás céljából közlöm, hogy 
korlátozott szolgálatú ünnepnapokon levélkézbe
sítés keretén belül, az A. 3. Szab. 101. §. 1. pont
jában foglaltaknak megfelelően, a belterületen 
általában nemcsak a közönséges, esetleg az 
ajánlott levélpostai küldeményekef, hanem a 
többi könyvelt küldemények kézbesítőokiratát 
(átadóvevényt, értesítő és elismervényt, szállí
tólevelet és utalványt) isi kézbesíteni kell. A hi

vatalok jegyezzék ezt elő az A. 2. Szab. 3. §. 9. 
pont 5. bekezdésének végén. A szöveg végleges 
javításáról pótlék útján gondoskodom.

Budapest, 1934. évi július hó 25-én.

Az Észtországba szóló vámköteles árut tartal
mazó küldemények vámárunyilatkozatainak 

kiállítása.
124.59814.

Az észt postaigazgatás közlése szerint az 
Észtországba szóló vámköteles árut tartalmazó 
küldemények vámárunyilatkozatait a feladók 
igen gyakran a felvevő ország nyelvén állítják 
ki. Minthogy az észt posta- és vámhivatalok a 
felvevő ország nyelvét a legritkábban ismerik, 
a küldemények elvámolása nehézségekbe ütkö
zik. Az észt vámhatóságok ilyen esetekben el
vámoláskor a címzett terhére bírságképpen a 
vámilleték 3%-át vetik ki.

Az észt igazgatás értesítése szerint az Észt
országba szóló vámköteles tartalmú küldemé
nyekhez csatolt vámárunyilatkozatokat a fel
adó francia, német vagy angol nyelven köteles 
kiállítani. Természetesen a vámárunyilatkozatok 
észt nyelven is kiállíthatok. A postahivatalok 
az Észtországba szóló vámköteles árut tartal
mazó küldemények feladóit erre figyelmeztes
sék, illetőleg a vámárunyilatkozatok kiállítását 
ellenőrizzék.

E rendeletemet a Kivonatos Posta-, Távíró-, 
Távbeszélő- és Rádió-Díjszabás 22., 27., 65. és
79., valamint a Csomagdíjszabás 86. oldalán 
Észtországnál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 8-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

124.345/4.
A P. R. T. 1932—12. számában közölt 

70.257/4. számú rendelethez kiadott kimutatást 
a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

48. Litvánia: a 4. és 5. hasábban „36“ he
lyett: 35; a 8. és 9-ben „12“ helyett: 10.

121. Portugália (a f. é. augusztus hó 1-től 
feladott küldeményekre vonatkozóan): a 3., 4.,
5., 7., 8., 12. és 13. hasábba, a régi adatok helyé
be, írják: 175, 100, 100, 0.46, 35A™), 200 és 350; 
a lap alján (a35) jegyzetben) töröljék az áru
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minta legkisebb díjára vonatkozó megjegyzést, | 
melyet a P. R. T. 1933—39. számában közölt ! 
98.595/4. sz. rendelet alapján beírtak.

135. Üj-Zéland: a 10., illetőleg a 11. hasáb
ban „—“ helyett írják: \'Z, illetőleg: 6. 

Budapest, 1934. évi július hó 31-én.

Németországba szóló utánvételes küldemények 
és postai megbízások forgalmának megszün

tetése.
124.110/4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy Magyar- 
országból Németországba utánvételes külde
ményeket és postai megbízásokat a további in
tézkedésig nem lehet küldeni. A hivatalok je
gyezzék elő ezt a rendeletet a P. R. T. 1932. év
folyam 8. számában megjelent 75.076/4. sz. ren
deletnél.

Budapest, 1934. évi augusztus hó l én.

Spanyolországból Magyarországba feladott 
utalványok forgalmának felfüggesztése.

124.386/4.
Spanyolország a Magyarországba szóló utal

ványok felvételét f. é. július hó 26-tól kezdve 
ideiglenesen beszüntette.

Az említett napon túl Spanyolországból 
eredő utalványok tehát nem fizethetők ki.

A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő. 
Budapest, 1934. évi augusztus hó 3-án.

A „Vasúti Útmutató“ című hivatalos vasúti 
menetrendkönyvek megrendelése.

124.294/4.

A „Vasúti Útmutató“ panaszából tudomá
somra jutott, hogy a postahivatalok egy része a 
hivatalos vasúti menetrendkönyvből a tényle
ges szükségletet jóval meghaladó példányt 
rendelt. Az indokolatlan készlethalmozás a 
kiadóhivatalnak érzékeny kárt okoz, mert 
egyéb indokolt szükséglét kielégítését nehezíti 
meg. Ezért figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
á „Vasúti Útmutatódból jövőben csak a keres
letnek megfelelő darabszámot rendeljenek, 
amelyet előreláthatólag tényleg értékesíteni is 
tudnak.

Egyebekben alkalmazkodjanak a P. R. T.

1934—19-ik számában kiadott 111.137/4. számú 
rendeletemhez.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 1-án.

Alsógaliával, Felsőgaliával és Tatabányával kez
deményezett távolsági beszélgetések díjazása.

118.447/5.
Értesítem a hivatalokat, hogy a P. R. f. 

1934. évi 18. számában közölt 101.337/5. sz. ren
delettel egyesített alsógallai, felsőgallai és tata
bányai hálózatokat 1934. évi szeptember hó 
1-ével a bánhidai hálózattal is egységesítem. 
Ennek folytán a jelzett naptól kezdve Alsógal
iával, Felsőgaliával és Tatabányával kezdemé
nyezett, valamint az említett központokból ki
indult távolsági beszélgetéseket is most már 
mind úgy kell díjazni, mintha azok a 107. díj- 
négyszögbe tartozó Bánhidával, illetőleg Bán- 
hidáról kezdeményeztettek volna.

Az Alsógallára, Felsőgallára, Tatabányára 
és Bánhidára szóló csomagok díjazására a 
„Postahivatalok és ügynökségek névsora“ című 
segédkönyvben az említett hivatalnak neve 
előtt feltüntetett díjöv az irányadó.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 2-án.

„A Reggel“ című hétfői politikai lap újból való 
megjelenésének és terjesztésének engedélyezése.

124.594/2.
A Budapesten, Lázár Miklós kiadásában és 

felelős szerkesztésében megjelenő „A Reggel“ 
című hétfői politikai lap megjelenését és tér 
jesztését a belügyminiszter úr újból engedé 
lyezte.

Ehhez képest a nevezett lap szállításának 
és kézbesítésének, valamint a szóban lévő lap 
részére kifejezetten előfizetésekről szóló posta 
utalványok és csekkbefizetések felvételének e 
tiltása tárgyában a P. R. T. 1934. évi 32. szá
mában közzétett 123.655/2. sz. rendeletet hatá
lyon kívül helyezem.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 2-án.

Üj postaügynökségek megnyitása.
I.

123.684/3.
Győr—Moson—Pozsony k. e. e. vármegyék 

pusztai járásában fekvő Töltéstava községben 
új postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző hi
vatala Győr 2, díjnég^szögszáma 413.
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Ehhez képest a postahivatalok és postaügy
nökségek névsorában Tököl után (102. oldal) 
beírandó: —, 413, —, Töltéstava ü. (Eh. Győr 2.)
k., Győr, Sopron, Budapest H  IW ~ Győr,
G y ő r ............. “, a 116. oldalon pedig a 413.
számnál Győrszentiván után Töltéstava.

A helységnévtárban Töltéstava kk.-nél 
(542.) oldalon) az „u. p. és“ szavak törlése mel
lett bejegyzendő: [S3 , Eh. Győr 2., Budapest
Sfi_Győr, Győr .............................  pd., 413.,
postáig. S.“

Az irányítási füzetben Tököl után (168. ol
dalon) felveendő: „Töltéstava, Ü. Győr, S, VII, 
Budapest—Győr, Eh. Győr 2.“

Budapest, 1934. évi augusztus hó 3-án.

II.
124.253/3.

Kispest megyei városban új, távbeszélővel 
egyesített felvevő postaügynökség lépett életbe. 
Ellenőrző hivatala Kispest 1., díjnégyszög- 
száma 3.

Az új postaügynökség bárhova szóló közön
séges és ajánlott levélpostai küldemények, ér
ték- és csomagküldemények és táviratok bel
földre szóló postautalványok felvételével, taka
rékbetétek és csekkbefizetések elfogadásával,

távbeszélgetések lebonyolításával, továbbá 
postai és pénzügyi bélyegek és értékcikkek áru
sításával van megbízva. A küldemények értéke 
egyenkint az 1200 pengőt nem haladhatja meg.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorába Kispest 3. után (53. 1.) beírandó: „—, 
3, —, Kispest ü. (Eh. Kispest 1.), “, “,—.

Budapest, 1934. évi július hó 31-én.

Postaügynökség ellenőrző hivatalának meg
változtatása.

123.926/3.
Bikács postaügynökség ellenőrzőhivatala 

ezentúl Szekszárd. A helységnévtár és a posta- 
hivatalok és ügynökségek névsora (135., illetve
16. 1.) megfelelően helyesbítendő.

Budapest, 1934. évi július hó 31-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
124.164/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, keresztül- 
vezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm:

Postahivatal (ügynökség)

H
án

ya
di

k
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő

1

B e í r a n d ó

Ajka 7 — t  82 helyett t 54/1811 v.

Bábolnapuszta 7 — 80 után h. 8/2812 v. (IX/9-ig)

Bakonyszentlászló 7 — 110 után h. 8/7127 v.

Bakonyszombathely 7 — f  106 után h. 8/7322 v.

Balatonaliga 7 összes adat 35, 8, t 8

Balatonalmádi 7 — 48 elé 47, 1124 v. után f  47

Balatonarács 7 (lX/9-ig nem) —

Balatonkenese 7 — 48 elé 47, t48 után 1. Bp. 72/ 
1124 v. (VI/15—IX/15), t  47

Balatonszabadi fürdőtelep 7 összes adat 35, 8 f  8, 1. Bp. 72. (VI/15— 
IX/30)
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P ostah ivata l, (ügynökség)

H
án

ya
d

ik
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő ' B e i r a n d ó

Balatonvilágos 7 — 8 elé 35

Balatonvilágos U. 7 — 8 elé 35 (IX/9-ig)

Bernecebaráti 7 Vámosmikola Kemence

Boba 7 — t 82 helyett f  54/1811 v.

Csajág 7 148 226

Devecser 7  ̂— f  82 helyett f  54/1811 v.

Egervár 7 f  138 —

Fűzfőfiirdőtelep 7 — 48 elé 47

Fűzfőgyártelep 7 — 48 elé 47

Győrszentmárton 7 — 110 után h. 8/7127 v.

Herend 7 — f  82 helyett f  54/1811 v.

Iharosberény 7 1. 8. Nkanizsa 2. helyett Nkanizsa 1., 
Kaposvár 1. (K.), f  44 (K.)

Inke 7 —
Nkanizsa 2. helyett Nagykani

zsa 1., Kaposvár 1. (K.), 1 44 
(K.)

Kerta 7 1 82 154/1811 v.

Kisbér 7 — 80. után h. 8/2812 v.

Kislőd 7 1 82 f  54/1811 v.

Középiszkár 7 1 82 154/1811 v.

Lepsény 7 — 8 elé 35

Mátraháza 7 34 előtt „1.“ —

Murakeresztúr 7 — 26 után f  29 (H. és U. után nem)

Nagyigmánd 7 — 80 után h. 8/2812 v. (IX/9-ig)

Nemesgulács 7 összes adat 48, t 48
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P o s ta h iv a ta 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

Ozora
/

7 1. Pécs 2/1015 v. —

Páty 7 Torbágy, 14. Budapest 114.

Peremarton gyártelep 7 — 1. f  7 elé 1. 7 —

Pétfürdö 7 — ' f  81 ele h. 8/1820 v. (IX/9-ig)

Pusztaszabolcs 7 —
241 a f  32 után írandó, 1811 v. 

után t 47

Siófok 7 — 7 után 35

Somlószőllős 7 t  82 t  54/1811 v.

Somlóvásárhely 7 1 82 f  54/18J1 v.

Székesfehérvár 2. 7 összes adat

f  7 35, h. 8/2240/s. v„ 1. t  13— 
Kom. 2/2867 v„ 131/4982 v. 
(IX/9-ig), 8 , 80, f  81, 48. 1. 32/ 
5124 v., 1. Kom 2/2815 v., 1. 
8/1213 v„ 1. Bp. 72/1214 v„ 
f  48, 182 1. Bp. 72/1116 v„ f  8 , 
+ 94, 1. +32—1. t 1.16/5128 v. 
(IX/9), 1. Bp 72/1208 v., 1. 
Veszpr. 1/1821 v., 7.

Szentgál 7 összes adat 1. Bp. 72/1822 v., Herend, +54/ 
1811 v.

Szigliget 7 — 48 elé 47

Tósokberénd 7 — + 82 helyett +54/1811 v.

Tüskevár 7 — + 82 helyett +54/1811 v.

Vaja 7 — 6224 v. helyett 6224a v.

Városlőd 7 — + 82 helyett +54/1811 v.

Várpalota 7 — + 81 elé h. 8/1820 v.

Vásárosnamény 7 — 6224 helyett 6224a.

Veszprémvarsány 7 — 106 után h. 8/7127 v. (IX/9)

Zirc 7 ■ — 110 után h. 8/7127 v. (IX/9)

Budapest, 1934. évi július hó 27-én.
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Forgalomköri változások.

124.266/3.

Alsódobos O Mór (93. 1.) ezentúl u. p. és 
u. t. Mór.

Alsóhangos C> Alsószentiván (94. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Előszállás.

Alsómenyőd O Cece (95. 1.) ezentúl u. p. és 
u. t. Vajta.

Alsónémediszőllők C l Alsónémedi (96. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Gyálpuszta.

Alsópuszta Cl Magyaralmás (97. 1.) ezentúl 
u. t. Fehérvárcsurgó.

Annamajor O Polgárdi (101. 1.) ezentúl u.
t. Kiscséripuszta pályaudvar.

Annavölgyibánya Cl Sárisáp (101. 1.) u. p. és
u. t. Sárisáp.

Baross Gábor-telep Cl Nagytétény (122. 1.) 
ezentúl „ ©S3 L“, — „u. t. Nagytétény“ 

törlendő.
Beertanya Cl Majosháza (125. 1.) ezentúl u. 

t. Majosháza.
Bia nk. (137. 1.) P  helyett T  
Csepegőcsárda Cl Majosháza (160. 1) ezen

túl u. t. Majosháza.
Csillag (Pusztacsév része) Cl . Náregy- 

háza“ (165. 1.) helyesen Cl „Nyáregyháza“.
Csobánka nk. (166. 1.) ezentúl ,.©53 L“ „u.

t. Pomáz“ törlendő.
Csonkatebe (Herceghalom része) Cl Bia 

(168. 1.) ezentúl u. t. Herceghalom p. u.
EbszőnvbánvaCl Tokod (187. 1.) ,,u. p. és

u. t. Tokod“.
„Egyházmege“ Cl Vác (190. 1.) helyesen 

..Egyházmegye“.
Erdőliget Cl Szigetmonostor (194. 1.) ,.u. p.“ 

után beírandó „nyáron Horány. télen“ (u. t. 
egész éven át Szentendre).

Esztermajor Cl Mány (197. 1.) ezentúl u. t. 
Mánv.

„Fegyhintézeti alsótelep“ (201. 1.) helyesen 
„Fegyintézeti alsótelep“.

Fehérszarvascsárda Cl Mány (202. 1.) ezen
túl u. t. Mány.

Felsőmalom C> Sárszentmihály (208. 1.) ezen
túl u. t. Sárszentmihály.

Felsőnuszta C> Magyaralmás (210. 1.) ezen
túl u. t. Fehérvárcsurgó.

Felsősomlyó Cl Szabadbattyán (210. 1.) ezen
túl u. t. Polgárdi.

Felsőszőketanva (Bogyatanva) Cl Felcsut 
(211. 1.) ezentúl „u. p. és u. t. Felcsut“.

Fövenyi csárda C> Tác (217. 1.) ezentúl u. t. 
Fövenypuszta pályaudvar.

Gallasalj puszta C> „Lekéts“ (223 1.) helyesen 
O  „Letkés“.

Göböljárás Cl Ercsi (230. 1.) ezentúl „u. p. 
és u. t. Pusztaszabolcs“.

Gödsziget Cl Szigetmonostor (231. 1.) „u. p.“ 
után „nyáron Horány, télen Szigetmonostor“ 
írandó, u. t. ezentúl Szentendre.

Gyulamajor (része: Felsősárréttanya) Cl 
Cece (241. 1.) ezentúl u. t. Rétszilas pályaudvar.

Háromrózsapuszta Cl Mány (248. 1.) ezen
túl u. t. Mány.

Hollóssytanya (Annamajor) Cl Baracska 
(259. 1.) ezentúl ,,u. p. és u. t. Pettend“.

Horányi csárda Cl Szigetmonostor (260. 1.) 
ISi„ **“ után „(Horány)“ írandó. „U. p.“'után 
„télen“ szó jegyzendő be.

Ipartelep Cl Polgárdi (268. 1.) ezentúl u. t. 
Polgárdi.

Isaszeg (269. 1.) „ X  L“ után bejegyzendő: 
>» # £ 3  L “ .

Izabella üdülőtelep Cl Szigetmonostor (271. 
1.) „u. p. után „nyáron Horány, télen Szentend
re“ írandó, u. t. egész éven át Szentendre.

Jánosfutás Cl Székesfehérvár (273. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Börgönd.

Jánosmajor O  Adony (274. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Adony.

Kánitztanya Cl Pócsmegyer (284. 1) 
ezentúl u. p. Szentendre.

Kilicsány Cl Velence (300. 1.) ezentúl u. t. 
Kisvelence.

Kiskarácsonyszállás Cl Előszállás (308. 1.) 
ezentúl u. p. Hercegfalva, u. t. Ménesmajor p. u.

Kolompos ci Ercsi (321. 1.) ezentúl u. p. és 
u. t. Pusztaszabolcs.

Konkolyimajor Cl Csobánka (323. 1.) ezen
túl u. t. Csobánka.

Köveskútpuszta O Felsőörs (333. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Veszprém.

Középdobos Cl Mór (333. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Bakonysárkány.

KülsőbárándCl Aba (339. I.) ezentúl u. t. 
Börgönd.

Kiilsőfövenypuszta Cl Tác (339. 1.) ezentúl 
u. t. Fövenvpuszta.

Külsőpötöllepuszta ci Tác (339. 1.) ezentúl 
. u. t. Fövenypuszta“.

Lángtanya Cl Tác (342. 1.) ezentúl u. t. Fö
venypuszta.
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Martonpuszta 64 Vése (365. 1.) ezentúl u. p. 
Felsősegesd, u. t. Böhónye.

Mecsér 64 Balinka (368. 1.) ezentúl u. p. 
Bodajk.

Nagycséripuszta 64 Polgárdi (387. 1.) ezentúl 
u. t. Kiscséripuszta.

Nagygyörgyszállás 64 Előszállás (388. 1.) 
ezentúl u. t. Ménesmajor.

Nagykarácsonyszállás 64 Előszállás (391. 1.) 
ezentúl u. t. Ménesmajor.

Ordacsháza 64 Majosháza (416. 1.) ezentúl 
u. t. Majosháza.

Ordacsi csárda 64 Majosháza (416. 1.) ezen
túl u. t. Majosháza.

ökörtelek 64)fKrepes“ (419. 1.) helyesen 64 
„Kerepes“.

Pirtó 64 Kiskunhalas (440. 1.) ezentúl @£3 
L, u. t. Kiskunhalas törlendő.

Postatisztviselők üdülőtelepe 64 Szigetmo
nostor (444. 1.) ezentúl „u. p. nyáron Plorány“.

Pötö’le 64 Tác (445. 1.) ezentúl u. t. Föveny
puszta.

Pusztamarót 64 Nyergesújfalu (448. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Süttő.

Püspöki sertésszállás 64 Sárkeresztúr (451. 
1.) ezentúl u. p. és u. t. „Sárkeresztúr“.

Rácszentpéter 64 Ercsi (454. 1.) „Fejér- i 
megye“ után „adonvi járás“ írandó.

Radvánszkymajor (Mánditstanva) 64 Buda
kalász (455. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Pomáz.

Rétszilas 64 Sárszentmiklós (460. 1.) be
hände') „v á.“

Rétszilas v. á. 64 Sárszentmiklós elé be
írandó (460. 1.): „Rétszilas 64 Sárszentmiklós“, 
Fejér megye, sárbogárdi járás u. p. és u. t. Sár
szentmiklós“.

Sárréti major (Nagyhörcsökpuszta része) 64 
Kálóz (473. 1.) ezentúl „u. p. és u. t. Sárbogárd“.

Sőregi erdő és Sőregpuszta 64 Tápiószent- 
márton (485. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Tápiószele.

Számadólak (Nagyhörcsökpuszta része) 64 
Kálóz (492. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Sárbogárd.

Szeszgyártelep 64 Velence (508. 1.) ezentúl
n. t. Kisvelence.

Tilos 64 Szabadbattyán (532. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Polgárdi.

Tiszavárkonyi szőllők 64 Tiszavárkonv (537. 
1.) ezentúl («fis L., u. t. Jászkarajenő törlendő.

Üjgalambos 64 Rácalmás (549. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Dunapentele.

Üjtanya OVclence (553. 1.) ezentúl u. t. Kis- 
-velence.

Villatelep 64 Nagytétény (573. 1.) ezentúl 
„u. p. Nagytétény“.

Vízállópuszta 64 Nógrádsáp (576. 1.) ezentúl
U. p. „Nógrádsáp“.

Vitézitelek 64 Mány (575. 1.) ezentúl u! t. 
Mány.

Budapest, 1934. évi július hó 31-én.

Elveszett hirlaptudósítói igazolvány.
124.175/5.

Az „Újság“ budapesti napilap Nádor Jenő 
nevű tudósítója nevére a m. kir. posta tudakozó 
irodája által az 1930. évi 15. folyószám alatt ki
állított, hitelezett hírlapbeszélgetésre jogosító 
igazolvány elveszett.

A postahivatalok az igazolvány alapján hi
telezett beszélgetést előjegyzésre ne fogadjanak 
el, hanem az igazolványt vonják be és ennek a 
rendeletemnek a számára való hivatkozással ter
jesszék fel a posta tudakozó irodájához.

Budapest, 1934. évi július hó 30-án.

Elveszett igazolvány.
125.054/4.

Tóth Sándor órabéres távirdamunkás a m. 
kir. postavezérigazgatóság 9. ü. o. által kiállított 
924/1929. sz. — a budapesti m. kir. állami táv
beszélő hálózat vonalain végzendő munkála
tokra jogosító — arcképes igazolványát el
vesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 9-én.

Személyzetiek.
124.014/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. 
évi június havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik). 

Áthelyeztettek: Guta Elemér dr. főigazgató 
13 Szegedről Pécsre, Rimányi József dr. segéd
titkár 78 Szegedről Pécsre, Barcsay Ákos fel
ügyelő 110 Újpestről Budapestre, Gál Ferenc 
felügyelő 250 Budapestről Újpestre, Horváth 
Géza I. o. tiszt 428 Kaposvárról Pécsre, Kemény 
Kálmán segédtiszt 430 Barcsról Nyíregyházára, 
Kovács Ferenc II. o. altiszt 657 Mezőtúrról Bu
dapestre, Molnár István II. o. altiszt 867 Békés-
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Csabáról Szarvasra, Fekete László II. o. altiszt 
3238 Szarvasról Békéscsabára, Papócsi János II. 
II. o. vonalfelvigyázó 104 Nagykanizsáról Pécs
re, Deák Sándor kocsikezelő 112 Budapestről 
Gyöngyösre.

Nyugdíj azt attak: Csatth Béla 1. és Rutényi 
Árpád 10 főigazgatók, Pettenkoffer József igaz
gató 5, Antalóczi János 31, Becski Gyula dr. 50 
és Liszka Kálmán 75 tanácsosok, Körössy József 
dr. segédtitkár 14, Farkas Elemér számvevőségi 
tanácsos 28, Jóst Henrik számvizsgáló 5, Kovács 
István dr. hivatali igazgató 6, Vellák János fő
felügyelő 23, Hári Jenő 179 és Székely Lajos 
274 felügyelők, Bánfalvi Ignác 5, Matkovics Bol
dizsár 10, Karpa György 15, Kiss Kálmán 28, 
Stomfai Vilmos 33, Nemes Jenő 34, Rumann 
Győző 83 és Derencsin Károly 119 főellenőrök, 
Pauszt József 126, Hermán István 167 és Kohl 
Antal 228 ellenőrök, Szendrői György 160 és 
Keresztes Pál 417/a segédellenőrök, Závory Jenő 
111 és Dóczi Károly 416 segédtisztek, Fischer 
Hermin 9, Zamlinszky Lujza 13, Kondor Teréz 
104 és Novacsek Teréz 106 ellenőrnők, özv. Link 
Lajosné 10, Mosgai Gyuláné 256 és özv. dr. 
Klimes Jánosné 496 segédellenőrnők, Varga 
Elekné 169, Szendi Ibolya 191, Juhász Gábriella 
252, Gere Jánosné 406, Tóth Józsefné 422 és 
Kenessey Zoltánná 587 segédtisztnők, dr. Gerlei 
Emilné 60, Vincze Imréné 161 és Kuncze Imréné 
315 kezelőnők, Wollner Ferenc műszaki segéd
tiszt 64, Mohos Ferenc 74, Lőrincz Kálmán 125, 
Popovics Mihály 159 és Csöppüs József 249. II.
o. szakaltisztek, Csomós József 34, Skrada Já
nos 89, Pintér István nagykanizsai 90, Ughy 
Károly 105, Magyari Mihály 113, Udvardi Pé
ter 123, Szilvásy Dávid 130, Várhegyi József 
136, Szalay János lébényi 139, Hegedűs István 
149, Horváth Imre 204, Tobak János 236, Pintér 
Péter 242, Gál János 260, Kassai János 292, An
tal György alistáli 309, Kőszegi Sándor 310, 
Rózsa János 338, Polgár Pál pápai 342, Kiss 
György rábakovácsi 358, Budavári Lajos 395, 
Pálmai Sándor 408, Nyiri Lajos 409, Parti János 
410, Gozdán Károly 432, Leoczki Géza 470, 
Szigeti János dunaszentpáli 581, Harmat Mi
hály 767, Wolfbeisz Lajos 834, Vitok Mihály 
850, Horváth László nagyigmándi 1209, vitéz 
Gárdonyi Ádám 1210 és Pulai József 1475 I. o. 
altisztek. Balogh Miklós 4, Lovász József mit- 
rovicai 8, Törő Vendel 15, Olajos József 188, 
Ruláth Ferenc 254, Sebesi Lajos 276, Ozsvár 
István 290, Németh János hahóti 300, Bolvári

János 454, Csontos József csengeri 575, Sipos 
Imre 742, Ferenczy Pál 773, Dobos Béla 845 és 
Lőrik István 1071 II. o. altisztek, Seregély Sán
dor I. o. vonalmester 3, Közel József II. o. ga- 
ragemester 40, Tarai Mihály II. o. vonalmester 
49, Kardalus Béni 52, Kiss Károly 65 és Kovács 
Imre 71 II. o. garagemesterek, Klobászka Kde 
147 és Mádai Károly 191 II. o. szakmesterek, F. 
Tóth János I. o. vonalfelvigyázó 277.

Végkielégíttetett: Merkl István II. o. altiszt 
2339.

Meghaltak: Jancsó Jenő felügyelő 164,
Pacsai Gyula 71 és Adonyi Ferenc 2427 II. o. 
altisztek.

Elbocsáttatott: Szalay Károly II. o. vonal
felvigyázó 291.

Véglegesítteitek: Jablonkay István dr. 36 és 
Nagy Endre dr. 37 fogalmazók, Németh Zoltán 
számtiszt 22, Marosi Ferenc 341, Karsai Károly 
342, Kovács István 343, Bánhegyi József 344, 
Kuzma László dr. 345, Maróthy József 346, 
Csontos József 347, Énekes László 348, Ibrányi 
Gyula 349 és Raczenböck Kálmán 350 II. o. 
tisztek, — az itt feltüntetett új rangsorszámmal.

Névváltoztatások: A belügyminiszter úr a 
következő alkalmazottaknak engedélyezte új, 
magyarhangzású név felvételét: Döbrösy
(Moncz) József 10 igazgatónak, Verőczy (Wen- 
dörfer) Géza dr. 35 titkárnak, Tarkőy (Tschep- 
pen) Arthúr 2 számvevőségi tanácsosnak, Mak
iári (Mengl) István 12 számtisztnek, Sándi 
(Spiesz) Béla 56, Herendi (Höhne) Károly 74, 
Szeredi (Scheda) József 112 és Ugrai (Unger) 
Kálmán 147 főfelügyelőknek, Versényi (Vetter) 
Rezső 346 felügyelőnek, Járó (Jahoda) József 
32, Fricsfalusi (Frits) Ferenc 65, Derék (Derdák) 
Lajos 418 és Somorjai (Stiaszny) Lajos 421 fő
tiszteknek, Biró (Berger) Pál 221 és Galambos 
(Gacsár) Sándor 396 I. o. tiszteknek, Vukovári 
(Lukacsevics) Gábor 110, Endrődy (Eschen
bach) Károly 184, Pellérdi (Peller) Alajos 237, 
Héjjas (Heil) Tibor 315 és Abonyi (Raszipovics) 
László 370 II. o. tiszteknek, Mózes (Mojzsis) 
János 36 főellenőrnek, Péterfalvi (Stark) Jakab 
60, Tegzes (Truszka) István 105 és Lorányi 
(Loch) Vencel 216 ellenőröknek, Ürvölgyi (Vaj- 
cik) Gyula 111, Dús (Dippong) Sándor 232, 
Szentgvörgyvári (Jankovics) Ernő 252, Szomo- 
lányi (Strassner) József 253 és Bánsági (Rotsing) 
Árpád 282 segédellenőröknek, Dérfi (Kutschera) 
Pál 195, Harta (Hilmer) Rezső 244, Andor (An
der) József 288 és Szerdahelyi (Majorovics)
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Lajos 337 segédtiszteknek, Óvári (Opra) Elza 
66 és Virai (Wichmann) Jolán 489 segédtiszt
nőknek, Zácsfalvi (Zwar) Gyula 73 műszaki el
lenőrnek, Hartai (Sukkért) Károly 16, Pelsőci 
(Petsner) Emil 24, Sárosi (Stoics) Kálmán 70, 
Zárai (Zárics) Péter 109 és Reményi (Reimann) 
Béla 114 műszaki segédellenőröknek, Körmendi 
(Korpits) József 22, Hidasi (Hincza) Lajos 111, 
Kalász (Kalamásznik) Antal 469, Tihanyi (Kö
zel) Mihály 728, Porbai (Porubszki) Albert 1056, 
Málnai (Maiina) Joáchim 1090, Sárvári (Sar- 
vajcz) Lajos 1136, Réti (Rujp) Károly 1194, 
Kővári (Gaebele) Pál 1363, Sárvári (Schlager) 
József 1407, Hargitai (Héger) Mihály 1410, 
Tornai (Tordát) Ferenc 1503 és Kosztolányi 
(Novák) Péter 1516 I. o. altiszteknek, Horto
bágyi (Hornyák) Imre 395, Havas (Havaj) Já
nos 483, Vágvölgyi (Varanka) József 600, Sza
mos (Strasser) József 863, Hargitai (Héger) 
István 928, Várhelyi (Noszter) József 1081, Te
mesvári (Tomasovics) József 1095, Földesi 
ÍFranyó) István 1208, Péter (P^rencz) Ádám 
1307, Alpár (Ashim) József 1453, Bányai (Bok- 
rovics) József 1462, Tapolcai (Kozula) István 
1612, Jurányi (Jurkovic) Antal 1747, Rózsahegyi 
(Dutka) Károly 1823, Kaposvári (Krausz) Mi
hály 1935, Oltványi (Ocskó) Ferenc 2021, Pál- 
kerti (Prack) Zsigmond 2535, Erdész (Dännler) 
József 2573, Kassai (Kulik) János 2706, Tihanyi 
(Gyurcsa) István 2756, Marostordai (Maletics) 
Lajos 2829, Havasi (Halanda) Ede 2928, Sziget
közi (Schmitter) József 3040, Ligetfalvi (Lin- 
zenbold) János 3043, Érczhegyi (Hulkó) István 
3076, Palotai (Pribus) József 3091, Málnai (Mer- 
ber) Ádám 3100, Hűsfalvi (Hűi) Mihály 3124, 
Tamásfi (Tomasovics) Lénárd 3147, Pálfalvi 
(Pinterics) János 3174 és Zajnai (Zajonkovsky) 
Ferenc 3212 II. o. altiszteknek, Seres (Scherer) 
István 15 I. o. szakmesternek, Körmendi (Krem- 
perger) Lajos 33 II. o. garagemesternek, Szalon- 
tai (Sedecki) Ferenc 51 gépkocsivezetőnek, Ba
jor (Baierle) Antal 122 II. o. szakmesternek, 
Szebenyi (Szedlák) László 258 és Pusztai (Pin- 
tácsi) József 288 I. o. vonalfelvigyázóknak, Me- 
ződi (Malek) István 12, Perjesi (Popellár) An
drás 78 és Kaposvári (Kolonics) István 116 II. 
•o. vonalfelvigyázóknak.

Egyéb változások: Kiss József számgyakor
nok 3 helyett Kiss József dr., Biró Pál I. o. tiszt 
221 helyett Biró Pál dr., Sólymos János II. o. 
tiszt 228 helyett Sólymos János dr., Karsai Ká
roly II. o. tiszt 342 helyett Karsai Károly dr.,

Hargittai Jenő gyakornok 56 helyett Hargittai 
Jenő dr., Páti Nagy, Kálmán segédellenőr 352 
helyett Pathy Nagy Kálmán, Damié Istvánná 
ellenőrnő 119 helyett Damié Istvánná, Meiszner 
Irma segédellenőrnő 352 helyett Kern Károlyné, 
Harsányi Irén segédtisztnő 22 helyett Elinger 
Leóné, Ungvári Józsefné kezelőnő 17 helyett 
vitéz Ungvári Józsefné, Schéda Béláné kezelő
nő 116 helyett Somlai Béláné, Musits Ferencné 
kezelőnő 229 helyett Merész Ferencné, Huszák 
Józsefné kezelőnő 323 helyett Árokszállási Irén, 
Kemenes József II. o. szakaltiszt 104 helyett 
vitéz Kemenes József, Szőke Lajos tordátfalvai 
II. o. altiszt 1084 helyett vitéz Szőke Lajos 
írandó.

Borhídi Gyula felügyelő 11 családi neve 
„Berhidi“-re helyesbítendő.

Budapest, 1934. évi július hó 30-án.

Kedvezményes üdülés a Hévízszentandrás 
üdülőtelepen az utóidényben,

610/Nvugd. jár.
A P. R. T. folyó évi 17-ik számában közzé

tett 51/Nyugd. jár. számú közleménnyel kapcso
latban a Postás nyugdíj járulék-alap intéző- 
bizottsága felhívja a személyzet figyelmét arra, 
hogy a hévízszentandrási postás üdülőtelep a f- 
évi augusztus hó 28-ától kezdődő utóidényben 
lényegesen kisebb üdülési díjak mellett vehető 
igénybe, mint a július—augusztus havi főidény
ben.

Az üdülési díjak — amelyek a napi szoba
árat, háromszori étkezést és a gyógvdíjat ma
gukban foglalják — tisztviselőknél 2 P-től 3 P 
80 fill.-ig, altiszteknél 1 P-től 2 P 20 f.-ig terjed
nek. (Részletesebben 1. P. R. T. fenti számát.)

Különösen felhívja az alap intézőbizottsága 
a személyzet figyelmét arra, hogy az üdülőtele
pen a gyógyfürdőzés az őszi hónapokban is igen 
eredményes, mert épúgy, mint a fővárosi Csá
szár- és Lukácsfürdőkben, a fürdőzés rossz idő
járás esetén is minden akadály nélkül lehetsé
ges. A gyógyfürdő meghűlés veszélye nélkül az 
őszi idényben is használható.

Az alap intézőbizottsága kéri a hivatalveze
tőket és postamestereket, hogy a hozzájuk be
osztott személyzet figyelmét fentiekre külön is 
hívják fel.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 1-én.
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K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

F
os

ta
ig

aí
ga

tó
sá

gi
ke

rü
le

t
A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

B
ud

ap
es

t

Dr. Horváth Lajosné 
szül. Dávid Erzsébet kiadó Kassa

1901. Budakeszi Budakeszi postames
terré nevezték ki.

B
ud

ap
es

t

Nemes Antal kiadó Budapest
1906. Bpest 703. Kemencei postames

terré nevezték ki

D
eb

re
ce

n

Mészáros Pálné 
szül. Peterdy Erzsébet kiadó 1901.

*
Nyírbátor Saját kérelmére.

Pé
cs

Frinkuj Lajosné 
sz. Schönwitzky Teréz kiadó Szala

1903.
Homok-

szentgyörgy
Több mint fél évig 

alkalmazást nem vál
lalt.

P
éc

s Vitányi Erzsébet kiadó Kémes,
1898. Gyűd Gyűdi postamesterré 

nevezték ki.

So
pr

on Szimánszky Zoltán kiadó Igló, 1905. Tápióbicske Osli postamesterré 
nevezték ki.

So
pr

on Láng Anna kiadó Kismarton
1887.

Pornó
apáti

Pornóapáti postames
terré nevezték ki.

Betöltendő kiadói állások.
SZERÉNY igényű, kezdő kiadónő fixfizetéses; igé

nyeinek megjelölésével forduljon a simontornyai posta- 
hivatalhoz, hol egy kiadói állás kerül betöltésre.

SZERÉNY igényű, több évi gyakorlattal bíró, min
denben jártas postakiadó állandó alkalmazásra, azonnal a 
pesthidegkúti hivatalnál állást kap.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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Eljárás az idegen államhoz tartozó hajók vezetői
nek címére érkező könyvelt küldemények kézbesítésénél.

Légipostái hirdetmények és légipostái tájékoztatók 
szétküldése.

Változások a Légipostái Díjszabásban.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Alkalmi postahivatal felállítása.

Postahivatalnak postaügynökséggé való átalakítása. 
Üj postaügynökség megnyitása.
Forgalomköri változások.
Helyesbítés a helységnévtárban és a postahivatalok 

és postaügynökségek névsorában.
Betöltendő kiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Eljárás az idegen államhoz tartozó hajók veze
tőinek címére érkező könyvelt küldemények 

kézbesítésénél.
123.360/4.

Az idegen államhoz tartozó hajók (vontató
gőzösök, uszályok) vezetőinek (parancsnok, 
kormányos stb.) nem egyéni, hanem a hajó ne
vére (pl. N. N. hajó parancsnokának, N. N. 
uszály kormányosának) érkező könyvelt külde
mények kézbesítésénél szükséges igazolásokat a 
belügyminiszter úrral történt megegyezés alap
ján ezentúl a révkapitányságok végzik.

Ennélfogva a postahivatalok az ilyen nem 
egyéni címre érkező könyvelt küldeményeket 
csak akkor kézbesíthetik, ha a révkapitányság 
névszerint igazolja a hajó parancsnokát, a kor
mányosát stb. és annak személyazonosságát. A 
révkapitányság annak megállapítását, hogy a 
magyar területen tartózkodó idegen állam ha
jójának ki a parancsnoka, illetőleg kormányosa, 
továbbá ezek személyazonosságának igazolását 
a könyvelt küldemény kézbesítő okiratán, eset
leg külön iratban végzi. Mindkét esetben az 
igazolást végző tisztviselő aláírásának és a rév
kapitányság nedves bélyegzőlenyomatának al
kalmazása szükséges.

E rendeletemet az A. 3. Szab. 117. §-ánál 
jegyezzék elő.

A szabályzat szövegének kiegészítéséről 
pótlék útján gondoskodom.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 10-én.

Légipostái hirdetmények és légipostái tájékoz
tatók szétküldése.

125.810/4.

A légipostának a közönség körében való 
népszerűsítése céljából az „Air France“ légifor
galmi rt. nagyobb mennyiségű hirdetményt és 
légipostái tájékoztató nyomtatványt bocsátott 
a posta rendelkezésére.

A hivatalok a hirdetményeket és tájékoz
tató nyomtatványokat a szükséges példány- 
számban a Postarendeletek Tárának ezzel a 
számával egyidejűleg kapják.

Felhívom a hivatalokat, hogy a megküldött 
hirdetményeket a közönség által használt helyi-, 
ségben feltűnő helyen függesszék ki, a légi
postái tájékoztatók egy részét osszák szét a 
postát gyakrabban igénybevevő felek között, a 
másik részét pedig esetenként bocsássák a hi-
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vatalban érdeklődő közönség rendelkezésére.
Megjegyzem, hogy a tudakozó iroda kül

földi hírlaposztálya a hivatalok esetleges pót
rendeléseit addig, amíg a készlet tart, kielégíti.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 14-én.

Változások a Légipostái Díjszabásban.

124.324/4.
A hivatalok a Légipostái Díjszabásban a 

következő változásokat vezessék keresztül:
6. o. A Bahama-szigetek és a Becsuana-föld 

közé új rendeltetési országnak iktassák be a 
Baleári-szigeteket a következő adatokkal: 1. 
hasáb: Baleári-szigetek; 2. hasáb; via Mar- 
seille-Alcudia; 3. hasáb: 20 g-ként 45 fillér; 4. 
hasáb: 7.; 5. hasáb: Légi úton Alcudiá-ig.

16. o. Spanyolországhoz az 1. hasábban te
gyenek egy * jelet, az 5. hasábban pedig jegy
zetnek írják a következőket: * A Baleári- és a 
Kanári-szigeteket 1. külön a névsorban.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 6-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
125.146/2.

A Wienben megjelenő „Der Stürmer“ c. 
hetilaptól a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a hetilapot a kitiltott 
sajótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 8-án.

Alkalmi postahivatal felállítása.
125.936/3.

A Postás Sportegyesület rendezésében az 
európai nemzetek közt Budapesten tartandó 
postás céllövő, labdarúgó és tenniszversenv 
idejére és helyén, folyó évi augusztus hó
19—20-ig a régi lóversenytéren levő postás 
sporttelepen, illetőleg augusztus hó 21—22-ig a 
Budai Polgári Lövészegyesület Marcibányi-téri 
lőterén naponta: 19-én és 20-án 13—20 óráig,

21-én és 22-én 9—20 óráig tartó szolgálattal a 
budapesti 72. sz. postahivatal kirendeltségeként 
működő alkalmi postahivatal lép életbe.

A kirendeltséget bárhova szóló közönséges 
és ajánlott levélpostai küldemények, továbbá 
táviratok felvételével és leadásával, helyi és tá
volsági beszélgetések lebonyolításával, valamint 
postai és pénzügyi bélyegek és értékcikkek áru
sításával bíztam meg.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 14-én.

Postahivatalnak postaügynökséggé való 
átalakítása.
125.592/3.

Vaskeresztes IV. osztályú postahivatal — 
változatlan forgalmi körrel és rovatolási össze
köttetéssel — postaügynökséggé alakíttatott át. 
Az új ügynökség ellenőrzőhivatala Szombathely
1. Díjnégyszögszáma változatlanul 1618 maradt.

Ehhez képest a postahivatalok és posta
ügynökségek névsorában Vaskeresztesnél (106. 
oldal) az első hasábból a „6427“ ellenőrzőszám 
törlendő, a negyedik hasábba pedig Vaskeresz
tes után, a „k“ elé beírandó „ü. (Eh. Szombat
hely 1.), a 148. oldalon pedig a „6427“ szám 
mellől „Vaskeresztes“ törlendő.

A Helységnévtárban Vaskeresztesnél (565. 
oldal) a „ jel törlendő s helyette „ isi
Eh. Szombathely 1“ írandó.

Az irányítási füzetben a 175. oldalon Vas- 
keresztesnél a második hasábban „IV“ helyett 
„Ü“, a hetedik hasábban pedig „Szombathely 
1“ elé „Eh.“ írandó.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 14-én.

Üj postaügynökség megnyitása.
125.562/3.

Vecsés községhez tartozó Ganztelepen új, 
felvevő postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző 
hivatala Pestszentlőrinc 1, díjnégyszögszáma 3. 

Az új postaügynökség bárhová szóló levél
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postai (közönséges és ajánlott) küldemények, 
belföldre szóló postautalványok, értéklevelek és 
csomagküldemények felvételével, takarékbeté
tek és csekkbefizetések elfogadásával, továbbá 
postai és pénzügyi bélyegek és értékcikkek 
árusításával van megbízva.

Ehhez képest a postahivatalok és posta
ügynökségek névsorában Gamás után (38. oldal) 
beírandó: „—, 3, —, Ganztelep ü. (Eh. Pestszent- 
lőrinc 1.), Pest-P.-S.-Kk., Budapest, Budapest
............. “, a 111. oldalon pedig a 3. számnál
Gyálpuszta elé „Ganztelep,“.

A helységnévtárban Ganztelep C\ Vecsés- 
nél (223. oldal) az „u. p. és“ szavak törlése mel
lett bejegyzendő: „ , Eh. Pestszentlőrinc 1,
Budapest............. 3., postáig. Bp.“

Az irányítási füzetben Gamás után (52. ol
dal) felveendő: „Ganztelep, U, Pest, Bp, VIII, 
------------- , Eh. Pestszentlőrinc 1“.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 14-én.

Forgalomköri változások.

125.327/3.
Balatoncsehi (113. old.) ezentúl u. t. Janko- 

vich Iván fürdőtelep.
Bernátkut O Hercegfalva (133. old.) ezen

túl u. t. Hercegfalva.

Bugaszegpuszta óö Balatoncsehi (148. old.) 
ezentúl u. t. Jankovich Iván fürdőtelep.

Jankovich Iván fürdőtelep ^  Balatoncsehi 
(273. old.) ezentúl ©S3  L.

Orda (416. old.) ezentúl u. t. Jankovich 
Iván fürdőtelep.

Tiszaistvántelep O Nagykovácsi (534. old.) 
„u. p. és u. t. Nagykovácsi“ helyett ,
L. (Remetekertváros).

Budapest, 1934. évi augusztus hó 14-én.

Helyesbítés a helységnévtárban és a postahiva
talok és postaügynökségek névsorában.

125.313/3.

Tarnaőrsnél (524., illetve 98. oldalon) „pd“, 
illetve „k.“ jelzés írandó.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 14-én.

Betöltendő kiadói állások.

PILIS postahivatal pénztárkezelő nőkiadót felvesz.

BADACSONY iO M AJI postahivatal szeptember 
4 -től három hétre kiadó helyettesítésére kiadót keres, aki 
a pénztárkezelésben és távirdakezelésben teljesen jártas. 
Javadalmazás: lakás az irodában, fix fizetés 60 pengő.
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Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati 
éveinek  

. száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Antal Szendrei Erzsébet Békéssámson 3 IX. 1. Helyettesítést is vállal.

Farkas Mária Rém IX. 1.

Kranyecz Géza Dunapataj azonnal

Salamon Irén Szentlőrinc 4 IX. 1. vagy X. 15.

Szemes Eleonora Komárváros 10 IX. 1. Helyettesítést is vállal.

Jámbó Ilona Balatonalmádi 4 IX. 1.

Andorka Ilona Balatonújhely 8 . okt. 1-től

Csete Mária Mezőkövesd 5 azonnal helyettesítést is vállal

Fodor Erzsébet Üröm 4 IX. 1-től v. 15-től t

Hornyik Gabriella Nyírgyula j 2 szept. 1-től

Kistay Sándor Gige 10 azonnal

Pálma Gyula Siófok 7 szept. 15-től

Plank Margit Ibrány szept. 1-től

Szabó István Várpalota 8 okt. 1-től

.

Helyettesítést is vállal.

Fővárosi Nyomda Rt Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
POSTA RÉSZÉRE.A MAGYAR KIR.

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

B U D A P E S T ,  1 9 3 4 . A U G U S Z T U S  3 4 . 3T. szám.

T A R T A L O M

A  m. kir. postaállomás vezetője első és második 
helyettesének megbízatása.

A  Leltári Utasítás 39-ik §-ának (anyagszámadás ve
zetése és lezárása) kiegészítése.

A zánkai postahivatal bevonása a kedvezményes díjú 
balatoni távbeszélő körforgalomba.

Alkalmi postahivatal felállítása.
Betöltendő kiadó állás.

A m. kir. postaállomás vezetője első és 
második helyettesének megbízatása

ad. 113.110/1.
A m. kir. postaállomásnál a vezető első 

helyetteséül dr. Gyura Géza postasegédtitkár és 
második helyetteséül Meng Pál postafőfelügyelő 
megbízatott.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 15-én.

A Leltári Utasítás 39-ik §-ának (anyagszám
adás vezetése és lezárása) kiegészítése.

120.612/3.

Az anyagszámadások bruttó eredményeinek 
megállapíthatása céljából elrendelem, hogy az 
anyagszámadások vezetésére szolgáló 1581 (régi 
szám 1518) és 1582 (régi szám 1519) számú 
nyomtatványok (bevételi és kiadási füzetek) 
utolsó oldalán a két utolsó hasábban (érték, 
jegyzet) a felírások törlendők s az alábbi mó
don helyesbítendők:

D
rb

. 
sz

ám

Múlt évi álladék 
helyesbítése. 
Gyarapodás. 
Fogyatkozás.

é'd
N
t o

j £
A t

Q

Folyó évi

Gyarapodás.
FogyatKozás.

P f. P f.

Az anyagszámadás bevételi füzetében:
1. a múlt évi álladék helyesbítése című 

hasábba első tételként a f. évi kezdő álladékot 
kell beírni, ezután időrendi sorrendben egymás 
után bejegyzendők azok a vagyonváltozások, 
melyek

a) leltári kiigazítás,
b) más hivatalok közötti forgalom,
c) többlet címén keletkeztek.
A leltári kiigazítás címén elszámolt összegek 

fekete, a hivatalok közötti forgalomból eredő 
összegek piros, a többletből eredő összegek 
zöld tintával vezetendők be az anyagszám
adásba.

2. A „Folyó évi gyarapodás és fogyatko
zás“ hasábba a folyó évi gyarapodások veendők 
fel, azaz a beszerzések fekete tintával, és a 
posta központi anyagraktárból beszerzett anya
gok ellenértékei piros tintával.

Az anyagszámadás kiadási füzetében
1. a „Múlt évi álladék helyesbítése“ című 

hasábba kerülnek egymás után ugyancsak azok 
a vagyonváltozások, melyek

a) leltári kiigazítás,
b) más hivatalok közötti forgalom,
c) hiány címén keletkeztek.
A leltári kiigazítás címén elszámolt össze

gek fekete, a hivatalok közötti forgalomból 
eredő összegek piros, a hiányból eredő összegek 
zöld tintával vezetendők be az anyagszám
adásba.
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2. A „Folyó évi gyarapodás és fögyatko- 
zás“ hasábba pedig a folyó évi fogyatkozást, — 
azaz a leírások és a posta központi anyagrak
tárba beszolgáltatott anyagok ellenértékeit — 
kell bevezetni és pedig a leírt anyagok ellen
értékét fekete, a beszolgáltatott anyagok ellen
értékét piros tentával.

Az e módon vezetett bevételi és kiadási 
anyagszámadási füzetek említett két-két hasáb
ját — a színes tentával beírt összegek színeire 
való tekintet nélkül — összegezni kell. Ezután 
úgy a bevételi, mint a kiadási füzetben mind
két hasáb végösszegét ugyancsak összegezni 
kell és a bevételi és kiadási füzet eredményei
nek különbsége adja majd a tárgyévi végző álla
dók összegét.

A bruttó eredmények megállapítása végett 
a kincstári hivatalok és az igazgatóságok úgy a 
múlt évi álladók helyesbítése, mint a folyó évi 
gyarapodás, illetve fogyatkozás hasábjai külön
böző színekkel beírt összegeket színcsoporton
ként ugyancsak összesíteni tartoznak.

Ezzel megállapítják, hogy a folyó évi va
gyonváltozásokból mennyi a

a) leltári kiigazítás,
b) hivatalok közötti forgalom,
c) többlet vagy hiány, és az adatok alapján 

mennyi volt1 a
d) folyó évi beszerzés (gyarapodás),
e) leírás (fogyatkozás),
f) a posta központi anyagraktárba való 

végleges beszolgáltatás.
Végül az igazgatóságok a fentieknek meg

felelően a nem kincstári hivatalok és postaügy
nökségek anyagszámadásairól a részükre ren
delkezésre bocsátandó nyomtatványon összesí
tést is tartoznak készíteni.

Az anyagszámadásoknak a fenti módosított 
formában való vezetése a folyó költségvetési 
évtől kezdődőleg kötelező.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 8-án.

A zánkai postahivatal bevonása a kedvezmé
nyes díjú balatoni távbeszélő körforgalomba.

124.643/5.
A P. R. T. 1934. évi 22. számában megjelent 

107.612/5. számú rendeletemmel kapcsolatban 
értesítem a postahivatalokat, hogy Zánka posta- 
hivatal, melynél újabban nyilvános távbeszelő 
állomást rendeztek be, a kedvezményes díjú ba
latoni távbeszélő körforgalomban szintén részt 
vesz.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 16-án.

Alkalmi postahivatal felállítása.
126.475/3.

A távbeszélő nemzetközi tanácsadó bizott
ságnak folyó évi augusztus hó 28-tól szeptember 
hó 10-ig Budapesten a parlament palotájában 
tartandó X. teljes ülése alkalmából naponta 8— 
20 óráig tartó szolgálattal a budapesti 72 számú 
postahivatal kirendeltségeként működő alkalmi 
posta-távbeszélő hivatal lép életbe.

A kirendeltség működési köre bárhova szóló 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
értéklevelek, csomagok és táviratok felvételére, 
helyi és helyközi távbeszélgetések lebonyolítá
sára, postai és pénzügyi bélyegek és értékcikkek 
árusítására, továbbá a külföldi delegátusok és 
azok hozzátartozói részére érkező mindenfajta 
postaküldemény leadására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal magyar és francia 
szövegű alkalmi bélyegzőt használ.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 22-én.

Betöltendő kiadói állás.
DEJTÁR postahivatal egy havi helyettesítésre, gya

korlott kiadónőt keres.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1934. AUGUSZTUS 31. 3S szám.

T A R T A L O M
A közönséges levélpostai küldemények statisztikai 

adatgyűjtésének módosítása.
Szeszesitalok bevitele az Egyesült-Államokba posta- 

küldeményekben.
Változások a Légipostái Díjszabásban.
Változások a Légipostái Menetrendben.

Hó közben bekapcsolt és leszerelt távbeszélő állomá- 
‘sok kötelező beszélgetési díja.

A z L. és C/2. szolgálatot tartó központoknál 20—21

óra között kísérletképen elrendelt távbeszélő szolgálat 
állandósítása.

A  „Nem zeti Szocialista“ című időszaki lap megjele* 
nésének és terjesztésének megtiltása.

Lefoglalandó sajtótermék.
Alkalmi postahivatal felállítása.
A m. kir. postatakarékpénztár 1934. év i július havi

forgalma.
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Betöltendő kiadó állás.

A közönséges levélpostai küldemények statisz
tikai adatgyűjtésének módosítása.

'

125.10412.
IBP*-■ ̂ r A Posta Rendeletek Tára 1934. évi 27. sza- 
mában megjelent 110.66912. sz. rendelet értelmé
ben a feladott közönséges levélpostai küldemé
nyekről az összes postahivataloknál (ügynöksé
geknél) csak a darabszám megállapítására szo
rítkozó statisztikai adatokat kell gyűjteni.

A rendelet 3/a. pontjának utolsó előtti be
kezdése értelmében abban az esetben, ha va
lamely postahivatalnál a felvett (gyűjtött) kö
zönséges levélpostai anyag mennyisége oly cse
kély, hogy azt mérlegelni nem érdemes, a da
rabszámot minden kiválogatás nélkül együttesen, 
sommás számlálás útján kell megállapítani.

Tekintetetel arra, hogy a postamesteri hiva
talok túlnyomó részénél e körülmények fennfo
rognak elrendelem, hogy a postamesteri hivata
lok (ügynökségek) folyó évi szeptember hó 1. 
napjától kezdődően a közönséges levélpostai 
küldemények darabszámát .mérlegelés helyett 
tényleges számlálás utján állapítsák meg. A 
gyűjtésenként megállapított darabszámot na
ponta (egy összegben) a gyüjtőív 7. (és 9.) ro
vatába kell bejegyezni.

Azoknak a nagyobb forgalmú I. osztályú 
postamesteri hivataloknak, amelyeknél a közön
séges levélpostai küldemények tényleges számlá

lása nehézségekbe ütközik, az igazgatóság meg
engedheti, hogy a közönséges levélpostai külde
mények adatait ezután is a 110.669/2. számú ren
delet 3/a—c. pontjaiban előírt módon gyüjthes-
sck.

A hivatalok e rendeletet a Posta Rendeletek 
Tára 1934. évi 27. számában megjelent 110.669/2. 
sz. rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 22-én.

Szeszesitalok bevitele az Egyesült Államokba 
postaküldeményekben.

126.619/4.
A P. R. T. 1934. évi 4. számában megjelent 

103.030/4. számú rendeletemmel kapcsolatban 
értesítem a hivatalokat arról, hogy az Egyesült 
Államok vámhatóságainak rendelkezése alapján 
New York államba magánszállító cégek útján 
szeszesitalokat tartalmazó postaküldemények 
csak oly címzetteknek küldhetők, akik az illeté
kes amerikai hatóság beviteli engedélyének bir
tokában vannak. Ellenkező esetben a küldemé
nyeket a hatóságok lefoglalják.

A hivatalok figyelmeztessék erre az ily kül
demények feladóit, illetőleg a küldeményeket 
csak a feladó veszélyére vegyék fel.

E megszorítást jegyezzék elő a hivatalok az 
idézett rendeletnél.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 27-én.
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Változások a Légipostái Díjszabásban.
126.04714.

A hivatalok a Légipostái Díjszabásban a kö
vetkező változást vezessék keresztül:

6. o. Baleári-szigetek; a 3. hasábban a légi
postái pótdíj 20 g-ként 45 fillér helyett 20 g-ként 
50 fillér.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 24-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.
126.412/4.

Az őszi menetrend változásokkal kapcsolat
ban a légijáratok indulási és érkezési ideje meg
változott. A menetrendváltozásokról készült fe
dőlapokat e R. T.-hoz csatolva veszik kézhez a 
hivatalok. A fedőlapok csak a tulajdonképeni új 
érkezési és indulási időket tüntetik fel, az érin
tett helyiségek megnevezése nélkül.

A sorszámozott fedőlapok beragasztásainál, 
illetőleg a változások keresztülvezetésénél az 
alábbiak szerint kell eljárni:

1. 4. o. 2. Az Amsterdam--Bandoeng lé
gijárat jelenlegi menetrendi adatai: „i. csüt. 
10.00“, stb. helyett ragasszák be az 1. sz. fedő
lapot.

Ezzel a változással kapcsolatban az Ams
terdam—Bandoeng légi járatnál a küldeménye
ket oly időben kell feladni, hogy azok a Bu
dapest 72. sz. postahivatalhoz legkésőbb csütör
tökön 22 óráig, a Mátyásföld repülőtér postahi
vatalhoz pénteken 4 óráig megérkezzenek.

2. 5. o. 5. A Marseille—Dakar légijáratnál 
a jelenlegi menetrendi adatok helyett ragasz
szák be a '2. sz. fedőlapot.

3. 7. o. 7. A Marseille—Algír és a ö. Mar
seille—Tunisz légijáratoknál a jelenlegi menet
rendi adatok helyett ragasszák be a 3. sz. fe
dőlap megfelelő szövegrészét.

4. A 9. Budapest—Tripoli légijárainál — 
Budapest és Bécs között a gépek indulási idejét
10.10 helyett 7.00, érkezési idejét pedig 11.25 he
lyett 8.30-ra javítsák.

5. 9. o. 11. A Budapest—Moszkva légijárat
nál, a Malert járatánál töröljék az V. 15-től
VIII. 31-ig megjegyzést. Ugyancsak a Malert 
járatánál a gép Budapestről 7 óra 20 helyett 7 
órakor indul. A Luha járatánál a jelenlegi ada
tok helyett ragasszák be az 5. sz. fedőlapot.

6. 10. o. 14. A Budapest—Bécs—Zürich légi- 
járatnál a jelenlegi menetrendi adatok helyett 
ragasszák be a 6. sz. fedőlapot.

7. 11. o. 15. Budapest—London légijára- 
tánál a Malert és Luha járatainál levő V. 15-től 
VIII. 31-ig megjegyzést töröljék. A Malert jára
tánál a gépek Budapestről 7.20 helyett 7 órakor 
indulnak és 8.55‘helyett 8.30-kor érkeznek Bécs- 
be, a Luha járatánál pedig 13.15 helyett 13.40- 
kor indulnak és 14.35 helyett 15.00-kor érkeznek 
meg.

8. 11. o. 16. A  Budapest—Stockholm légi
járatnál a jelenlegi menetrendi adatok helyett 
ragasszák be a 8. sz. fedőlapot.

9. 12. o. 17. A Budapest—Paris A) és a B) 
légijárat jelenlegi adatai helyett ragasszák be a
9. számú fedőlap megfelelő jelzésű szöveg ré
szét.

10. 12. o. 18. A Budapest—Barcelona légi
járatnál a jelenlegi menetrendi adatok helyett 
ragasszák be a 10. számú fedőlapot.

11. 12. o. 19. A Budapest—Bécs—Róma légi
járatnál a gép Budapestről 10.10 helyett 7.00- 
kor indul és 11.25 helyett 8.30-kor érkezik Bécs- 
be. E menetrendi adatok felett levő VIII. 31-ig 
megjegyzés törlendő.

12. 13. o. 19. b) A Budapest—Klagenfurt— 
Róma légijárat összes menetrendi adatai törlen
dők.

13. 13. o. 20. A Budapest—Belgrad—Istan
bul I. sz. és a II. sz. légijárat jelenlegi adatai he
lyett ragasszák be a 13. sz. fedőlapot.

14. 14. o. 21. A Budapest—Varsó légijárat 
összes adatai törlendők és helyette a következő 
új adatok írandók:

Budapest i. 7.00
Berlin é. 13.10

. Berlin i. 13.35
Varsó é. 16.40

Budapest, 1934. évi augusztus hó 29-én.

Hó közben bekapcsolt és leszerelt távbeszélő 
állomások kötelező beszélgetési díja.

114.926/5.
A Távbeszélőüzleti Szabályzat 28. §-ának 5. 

és 10. pontja szerint a budapesti és a beszélge- 
tésenkénti díjszabás alá tartozó vidéki hálóza
tokban a havi számlálási időszak közbenső nap
ján fel- vagy leszerelt távbeszélő állomás köte
lező beszélgetéseinek díját (számát) a töredék 
időszakra is teljes összegben kellett felszámí
tani.

Ezt a rendelkezést odamódosítom, hogy a



Fedőlapok a P. R, T, 1934. évi 8. sz.-ban megjelent 126.412/4. sz. rendelethez.

1.
4. oldal.

3.
7. oldal. 10. oldal.

2. 8. 6. 14.
IX. 6-tól

i. pent. 5.00 
é. „ 
é. „ 
é. szom. 
é. „ 
é. „
é. vas.
é- „ 
é. hétf.

•  é. „ 
é. kedd
é. „
é. szer. 
é. „ 
é. csüt.
é.
é. pént.

é-

2.
5. oldal.

5.

i. 7.00 
é. 16.10 
i. 5.00 
é. 7.00 
é. 9.30 
é. 12.50 
é. 14.15 
é. 14.50

7. oldal. 

7.

i. 7.00 
é. 16.10 
i. 8.00 
é. 10.15 
é. 13.15

i. 7.00
é. 16.10
i. 7.45
é. 10.15
é. 15.15

5.
9. oldal. 

11.

IX. 1-től,

i. 13.40 
é. 18.30
i. 12.20
c. 15.10
é. 16.15*

8 .
11 . oldal.

16.

IX. 1-től

i. 7.20
é. 13,10
i. 13.15
é. 15.15
é. 16.50*
é. 18.25*
i. 16.30*
é. 16.45*
i. 21.50 1
é. 8.10 |
é. 9.30
é. 12.00
é. 13.15
c. 14.15

Maiért Air France Lu ha

IX. 1-től IX. 1-től IX. M ől
i. 7.00 L 14.45 í. 13.40
c. 8.30 é. 16.05 c. 1500
i. 8.40 
é. 10.20

i. 1 ;.0 0

c. 11.25 é. 14.40
é, 13.10 é. 16.00“
é. 15.25

c. 16.55*
é. 17.40*

é. 17.50*
i. 11.35 
c. 12.50 
é. 13.40 
é. 14.35

10.

1 2 . oldal.

18.

IX. l.tő l

i. 7.00 
é. 8.30 
i. 13.00 
é. 17.50* 
i. 13.20 
é. 15.10 
é. 16.50* 
i. 9.30 
é. 13.30

vasúton é 16. i 5*
b) nap Kedd
b) nap i. 6 .00
b) nap é. 16.45*
b) nap

13. oldal.

20. II.

(Lufthansa)

IX. 1-től

Csak csüt. 
i. 9.45 
é. 10.50 
é. 13.25 
é. 15.00 
c. 17.30*

•
(Lufthansa)

IX. 1-től

i. 13.00 
c. 14.55 
i. 15.20 
é. 18.20*

12 . oldal.

17/A

IX. L-töl

i. 7.00 
6 . 8.30
i. 10.30 
é. 12.15 
é. 13.50 
é . 10,10* 
i. 19.15 
é. 21.30* 
i. 12.30 
é. 14.40 
é. 16.10* 
é. 17.10'

9.

12. oldal. 

17/B

IX. l-töl

í. 13.40 
é. 15.00 
é. 18.30* 
é. 2.35 
é. 4.10 
é. 5.55 
í. 9.00 
c. 10.40

13.
13. oldal.

20. I.

IX. 1-től

i. 10.00 
é. 11.50 
i. 12.00 
é. 15.45

Hé, Sze. 
i. 13.45 
é. 17.00*

Ke, Csü, Szó. 
i. 12.05 
é. 15.00
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töredék időszakra járó kötelező beszélgetési 
díjat, valamint a vidéki hálózatokban az ezért 
kezdeményezhető beszélgetések számát, — fel
felé egész számra kikerekítve — a Távbeszélő
üzleti Szabályzat 29. §-ának 3. pontja szerint 
úgy, mint az alapdíjat, szintén csak töredék 
összegben kell megállapítani.

Pl. a töredék időszakban 10 napig üzemben 
lévő állomás előfizetőjének a budapesti háló
zatban a megkezdett első időszakra 3.34 P alap- 
és legalább 2.34 P kötelező beszélgetési díjat kell 
fizetnie.

Olyan vidéki hálózatban, ahol 6 P a havi 
alap- és 2.40 P a kötelező beszélgetési díj, 10 
napra 2 P alap- és legalább 80 fillér beszélgetési 
díj jár s e kettőnek az összegéért 10 beszélgetés 
kezdeményezhető.

A fentieknek megfelelően a töredék évre 
kötelező beszélgetési díj (szám) is módosul. 
Ennek megállapításánál ugyanis a töredék idő
szak csak a töredék beszélgetési díjjal jön szá
mításba.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a Tbüsz. 28. §-ának 5. ás 10., valamint a 29. §. 5. 
és 30. §. 1. pontjánál, A kiegészítés iránt pótlék 
útján intézkedem.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 9-én.

Az L. és C/2. szolgálatot tartó központoknál
20—21 óra között kísérletképen elrendelt távbe

szélő szolgálat állandósítása.
126.212/5.

A Posta Rendeletek Tára folyó évi 22-ik 
számában közzétett 111.748/5. számú rendeletem- 
mel a korlátolt és a meghosszabbított korlátolt 
nappali (L. és C/2) szolgálatot tartó központok
nál 20—21 óra között próbaképpen elrendelt 
rendes távbeszélő szolgálatot állandósítom.

Az eltelt három hónap alatt a közönség a 
kiterjesztett szolgálatot még csak kisebb mérték
ben vette igénybe. Ha az esti beszélgetések le
hetősége a köztudatba jobban átmegy és a for
galom oly mértékben emelkedik, hogy a díja
zásra megfelelő fedezet áll rendelkezésre, a szük
séges intézkedéseket ez iránt meg fogom tenni.

A gyenge forgalmú órákra engedélyezett 
kedvezményt, illetőleg a szolgálat meghosszabbí
tás állandósítását a központok újból hozzák az 
előfizetők tudomására s az elrendelt szolgálati 
időt a maguk részéről pontosan tartsák be.

Az adatgyűjtésre és az állandó összekötte
tések 20 órakor való megszakítására, illetőleg a 
szolgálati idő elteltével újból való létesítésére 
vonatkozó rendelkezések továbbra is érvényben 
maradnak.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 27-én.

A „Nemzeti Szocialista“ című időszaki lap meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

126.746/2.
A belügyminiszter úr a Budapesten Böször

mény Zoltán kiadásában és felelős szerkesztésé
ben megjelenő és a Máté Ernő nyomdájában 
(Budapest, VIII., József-utea ól.) előállított 
„Nemzeti Szocialista1“ című politikai hetilap to
vábbi megjelenését és terjesztését azonnali ha
tállyal eltiltotta.

Ehhez képest felhívom a kir. postahivata
lokat, hogy a szóbanlévő lap esetleg postára ke
rülő példányait ne szállítsák és ne kézbesítsék, 
hanem azokat a m. kir. államrendőrség buda
pesti főkapitányságához küldjék be.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy az „A. 
1. Szab.“ 21. §. 4. pontjában foglaltak értelmé
ben, a szóbanlévő időszaki lap részére kifejezet
ten előfizetésekről szóló postautalványokat és 
csekkbefizetéseket addig, amíg ez a rendelet ér
vényben van, felvenni, illetve elfogadni tilos.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 24-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
126.745/2.

A Budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi augusztus hó 23-án kelt B. I. 
10.062/2/1934. számú végzésével a Nemzeti Szo
cialista című politikai időszaki lap 1934. augusz
tus 19. napján megjelent III. évfolyam 30. számá
nak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 25-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.
127.153/3.

A Nemzetközi Jogi Egyesület XXXVili. 
konferenciája alkalmával a tanácskozások ide
jén és színhelyén, folyó évi szeptember hó 4-10-
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ig terjedő időben, a Magyar Tudományos Aka
démia épületében, naponta 9—13 és 15—18 óráig 
tartó szolgálattal a budapesti 72. számú posta- 
hivatal kirendeltségeként működő alkalmi posta
távbeszélő hivatal lép életbe.

A kirendeltség működési köre bárhová szoló 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
továbbá táviratok felvételére, helyi és helyközi 
távbeszélgetések lebonyolítására, valamint pos
tai és pénzügyi bélyegek és értékcikkek árusítá
sára terjed ki.

Távbeszélő állomások száma: 13-2-05, 17-3-74.
Budapest, 1934. évi augusztus hó 28-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi július 
havi forgalma.
6.109/eln. szám.

A takaréküzletben a betétek 1,765.308 P 37 
fillérrel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya ezek szerint 1934. évi július hó vé
gén 84,868.188 P 61 fillér volt. A különleges ta
karékbetétek álladéka a fenti álladókban 8,184.413 
P 79 fillérrel szerepel. A betevők száma 3.317-el 
gyarapodott.

A csekk- és kliringüzletben a betéteket 
14,578.679 P 65 fillérrel múlták felül a visszafize
tések. A csekkbetétek állománya ezek szerint

1934. évi július hó végén 114,149.431 P 98 fillér 
volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 
31-gyel növekedett.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 2,584.006 tétel s 985 mil
lió 829.601 P 02 fillér, összes betéteinek állomá
nya pedig e hó végén 199,017.620 P 59 fillér 
volt.

Az értékpapírüzletágban 1934. évi július hó 
végéig kiállíttatott 274.600 drb. járadékkönyv, 

i illetve letéti jegy, amelyekből forgalomban volt 
e hó végén 90.469 drb. Az intézet értékpapír ál
lománya különféle értékpapírokban és zálogleve
lekben 1934. évi július hó végén 85,897.928 P 87 
fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 207.177 drb. új zálogfelvétel 
4,435.377 P kölcsönnel és 188.611 drb. zálogkivál
tás 4,127.797 P kölcsönvisszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi július hó végén 
1,066.004 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
24,164.702 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.811 drb., kényszer árverésre pedig 
6.991 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 8.034 drb., a befolyt vétel
ár 168.788 P 50 fillér volt.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 27-én.

M imutatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
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hol utoljára 
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Sz
eg

ed Börtsök Margit kiadó Szeged, 1908. Szatymaz Lemondott

Sz
eg

ed Sosskó Anna kiadó Kassa, 1912. Csanádapáca Lemondott

Sz
eg

ed Horváth Béláné 
sz. Kecskés Erzsébet kiadó Tiszaszentimre,

1899. Kunszentmárton Kinevezték pusztapói 
postamesterré

Betöltendő kiadói állás.
Pestkörnyékére kiadónőt, esetleg gyakorlott kisegí

tőt keresek, aki a német nyelvet jól bírja. Miltnerné, Bu
dapest, Alkotás-utca 1/0. II. 19.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.: Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1031. SZEPTEMBER 7. 30. szám.

T A U T A L O  M
A  Budapest 52. számú és a gyöngyösi postahivata

lok megbízatása külföldre szóló, gyümölcsöt tartalmazó 
csomagok felvételével.

A  Budapesti Nemzetközi Galambkiállításra szánt cso
magok súlyhatára.

A  hivatalos levelezés átalányozására jogosult szer
vek névjegyzékének kiegészítése.

Lefoglalandó sajtótermék.

Helyesbítés a helységnévtárban és a postahivatalok
és' ügynökségek névsorában.

Forgalomköri változások.
Változások az irányítási füzetben.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámba visszavett kiadóról. 
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Betöltendő kiadói állás.

A Budapest 52. számú és a gyöngyösi postahi
vatalok megbízatása külföldre szóló, gyümöl

csöt tartalmazó csomagok felvételével.
126.173/4.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter úrral 
egyetértőleg a külföldre szóló, gyümölcsöt tar
talmazó Csomagok felvételével a Budapest 52. 
számú és a gyöngyösi postahivatalokat is meg
bíztam.

A gyöngyösi postahivatal megbízatása 
csak az ott ideiglenesen felállított m. kir. nö
vényvédelmi iroda kirendeltségének működési 
ideje alatt tart.

Ezt a változást a postahivatalok a P. R. T. 
1934. évi 35. számában megjelent 125.141/4. sz. 
rendelet 2. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 31-én.

A Budapesti Nemzetközi Galambkiállításra 
szánt csomagok súlyhatára.

126.648/4.
A Magyar Galambtenyésztők Országos 

Egyesülete 1934. évi október hó 4—11-ig Buda
pesten a Corvin Áruház kiállítási dísztermében 
nemzetközi galambkiállítást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1934. 
évi október hó 1-én és 3-án „Nemzetközi Ga
lambkiállítás Budapest1 címre bármely postahi
vatalnál, úgyszintén a kiállítási rendezőség ál

tal 1934. évi október hó 12-én és 13-án a te
nyésztők és a gyárosok részére Budapesten fel
adásra kerülő élőállatokat vagy gépeket tartal
mazó csomagok súlyhatárát a belföldi forga
lomban kivételesen 50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postai díjszabásban 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapí
tott díjak járnak.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 30-án.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének kiegészítése.

122.403/4.
Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 

évi kiadású Postaüzleti Szabályzat 1. Függelé
kének (A díjátalányozásban résztvevő szervek 
jegyzéke) VII. csoportjában (M. kir. pénzügy
minisztérium) a 7. (Kincstári jogügyi igazgató
ság) és a 15. (Bányászati és erdészeti főiskola 
Sopron) tétel alatt felvett szerveket töröljék. E 
szervek közül a Kincstári jogügyi igazgatóságot 
a IX. csoportnál (M. kir. igazságügyminiszté
rium), a Bányászati és erdészeti főiskola Sop
ron nevű szervet pedig a XII. csoportnál (val
lás- és közoktatásügyi minisztérium) utolsó té
telként jegyezzék be.

Ugyancsak a VII. csoport végére új szerv
ként jegyezzék be „Közérdekeltségek felügyelő 
hatósága“; a 3., 8., 16.; 17.; 22.; 23.; 26., 27., 43.
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és 45. tétel alatt felvett szervek elnevezése pe
dig a következőkép változik:

3. Székesfővárosi adófelügyelőségek.
8. Központi vámigazgatóság.

16. Bányászati és mélyfúrási szakiskola, 
Pécs.

17. Adóhivatalok.
22. Állami háromszögeíő hivatal és az ország 

egész területére kirendelt osztálya.
23. Állami földmérési felügyelőségek és az 

ország egész területére kirendelt osztálya.
26. Mellék vámhivatalok és vámbemondó 

őrsök.
27. Pénzügyi biztosi kerületvezetők.
43. Pénzügyőri altiszti iskolaparancsnokság, 

Budapest.
45. Központi illetményhivatal.
Budapest, 1934. évi augusztus hó 26-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
127.659/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi augusztus hó 31-én kelt 
B—10.404/1934.—2. számú végzésével Budapes
ten az Admiral Nyomdai Műintézet nyomdájá
ban előállított Riport Kurír című lap 1934. au
gusztus hó 1-ről kelt I. évfolyam 1—2. összesí
tett számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál- 
lítság és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 3-án.

Postahivatal (ügynökség)
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Alattyán 7 1. Üjszász — —

Almáskamarás 7 1. 6 —

Arló 7 összes adat 1, cs Hatvan 2 (K) — 22 (V. ü.) 
gk. ózd/gk. (k)

Baranyajenő 7 — Sásd után /gk, Kaposvár (44/gk.

Bikács 7 Eh. N agy dörög Eh. Szekszárd.

Helyesbítés a helységnévtárban és a postahiva
talok és ügynökségek névsorában.

127.224/3.
Tiszanagyfalu neve mellől (535. és 100. 1.) a 

„pd.“, illetve „k.‘‘ jelzés törlendő.
Budapest, 1934. évi augusztus hó 31-én.

Forgalomköri változások.
126.960/3.

Császár (157. old.)) ezentúl (p3  L.
Csigeiszőllőhegy O  Vanyola (164. old.) u.

p. és u. t. ezentúl Vanyola.
Hajdúszoboszló (243. old.) ezentúl C/2. 
Kunmadaras (336. old.)) ezentúl C/2. 
Polgárdi (442. old.) ezentúl C.
Rakamaz (455. old.) ezentúl C/DL. 
Sárospatak (472. old.) ezentúl C. 
Tapolcafürdő Görömböly id. ügynök

ség (523. old.) ezentúl f j ö  L.
Üjhartyán (549. old.) ezntúl L.
Zánka (583. old.) ezentúl (§0  L.
Budapest, 1934. évi augusztus hó 30-án.

Változások az irányítási füzetben.
127.777/3.

Az „Irányítási Füzet'1 című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, keresztül- 
vezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm:
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P o s t a h iv 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

Borsodnádasdi lemezgyár 7 összes adat
1. Bp 72/iparvasút (ajl. nem),

1 cs Hatvan 2 (k.) — 22 (V. ü . )  
/gk, Ózd/gk.

Bükkszenterzsébet 7 összes adat 1 cs. Hatvan 2 (k) — 22 (k nem) 
/gk, Ózd/gk (k)

Enying 7' — lf7 elé 17, 6027 v. után 8 ,

Felsőrajk 7 — 138 helyett f24

Gödre 7 — Sásd után /gk, Kaposvár 1-—f44/gk,

Gödreszentmárton 7 — Sásd után /gk, Kaposvár lf44/gk.

Hódoscsépány 7 összes adat 1 cs Hatvan 2 (k) — 22 (k. nem) 
/gk, Ózd/gk. (k.)

Ivád 7 összes adat
1 cs Hatvan 2 (k) — 22 (k. nem) 

/ gk, Ózd — Eh. Pétervására 
/gk (k.)

Jánoshida 7 1. Üjszász —

Jászalsószentgyörgy 7 >» —

Jászszentlászló 7 Kkhalas —

Kiskunmajsa 7 Kiskunhalas —

Lillafüred 7 — gk helyett 4. v

Mátrafüred 7 —
Gyöngyös után (Mátra-vasút, 1 34) 

kerékpárj., Gyöngyös/Mátra- 
vasút.

Mezőkeresztes 7 — 38 helyett 1 34/460 v.

Nagykamarás 7 1 6 —

Nemestördemic 7 (VI/24—1X/9 nem), f4 7  
(VI/24—IX/9) —

Nyékládháza 7 — 38 helyett 1 34/460 v.

Nyíregyháza 1. 7 1 Bp 62—72/1718 a v. 33 elé Szerencs —,

Ózd 7 — 42 után Salgótarján/gk,

Pétervására 7 78 1 cs Hatvan 2/gk. (k.), 22/gk. (k. 
nem.)

Szentes 7 162 —

Budapest, 1934. évi szeptember hó 3-án.
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Személyzetiek.
127.215/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. évi 
július havában előfordult változások. (A szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Silhavy Aladár főigazgatói 
címmel és jelleggel ellátott igazgató 23 Buda- 
pestőr Pécsre, Zappe Lajos dr. fogalmazó id. 3 
Budapestről Szegedre, Tolnay László felügyelő 
245 Sopronból Debrecenbe, Darvas Sándor fel
ügyelő 373 Salgótarjánból Szekszárdra, Sárai 
Kálmán I. o. tiszt 351 Budapestről Szombathely
re, Amberg Ernő dr. I. o. tiszt 354 Magyaróvár
ról Sopronba, Sabjányi Károly gyakornok 102 
Keszthelyről Budapestre, Yojtek László mű
szaki segédtiszt 1 Budapestről Sopronba, B. Nagy 
Lajos műszaki s.-tiszt 81 Bpestről Bajára, Szűcs 
Lajos szolnoki II. o. altiszt 1438 Szolnokról Kis
újszállásra, Virág András II. o. altiszt 1762 Kis
újszállásról Szolnokra, vitéz Tolvay Gyula II. o. 
altiszt 1848 Orosházáról Mezőtúrra, Papp Imre 
biharpüspöki II. o. altiszt 2378 Budapestről Mis
kolcra, Réder János II. o. altiszt 2451 Miskolc
ról Budapestre, Haraszin György II. o. altiszt 
2669 Miskolcról Budapestre, Varga Béla baga- 
méri II. o. altiszt 2749 Egerből Karcagra, Mol
nár Miklós makiári II. o. altiszt 2920 Egerből 
Kisvárdára, Ivánfi József II. o. altiszt 3036 
Veszprémből Budapestre, Seres János oroszlá- 
mosi II. o. altiszt 3183 Budapestről Bajára, vitéz 
Végh Ferenc II. o. altiszt 3259 Bajáról Buda
pestre, Sánta János karcagi II. o. vonalmester 27 
Karcagról Debrecenbe, Arnold József gépkocsi- 
vezető 91 Budapestről Keszthelyre.

Nyugdíj azt attak: Ihary Géza főfelügyelő 
18, Szántó Géza felügyelő 44, Nagy Andor I. o. 
tiszt 366, Stubenvoll Rezső főellenőr 79, Vitális 
Jenő 7 és Höckel János 95 ellenőrök, Orbán 
György segédellenőr 184, Vöröss Károly segéd
tiszt 307, Greska Etel főellenőrnő 3, Sebes Irma 
ellenőrnő 74, Mailing Teréz 343, Hrabéczy Jo
lán 390, Perinay Györgyné 546, özv. Jakab Im- 
rénó 563 és Hódos Margit 564 segédellenőrnők, 
Grőger Ferencné 23, Újvári Károlyné 171, dr. 
Koszorús Sándorné 439 és Pusztai Elekné 526 
segédtisztnők, Fetterle Viktoria kezelőnő 175, 
Szűcs János 6 és Müller Sándor 59. II. o. szak
altisztek, Nagy István pázmándi 4, Wurm La
jos 5, Németh József kisrécsei 7, Szabó András 
muzslai 9, Márhoffer János 45, Tempfli József 
57, Csonka Mihály 69, Gombkötő Sándor 82,

Kodó Imre 110, Beidinger Anselm 158, Vida 
János 168, Fehér Mihály 206, Turfitt József 
487, Kiss Gusztáv 498, Kali András 508, Facsar 
Pál 509, Máté Lajos 524, Bebők Gábor 555, 
Gugán Antal 584, Kovács Gábor veszprémi 600, 
Petrik Máté 679, Misi István 743 és Jámbor 
György 1107 I. o. altisztek, Ányos István II. o. 
altiszt 1237, Miklós József I. o. szakmester 12. 
Bús István pákozdi II. o. garagemester 29, Ta
kács Károly II. o. szakmester 17, Váradi Rezső 
20 és Kerék jártó József 119 I. o. vonalfelvigyá
zók.

Meghaltak: Rados József mérnök 20, Mu- 
zikár Ferenc hivatali igazgató 3, Fodor Mihály 
felügyelő 43, Kiss Ernő főtiszt 388, Magas Ká
roly főellenőr 59, Szmik János műszaki segéd
ellenőr 9.

Felmentettek: Süli Mihály 2819 és Molnár 
János békéscsabai 2959 II. o. altisztek.

Lemondott: vitéz Böke Ferenc II. o. altiszt 
3264.

Névváltoztatások: Márfalvi (Margetsch)
Jenő dr. 37 igazgatói címmel és jelleggel ellátott 
tanácsos, Táray (Teppert) Károly 19 számvizs
gáló, Szőnyi (Schulde) Sándor 16 számtiszt, So- 
morjai (Wöckl) Ignác 102 főfelügyelő, Csűrös 
(Cseskovics) István 165 főtiszt, Szeredi (Sché- 
da) Gyula 259 és Sárai (Strohoffer) Kálmán 
351 I. o. tisztek, Somossy (Stuchlik)- József 299 
és Gazdag (Gráner) Gyula dr. 360 II. o. tisztek, 
Barabás (Braune) Ödön 60 gyakornok, Szerényi 
(Szmatana) Ferenc 140 és Dési (Mazinger) La
jos 181 segédellenőrök, Főrévi (Schwarz) Gott
fried 384 segédtiszt, Lamos (Styller) Anna 121 
ellenörnő, Vedres (Weszelovszky) Margit 276 
és Sas (Stipanits) Jolán 471 segédellenőrnők, 
Radnai (Raix) Lujza 35 és Vedres (Wesze
lovszky) Ilona 488 segédtisztnők, Várhelyi 
(Vitkovits) Imre 22 és Muravölgyi (Mannert) 
József 25 műszaki főellenőrök, Falvas (Freund) 
Imre 77 műszaki ellenőr, Kapronczai (Chmelik) 
Mihály 120, Tárnoki (Turfitt) József 487, Vár
szegi (Winecker) Konrád 770, Rónai (Rimpek) 
Gyula 864 és Pákái (Prikril) Vendel 1066 I. o. 
altisztek, Gyöngyösi (Pirkó) Rezső 273, Sár
vári (Stumpf) Ferenc 1054, Kalocsai (Kuik) Jó
zsef 1125, Rónavári (Hermanucz) Dezső 1361, 
Óvári (Obiás) Ferenc 1423, Mádai (Müller) Já
nos 1916, Ági (Ágics) János 2234, Békési (Racs- 

i kó) Pál 2299, Pécsváradi (Paar) Ferenc 2714,
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Monostori (Miholka) János 3003 és Aradi 
(Alexi) Lajos 3024 II. o. altisztek, Petrányi 
(Petrán) Pál 213 I. o. gépkezelők.

Egyéb változások: Ruttner Béla segédtit
kár 66 helyett Ruttner Béla dr., Muray Antal 
főtiszt 231 helyett Muray Antal dr., Szabó Ti
vadar I. o. tiszt 117 helyett Szabó Tivadar dr., 
Eitler Géza I. o. tiszt 188 helyett Eitler Géza 
dr., Kubinyi István I. o. tiszt 389 helyett Ku-

*) A  szállítást a Bugyi postahivatal látja el.

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 1934.

binyi István dr., Lakatos János I. o. tiszt 411 
helyett Lakatos János dr., Röthler Emil II. o. 
tiszt 248 helyett Röthler Emil dr., Minczer 
Béla gyakornok 84 helyett Minczer Béla dr., 
Tompa Erzsébet segédellenőrnő 400 helyett 
Bindász Dezsőné, Slezák Károlyné segédtisztnő 
262 helyett Somfai Károlyné, Ritter Károlyné 
kezelőnő 99 helyett Lovag Károlyné, Völgyesi 
Éva kezelőnő 181 helyett Szénássy Andorné.

évi szeptember hó 22-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 31-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

127.117/3. sz. — 127.223/3. sz.
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K im utatás
a létszámba visszavett postakiadó személyi adatairól.
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A  létszámba visszavett egyén

A létszámba való 
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n e v e állása születési helye 
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Nagy Imréné 
sz. Pazsitzky Mária kiadó Budapest, 1899. Üjpest 5. Férje a magyar állam- 

polgárságot megszerezte



K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka
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n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

B
ud

ap
es

t

Vajda Ilona kiadó Vecsés, 1911. Szihalom Vecsés-Ganztelepi pos
taügynökké nevezték ki

Pé
cs

Albert Ida kiadó Budapest, 1897. Vókány Koppányszántói posta
mesterré nevezték ki

P
éc

s Haberkorn Anna kiadó Magyarszentiván
1902. Magyarbóly Egyházaskozári posta

mesterré nevezték ki

P
éc

s Purt Olga kiadó Ag, 1898. Mőcsény Somogyszentpáli posta
mesterré nevezték ki

Sz
eg

ed Újvári Erzsébet hivatali kisegítő Lesenczetomaj
1912. Fájsz Lemondott

Sz
eg

ed Bézy Mária hivatali kisegítő Kolozsvár, 1908. Tiszasas Betegsége miatt töröl
tetett

Sz
eg

ed Szabó Mária kiadó Rém, 1890. Hajós Kocsolai postamesterré 
nevezték ki

, Betöltendő kiadói állás.
Csóti postahivatalnál minden szakban jártas, helyet

tesítést is vállaló kiadónő pár hónapra azonnal alkalma
zást kaphat.

i

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős v.; Duchon J.
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A [MAGYAR KIR.
KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESK EDELEM ÜGYI M INISZTER .

B U D A P E S T ,  1 0 3 1 . S / i E P T E M B E l t  1 4 . 40. szám.

T A R T A L  O >1

H iv a ta lv e z e tő i m egbízatás.
A  M agyar N em zeti B ank h ird etm én y ei az 1926. 

évi m árcius hó 1-i k e le tte l e llá to tt 50 p en gős b a n k jeg y ek  
bevonása , ille tv e  az új, 1932. é v i o k tób er hó 1-i k e le t te l  
e llá to tt 50 p en gős b an k jegyek  k ib ocsá tása  tárgyában.

R észb en  b érm en tesíte tt ü zleti vá la sz lev e lek  és le 
v e lező la p o k  portózása.

V áltozás a k ü lfö ld rő l érkező lev é lp o sta i küldem é
nyek  díjában.

V áltozások  a C som agdijszabásban .
A rgen tín áb ól p ó td íj nélkül légi ú to n  érk ező  kül

dem ények  k eze lé se .
V á ltozás a L ég ip o stá i D íjszabásban .

H ivata lvezető i m egbízatás.

127.186/1.
Dr. Mányi Lajos postafőtiszt (275) a sal

gótarjáni postahivatal vezetésével megbízatott. 
Budapest, 1934. évi szeptember hó 10-én.

A  M agyar N em zeti Bank h ird etm én yei az 1926. 
évi m árcius hó  1-i kelettel e llá to tt 50 p en gős  
bank jegyek  bevonása, illetve  az új, 1932. év i 
október hó  1-i k elettel e llá to tt 50 p engős b an k 

jeg y ek  k ibocsátása tárgyában.

128. 16612.

A Budapesti Közlöny folyó évi 200. szá
mában az 50 pengős bankjegyek bevonása, il
letve az új 50 pengős bankjegyek kibocsátása 
tárgyában a Magyar Nemzeti Bank alábbi hir
detményei jelentek meg:

I .

A Magyar Nemzeti Bank a forgalomban 
levő, 1926. évi március hó 1-i kelettel ellátott 
50 pengős címletű bankjegyeket 1934. évi szep
tember hó 10-től kezdődőleg a forgalomból be
vonja.

A bevonásra kitűzött időtartam a m. kir. 
kormány hozzájárulásával 1935. évi március hó 
31-ig terjed, mely időpontig a behívott bank
jegyeket, úgy mint eddig, fizetéskép el kell fo
gadni.

Ennélfogva a Magyar Nemzeti Bank főin
tézete és fiókintézetei a behívott bankjegyeket 
ugyancsak 1935. évi március hó 31-ig fizetés
képen vagy kicserélés végett elfogadják. Ezen 
időpont után az említett bankjegyeket a Ma
gyar Nemzeti Bank intézetei már csak kicseré
lés végett fogadják el.

1938. évi március hó 31-ével a Magyar 
Nemzeti Bank beváltási kötelezettsége a fent- 
említett bankjegyekre vonatkozólag a Bank 
alapszabályainak 94. cikke szerint megszűnik.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 31-én.
M AG YAR NEMZETI BANK  

Popovics s. k.
elnök.

Kornfeld s. k. Schober s. k.
főtanácsos. v ezér ig a zg a tó .

II.

A Magyar Nemzeti Bank az 1932. évi ok
tóber hó 1-i kelettel ellátott 50 pengős címletű 
bankjegyeinek kibocsátását főintézeténél és 
fiókintézeteinél 1934. évi szeptember hó 10-én 
megkezdi.

Az új bankjegy leírását e hirdetmény füg
geléke tartalmazza.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 31-én.
M AG YAR NEMZETI BANK  

Popovics s. k.
elnök.

Kornfeld s. k. Schober s. k.
főtanácsos. v ezér ig a zg a tó .
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A Magyar Nemzeti Bank 
1932. évi 50 pengős bankjegyeinek leírása.
A Magyar Nemzeti Bank 1932. évi október 

hó 1-én keltezett 50 pengőről szóló, tiszta fehér 
papíron nyomott jegyeinek hossza 168 milli
méter, szélessége 87 milliméter.

A bankjegy előoldala két alnyomattal ké
szült, melyek összhatásukban a jegy egész fe
lületére kiterjedő zöldesszürke-vöröses-zöldes- 
szürke színű nyomatot alkotnak, melynek hul
lámos vonalai között sugárirányban elhelye
zett, reliefszerüen rajzolt „50“-es számjegyek 
láthatók.

A jegykép nyomata a két szélen sötétbarna, 
a középen pedig kékeslila színű. A baloldali léc 
felső részében világosbarna színben a koronás 
magyar címer, ez alatt sötét alapból kiemelke- 
dőleg az „50“-es számjegy és egész alul sötét 
alapon keretbe foglalva, világos betűkkel a 
büntetési záradék szövege:

„A BANKJEGYEK 
UTÁNZÁSÁÉRT 

TÖRVÉNYSZABTA 
BÜNTETÉS JÁR.“

látható.
A jegykép középmezejének felső részén ! 

két oldalt vízszintesen elnyúló guilloche-rozet- I 
tába foglalva, világos alapon kék színben 
nyomva „50“-es számjegy látszik. Ezen guil- 
loche-rozettához alul szervesen kapcsolódik a 
jegykép középső részét kitöltő nagyobb kiter
jedésű guilloche-rozetta, amelyben középütt sö- 
tétebb alapból világosabb színben ,,50‘‘-es szám 
látható. E guilloche-rozettára barna-sötétkékes- 
lila-barna színben irisszerűen nyomva

ÖT VEN PENGŐ
alatta

B U D A P E S T , 1932. É V I O K T Ó B E R  HÓ 1-É N .

M A G Y A R  N E M Z E T I  B A N K

nyert elhelyezést, e szöveg alatt pedig a követ
kező aláírások olvashatók:

Popovics
elnök.

Heinrich Schober
főtanácsos. vezérigazgató.

Az „ÖTVEN PENGŐ“ szöveg értékjelzés 
fölött vörös színben nyomva baloldalt a „D“ 
jelzésű háromtagú sorozatszám, jobbra pedig 
az ugyancsak vörös színben nyomott hattagú

folyószám nyert elhelyezést. A jegykép közép
mezejét alul egy vízszintes irányban haladó 
guilloche-rozetta zárja le.

A jegykép jobboldali részében széles, gaz
dagon díszített keretben Petőfi Sándor fejképe 
látható. A fejképet közvetlenül egy világosabb 
színben tartott szívaíakú keret övezi, melynek 
felső részében közvetlenül a fejkép felett 
„PETŐFI SÁNDOR“ szöveg, e felett pedig sö
tét alapból fehéren kiemelkedőleg „50“-es szám, 
a fejkép alatt pedig a szívalakú keret alsó 
csúcsából kinyúló világosbarna színű kisebb 
mezőben, az egymást keresztező kard és toll 
rajza fölött elhelyezett líra látható. E szimbo
likus képtől kétoldalt kinyúlólag keskeny léc
keretbe foglalva sötét alapból világosan kiemel
kedőleg baloldalon „1823“, jobboldalon „1849“ 
évszámok nyertek elhelyezést.

A bankjegy hátoldala ugyancsak két alnyo
mattal készült, melyek összhatásukban az elő- 
oldalhoz hasonlóan a jegykép egész területére 
kiterjedően zöldesszürke-vöröses-zöldesszürke 
nyomatot alkotnak és melyek hullámos vona
lai között sugár irányban elhelyezett, reliefsze
rüen képzett „50“-es számjegyek láthatók.

A jegykép nyomata a két szélen vöröses- 
barna, a középen pedig rozsdabarna színű. A 
jobb- és baloldalon egy-egy függőleges, orna
mentikával gazdagon díszített széles léc van 
elhelyezve, melynek felső részében szívalakú 
keretbe foglalva sötét alapon világos színben az 
„50“-es számértékjelzés, alatta világosabb szín
ben reliefszerüen képzett négyszer ismétlődő 
„50“-es szám, ez alatt pedig a két felső mező 
kereteiből kifutó keskeny léc által körülövezve, 
guilloche-rozettákból képzett stilizált levelek 
láthatók.

A jegykép középmezejében ovális alakú, a 
két fennebb leírt ornamentikus oldal-lécekkel 
szervesen egybefont csipkeszerű guilloche- 
keretbe foglalva Visky János „Terelés a Horto
bágyon“ című képének metszete látható. Köz
vetlenül a képet körülövező szalagszerű keret
lécben sötét alapon világos betűkkel 
felül:

ÖTVEN PENGŐ FÜNFZIG PENGŐ 
PÄTDESIAT PENGŐ

alul:
H E H E C E T  H E K T Ó B A  

I IH T L U E C H T  IT E H T M B O B

CINCIZECI PENGEI 
szöveg nyert elhelyezést.
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Felhívom a postahivatalokat, hogy a bevo
nás alatt álló 50 pengős bankjegyeket kifize
tésre ne használják fel, hanem szolgáltassák 
be; 1935. évi március hó 31-ike után pedig eze
ket a bankjegyeket fizetéskép se fogadják el, 
hanem az ilyen bankjegyekkel fizetni szándé
kozó felekkel közöljék, hogy ezeket a bankje
gyeket a Magyar Nemzeti bank intézeteinél 
becserélhetik.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 6-án.

R észben  bérm entesített üzleti válaszlevelek  és 
levelező lapok  portózása .

127.31314.
Felmerült esetből kifolyólag értesítem a 

postahivatalokat, hogy az A. 1. Szab. 27. §. 7 
pontja, illetőleg a 28. §. 6. pontjában előírt fel 
tételeknek megfelelő üzleti válaszleveleket és 
üzleti válaszlevelezőlapokat a hivatkozott pon
tokban megállapított szállítási díjkedvezmény 
akkor is megilleti, ha azokat részben bérmen
tesítve adják postára.

Ehhez képest az idézett szabályzat 27. §. 7. 
pont első bekezdése 5. és 6. sorában „bérmen- 
tetlen feladás4’ szövegrész „bérmentetlen, vagy 
részben bérmentesített feladás“ szövegre mó
dosul.

Ezt a módosítást a postahivatalok az utóbb
hivatkozott rendelkezésnél vezessék keresztül.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 4-én.

V áltozás a külföldről érk ező  levé lp osta i kü lde
m én yek  díjában.

126.089/4.
A P. R. T. 1932—12. számában közölt 

70.257/4. sz. rendelethez kiadott kimutatást a 
hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

A 2. oldalon a 16. f. sz. alatti Costa-Rica- 
ra vonatkozó 12a) jegyzetben (1. 98.595/4. sz. ren
deletet a P. R. T. 1933—39. számában) „5 cén- 
timos'4 helyett írják: 2% céntimos.

122. f. sz. alatt az Afrikai portugál gyarma- 
tok-nál a 3., 7., 9., 12. és 13. hasábban — 165 
0.5, 35, 130, 325 helyett — írják: 175, 0.46, 30, 
200, 350.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 8-án.

V á lto zá so k  a C som agdíjszabásban .

128.715/4.
A hivatalok a Csomagdíjszabásban a kö

vetkező változásokat vezessék keresztül:
63. o. Belga—Kongó, a posta útján b) Haut- 

Luapula, Lulua és Lomani kerületekben levő 
helyekre ezentúl Belgium közvetítésével nem
csak a Délafrikai Unión és Rhodésián át lehet 
csomagot küldeni, hanem Angolán át is Lobitó 
kikötőig. Ennek következtében a b) helységek
ben a második hasábban Ausztria, Német, stb. 
. . .  Rhodésia útvonal mellé írják: 1.

2. Üj útiránynak a 2—4 hasábba írják be a 
következőket:

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Auszt. v. 1 4.05
Cseh-Szl. 
Német 
Belgium 
Angola 
via Antwer
pen — Lobito

5 6.40
5 f

66. o. Brazília, II. Német szállítók útján, a
7. hasáb ~) jegyzetében „10 font sterlingnél'4 he
lyett írják: „25 U. S. A. dollárnál4'; a 3) jegyzet
ben a „10 font értéket meghaladó'4 helyett: „25
U. S. A. dollár értéket meghaladó." A konzuli 
számla hitelesítéséért ezentúl 13 P 20 fillér he
lyett 13 P 72 f. jár.

92. o. Francia Indokína, b) A következő he
lyekre: az 1. hasábban a következő helységne
veket töröljék: Hatan, Lengkok, Mahassay.
Muongphalane. A „Muongsen“ helység után 
pótlólag írják be: „Muongyou."

93. o. Francia—Óceánia, az 1. hasábban fel
sorolt szigeteken kívül ezentúl a Wallis és Fu
tuna szigetekre is lehet csomagot küldeni. A hi
vatalok az 1. hasábban a „(Gambier, — Társa
ság, — stb. szigetek elé tegyenek „a)‘‘ jelet, 
alatta pedig új útiránynak írják be a következő 
adatokat:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

b) Wallis és Auszt. v. 1 4.40
Futuna szgtk. Cseh-Szl. 5 7.40

Német 10 13.95 — 3 f
Francia 15 20.95

20 27.90



260 40. szám-

97. o. A Hedzsász királyság és Nedzsd szui- 
tánság neve ezentúl: Szaudi-Arábia királyság. A 
hivatalok ennek következtében az ország jelen
legi nevét az 1. hasábban töröljék és helyette 
írják: Szaudi-Arábia királyság. A 15o. oldalon 
pedig Svédország és a Szamoa-szigetek közé 
ragasszanak be fedőlapot a következő figyel
meztetéssel: „Szaudi-Arábia királyságot lásd 
97. oldalon.“ Az országok névmutatójában a 10. 
oldalon Svédország és a Szamoa-szigetek közé 
írják be: Szaudi-Arábia királyság 97. oldal; a 7. 
és 9. oldalon Hedzsásznál és Nedzsd-nél pedig 
jegyezzék elő az új nevet.

107. o. Kanada, a III. M. A. S. a), b) és c) 
útirányain küldött csomagokhoz a 6. hasábban 
a vámárunyilatkozatok darabszáma 3. helyett 4.

117. o. A Maláji-Államok közül a „szövet
séges államok'1 ezentúl a 118. oldalon szereplő 
Malakka-szoros vidékével együtt „Malaya" né
ven közös postaigazgatást alkotnak. A hivata
lok a 117. oldalon levő Maláji-Államok adatait 
a következőképen változtassák meg: Az 1. ha
sábban a rendeltetési ország neve „Maláji- 
Államok (Etats Malais)“ helyett: „Maláji nem 
szövetséges államok (Etats Malais non fédé- 
rés).“ Ugyancsak az 1. hasábban szereplő „Ma
láji Szövetséges Államok (Etats Maiais fédérés): 
Negri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor és“ 
szövegrész törlendő. A  2. hasábban a Straits 
Settlements megjegyzést mind a három útirány
nál töröljék és helyette írják „Malaya.“ Az 
értékhatár az 5. hasábban mind a három út
iránynál 1.200, illetőleg 1.120 helyett 1.680 pen
gő. A 7. hasábban levő 2. jegyzet és az 5. hasáb
ban az erre vonatkozó 2) jelzés törlendő.

118. oldal, Malakka-szoros vidéke; az 1. 
hasábban a „Malakka-szoros vidéke“ elé írják: 
„Malaya.“ Ugyancsak a Malakka-szoros vidéke 
elé tegyenek ,,a)“ jelet. Az „(angol gyarmat 
Ázsia)“ szövegrész után új szövegnek iktassák 
be a következőt: b) Maláji-Szövetséges Államok 
(Etats Malais fédérés): Negri Sembilan, Pahang, 
Perak, Selangor (angol védterület Ázsia). Az or
szágok névmutatójában a megfelelő helyeken a 
változásokat szintén jegyezzék elő.

130. o. A Németalföldi-Antillákra ezentúl 20 
kg súlyig lehet csomagot küldeni. A 3. és 4. ha
sábban új súlydíjnak írják be: az 1. útiránynál

15 (kg) 14.60 és 20 (kg) 19.50; a 2. útiránynál 15 
(kg) 12.90 és 20 (kg) 17.25 pengő.

153. o. és 154. o. Spanyolország, a M. A. S. 
útján az a), b) és c) útiránynál a 6. hasábban a 
vámárunyilatkozatok száma 4. helyett 6. 

Budapest, 1934. évi szeptember hó 12-én.

A rgen tín áb ól p ó td íj nélkül lég i úton érkező  
küldem én yek  k ezelése.

128.541/4.
Hivatkozással a P. R. T. 1932. évi 19. szá

mában megjelent ad 80.464/932. sz. rendeletre, 
értesítem a postahivatalokat, hogy az argentínai 
postaigazgatás 1934. december 31-ig propaganda 
céljából oly küldeményeket is szállít légi úton, 
amelyeket a feladók nem szántak légi továbbí
tásra és amelyekért a légipostái pótdíjat nem 
rótták le.

Ezeket a küldeményeket egy erre a célra 
szolgáló külön bélyegzővel béíyegzik le.

A hivatalok e küldeményeket kezeljék a 
fentidézett rendelet értelmében.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 10-én.

V á lto zá s a L égipostái D íjszabásban .

127.936/4.
A Gambiá-ba szóló légipostái küldeménye

ket a posta eddig a Marseille-Dél-Amerika lé
gijárat útján Dakar-ig (Szenegál) repülőgépen, 
onnan pedig közönséges úton szállította.

E küldeményeket ezentúl a Stuttgart-Dél- 
amerika légijárat kéthetenként egyszer közle
kedő repülőgépeivel légi úton közvetlenül 
Bathurst-ig (Gambia) is lehet továbbítani. A lé- 
gipótdíj ugyanannyiba kerül, mint a Dakarba 
való továbbítás esetén.

A hivatalok a Légipostái Díjszabásban a 
következő változást vezessék keresztül:

11. o. Gambia, a 2. hasábban levő ” jelet tö
röljék, a 3. hasábban légipostái pótdíjnak írják 
be: levél 10 g-ként, lev. lap db-ként 1 P, egyéb 
küldemény 10 g-ként 40 fillér. Az 5. hasábban 
levő =  Szenegál megjegyzést töröljék.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 5-én.

Fővárosi Nyomda Rt. —■ Felelős v.: Duchon J.
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K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  KERESKEDELEM ÜGYI M INISZTER.

BUDAPEST, 1934. SZEPTEMBER 19. 11 szám.

T A R T A L O M

A  „K aposvári V irágos H é t‘‘ alkalm ával K aposvárott 
ren d ezen d ő  kü lönböző kiállításokra szán t csom agok sú ly
határának fe lem elése .

„H iv a ta lo s N év jeg y zék  a n em zetk özi távíró szo lg á 
latra m eg n y ílt távíróhivatalokról“ cím ű segéd k ön yv  16-ik 
kiadása.

Űj e llenőrző szám  használatba v étele . 
P ostaügynökség  e llen őrző  h ivatalának

tása.
B etö lten d ő  k ia d ó i állás.
K im utatás á llá stk ereső  postakiadókról.

m egváltozta-

A  „K aposvári Virág'os H ét“ alkalm ával K apos
várott rendezen dő különböző kiállításokra szánt 

csom agok  súlyhatárának fe lem elése .

128.116/4.
Kaposvár megyei város 1934. évi szeptem

ber hó 23—3ü-ig „Kaposvári Virágos Hetet“ 
rendez, mellyel kapcsolatban különböző ú. m. 
kézműipari, ipari, iparművészeti, képzőművé
szeti, baromfi, galamb, kanári stb. kiállítások is 
lesznek.

A kiállítók részéről 1934. évi szeptember hó 
21-én és 22-én, az említett kiállítások címére 
Kaposvár rendeltetési hellyel bármely postahi
vatalnál, úgyszintén a kiállítási rendezőségek 
által 1934. évi október hó 1-én és 2-án a kiállí
tók részére Kaposvárott feladásra kerülő cso
magok súlyhatárát a belföldi forgalomban kivé
telesen 50 kg.-ra emelem fel.

A csomagokért a postai díjszabásban 50 
kg.-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapí
tott díjak járnak.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 11-én.

megjelent. A segédkönyvből a kerületi posta- 
igazgatóságokat, a távíró igazgatóságot, azokat 
a központi postai szerveket, amelyeknek e 
segédkönyvre szükségük van, valamint az összes 
kincstári távíróhivatalokat a szükséges példány
számmal a m. kir. posta központi anyagraktára 
fogja ellátni.

A fentemlített postai hatóságok, szervek és 
hivatalok e Hivatalos Névjegyzék új példányai 
nak kézhezvétele után a készletükben lévő 15-ik 
kiadású példányokat bizonylatpár kíséretében 
küldjék el a m. kir. posta központi anyagraktá 
rának, amely a 15-ik kiadású példányokból a 
rendelkezésre álló készlethez képest, az összes 
budapesti, valamint a fontosabb vidéki, nem 
kincstári távíróhivatalokat ellátja.

A nem kincstári hivatalok a szóban lévő 
Hivatalos Névjegyzék 15-ik kiadásának kéz
hezvétele után, a készletükben lévő ennél 
régebbi kiadású Névjegyzékeket bizonylatpár 
kíséretében ugyancsak a központi anyagraktár
hoz küldjék.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 14-én.

„H ivata los N év jeg y zék  a n em zetk özi távíró  
szolgálatra m egnyílt táv íróh ivata lokró l“ című  

segéd k ön yv  16-ik k iadása.

123.512/5.
A „Hivatalos Névjegyzék a nemzetközi 

távírószolgálatra megnyílt távíróhivatalokról“ 
című segédkönyv 16-ik kiadása a távközlés 
nemzetközi egyesületének irodája kiadásában

Üj e llen őrző  szám  használatba véte le .

128.952/3.
A budapesti 5. sz. postahivatalnál a jelen

legi 5. a—f. albetűs ellenőrző számokon kívül a 
„g.“ albetűs új szám használatát engedélyeztem.

A hivatalok ezen változást a m. kir. posta- 
hivatalok és ügynökségek névsora 128. oldalán a 
budapesti 5. sz. postahivatalnál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi szeptember h. 14-én.



262 41. szám -

P ostaü gyn ök ség  e llenőrző  h ivatalának m eg
változtatása .

128.337/3.

Nyirszőllős postaügynökség ellenőrző hiva
tala ezentúl Kótaj postahivatal.

A hivatalok ezen változást a helységnévtár

ban (411. 1.) és a postah ivata lok  és ügynök ségek  
névsorában (73. 1.) vezessék keresztül.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 14-én.

B etö lten d ő  kiadói állás.
M IN D E N  szo lg á la ti ágban te ljesen  g y a k o rlo tt férfi

kiadó állást k aphat a  süm egi postah ivatalnál.

Kimutatás.
állástkereső  postakiadókról.

A z  á llá s t  k ereső  p o s ta k ia d ó

Megjegyzés
n e v e  ' cím e

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek

szám a

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

A n d o rk a  Ilona B alatonalm ádi 8 1934. X . 1.

F arkas K álm án O szró  4
1

a zo n n a l

P aa l János B alatonboglár j 9 1934. X . 1.

N a g y  Ilona V ö rs 5 azo n n a l H e ly e tte s íté s t  is vállal.

G y u g a l K ároly K iskunhalas 9 azo n n a l Helyettesítést is vállal.

M agda T ivadar S ió fo k azon n a l

G a jd o s ik  T eréz ia Ü jk écsk e 1934. X . 1.

K ra n y ecz  G éza D unapataj azo n n a l

L a k a to s Julia P álháza 5 azo n n a l h e ly e tte s íté st is vállal

L a tin o v ics  M ária C eglédbercel 1934. X . 1.

P álm a G yula B ánhida, V asút-u. 78. 7 azo n n a l

S eress Em m a P áhi a zo n n a l

M arton  Jolán H osszú p ály i azon n a l H e ly e tte s íté s t  is vállal.

S zo k o ll Sándor E gyek 10 azo n n a l H e ily e tte s íté s t  is válla l

D e m k ó  M ária M áriapócs azo n n a l

C so b a y  M argit K örösszakái 3 X . 1 -tő l H e ly e tte s íté s t  is vállal.

B odnár R ózsa N yírbátor 5 1934. X . 15. H e ly e tte s íté s t  is  válla l

' F abos István Som ogyfa jsz 8 azo n n a l H e ly e tte s íté s t  is  válla l

A  szerk esztőségn ek  sz á n t kü ld em én yek  c ím zése : P ostavezér igazgatóság , 4. ü gyosztá ly , B u d ap est 114. 
A  k ia d ó h iv a ta ln a k  szánt k ü ld em én y ek  cím zése: Kül fö ld i h ír la p o sztá ly , B udapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyom ása. — Felelős m űvezető : Duchon J.
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BUDAPEST, 1934. SZEPTEMBER 37. 43. szám.

T A U T A L O M

A „Vasúti Ütmutató“ hivatalos vasúti menetrend
könyv téli kiadásának megrendelése és nyári kiadású me
netrendkönyvek beszolgáltatása.

A  régi kiadású marhalevélürlapok beszolgáltatása.
Nyomtatványok eladási árának változása.
Üdvözlő táviratok (XLT), dísztáviratok (LX).
Külföldre szóló táviratok 5 frankot meg nem ha

ladó értékű, fel nem használt válaszutalványának díjté
rítése.

Változások a Távbeszélő Díjszabás-ban.

Lefoglalandó sajtótermék 
Alkalmi postahivatal felállítása.
Postahivatal nevének megváltoztatása.
Időszaki postahivatalok és ügynökségek működésé

nek megszüntetése.
Forgalomköri változások.
Elveszett igazolvány.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

A „Vasúti Útmutató“ hivatalos vasúti menet
rendkönyv téli kiadásának megrendelése és 
nyári kiadású menetrendkönyvek beszolgálta

tása.

129.322/4.

A „Vasúti Útmutató“ című, hivatalos vas
úti menetrendkönyvek postai árusítása tárgyá
ban a P. R. T. folyó évi 19. számában megje
lent 111.137/4. számú rendelet kapcsán értesí
tem a postahivatalokat, hogy az említett me
netrendkönyv téli kiadása 1934. évi október hó 
első felében kerül forgalomba. Ennélfogva fi
gyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a hivat
kozott rendelet 6. pontja értelmében a készle
tükben levő, valamint az ellenőrzésük alá tar
tozó ügynökségeknél eladatlanul maradt nyári 
kiadású menetrendkönyveket 1934. évi október
10-ig a m. kir. posta értékcikkraktárába feltét
lenül szolgáltassák be.

A téli kiadású menetrendkönyvekből az ed
digi fogyasztásnak megfelelő havi szükségletet 
a postahivatalok külön bizonylatpárral kérjék 
és ezt a bizonylatpárt legkésőbb folyó évi ok
tóber hó 1-ig a m. kir. posta értékcikkraktárá
nak küldjék meg.

A további szükségletet a postahivatalok a 
szokásos módon rendeljék.

Azok a postahivatalok, ahol a menetrend
könyvekből eddig eladás nem volt, menetrend

könyvet ne rendeljenek és a rendes havi érték
cikkrendeléssel is ilyen menetrendkönyvet csak 
akkor kérjenek, ha ilyent ott tényleg kerestek. 

Budapest, 1934. évi szeptember hó 20-án.

A régi kiadású marhalevélürlapok beszolgálta
tása.

129.443/4.
A P. R. T. folyó évi 29. számában megje

lent 120.166/4. sz. rendelet kapcsán felhívom az 
érdekelt hivatalokat, hogy a készletükben levő 
régi kiadású, 2, 4, 8 és 16 fillér bélyegbenyomat- 
tal ellátott, illtőleg 10, 12, 16 és 24 fillér el
adási árral számontartott marhalevélürlapokat 
folyó évi október hó 1. és 10-e között az érték
cikkraktárnak — a mérlegben történő megfe
lelő elszámolás után — szolgáltassák be.

A hivatalok fentieket jegyezzék elő a P. R. 
T. 1929. évi 32. számában megjelent 34.205. sz. 
rendeletnél is.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 22-én.

Nyomtatványok eladási árának változása.
ad 124.074/4.

A 23., illetőleg 24. sz. nyomtatványok, „Pos
taküldemények feladójegyzéke tömegesen fel
adók részére“, árát folyó évi október hó 1-étől
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kezdve 1 P 20, illetőleg 2 P 40 helyett 60 fillér
ben, illetőleg 1 P-ben állapítom meg.

Ugyancsak 1 P lesz az ára a 276. sz. nyom
tatványnak, a „Postai átvevőkönyv“-nek is.

A hivatalok fentieket jegyezzék elő a P. R. 
T. 1932. évi 2. számában megjelent 70.300/4. 
rendeletnél, azonkívül a P. R. T. 1933. évi 54. 
számában megjelent nyomtatványjegyzékben.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 19-én.

Üdvözlő táviratok (XLT), dísztáviratok (LX).
126.401/5.

Az olyan magántáviratot, amelynek szö
vege közértelmű nyelven van szerkesztve és a 
szokásos szerencsekívánaton és üdvözlésen kí
vül más szöveget nem tartalmaz, f. évi október 
hó 1-től kezdve mind a belföldi, mind az Auszt
riával és Cseh-Szlovákországgal való viszony
latban üdvözlő (XLT) táviratként, díjkedvez
ménnyel nemcsak karácsonykor és az újév al
kalmával (december hó 14-étől január hó 6-áig), 
hanem egész éven át lehet feladni az alábbi fel
tételek mellett:

1. A távirat címe elé a feladónak =  XLT =  
díjköteles megjelölést kell írnia. A címben a 
címzett nevének megjelölésére rövidített vagy 
összebeszélt cím is használható.

2. A szöveget, mely a szokásos szerencse
kívánaton és üdvözlésen kívül más közleményt 
nem tartalmazhat, kizárólag egy és ugyanazon 
közértelmű nyelven kell szerkeszteni s e célra 
a táviratozásra elfogadott közértelmű nyelvek 
közül bármelyiket szabad használni.

Idegen nyelv használata esetén feladónak 
a pénztári táviratra írt nyilatkozatában meg 
kell jelölnie azt a nyelvet, amelyen a táviratát 
szerkesztette és ki kell jelentenie, hogy a szö
vegnek más értelem nem tulajdonítható, mint 
ami abból kiolvasható.

3. Különleges szolgálatként csak =  RPx =  
(fizetett válasz x szóért), =  GP =  (postán át
veendő), és — TR =  (táviróhivatalban átveen
dő) köthető ki. A különleges szolgálatok meg
jelöléséért is a kedvezményes szódíjat kell fi
zetni.

A belföldi forgalomban a távirat feladója a 
megállapított pótdíj (30 f.) fizetése ellenében azt 
is kívánhatja, hogy üdvözlő táviratát díszes ki
állítású űrlapon kézbesítsék. Ebben az esetben

a távirat címe elé az =  XLT =  jelzésen kívül 
még LX (1 6) — jelzések valamelyikét kell 
írnia aszerint, hogy melyik űrlapon kívánja táv
iratának kézbesítését.

A címzett is kérheti, hogy a részére érke
zett =  XLT =  táviratot a postahivatal díszes 
kiállítású űrlapon kézbesítse. Ilyen esetben a 
pótdíj összegét a címzett köteles megfizetni.

4. Az =  XLT =  távirat szódíja a belföldi 
és ausztriai forgalomban 6 fillér, a Cseh-Szlo
vákországgal való forgalomban 9 fillér; mind
három viszonylatban a díjminimum: 10 szó 
díja.

5. Az üdvözlő táviratokat az összes állami 
táviróhivataloknál és magántáviróknál (távbe
szélőn) is fel lehet adni. Vasúti táviróhivatalok 
azonban ilyen táviratokat nem vesznek fel.

Az =  XLT =  táviratok a rendes díjú táv
iratok után nyernek továbbítást és a rendelte
tési hivatal azokat úgy, mint a táviratleveleket a 
megérkezést követő legközelebbi levélkézbesítő 
járattal közönséges levél módjára, vagy ha ki
induló levélkézbesítő járata éppen nincs, táv
iratként kézbesíti. Fiókbérlők üdvözlő távira
tait, ha ez nagyobb késedelmet nem okoz, a bé
relt fiókba is bele lehet tenni.

6. Az üdvözlő táviratok díja feladó kéré
sére csak a következő esetekben téríthető 
vissza:

a) a teljes díj azoknál az =  XLT =  táv
iratoknál, amelyek távirószolgálati hibából nem 
jutottak el a rendeltetési helyükre;

b) a teljes díja a válaszért fizetett összeg
nek, ha a címzett a válaszutalványt nem hasz
nálta fel, annak elfogadását megtagadta, vagy a 
válaszutalványt a kiállítás napjától számított 
három hónapon belül felhasználatlanul vissza
adja;

c) a válaszutalvány összege és ugyanazzal 
az utalvánnyal bérmentesített választávirat díja 
között levő különbözet, ha a különbözet ösz- 
szege legalább 2 P 24 f-t (2 frankot) tesz ki.

A fenti rendeletemmel kapcsolatban azok
nak az üdvözlő táviratoknak elnevezését, ame
lyeket a postahivatalok eddig, mint — LX =  
táviratokat díszes kiállítású űrlapon kézbesítet
tek, „dísztáviratára változtatom.

A díjkedvezményes XLT táviratokat a táv
beszélő előfizetők távbeszélőn is feladhatják. 
Idegen nyelvű üdvözlő táviratok távbeszélőn 
való feladásánál a felvevő alkalmazottnak meg
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59/a- §• Üdvözlő táviratok (XLT), dísztáviratok (LX).

Az olyan magántáviratot, amelynek szövege közértelmü 
nyelven van szerkesztve és a szokásos szerencsekívánaton és üd
vözlésen kívül más szöveget nem tartalmaz, f. évi október hó 1-től 
kezdve mind a belföldi, mind az Ausztriával és Cseh-Szlovák or
szággal való viszonylatban üdvözlő (XLT) táviratként, díjked
vezménnyel nemcsak karácsonykor és az újév alkalmával (decem
ber hó 14-étől január hó 6-áig), hanem egész éven át lehet fel
adni az alábbi feltételek mellett:

1. A távirat címe elé a feladónak =  XLT =  díjköteles megje
lölést kell írnia. A címben a címzett nevének megjelölésére rövi
dített vagy összebeszélt cím is használható.

2. A szöveget, mely a szokásos szerencsekívánaton és üdvöz
lésen kívül más közleményt nem tartalmazhat, kizárólag egy és 
ugyanazon közértelmű nyelven kell szerkeszteni s e célra a távira
tozásra elfogadott közértelmű nyelvek közül bármelyiket szabad 
használni.

Idegen nyelv használata esetén feladónak a pénztári táv
iratra írt nyilatkozatában meg kell jelölnie azt a nyelvet, amelyen 
a táviratát szerkesztette és ki kell jelentenie, hogy a szövegnek 
más értelem nem tualjdonítható, mint ami abból kiolvasható.

3. Különleges szolgálatként csak =  RPx =  (fizetett válasz x 
szóért), =  GP =  (postán átveendő), és =  TR =  (táviróhivatal- 
ban átveendő) köthetők ki. A különleges szolgálatok megjelölé
séért is a kedvezményes szódíjat kell fizetni.

A belföldi forgalomban a távirat feladója a megállapított pót
díj (30 f.) fizetése ellenében azt is kívánhatja, hogy üdvözlő táv
iratát díszes kiállítású űrlapon kézbesítsék. Ebben az esetben a 
távirat címe elé az =  XLT == jelzésen kívül még LX (1—6) '=== 
jelzések valamelyikét kell írnia aszerint, hogy melyik űrlapon kí
vánja táviratának kézbesítését.

A címzett is kérheti, hogy a részére érkezett =  XLT =  táv
iratot a postahivatal díszes kiállítású űrlapon kézbesítse. Ilyen 
esetben a pótdíj összegét a címzett köteles megfizetni.

4. Az =  XLT =  távirat szódíja a belföldi és ausztriai forga



lomban 6 fillér, a Cseh-Szlovákországgal való forgalomban 9 fil
lér; mindhárom viszonylatban a díjminimum: 10 szó díja.

5. Az üdvözlő táviratokat az összes állami táviróhivataloknál 
és magántáviróknál (távbeszélőn) is fel lehet adni. Vasúti táviró- 
hivatalok azonban ilyen táviratokat nem vesznek fel.

Az =  XLT =  táviratok a rendes díjú táviratok után nyernek 
továbbítást és a rendeltetési hivatal azokat úgy, mint a távirat
leveleket a megérkezést követő legközelebbi levélkézbesítő járat
tal közönséges levél módjára, vagy ha kiinduló levélkézbesítő já
rata éppen nincs, táviratként kézbesíti. Fiókbérlők üdvözlő távira
tait, ha ez nagyobb késedelmet nem okoz, a bérelt fiókba is bele 
lehet tenni.

6. Az üdvözlő táviratok díja feladó kérésére csak a követ
kező esetekben téríthető vissza:

a) a teljes díj azoknál az =  XLT =  táviratoknál, amelyek 
távirószolgálati hibából nem jutottak el a rendeltetési helyükre;

b) a teljes díja a válaszért fizetett összegnek, ha a címzett a 
válaszutalványt nem használta fel, annak elfogadását megtagadta, 
vagy a válaszutalványt a kiállítás napjától számított három hó
napon belül felhasználatlanul visszaadja;

c) a válaszutalvány összege és ugyanazzal az utalvánnyal bér
mentesített választávirat díja között levő különbözet, ha a kü
lönbözet összege legalább 2 P 24 f-t (2 frankot) tesz ki.

A fenti rendeletemmel kapcsolatban azoknak az üdvözlő táv
iratoknak elnevezését, amelyeket a postahivatalok eddig, mint 
=  LX =  táviratokat díszes kiállítású űrlapon kézbesítettek, 
„dísztáviratára változtatom.

A díjkedvezményes XLT táviratokat a távbeszélő előfizetők 
távbeszélőn is feladhatják. Idegen nyelvű üdvözlő táviratok táv
beszélőn való feladásánál a felvevő alkalmazottnak meg kell kér
deznie, hogy a feladó a táviratot milyen közértelmű nyelven szer
kesztette és a szerkesztésnél használt nyelvet névaláírásával a 
táviratlap felső szélén fel kell jegyeznie. Ilyen esetben a 2. pont 
alatt említett nyilatkozat kiállítása mellőzhető; nyilatkozatot a 
távbeszélő előfizetőktől a hivatalok utólag és csak akkor szerez
nek be, ha a távirat nyelvére nézve kételyek merülnek fel.
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kell kérdeznie, hogy a feladó a táviratot milyen 
közértelmű nyelven szerkesztette és a szer
kesztésnél használt ‘nyelvet névaláírásával a 
táviratlap felső szélén fel kell jegyeznie. Ilyen 
esetben a 2. pont alatt említett nyilatkozat ki
állítása mellőzhető; nyilatkozatot a távbeszélő 
előfizetőktől a hivatalok utólag és csak akkor 
szereznek be, ha a távirat nyelvére nézve kéte
lyek merülnek fel.

A postahivatalok a fenti rendeletemmel 
kapcsolatban a T. U. Sz. 54/a. §-ának címében 
„üdvözlő táviratok“ szavak helyett „dísztáv
irat“ szót és ugyanezen §. 5. pontjában „az üd
vözlő táviratot“ szavak helyett „a dísztáv
iratot“ szót, végül a 15. §-ban „üdvözlő távira
tok“ szavak helyett „dísztávirat“ szót írjanak 
be. Hasonlóképen javítsák ki a Táviró Díjsza
bás 4-ik oldalán is az „üdvözlő távirat“-ot „dísz.- 
távirat“-ra.

A csatolt fedőlapot a hivatalok a T. Ü. Sz. 
59/a. §-ként ragasszák be és a Táviró Díjsza
bás 4. és 9. oldalán, ez utóbbi helyen az I. és II. 
táblázatban a XLT táviratokat és az értük járó 
díjakat jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 15-én.

Külföldre szóló táviratok 5 frankot meg nem 
haladó értékű, fel nem használt válaszutalvá

nyának díjtérítése.

127.708/5.

A Nemzetközi Táviró Szolgálati Szabályzat 
(B. 4.) 83. cikkének 5. §-a értelmében a válasz
utalvány fel nem használása esetén a válaszért 
fizetett díj visszatérítése, ha a visszafizetendő 
összeg 5 franknál nem több, a felvevő igazga
tást terheli.

Az 5 frank vagy ennél kevesebb összegről 
szóló, fel nem használt válaszutalvány értékét 
tehát a postahivatalok, ha a fel nem használt 
válaszutalványt a kiállítástól számított három 
hó leforgása alatt bemutatják —, a válaszutal
vány bevonása és a levonóívben való elszámo
lás mellett —, a feladónak minden további el
járás nélkül visszafizethetik. Erről az igazgató
sághoz jelentést tenni nem kell.

A P. R. T. 1926. évi 53. számában közzé
tett ad 33.708. sz. rendelet 50. pontja első be
kezdésének utolsóelőtti sorába a „Romániába

szólt“ és „amikor“ szavak közé írják be a hiva
talok a „vagy a válaszutalvány díja az 5 fran
kot meg nem haladja“ szavakat.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 19-én.

Változások a Távbeszélő Díjszabás-ban.
129.297/5.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabásban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

a 31. oldalon:
Nagybritannia és Ír szabadállamnál a har

madik bekezdésben lévő 17 P 55 f, 20 P 35 f és 
22 P 60 f díjakat sorrendben 17 P 20, 20 P 00 f, 
22 P 25 f-re, az oldal alján lévő táblázatban ki
számított díjakat pedig a következőképpen he
lyesbítsék:

17.20 5.75 10.35 3.45
20.00 6.70 12.00 4.00
22.25 7.45 13.35 4.45
díjváltozás 1934. október l-én lép életbe.

A 44. oldalon:
Egyptomnál az első bekezdés második so

rában Alexandria után szúrják be: „Fayum,
Mansurah, Mitghamr, Sohag, Tanta, Zakazik 
(Zagazig).“

Az 52. oldalon :
Brit-lndiánál a felsorolt britindiai helyek

nél Cotacamund helyett írjanak „Ootacamund“- 
ot s ezután folytatólagosan írják a következő 
helyneveket: „Alleppey, Bellary, Calicut,
Cochin, Ernakulam, Nilgiris, Tanjore.“

Fülöp-szigetek II. díjövénél „tartományok 
összes távbeszélő központjai“ után szúrják be: 
„továbbá Batangas tartományban lévő Nasug- 
bu város.“

53. oldalon:
Németalföldii-Indiánál az első bekezdés 

ötödik sorában „azonkívül“ után szúrják be: 
„Makasser (Macassar) város (Celebes sziget) 
és.“ A második bekezdés második sorában kez
dődő mondatot a következőképen helyesbít
sék: „A II. n. indiai zónával 164 P 65 fillér, min
den további percért pedig 54 P 90 fillér."

Palesztinánál az első bekezdés első sorá
ban Jeruzsálem után szúrják be: „Tel-Aviv,
Bethlehem, Jericho.“
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Az 55. oldalon:
OceángŐzösöknél b) német tengeri hajók

kal (fedőlap a P. R. T. 1933. évi 34. sz.-hoz) 
A) Nagytávolságú forgalomnál az I. díjövbe 
tartozó területek a következőképen javítandók: 
„I. díjöv (a La Manche csatorna, az Atlanti- 
Óceán a nyugati hosszúság 18°-ig és az északi 
szélesség 35°-ig és a Földközi tenger).“

Budapest, 1934. évi szeptember hó 10-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
129.478/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi szeptember hó ló-én kelt B. 
I. 10.961/1934—2. számú végzésével a Budapes
ten a Viktória Nyomdában Phönix kiadásában 
előállított E. Schirvind és Lenka von Koerber 
szerzői és Koch F. Erich fordítói jelzéssel ellá
tott „Oroszország küzdelme a bűnözés ellen“ 
című könyv lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 19-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.
129.523/3.

„Nemzeti munka a magyar földön“ cím 
alatt rendezendő terménybemutató kiállítás idő
tartamára és annak színhelyén, Budapesten 
folyó évi szeptember hó 27-től október hó 10-ig 
a városligeti Iparcsarnokban, naponta 7-től 19 
óráig tartó szolgálattal a budapesti 72. sz. hiva
tal kirendeltségeként működő és nyilvános táv
beszélő állomással felszerelt alkalmi postahiva
tal lép életbe.

A kirendeltség működési köre bárhová 
szóló közönséges és ajánlottlevél postai külde
mények, értéklevelek, csomagok, belföldi pos
tautalványok, továbbá táviratok felvételére, 
csekkbefizetésre, helyi és távolsági távbeszélge
tések lebonyolítására, valamint postai és pénz- 
ügvi bélyegek és értékcikkek árusítására -terjed 
ki.

sának száma: 28-1-99, nyilvános állomásának 
száma: 27-7-70.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 20-án.

Postahivatal nevének megváltoztatása.
128.734/3.

Kislónya és Nagylónya községek Lónya né
ven történt egyesítésével kapcsolatban a nagy- 
lónyai postahivatal nevét is „Lónya“ névre vál
toztattam meg.

Ehhezképest a helységnévtárban Kislónya 
(311. 1.) összes adataival törlendő s beírandó 
„Lónya néven Nagylónyával egyesült." Lono- 
vicstelep után (350. 1.) beírandó „Lónyi nk. Sza
bolcs és Ung k. e. e. vm., tisztái j., )-( Long- 
tanya, J? L., L., Mátészalka mm "~"H
Záhony, Mándok. . .  pd., 2224, postáig. D.; 
Longtanya O  ezentúl Lónya u. p. és u. t. Ló
nya; Nagylónya (393. 1.) összes adataival tör
lendő s beírandó „Lónya néven Kislónyával 
egyesült“

A postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban Lőcs ü. után Nagylónya adataival beírandó 
„Lónya“, a 69. oldalon Nagylónya összes ada
taival törlendő, a 124. oldalon a 2224, a 136. ol
dalon pedig a 2472. számnál Nagylónya helyett 
„Lónya“ írandó.

Az irányítási füzetben Lócs után (91. 1.) 
Nagylónya adataival beírandó „Lónya“, a 108. 
oldalon pedig Nagylónya összes adataival tör
lendő.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 19-én.

Időszaki postahivatalok és ügynökségek műkö
désének megszüntetése.

128.631/3.
Balatonakarattya és Balatonvilágos időszaki 

postahivatalok és Horány időszaki postaügy
nökség működése f. évi szeptember hó 15-vel, 
Balatonkenese—Székesfővárosi üdülőhely idő
szaki ügynökségé pedig szeptember hó 14-vel 
megszűnt.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 21-én.

Az alkalmi postahivatal szolgálati áilomá
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Forgalomköri változások.
129.04713.

Aranyhegy ^  Pálmonostora (103. 1.) ezen
túl u. t. Pálmonostora.

Bankháza O Pereg (118. 1.) ezentúl u. p. és 
u. t. Kiskunlacháza.

Bikahegy (Pétermonostora része) Cl Pál
monostora (135 1.) ezentúl u. t. Pálmonostora.

Császár (157. 1.) ezentúl í  L. K.
Decs (174. 1.) ezentúl ©S3 L.
Drávacsehi kk. (183. 1.) ezentúl u. p. Ko- 

vácshida.
Egyházmegye Cl Vác (190. 1.) helyesen

Egyházmege. (P. R. T. 1934. évi 35. számában 
közölt adat helyesbítése).

Elvirapuszta Cl Érd (191. 1.) ezentúl u. p. 
Tárnok, u. t. Érd.

Fekete (Feketetanyarész) Cl Pálmonostora 
(203. 1.) ezentúl u. t. Pálmonostora.

Gödsziget Cl Szigetmonostor (231. 1.) ezen
túl u. p. Szigetmonostor u. t. Szentendre.

Hofmeisterpuszta Cl Decs (258. 1.) ezentúl 
u. t. Sárpilis Óberek.

Kisrét Cl Pálmonostora (314. 1.) ezentúl u.
t. Pálmonostora.

Lehegő (Pétermonostora része) Cl Pálmo
nostora (346. 1.) ezentúl u. t. Pálmonostora.

üregszöllő Cl Pálmonostora (421. 1.) ezen
túl u. t. Pálmonostora.

Pallavicinimajor C> Pálmonostora (421. 1.) 
ezentúl u. t. Pálmonostora.

Pálmonostora (426. 1.) ezentúl ©£d L.
Pétermonostora Cl Pálmonostora (437. 1.) 

ezentúl u. t. Pálmonostora.
Pusztasarok O Pálmonostora (449. 1.) ezen

túl u. t. Pálmonostora.
Rémárus O Pálmonostora (459. 1.) ezentúl

u. t. Pálmonostora.
Rullpuszta Cl Decs (465. 1.) ezentúl u. t. 

Sárpilis Óberek.
Tópart Cl Pálmonostora (539. 1.) ezentúl u. 

t. Pálmonostora.
Tüsökpart (Pétermonostora része) Cl Pál

monostora (546. I.) ezentúl u. t. Pálmonostora.
Zádor (Pétermonostora része) Cl Pálmonos

tora (579. 1.) ezentúl u. t. Pálmonostora.
Budapest, 1934. évi szeptember hó 19-én.

Elveszett igazolvány.
129.681/4.

Neubrand Ambrus II. o. csoportevezető a 
budapesti táviró és távbeszélő igazgatóság által 
kiállított 264/1934. számú — a budapesti m. kir. 
állami távbeszélő hálózat vonalain végzendő 
munkálatokra jogosító — arcképes igazolványát 
elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 24-én.

Személyzetiek.
129.723/3.

Felmentetett: Ekharth Józsa alapi postames
ternő.

Meghaltak: Benke Sándorné szihalomi, Bi
liary Barna tiszaderzsi, Ebneth József viszneki, 
Kliegl Emma miskolci (4. sz.), özv. Nyull Zsig- 
mondné csehimindszenti és Papp Ferenc jászla- 
dányi poestamesterek.

Lemondtak: Bach Mária sásdi, Bató An- 
talné gyüdi, Ehrenfreund Katalin vókányi, Kul
iig Betti taranyi. Molnár Ilona somogyszent- 
páli, Pámer Irén osli és Szabó Aranka kocsolai 
postamesternők.

Névváltozás: Akán Schmierer Félixné he
lyett Szittya Félixné; Bezcdeken Schutzbach 
Teréz helyett Szilárd Teréz; Belcsapusztán 
Wolf Ferenc h. Némedi Ferenc; Csanyteleken 
Csépa Emilia h. Tóth Józsefné; Dégen Riesz 
Jánosné h. Csatádi Jánosné; Endrődön Kurtz 
Márton h. Kaposi Márton; Erdőbényén Kará
csony Emilia h. Berencsi Béláné; Gagyvendé- 
gin Neubauer Ferencné h. Bárdfalvy Ferencné; 
Gyomorén Hajzer Jánosné h. Harmat Jánosné; 
Hódmezővásárhely 3.-nál Asztalos Sándor h. 
Vitéz Asztalos Sándor; Kadarkuton Novák Pi
roska h. Zahoránszky Pálné; Kompokon Makai 
Anna h. Rácz József Flóriánná; Kőrösszakálon 
Barbócz Teréz h. Kollányi Sándorné; Matocsán 
Gáspár Sarolta h. Kovács Istvánná; Nakon Le- 
kics Antal h. Lombori Antal; Piszkén Tarlós 
Margit h. Könczöl Pálné; Tiszaeszláron Krics- 
falussy Jánosné h. özv. Kricsfalussy Jánosné; 
Tiszaladányon György Mihályné h. özv. György 
Mihálvné.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 24-én.
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Pályázati hirdetmény.
128.741/3.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos egyesületébe nyugdíj jogos tagként való 
belépésnek a kötelezettsége mellett:

*5) Évi járandóság S z á l l í t ,

st
ai

ga
zg

at
ós

á
xr

ül
et

A posta-
ü

fenntartási költség *35'04 C >>G f-4

>
»'S

neve
és osztálya

Je
lle

ge

>>■CjO<Ds
4-1'C4

egyéb 
foglalko

zás nélkül

más fog
lalkozás 
m ellett

S 3N '03
C /5

~C 'OS
-MOX)'C3<ü

C*.
'0j>

cn 
O > 'Cö

milyen
járattal

na
po

nt
a

há
ny

sz
o s-gS

jíj3 S2  (A
5? *° ’> 
• o t

J e g y z e t

o
C L ! > P f P f P P Si Km

>>
G'OS

cn Oo
d
'd

'G 'S

so
1-4

- Q

Q E
cs

éd
 I

II
.

pt
b.

H
ev

es
]

20
22

1 18
51

1
TFrr1̂

*Orb
CM H

or
t 

p.
 i

8.
21

'OHO
co(L»>>
o h

K
ét

sz
er

1

oJŐN'0)

«

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. és 1928. évi 24. számában tétettek

közzé.
A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel

szerelt kérvényüket a pécsi m. kir. postaigaz
gatósághoz 1934.évi októberhó 12-ignyujtsák be. 

Budapest, 1934. évi szeptember hó 19-én.

Kimutatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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Vajda Ferencné 
sz. Pászti Gizella kiadó Örvény

1912! Esztár Több mint félév óta 
nem vállalt alkalmazást.
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sz. Kovács Terézia 1911. nem vállalt alkalmazást.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyom ása. — Felelős m űvezető : Duchon J.
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RENDELETIEK TÁR A
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1034. OKTÓBER 5. 43. szám.

T i  U T A L Ó M

Címadományozás.
Változás a Lengyelországból Magyarországba szóló 

levélpostai küldemények dijában.
Változás a Légipostái Menetrendben.
Változások a Táviró-Díjszabás-ban.
Külföldi rádióállomások által terjesztett propaganda 

előadások hallgatásának eltiltása.
Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

Postahivatal nevének megváltoztatása.
A  magyar mozgóposták, jegyzékelő menetek és pos- 

taszállításra felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke. 
Helyesbítések a Helységnévtárban.
Személyzetiek.
Közlemény a balatonfüredi szobák igénybevételéről 

a téli hónapokban.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Címadományozás.
130.141/1.

A magyar királyi kereskedelemügyi minisz
ter előterjesztésére nyugalomba helyezésük al
kalmából négy évtizedes közhasznú és buzgó 
szolgálataik elismeréséül Pettenkoffer József 
nyugalmazott pcstaigazgatónak a postafőigazga
tói és Hrusztek Jenő nyugalmazott postafőfel
ügyelőnek a postahivatali igazgatói címet ado
mányozom.

Kelt Gödöllőn, 1934. évi szeptember hó 21. 
napján.

Horthy s. k.
dr. Fabinyi Tihamér s. k.

Változás a Lengyelországból Magyarországba 
szóló levélpostai küldemények díjában.

130.568/4.
F. év október 1-től a Lengyelországból Ma

gyarországba szóló levélpostai küldemények díja 
a következő:

Levél 20 g-ig .............................. 45 grosz.
Levél további 20 g-ként ............. 25 „
Levelezőlap ................................. 25 „
Uzletipapír, nyomtatvány és áru

minta 50 g-ként (változatlan) ............. 10
Uzletipapír legkisebb díja .......... 60
Áruminta legkisebb díja ............. 20 „

Vakok számára készült írások 
5 kg-ig (változatlan) .............................  5 grosz.

Ajánlási díj ................................  45 „
Tértivevény díja .........................  55 „
Expressz-díj (változatlan) ........  100 „

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 1932. 
évi 12. számában közölt 70.257/4. sz. rendelethez 
kiadott kimutatásban. A kimutatás 7. hasábjá
ban 1.3 helyett írják 1.4.

Fizzel kapcsolatban a kimutatás 1. oldalán 
a * * *) jegyzet szövegében Cseh-szlovákország 
után írják be: „Lengyelország, ahonnan 60 
grosz“; továbbá a 3. old. 45. Lengyelország 12. 
hasábban az ajánlási díj mellé tegyenek 21a) jelet 
és jegyzetként írják a lap aljára a következő
ket: „21a) Lengyelországból a tértivevény díja 55 
grosz.“

Budapest, 1934. évi október hó 3-án.

Változás a Légipostái Menetrendben.

130.928/4.
A Magyar Légiforgalmi rt. Budapest—Bécs 

légijárata (indult 7.00, érkezett 8.30), ezentúl 
nem közlekedik. Bécsből a reggeli órákban in
duló légijáratokkal továbbítandó légipostái kül
deményeket ennek következtében a posta a Bu
dapest—Bécs gyorsvonattal továbbítja Becsbe. 
(Ind. 23.40).
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Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Légipostái 
Menetrend 5., 7—9., 11., 14—19. és 20. sz. légijá
ratainál.

Budapest, 1934. évi október hó 3-án.

Változások a Táviró-Díjszabás-ban.
129.463/5.

A hivatalok a Táviró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

A 10. oldalon.
Az oldal alján lévő °) jegyzet szövegéből 

„ =  Poste =  vagy“ szavakat töröljék.
A 14. oldalon.
Libériánál a „Többi hivatal“ 3.95 szódíját 

4.54-re helyesbítsék.
Madeirához a rendeltetési ország hasábba 

5) jegyzet jelölést írjanak, az oldal aljára pedig 
a következő új jegyzetet: ,,5) Porto Santo-ba 
szóló távirat szódíja via Italcable 1.79.“

A 15. oldalon.
Az oldal alján lévő 6) jegyzet szövegét a 

következőképen módosítsák: ,,6) Tanger-be via 
Italcable, via Eastern és via Suisse-France. . . “

A 27. oldalon.
A rendeltetési ország hasábban Swan Is

lands összes adataival együtt törlendő.
A 32. oldalon.
Az előző oldalon lévő Guyana (angol)-hoz 

tartozó 2., 3. és 4. alcímet összes adataikkal 
együtt töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 
fedőlapot. Az oldal alján a következő új jegy
zetet írják: ,/)  A'kyma, Rockstone, Wismari-ba 
szóló táviratokat Mackensie City; Apoteri-be 
szólókat Kurupukari; Enachu és Kurupung-ba 
szólókat Kamakusa; Móravhanna-ba szóló táv
iratokat Mabaruma kézbesíti.“

A 35. oldalon.
Perzsia: x) Charbar, Henjam, Jask alcím 1.90 

díjtételénél az alkalmazható útirány hasábban 
lévő VI útirányt töröljék és írják ugyanennek az 
alcímnek 2.01 díjtételéhez.

A 38. oldalon. (3. sz. fedőlap a P. R. T. 
1934. évi 27. sz.-hoz).

Hawai-szigeteknél helyesbítsék a 4.56 díj
tételt 4.61-re, a 3.72 díjtételt pedig 3.73-ra.

A 40. oldalon. (5. sz. fedőlap a P. R. T. 
1934. évi 27. sz.-hoz).

Fülöp-szigeteknél a meg nem engedett kü
lönleges táviratok hasábjában MP-t töröljék.

A 41. oldalon.
Szamoa-szigeteknél a 3) Salailua szódíja a

IV, V, VII, VIII, IX útirányokon 6.08 helyett
6.22.

A csehszlovák igazgatás közli, hogy min
den olyan Csehszlovákiába szóló táviratot, 
amelynek rendeltetési helye nem a Nomenclatu- 
re-ben közzétett nevével van feltüntetve, kéz- 
besíthetetlenként kezel. Figyelmeztetem tehát a 
hivatalokat, hogy a táviratok feladásánál a 
Táviró Üzletszabályzat 16. §. 10. pontjának 
a rendeltetési hely feltüntetésére vonatkozó 
rendelkezését szigorúan tartsák be és adott al
kalmakkor a feladók figyelmét erre hívják fel.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 25-én.

Külföldi rádióállomások által terjesztett propa
ganda előadások hallgatásának eltiltása.

126.75115.
A  távirda, a távbeszélő és egyéb villamos 

berendezésekről szóló 1888 : XXXI. te. 15. §-á- 
ban, valamint az 1884 : XVII. te.-be iktatott ipar- 
törvény módosításáról szóló 1922 : XII. te. 58. 
§-ában, végül az 1924/1925. évi állami költségve
tésről szóló 1925 : IX. te. 24. §-ában kapott fel
hatalmazás alapján a következőket rendelem:

1 . §.

A 9.557/1927. K. M. sz. rendelet 13. §-ának 
második bekezdése helyébe a következő rendel
kezések lépnek:

Közhasználatú rádióhírmondó állomás által 
terjesztett „mindenkinek“ szóló közlést (zenét, 
éneket, felolvasást és más szórakoztató és okta
tóanyagot), „mindenkinek“ jelzésű híreket, to
vábbá kísérleti adóállomás (14. §.) által adott és 
nem személyes levelezés jellegű jeleket (jelzé
seket) — az alábbi kivétellel — bárki felvehet, 
aki rádió vevőberendezés létesítésére engedélyt 
kapott.

Nem szabad azonban felvenni oly közlést, 
amely az állam és a társadalom törvényes rend
jének felforgatására irányuló propaganda elő
adást tartalmaz.

A — bár jogszerűen — felvett közléseket en
gedély nélkül iparszerűen felhasználni vagy ter
jeszteni tilos.

2. § .

A 9.557/1927. K. M. sz. rendelet 68. §-a új 
12. pontként a következő rendelkezéssel egészít- 
tetik ki:
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2. Akyma, Mabaruma, M ac
kenzie City, Morawhan- 
na, Rockstone, Wismar1) I, 11. 5.24 - . - 2.41

3. Apoteri, Enachu, Kama- 
kusa, Kurupung, Kurupu- 
kari, Potaro1) ................... 1, 11. 5.52 — — 2.41

4. Többi h iv a ta l ................... I, 11. 5.01 1.67 — 2.30
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12. Amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást kö
vet el és két hónapig terjedhető elzárással bün
tetendő, aki szándékosan és rendszeresen olyan 
közleményt vesz fel, vagy szándékosan olyan 
közlemény hallgatását teszi másnak lehetővé, 
amelyről a körülményekből kivehetően valószí
nűnek kell tartania, hogy az állam és a társa
dalom törvényes rendjének felforgatására irá
nyuló propaganda előadást fog magában fog
lalni.

3. §.
Ez a rendelet a Budapesti Közlönyben köz

zétételétől számított kilencedik napon lép ha
tályba.

A hatálybalépés előtt elkövetett cselekmé
nyek tekintetében az 1878 : V. te. 2. §-ának ren
delkezései irányadók.

A postahivatalok a fenti rendeletemet az 
1927. évi P. R. T. 20. számában közzétett 9.557/ 
1927. K. M. sz. r. 13. és 68. §-ainál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 25-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
130.099/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi szeptember hó 24-én kelt B. 
I. 11.350/1934.—4. sz. végzésével a Budapesten 
a Schlesinger Tibor nyomdájában előállított „El
lenzéki textilmunkás“ című sajtótermék 1934. évi 
szeptember hó 22. napján kiadott II. évfolyam
5. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 25-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.

129.922/2.
A „Die neue Tribüne“ című külföldi sajtó

terméktől a postai szállítás jogát megvontam.
A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki

tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.
Budapest, 1934. évi szeptember hó 26-án.

II.
129.923/2.

A Prágában megjelenő „Der Kampf“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 26-án.

III.
129.924/2.

A „Bevezetés a marxista kögazdaságtanba“ 
című magyar nyelvű külföldi sajtóterméktől a 
postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 26-án.

IV.
129.925/2.

A „Polgárháború Ausztriában“ című magyar 
nyelvű külföldi sajtóterméktől a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 26-án.

V .

129.926/2.
1. Vera Broido: „Russische Kindheit“, 2. 

Ferdinand Lassale: „Tagebuch des Leipziger
Handelsschülers“, 3. Karl Marx: „Lia Vivokaj lia 
Verko“ esperantó nyelven megjelent életrajz,
4. Legokajero: „Por Komenkantoj“ című espe
rantó olvasókönyv, 5. E. Izgur: „Je la nomo del 
vivo“, 6. Maksim Gorkij: „Kiel mi lernis“ című, 
valamint 7. a „Kamarado“ című japán esperantó 
nyelvű sajtótermékektől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 26-án.

Postahivatal nevének megváltoztatása.
129.805/3.

Rácmecske község nevének Erdősmecske 
névre történt megváltoztatásával kapcsolatban
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az ottani postahivatal nevét is „Erdősmecske“ 
névre változtattam meg.

Ehhez képest a postahivatalok és ügynöksé
gek Névsorá-ban a 34. oldalon Erdőkürt ü. után 
felveendő: ,,5522, 890, Erdősmecske, Baranya, 
Pécs, Pécs C U T  Bátaszék“, 82. oldalon Rác- 
mecske összes adataival pedig törlendő. A 120. 
oldalon a 890. és a 143. oldalon az 5522 számnál 
Rácmecske helyett „Erdősmecske“ Írandó.

A Helységnévtár 194. oldalán Erdőslak után 
Rácmecske összes adataival beirandó „Erdős
mecske“, a 454. oldalon Rácmecske összes ada
taival törlendő és helyette beirandó „L. Erdős
mecske“, az 558. oldalon pedig Vadászcsárdánál 
a )-( jel után Rácmecske helyett Erdősmecske 
írandó.

Az irányítási füzet 44. oldalán Erdőhorváti 
után beirandó: „Erdősmecske III. Baranya, P. V. 
Pécs—Bátaszék. 162. L. Bp. 72/6434 v.“, a 132. ol
dalon pedig Rácmecske összes adataival tör
lendő.

Budapest, 1934. évi október hó 1-én.

A magyar mozgóposták, jegyzékelő menetek és 
postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok jegy

zéke.
130.617/3.

Magyarország területén f. évi október hó 7- 
től közlekedő mozgópostákat, jegyzékelő mene
teket és postaszállításra felhasznált gépkocsijá
ratokat a mellékelt jegyzékben közlöm.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 29-én.

Helyesbítések a Helységnévtárban.
129.320/3.

Alsógödnél (93. 1.) a )-( jel után beirandó 
„Göd és Gödújtelep.“

Göd (230. 1.) ezentúl O  Alsógöd. ■
Gödújtelep (230. 1.) ezentúl G» Alsógöd.
Hodász községnél (258. 1.) Homoróczytanya 

helyett „Komoróczytanya“ írandó.
Kisfurtimajor lakott hely helyes neve ..Ki- 

furtimajor“ (306. 1.)
Szöd községnél (514. 1.) a )-( jel után Göd 

és Gödújtelep törlendő.
Budapest, 1934. évi október hó 1-én.

Személyzetiek.

129.803/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. évi 
augusztus havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Bardócz Zsigmond segédel
lenőr 227 Székesfehérvárról Kecskemétre, Nagy 
Károly segédtiszt 314 Székesfehérvárról Buda
pestre, Ujlaky Julia segédellenőrnő 391 Debre
cenből Jászberénybe, Tóth Sándor makói I. o. 
altiszt 1635 Makóról Kiskunhalasra, Tóta József 
II. o. altiszt 2275 Deberecenből Budapestre, Bog
nár Vencel II. o. altiszt 2421 Budapestről Keszt
helyre, Kocsis István II. o. altiszt 2473 Hódme
zővásárhelyről Makóra, Berecz János II. o. al
tiszt 2703 Keszthelyről Budapestre, Nyigrényi 
Antal II. o. altiszt 2736 Budapestről Szekszárdra, 
Avar János II. o. altiszt 3067 Szombathelyről 
Tapolcára, Nagyházi Sándor II. o. altiszt 3101 
Budapestről Debrecenbe, Szendi János II. o. al
tiszt 3165 Budapestről Miskolcra, vitéz Nagy 
István II. o. altiszt 3209 Orosházáról Békéscsa
bára, Gergely József I. o. vonalfelvigyázó 181 
Mezőkövesdről Hatvanba, Torjánczi Károly II.
o. vonalfelvigyázó 74 Veszprémvarsányból Sop
ronba.

Nyugdíjaztattak: Mikola Géza dr. igazgató 
39, vitéz Boross Jenő számvevőségi tanácsos 32, 
Ambrus Henrik 7 és Eigel Károly 185 főfelügye
lők, Pogány Béla felügyelő 320, Bállá Mária el
lenőrnő 32, Horváth Janka segédellenőrnő 245, 
Kratky Amália 40 és Jankó Gizella 610 segéd
tisztnők, Márton János műszaki ellenőr 59, 
Schreck József I. o. szakaltiszt 1, Gergely Lajos 
II. o. szakaltiszt 243, Bordács András 60, Szi
lágyi István kápolnásnyéki 125, Werni József 
138, Demény János 152, Páli Sándor 169, Tóth 
M. Lajos 182, Selmeczi Péter 467, Ács János 
kálózi 877 és Nagy István pázmándfalui 1322 I. 
o. altisztek, Németh Kálmán nagykörűi 111, 
Várdai Rezső 520 és Gáti Péter 2687 II. o. al
tisztek, Hantal Gyula I. o. vonalmester 4, Simon 
Jenő II. o. szerelő 56.

Meghaltak: Kamarás Miklós titkár 52, Biz- 
zer István felügyelő 32, Birner Árpád műszaki
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ellenőr 2, Somlai Béláné kezelőnő 116, Rácz 
András I. o. altiszt 385, Nagy János debreceni 
II. o. vonalfelvigyázó 135.

Elbocsáttatott: Krnács János IL o. altiszt 
2326.

Átvétettek a magyar államvasutak létszá
mába: Kalmár Sándor II. o. garagemester 60, 
Fekete Flórián gépkocsivezető 11, Németh Já
nos kisbéri II. o. szakmester 71, Mészár József 
73, Magyar Pál 76, Nagyobb Sándor 81, Arnold- 
József 91, Benedek János 92, Marton István 99, 
Tamasi Péter 105, Nagy Mátyás 135, Klein An
tal 137 és Fehérvári András 141 gépkocsiveze
tők, Jakab Lázár 69, Balog János II. 70, Pataki 
János farkasfalvi 97, Németh Károly szatmár- 
hegyi 98, Deák Sándor 112, Tamási Mihály 149, 
Kota Péter 151, Bencsó Keresztély Sándor 155, 
László János 177, Oravecz István 184, Surán 
János 193, Rathgeber István 194, Sáfrány Fe
renc 195 és Imre Antal 201 kocsikezelők, Nagy 
lózsef V. 210 és Németh József enyingi 211 II. 
o. csoportvezetők, Fercseg József 219, Abonyi 
Ferenc 222, Szigetvári András 224, Györki Imre 
225, Bocskor József 229, Molnár Balázs 237, 
Börzsei István 244, Göbbel Béla 247, Nagy Pál 
gombai 249, Molnár László rákoscsabai 307, 
Horváth József III. 309, Józsa Béla 310 és Hru- 
bos Gyula 312 kocsikezelők.

Névváltoztatások: Ágh (Altenbach) Róbert 
számvevőségi tanácsosi címmel és jelleggel el
látott számvizsgáló 3, Somosy (Spalek) Lajos fő
tiszt 346, Hargitai (Havriló) József 34 és Vető 
(Wachshofer) Sándor 87 gyakornokok, Tarcsay 
(Wehofer) József főellenőr 3, Székelyhídi (Papp) 
Karácson 410 és Tihanyi (Szegvári) József 426 
segédtisztek, Dallos (Docskál) Alajos műszaki 
ellenőr 39, Héjjas (Hungler) József 57 és Bako
nyi (Bakits) József 110 műszaki segédellenőrök, 
Jáki (Jéhn) József műszaki segédtiszt 30, Sze- 
rényi (Szeivolt) Mária kezelőnő 483, Újházi 
(Ulcz) Imre II. o. szakaltiszt 76, Erdész (Schmal) 
Ferenc 26, Szederkényi (Schmidt) István 67, 
Garóci (Gráczer) György 798, Tasnádi (Tomo- 
lák) Ferenc 901, Gyarmati (Gyurcsik) Lajos

989, Szénási (Sturcz) Lajos 1035 és Vágvölgyi 
(Verderber) András 1556 I. o. altisztek, Dézsi 
(Madán) László 308, Lehelvári (Lupkovics) 
Miklós 844, Várszegi (Winecker) Henrik 2477, 
Keszthelyi (Kocsó) József 2509, Beszterczei 
(Beszterczán) György 2514, Lugosi (Liszik) Pál 
2530, Kaposvári (Kecsmár) Mihály 2945, Mics- 
kei (Micsek Sándor 3018, Várnai (Wilhelm) 
Sándor 3132, Hunyadvári (Heincz) Árpád 3176 
és Rajkai (Roll) Ágoston 3207 II. o. altisztek, 
Gáti (Grommer) József 161 és Bánfalvi (Brutyó) 
Ferenc 265 I. o. vonalfelvigyázók, Sziklai (Szind- 
huber) József 57 kazánfűtő.

Egyéb változás: Hraskó Gizella kezelőnő 55 
helyett S. Székely Zoltánná, Fábián Valéria ke
zelőnő 460 helyett Tóth Imre Péterné, Márton 
Erzsébet kezelőnő 473 helyett Szabó Tiborné 
Írandó.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 26-án.

Közlemény
a balatonfüredi szobák igénybevételéről a téli 

hónapokban.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványa 
a Balatoni Szövetség balatonfüredi üdülőházában 
lévő nyolc örökszobának igénybevételére nézve 
az alábbiakat hozza a személyzet tudomására:

A Szövetkezet igazgatósága a balatonfüredi 
üdüiőházat egész éven át nyitva tartja s közli, 
hogy az érvényben levő ellátási és fűtési díja
kat f. évi október hó 1-től leszállítja. Az új árak, 
amelyek egyelőre 1934. évi október hó 1-től 1935. 
évi március hó végéig lesznek érvényben, a kö
vetkezők.

A napi teljes ellátásért (reggeli, ebéd, va
csora, továbbá üzembentartás és kiszolgálás) fi
zetendő átalányösszeg, legalább négy napi tar
tózkodás esetén az első személy után napi 4.80 
P., az ugyanabban a szobában lakó második sze
mély után napi 4.50 P., az ugyanabban a szobá
ban lakó harmadik személy után 4.20 P. Ugyan
abban a szobában, mint második vagy harmadik 
személy, egy 10 éven aluli gyermek teljes ellá
tási átalánya napi 3 P. Négy napnál rövidebb 
tartózkodás esetén az ellátási átalány naponként 
és személyenként 20 fillérrel több.
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A fűtés a központi fűtésre berendezett szo
báknál egyágyas szoba után napi 40 fillér, két
ágyas szoba után napi 60 fillér, a kályhafűtéses 
szobáknál pedig a tényleg felhasznált tüzelő
anyag ára.

A közölteken felül felhívom a személyzet fi

gyelmét még arra, hogy a balatonfüredi gyógy
fürdő a téli idény alatt is üzemben van.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 29-én.

A jóléti alapítvány kezelési bizottsága.

K im u ta tá s
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

•a
'3•o

A létszám ból törölt egyén

Po
st

ai
ga

zg
a

ke
rü

le
t

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

4-»

0>a* Czégényi Róza kiadó Vál 1895' Vál Vali postamesterré 
nevezték ki.

CQ

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Hornyik Gabriella Ibrány 2 azonnal

Pálma Gyula Bánhida, Vasút-u. 78. 7 azonnal Helyettesítést is vállal.

Hárfái (Háklár) József Vasszentmihály 3 azonnal Helyettesítést is vállal.

Paál János Szilasbalhás 9 azonnal

Gaál Erzsébet Gödöllő-alvég — 1934. XI. 1.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4 .  ügyosztály, Budapest 1 1 4 .  

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4 .

Fővárosi Nyomda Rt. nyom ása. — Felelős m űvezető : D uchon J.
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felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.

Érvényes 1934. évi október hó 7-től.
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2 t Budapest ny. pu.—
Szob

(3)
1 2 2

Szob—
Budapest ny. pu.—

131 a) 
133 b)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp a )  k ö z n a p

b )  V .  Ü . é s  
m á r c  15-én .

3 t Budapest ny. pu.— 
Szeged

( 8 . 13)
720 Szeged—

Budapest ny. pu.

719 . 
749 a)
7 1 9  M  

729 b)
•» Bp

a )  V .
b )  e g y é b  
n a p o k o n

4 t Budapest ny. pu.—  
Szeged

(3, 13)

732
712

Szeged—
Budapest ny. pu.

711
ff Bp 1

5 t Budapest k. pu.—  
Decebal

( 1 1 .  1 2 )

620
C.F.R.272

Békéscsaba—  
Budapest k. pu.

619
Budapest 

keleti pu. 
mpfőn.

Bp
/

6

7

8

t Budapest k. pu.—  
Békéscsaba

( 1 1 .  1 2 )

612 Decebal—  
Budapest k. pu.

C.F.R.273
611 ti Bp

t Budapest déli p u .

— Nagykanizsa
(19)

1 2 2 0 Nagykanizsa—  
Budapest déli pu. 1219 »» Bp

t Budapest déli pu.
— Nagykanizsa

(19)

1 2 1 2 Nagykanizsa—  

Budapest déli pu. 1211 ff Bp

12 a Nyíregyháza—

Szerencs
(9)

1720 Szerencs— Nyíregyháza 1719 a) 
1711 b) Nyíregyháza 1 . D

a )  k ö z n a p
b) V .  Ü. és  
m á r c .  15-ón.

1 3 t Budapest k. pu.—  

Bruckneudorf
( 1 )

10/830 
B. B. ö .
538|5528

Bruckneudorf—  

Budapest k. pu.
B.B.Ü.527

9
Budapest 

keleti pu. 
mpfőn.

Bp

1 4 t Budapest k. pu. —  

Hegyeshalom
0 )

22/12 Hegyeshalom —  

Budapest k.pu.
1 1 / 2 1  a )

11 b) ff Bp
a)  k ö z n a p
b )  V .  Ü.  é s  
m á r c .  15-ón .
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Mely vonalon
Mely
számú

vonatban
Mely vonalon

Mely
számú

vonatban

ÜX)
£ -2 ! r— OS

u

tUD'C305'O
cdOX)
N Jegyzet

ej
a'C<3
NCO

<U
s<D

£
k ö z 1 e k e d i k

05'CJ
O O £
N  N £

; ;> ^  G

o3 ■*-> 'ODJJ
'3 3■*-> »H05 <D

17 t
Budapest ny. pu.— 

Subotica
(14)

910 Subotica—
Budapest ny. pu. 909

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

18 t
Budapest k. pu.—  

Kclebia
(14)

912a
y34

Kelebia—- 
Budapest k. pu. 911

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

1

19 t
Budapest ny. pu.— 

Nyíregyháza
(8 , 9)

1720 I Nyíregyháza— 
Budapest ny. pu. 1719

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

20 t
Budapest ny. pu.— 

Nyíregyháza
(8 , 9)

1702 Nyíregyháza— 
Budapest ny. pu. 1701 - Bp

22 t
Budapest k. pu.—  

Somoskőújfalu
(4, 5)

312 Somoskőújfalu— 
Budapest k. pu. 311

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

1

23 a
Szombathely—

Sopron
(2 0 )

1434 Sopron—- 
Szombathely 1431 Szombat

hely 2 . s

24 a
Nagykanizsa— '

Sopron
(2 0 )

1412 Sopron— 
Nagykanizsa 1413 Nagyka

nizsa 2 . p

25
+

a
Pécs—

Barcs
(2 0 a)

2413 — — Pécs 2. p

26 a
Nagykanizsa—

Pécs
(2 0 a)

2420 Pécs—
Nagykanizsa 2421 Nagyka

nizsa 2 . p

27 a
Szeged—

Békéscsaba
(114)

1618 Békéscsaba
Szeged 1617 Szeged 2. Sz

29 t
Nagykanizsa— 

Üjdombóvár (7)
(16, 2 0a)

2448 Üjdombóvár— 1020 Nagyka
nizsa 2 . p

*) H. és mun
ka szünetes 
ünnepnap 
utáni napon 
nem közle
kedik.

1019 Nagykanizsa*) 2447

31 t
Budapest k. pu.—

Pécs
(15, 16, 17)

1020 Pécs— 1919 Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp1920 Budapest k. pu. 1019

1 ■
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32 t Budapest k. pu.— 
Pécs

(15, 16, 17)

1022
1012
1912

Pécs
Budapest k. pu.

1913
1011
1811

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
B p

Bp33 t Budapest k. pu.— 
Sátoraljaújhely

(4, 6 )
420

Sátoraljaújhely— 
Budapest k. pu. 419 »

34 t Budapest k. pu.— 
Sátoraljaújhely

(4, 6 )

402
432

Sátoraljaújhely— 
Budapest k. pu.

411
431
321

II B p

38 a Budapest k. pu.— 
Miskolc (4, 6) 412 Miskolc—

Budapest k pu. *) 401 »» B p
*) V .  U . ós 
m á r c .  15-«n 
n e m  k ö z l e 
k e d i k

42 a Miskolc—Ózd
(75, 76)

9512 Ózd—Miskolc
9511 a) 
9521 b) Miskolc 2. D a )  K ö z n a p

b )  V .  Ü .  é s  
m á r c .  1 5 -é n

43

*
a

1

Ujdombóvár—Baja
(44)

2120 — — Ujdombóvár
pu. P

44 a
Gyékényes
Ujdombóvár

(lé )
1015 Ujdombóvár— 

Gyékényes 1012 Nagykanizsa 2 P

48 a
Budapest k. pu.—

Tapolca
(15, 18)

1112 Tapolca— 
Budapest k. pu. 1111

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

Miskolc—Mezőcsát
(77)

9427 Mezőcsát—Miskolc
9428a)
9424b) Miskolc 2 D

a) K ö z n a p
b )  V .  U .  é s  
m á r c .  15 é n50 a

51 a Győr—Budapest k. pu.
(U

19 — —
Budapest 
keleti pu.

mpfőn.
Bp

C s a k  j ö v e t  
k ö z l e k e d i k .  

H . é s  U .  U tá n *  
n i  n a p o n  n e m  
k ö z l e k e d i k .

53 t Budapest k. pu.—
Szentgotthárd

( 1. 2;

1320 Szentgotthárd— 
Budapest k. pu. 1319 ♦» B p

5* a Győr—Szombathely
(2)

1312 Szombathely— 
Győr 1311 Győr 2. S ■



4

s
'SCO

s<u
£

Mely vonalon
Mely
számú

vonatban
Mely vonalon

M ely
számú

vonatban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg



bí
zo

tt
 

hi
va

ta
l 

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

56 a Nyíregyháza—
Zajta

(91, 92)

6120
6662

Zajta—
Nyíregyháza

66 6 5  a) 
6121 
6665 b 
6123

Nyíregyháza 1 D

a )  K ö z n á p  c s  
n e m  m u n k a -  

s z ü n e t e s  U. 
é s  m á r c .  15-én  
b )  V .  é s  m u n -  

k a s z ü n e t e s  U.

57
*

a Győr—
Sopron

(124)
14 — — Győr 2 S

58 a Győr—
Sopron

(124)
12

Sopron— 
Győr 15 f* S

64 a Barcika—
Ormospuszta

(74)
9672 Ormospuszta— 

Barcika
9681a)
9ö67b) Miskolc 2 D

O
a )  K ö z n a p  

b )  N e m  m u n -  
k a s z ü n e t e s  U . 
é s  m á r c .  15 -én

66 a Kaposvár—
Fonyód

(49)
5332 Fonyód— 

Kaposvár 5525 Kaposvár 1 P

69 a Balassagyarmat—
Aszód

(6 6 )

4233 Aszód—
Balassagyarmat 4236

1

Balassagyarmat Bp

77 a Kisújszállás—
Kál Kápolna

(70)
50j7

Kál Kápolna— 
Kisújszállás 5032 Kisújszállás D

78 a Kál Kápolna—  
Kisterenye

(70)

8925
Kisterenye— 

Kál Kápolna 8924 a) 
8926 b)

Budapest 
keleti pu.
mpfőn.

B p

a)  V. és mnnka- 
s z ü n e t e s  Ü.

b) Eg y é b  n a p o 
ko n  j

80 a Komárom— 
Székesfehérvár

(31)

2817 Székesfehérvár— 
Komárom

2868 a) 
2814 b) Komárom 4 S

a )  K ö z n a p
b )  V .  U .  é s  
m á r c .  15 -én

81 a
Celldömölk— 
Székesfehérvár-

(24)

1817 — —
Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

Bp

C sak  jö v e t  k ö z 
le k e d ik

82 a
Celldömölk—■ 

Székesfehérvár
(24)

1811 — — Székesfe
hérvár 1 »»

83 a Zalaegerszeg— 
Celldömölk

(25)
7428 Celldömölk—

Zalaegerszeg 7427 Zalaegerszeg P

1
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86 a j Zalaegerszeg—
Rédics

(25)

•

7427 Rédics— 
Zalaegerszeg 7424 Zalaegerszeg P

92 a Kaposvár—
Siófok

(48)

5424 Siófok— 
Kaposvár

5427 a) 
5441 b)

Kaposvár 1. P

a )  H .  Ü . 
u t á n  é s  I I I .  
16 -án  n e m
b )  V .  Ü .  é s  
m á r e .  1 5 . é n

94 a

t

Székesfehérvár— 
Bicske

(22)
7025 Bicske— 

Székesfehérvár
7028 a) 
7024 b)

Székesfehérvár
1 Bp

a )  K ö z n a p  
b j  V .  U .  é s  
m á r c .  1 5 - é n

96

*

a Székesfehérvár— 
Sárbogárd

(23)

O

5123 — — *»
BP

100 a Szolnok—
Hatvan

(67)

2017 Hatvan— 
Szolnok 2014 Szolnok 2 D

102 a
Szolnok—

Szentes
(107)

7720 Szentes— 
Szolnok

7721 a.) 
7723 b.)

H D a) K ö z n a p ,
b )  V. Ü.
é s  m á r c . 1 5 - é n

103

j

a
Sárvár—

Répcevis
(38)

8023 Répcevis— 
Sárvár

8028 Szombathely 2 S

S106

108

a
Pápa—

Bánhida
(32)

7349
7337

Bánhida— 
Pápa

7332
7344 Pápa

a Budapest k. pu.— 
Dunaoata j

(98)

912a
4622

Dunapataj— 
Budapest k. pu.

4621
921

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

110 a Győr—Alsóörs 
Balatonfüred

(39, 18)

7120 Balatonfüred 
Alsóörs—Győr

7127s
7115|7113 Győr 2 S

S112 a Sárvár—
Zalabér

(38)
8067 Zalabér— 

Sárvár 8066 Szombathely 2

114 a Pápa—
Csorna

(33)
8174

Csorna— 
Pápa 8171 Pápa s
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115 
*

116

a Nyíregyháza—-Z áhony 
—Mátészalka

( 8 8 , 94)

2314
6523 — — Nyíregyháza 1 D

a Nyíregyháza—
Záhony

( 8 8 )
2320 Záhony— 

Nyíregyháza
2321 a.) 
2313 b.) »» D

a )  K ö z n a p ,
b) V. Ü.

\ 118 
)

a Debrecen—
Tiszalök

(83)
5620 Tiszalök— 

Debrecen
5621 a)
5633 b) Debrecen 2 D

| a )  K ö z n a p ,
1 b )  V .  Ü. é s  

i. á r c .  15 -én

l '

{ 120

í____
a Nyíregyháza— 

Vásárosnaménv
(89)

6220
Vásárosnaménv— 

Nyíregyháza
6221a)
6223b) Nyíregyháza 1 D

O
a )  K ö z n a p .
b )  n e m  m u n -  
k a s z ü n e t e s  U.  
é s  m á r c .  1 5 -é n

i
i 121 

*
a Pécs—

Villány
(17)

1912 — — Pécs 2 P

’ 122s a Pécs—
Mohács

( i 7, 144)

1920/4
Mohács— 

Pécs 7/1919 P

123 a Szeged—
—Kétegyháza

(119)
4

Kétegyháza— 
Szeged 7 Szeged 2

1
Sz

128 a Kaposvár—
Szigetvár

(50)

5630
Szigetvár— 

Kaposvár 5623 Kaposvár 1 p

130 a
Barcs — Kaposvár

(51)

5720/a
5727 Kaposvár —- Barcs

5724
5723/a Barcs 1. p

134 a
Nyíregyháza—

Dombrád
(13'\ 131/a)

114/212 Dombrád— 
Nyíregyháza 219/115 Nyíregyháza 1 D

j 135

j . + a
Sárbogárd—
Baja

(42, 44)
5212 — — Szekszárd P

| 136 a Sárbogárd—
Bátaszék

(42)
5230

Baja—
Sárbogárd

(42, 44)
5211 " P

00 a Nagykanizsa—
Szombathely

( 2 0 )
1424

Szombathely—- 
Nagykanizsa 1421 Nagykanizsa 2 P

140 a Mátészalka—
Csenger

(91)
6162

Csenger— 
Mátészalka 6165 Nyíregyháza 1 D

;

i
í •

)
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142 a Miskolc—
Hidasnémeti

(7)
1512 Hidasnémeti— 

Miskolc
1511 a) 
1515 b)

Miskolc 2 D
0

a )  K ö z n a p  
b )  N e m  m u n k a  

s z ü n e t e s  U. 
é s  m á r c .  15-én

143 a Üjdombóvár— 
Kiskunfélegyháza

(44, 103, 104)

2114 Kiskunfélegyháza— 
Üjdombóvár

7327 Üjdombóvár
pu. P

7326 2113

144 a Eger—
Putnok

172)
9232 Putnok— 

Eger 9225 Eger 1. D O

146 a Szombathely—
Kőszeg

(37)
8322 Kőszeg— 

Szombathely
8331 a) 
8325 b)

Szombathely 2 S
a )  K ö z n a p

b )  V .  Ü . é s  
m á r c i u s  15-én

148 a Budapest ny. pu.— 
Balassagyarmat

(3, 63)

122
3922

Balassagyarmat— 
Budapest ny. pu.

3921a)
221

3 9 3 3 b )
133

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
B p

a )  K ö z n a p  
b )  V .  Ü.  é s  
m á r c i u s  15-én

150 a Szerencs— 
Hidasnémeti

(78)
9922 Hidasnémeti— 

Szerencs
9921 a) 
9923 b)

Szerencs D
a )  K ö z n a p  

b )  V .  0 .  é s  
m á r c i u s  15-én

152 a
Budapest ny. pu.

Lajosmizse— 
Kecskemét

(96)

3722
Kecskemét— 

Lajosmizse— 
Budapest ny. pu.

3723 a) 
3731 b)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
B p

a )  N a p o n t a  La - 
j o s m i z s é i g ,  V .

U .  é s  m á r c .  
15 -én  B p e s t i g

b )  k ö z n a p  L a 
j o s m i z s e —B u 

d a p e s t  k ö z t .

154 a Barcs—
Siklós

(54)
6630 Siklós—  

Barcs 6623 Barcs 1 P

156 a Debrecen— 
Nagykereki

(85)
5770 Nagykereki—  

Debrecen 5775 Debrecen 2 D O

158

159

a
Szolnok—

Ojszász—  
Vámosgyörk

( 6 8 )

527
8727

Vámosgyörk—  
Üjszász—  
Szolnok

8724
2014

Szolnok 2 D

a Barcs—
Somogyszob 5925 Somogyszob—  

Barcs 5962 Barcs 1 P

161 a Baja—Kiskunhalas
(44, 100)

2116 Kiskunhalas— Baja 2117 Baja
\

S z

162 a Pécs—Bátaszék-
(43)

6432 Bátaszék— Pécs 6431 Pécs 2 p

163 a Békéscsaba—
Kötegyán—Gyoma

(114, 115, 116)
1632

Gyoma— Kötegyán— 
Békéscsaba ' 1631 Békéscsaba 2 Sz

V .  ü  é s  m á r . . . 
15 -én  n e m  

k ö z l e k e d i k .
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164 a í Békéscsaba—
Kötegyán— Gyom a

(114, 115, 116)
1630 Gyoma—Kötegyán— 

Békéscsaba 1633 Békéscsaba 2 Sz

165 a Miskolc— 
Tornanádaska

(73)

9822 a) 
9824 b)

Tornanádaska— 
Miskolc 9821 Miskolc 2. D

i a)  K ö z n a p  
1 b )  V .  Ü.

é s  m á r c .  15 -én

I 168 a Debrecen—
Füzesabony

(82)
5520 Füzesabony— 

Debrecen 5525 Debrecen 2 D

170 a Debrecen—
Nyírbátor

(141)
14 Nyírbátor— 

Debrecen 11 *» D

172 a
Nyíregyháza—

Balsa—Sátoralja
újhely

(130)

114
Sátoraljaújhely— 

Balsa— 
Nyíregyháza

115 Nyíregyháza 1 D

Sz174 a Orosháza—
Szentes

(105)

7447 Szentes— 
Orosháza

7524
7428

Orosháza
A  7524/7525 sz .  

v o n a t o k b a n  
Á r p á d h a l o m  
é r i n t é s é v e l .

176 a Szombathely—
Oroszvár

(34)

8427
7932

Oroszvár— 
Szombathely

7937
8426

Szombathely 2 s

178 a Esztergom—
Komárom

( 1, 2 1 /a)

3527 
3532/K

Komárom—■ 
Esztergom

3531K/ 
3528 a) 
3535K/ 
3524 b)

Esztergom B p
j a )  K ö z n a p  
1 b )  V .  U .  é s  
| m á r c i u s  15 -én

180 a Baja—

Hercegszántó
(46)

6824 Hercegszántó— 
Baja 6821 Baja Sz O

184 a Budapest Vágóhíd— 
Ráckeve

(150)

162
174

Ráckeve—
Budapest Vágóhíd 183

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
B p

| 185 a Kalocsa—
Kiskőrös ©

( y Q)

4721 Kiskőrös—  
Kalocsa

47 2 Kalocsa Sz

: 186 a Kalocsa— Kiskőrös
(90)

4729 Kiskőrös— Kalocsa 4722 Sz

p

B p

188 a Pécs—

Beremend
(53, 54, 55)

6712
6522

Beremend—  
Pécs

6525
6723

Pécs 2

190 a Rákospalota Újpest— 
Vác

(61)
4432 Vác— Rákospalota 

Újpest
4423 a) 
4425 b)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.

a)  K ö z n a p
b )  V .  U.
é s  m á r c .  15-én
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192 a Diósjenő
Romhány

(64)

4022 Romhány— 
Diósjenő 4021 a) 

4033 b)
Vác BP

0
a )  K ö z n a p
b) n e m  m u n k a -  

s z ü n e t e s  U. 
é s  m á r c .  15-én

194 a Kecskemét—
Tiszaug

( 102)
7262 Tiszaug— 

Kecskemét
7221 Kecskemét Sz

196 a Mezőtúr— Mezőhegyes 
( 110)

7832
7824

M ezőhegyes—Mezőtúr 7823
7831

Mezőtúr Sz.
M e n e t - j ö v e t  
K o n d o r o s t  is  
é r i n t i

197 a Keszthely—
Ukk

(26)
7511 Ukk— • „v 

Keszthely
7512 Keszthely p

200 a Kecskemét— 
Fülöpszállás

( 101)
7161 Fülöpszállás— 

Kecskemét
7124 Kecskemét Sz

203 a Debrecen—
N agyléta Vértes

(86 )

5824 Nagyléta Vértes— 
Debrecen

5823 Debrecen 2 D 0

206 a Debrecen— 
Nyirábrány

(87)

2424 Nyirábrány— 
Debrecen

2423 »* D O

208 a Üjdombóvár —
Komló

(17, 47)

T 1980 
6122

Komló—
Bakóca Godisa 6125 Üjdombóvár

pu. P

212 a Sátoraljaújhely— 
Zemplénagárd

(130, 131)

101
311

Zemplénagárd— 
Sátoraljaújhely

316
104

Sátoraljaújhely D

216 a Körmend—Dávidháza 
Kotormány

(30)

8624 Dávidháza Kotormány 
—Körmend 8621 Körmend S

218 a Budapest ny. pu.— 
Esztergom

(21)
3422 Esztergom— 

Budapest ny. pu.
3421 a) 
3425 b)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

a )  K ö z n á p
b )  V .  t ) .  é s  
m á r c .  15 -én

220 a
Debrecen—

Ohát Pusztakócs—  
Polgár

(82, 84)

5524
6033

Polgár—
Ohát Pusztakócs—  
Debrecen

6036
5521

Debrecen 2 D
V .  Ü .  é s  már. 
1 5 -é n  n e m  
k ö z l e k e d i k

222 a Baja—
Gara

(45)
6926

Gara—  
Baja 6921 Baja Sz o

224 a Keszthely—
Tűrje

(26, 27)

7630
7627

Tűrje—  
Keszthely

7624
5843

Keszthely P

226 a Üjdombóvár— 
Veszprém külső pu.

(40)
6034 Veszprém külső pu.—  

Üjdombóvár 6021 Üjdombóvár pu P
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228 a
Pécs—Sellye—

Siklós
(17, 53, 54, 56)

1913
6323
6624

Siklós—
Pécs

(53, 54)
6731a) Pécs 2. P

232 a
Karcag—

Tiszafüred
(81)

5264 Tiszafüred— 
Karcag 5223 Karcag D o

235 a
Balassagyarmat—- 

Ipolytarnóc
(6 6 )

4244 Ipolytarnóc— 
Balassagyarmat 4241 Balassagyarmat Bp

238 a
N yíregyháza-

Polgár
(84)

6022 Polgár— 
Nyíregyháza

6023
1733

Nyíregyháza 1. D

240 a
Mátészalka— 

Ágerdőmajor
(94)

6535 Ágerdőmajor— 
Mátészalka 6534 Nyíregyháza 1. D 0

241 a Paks—Pusztaszabolcs 
(59) 5021 Pusztaszabolcs—Paks 5022 Paks P

244 a
Keszthely—

Somogyszob
(26, 57)

5830 
58 í7

Somogyszob— 
Keszthely

5824
5843

Keszthely P

252 a
Szombathely—

Rum
(36)

8264
t

Rum— 
Szombathely 8263 Szombathely 2. S

. 260 a
Szolnok— 

Kiskunfélegyháza
(103)

7620 Kiskunfélegyháza— 
Szolnok 7621 Szolnok 2. D

264 a
Sopron—

Celldömölk
(124, 125)

231 Celldömölk— 
Sopron 232 Sopron 1. S

278 a
Püspökladány—

Szeghalom
(79)

5570 Szeghalom— 
Püspökladány 5323 Karcag D

292 a
Vésztő—

Kőrösszakái
(116)

8267 Kőrösszakái— 
Vésztő 8246 Békéscsaba 2. Sz V .  U .  é s  m á r c .  

1 5 -én  n e m  
k ö z l e k e d i k .

298 t
Püspökladány—

Episcopia Bihorulüi 
( 10)

520 Episcopia Bihorului— 
Püspökladány 515

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

299 t *
Budapest keleti pu.— 

Nyíregyháza
(9, 11)

510 
1722 “

Nyíregyháza— 
Budapest keleti pu.

1711
521

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

* M e n e t P ü s p ö k -  
l a d á n y i g  t i s z t i ,  
o n n a n  é s  t é r t i  
ú t b a n  a l t i s z t i  

m o z g ó p o s t a

— ip-
Budapest—

Kerepes
(151)

352 Kerepes— 
Budapest*)

361a)
311b)

Budapest 72. Bp.

*) V .  é s  m u n k a -  
s z ü n e t e s  U.  
n e m  k ö z i .

a )  k ö z n a p o k o n
b )  n e m  m u n k a -  

s z ü n e t e s  U -  é s  
I I I .  1 5 - é n .
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--------

JP
Budapest—

Szentendre
(153)

402
Szentendre

Budapest 435 Budapest 
nyug. pu. 
mp. főn.

Bp.

>1
Esztergom—Anna- 

völgyibánya Sárisáp 
(21 . ^1 b)

3445m
3676

Annavölgyibánya Sári- 
sáp—Tokod 3673 M Bp. V .  é s  U ,  n e m  

k ö z l e k e d i k

— »»
Püspökladány— 

Biharkeresztes
( 1 0 )

532
Biharkeresztes— 

Püspökladány 523 II Bp.

— >»
Balassagyarmat— 

Aszód
(6 6 )

4231 A szód—
— Balassagyarmat 4238 Balassagyarmat Bp.

V .  m u n -  
k a s z i i n e t e s  U.  
n e m  k ö z l e k e 
d i k .

— tr Budapest k. pu.—
Komárom ^ 8 Komárom— 

Budapest k. pu.
7

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp.

— n Budapest k. pu.— 
Sárbogárd (15, 16) 1002 Sárbogárd— 

Budapest k. pu.
1001 Bp.

— ii
Budapest k. pu.— 

Subotica 904
Subotica—

Budapest k. pu. 903
Budapest 
nyug. pu. 
mpfőn.

Bp.

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp.

r l .  é s  m u n k a -  
s z ü n e t e i  U . 
u t á n i  n a p  k i 
v é t e l é v e l ;  c s a k  
j ö v e t  k ö z l e k e 
d i k .

— ii
Sárbogárd— 

Székesfehérvár
(23)

5130 — —

— //
Székesfehérvár—• 

Pusztaszabolcs
(18)

1027
1811

Pusztaszabolcs— 
Székesfehérvár

1022
4978 » Bp.

— //
Miskolc—

Budapest k. pu.
(4, 6)

411 — — » Bp. C s a k  j ö v e t  
k ö z l e k e d i k

— ii Budapest ny. pu.—
Vác

(3)
150 — — Vác Bp. V .  é s  U .  n e m  

k ö z l e k e d i k .

* M
Székesfehérvár— 

Veszprém külső pu.
(24)

1814 — —
Székesfe
hérvár 1.

Bp.

— »1
Balassagyarmat— 

Ipolytarnóc
(66)

4242
Ipolytarnóc—• 

Balassagyarmat 4245 Balassa
gyarmat

Bp.
H .  é s  U .  u t á n  
n a p o n  n e m  
k ö z l e k e d i k .

Bp.
C s a k  j ö v e t  

k ö z l e k e d i k  
V .  é s  m u n k a -  

s z ü n e t e s  U. 
k i v é t e l é v e l

— »»
Szolnok—

Cegléd
(8)

1711 — —
Budapest 

keleti pu. 
mpfőn.

— »
Gyöngyös— 

Vámosgyörk
(69)

8847
8827’ )

8823
8831

Vámosgyörk— 
Gyöngyös

8840
8832

8842*)
8846

Gyöngyös D.
•) V .  Ü. 
é s  m á r c .  15 -én

n e m  k ö z l e k e d i k

— J»
Eger—

Füzesabony
(72)

9179
9127

9167*)
9123
9131

Füzesabony—Eger

9192
9132

9142*)
9126
9138

Eger 1. D.
*) V .  Ü. 
é s  m á r c .  15-én 

n e m  k ö z l e k e d i  k
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— ip- Hatvan—Salgótarján
(5)

370 — r__L Hatvan 1. j  D.

V. é s  m u n k a -  
s z ü n e t e s  Ü. H ,  
é s  m u n k a s z ü -  

n e t e s  ü n n e p n a p  
u t á n i  n a p o n  

n e m  k ö z l e k e d i k

— t*
Szolnok—

Cegléd -  (g) 2729 Cegléd—
Szolnok 2722 Szolnok 2. D.

1

— "
Miskolc—

Hidasnémeti
(7)

1502 Hidasnémeti— 
Miskolc 1501 Miskolc 2. D

— »
Tornanádaska—- 

Bodvavendégi
(73)

9874 Bodvavendégi— 
Tornanádaska 9873 Miskolc 2. D K ö z n a p  ;

— »»
Mátészalka—

Zajta
(92)

6636 Zajta— 
Mátészalka 6633

1
Nyíregyháza 1 | D

1

V .  U . é s  m á r c .  
1 5 - é n  n e m  
k ö z l e k e d i k .

. — •• Barcika—M iskolc
(73)

9515 — - Miskolc 2 D N e m  m u n k a -  
s z ü n e t e s  U.

— ’ »»
Ózd—Borsodnádasdi 

lemezgyár — Borsodnádasdi lemez
gyár—Ózd — »» D

— n Sátoraljaújhely— 
Slovenské N  M esto

(6 )

.1. 432 

.). 420 
J. 426

Slovenské N. Mesto— 
Sátoraljaújhely

J 445 
J. 41 í  
J. 419

Sátoralja
újhely D

- "
Jászberény—

Hatvan
i 67)

2011
Hatvan— 

Jászberény 2018 Jászberény D
V .  U .  n e m

özlek edik. ■

n- »> Záhony—Cop (8 8 ) 2314 Óop—Záhony 2321 Nyíregy
háza 1.

D

— -
Püspökladány— 

Biharkeresztcs
( 1Ü)

536 Biharkeresztes— 
Püspökladány 519 Karcag D O

— »»
Kisújszállás—

Kál Kápolna
.70)

5031 Kál Kápolna— 
Kisújszállás 5036 Kisújszállás D

— -
Szerencs—

Nyíregyháza
i 9)

1711 Nyíregyháza— 
Szerencs 1712

7423

7727
7725*)
7723
7733
7721

Nyíregy
háza 1.

Szolnok 2.

D K ö z n a p o k o n .

— --
Kiskunfélegyháza—•• 

Szentes
105

7432 Szentes—
Kiskunfélegyháza

— »»
Zalaegerszeg— 

Zalaszentiván

(28)

7720
7724*)
7734
7726
7728

__
Zalaszentiván— 

Zalaegerszeg Zalaegerszeg
P

— »
Keszthely—Balaton- 

szentgyörgy
(26 )

5882
5236
5238

Balatonszentgyörgy— 
Keszthely

5247
o883
5239

Keszthely P

— Somogyszob—
Nagyatád (58) 5972 Nagyatád— 

Somogyszob 5977
p !

— íj
—

Komló—
Bakóca Godisa (47) 6127 Bakóca Godisa— 

Komló
6 i ?4 Üjdombóvár 

pu. p

II
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— JP
Pécs—Bátaszck

(43)
6431 Bátaszék—Pécs 6435 Pécs 2. P.

P.— >»
Tapolca—

Ukk
(26)

7523 Ukk—
Tapolca 7526 Tapolca

— f f

Zalaegerszeg— 
Zalalövő

(29)
7825 Zalalövő— 

Zalaegerszeg 7838 Zalaegerszeg P

— f f

Baja—
Üjdombóvár

(44)
2119 — —

Üjdombóvár
pu. P. Csak jövet 

közlekedik

f f

Mohács—
Pécs

(17, 144)

21
1941

Villány— 
Mohács 22 Pécs 2. P.

— »
Sopron—

—Nagykanizsa
(20)

1415 — — Nagy
kanizsa 2 . P Csak jövet 

közlekedik

— ”
Nagykanizsa— 

Murakeresztúr
(20  a)

2492
2414

Murakeresztúr— 
Nagykanizsa

2497
2413 P

— f f
Barcs—Pcs

(20  a) 2414 — — Pécs 2. P Csak jövet 
közlekedik

— f f

Moson Magyaróvár— 
Győr

( 1)
831 — — Magyaróvár S. Csak jövet 

közlekedik

— f f
Szombathely—Búcsú

(35) 8724 Búcsú—Szombathely 8725 Szombathely
2 .

S.

— f f
Szombathely— Kőszeg

(47)
8328 Kőszeg— Szombathely 8327

>» s. V. Ü. és márc 
15»én nem 
közlekedik

— • f

Szombathely—

Sárvár
(2)

1317
1315

Sárvár-
Szombathely

1316
1318

Szombat
hely 2 . s.

—

Békéscsaba—  

Lökösháza
( 12)

612 Lökösháza— - 

Békéscsaba 619 Békéscsaba 2. Sz.

— f

Békéscsaba— Kasza
perpuszta alsó mh.

(134)
510 Kaszaperpuszta alsó 

mh.— Békéscsaba 507 f f Sz.

— f f
Békéscsaba— Gyula

(114)
1684

T 8362*)

Gyula— Békéscsaba 1635-U 
P  1681') f f Sz. * )  V és Ü. nem 

közlekedik

— ”

Békés— Békésföldvár
(118)

8125
8131

Békésföldvár— Békés 8120
8124

Békés Sz.

— f f
Mezőtúr— Turkeve

(109)
8032
8024

8028*)

Turkeve— Mezőtúr
8027
8025

8021*)
Mezőtúr Sz.

* )  V. Ü. és 
márc. 15-én 
nem közle
kedik

— f f
Mezőtúr— Szarvas

( 110) 7834 Szarvas— Mezőtúr 7835 »1 Sz.

— f f Szarvas— Mezőtúr
(110)

7841 Mezőtúr-Szai vas 7830 Szarvas Sz.

— f t Vésztő— Kőrösszakái 
(116)

8243 Kőrösszakái— Vésztő 8272 Békéscsaba 2. Sz Köznapokon
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— iP-
Kiskunfélegyháza— 

Szentes
(105)

7430 Szentes— 
Kiskunfélegyháza 7437 Kiskun

félegyháza Sz.

w
Cegléd—

Kiskunfélegyháza
(13)

712 — — Cegléd 1. Sz.

t i
Szeged—

Hódmezővásárhely
(114)

1620 — — Szeged 2.
Sz.

tt

S zeged -
Mezőhegyes

(119)
16 — — Szeged 2. Sz.

— a
Szeged—

Battonya
(119, 121)

12 Battonya—
Szeged

111|11 Szeged 2. Sz.

— tt
Fábiánsebestyén—

Árpádhalom
(106)

7524 Arpádhalom— 
Szentes 7425 Orosháza Sz.

— Kalocsa—
Kiskőrös

(99 )
4727 Kiskőrös—  

Kalocsa 4738*) Kalocsa Sz. * ) ©

— t t
Orosháza— 

Mezőhegyes
( 1 1 0 )

7822 M ezőhegyes— 
Orosháza

7827 Orosháza 1. Sz.

* t> Békéscsaba — 
Hódmezővásárhely 

(114)
1643 — — Békéscsaba 2 Sz.

— t t
Hódmezővásárhely— 

Szentes
(107)

7737 Szentes—  
Hódmezővásárhely 7712 Hódmező

vásárhely 1.
Sz.

— "
Hódmezővásárhely—  

Kiskunfélegyháza
(107, 105)

7733
7431

Kiskunfélegyháza— 
Hódmezővásárhely

7438
7738 *» Sz. o

— jv
Kisterenye— 

Mátranovák—  
Homokterenye

(71 )
9084

Mátranovák— 
Hom okterenye— 
K isterenye

9091 — B p .

— i9
Vác—

Balassagyarmat
(63 ) 3930 — —

—
Bp.

H. és Ü. 
után nem
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— jv Kisújszállás— 
Dévaványa

Q(117)
5164 Dévaványa— 

Kisújszállás 5163 — D

— t i
Kaba—

Nádudvar
(80)

5432/a 
5422/b 
5424

Nádudvar— 
Kaba

5429/a
5427/b

5425
5423

— D a) köznap
b) V. Ü.

— t i

Miskolc faraktár— 
Lillafüred-Palota- 
szálló

(138)

2
6

Lillafüred-Palota- 
szálló— Miskolc 
Faraktár

5
9 — D

— t i

Sátoraljaújhely- 
Átrakodó— 
Füzérkomlós

—
Füzérkomlós— 

Sátoraljaújhely 
Átrakodó

— — D

— "
Nyíregyháza— 

Nyiradony
(93)

6372 Nyiradony — 
Nyíregyháza

6335
6123

— D

— t t
Tornanádaska— 

Bodvavendégi
(73)

9824 Bodvavendégi— 
Tornanádaska 9873 — D V. Ü.

— t i

Kisvárda—
Baktalórántháza

(90)
6424 Baktalórántháza— 

Kisvárda 6463 — D

—
t i

Harkányfürdő— 
Drávaszabolcs

(53)
6746

Drá vaszab öles— 
Harkányfürdő

6749 — P

— —
Körmend—

Pinkamindszent
(30 a)

8522 Pinkamindszent— 
Körmend 8533 — S
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jv
; Oroszvár— 

Hegyeshalom
(34)

7923

I

— — S

••
Kecskemét Rávágy-tér 

Szánk
(147)

12 Szánk—Kecskemét 
Rávágv-tér 11 — Sz

»
Kecskemét— 

Kerekegyháza
(96, 97)

3839 Kerekegyháza— 
Kecskemét

3828
;728 — Sz

»
Cegléd—-

Kupái Kovácsmajor 
(95)

4932 Kupái Kovácsmajor— 
Cegléd*)

4933 
4921 

4921 / a 
4941 
4931 
4923

— Sz

*) A megje* 
lölt vonatok

kal, azok 
közlekedési 

idején.

>>
Cegléd—

Vezseny
(146)

4 Vezseny— 
Cegléd 21 — Sz

»>
Hódmezővásárhely— 

Földeák
(108)

8462 Földeák— 
Hódmezővásárhely 8461 — Sz

»»
Szeged—

Vedresháza
( 112)

7020 Vedresháza— 
Szeged

7025
7021 — Sz

-■
Szeged—

Röszke
(113)

1620
2820

Röszke— 
Szeged-Rókus 2821 — Sz

»
Szeged—

Várostanya
(145)

22
Várostanya— 

Szeged 25 — Sz

//
Kunhalom— 

Pusztamérges
(145)

122
Kunhalom— 

Pusztamérges 125 — Sz

-
Békéscsaba—

Bélmegyer
(133)

706 Bélmegyer—
Békéscsaba 709 — Sz
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N
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• O>> mely vonalon közlekedik
Postaigazgatós 

sági kerület Jegyzet
o

U h

1.
2.

3.
4.
5.
6 .
7.
8. 

9. 
1 0  
1 1 . 
12. 

13. 
1*4.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 

21. 

22 .

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. 
4.3.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56. 
57

Vác—Balassagyarmat 
Szob pu.—Vámosmikola 
Vámosmikola—Drégelypalánk 
Aszód pu.—Szirák 
Monor—Pánd
Nagykáta pu.—Tápiószentmárton 
Szentendre pu. -Visegrád 
Bicske pu.—Csákvár 
Budapest 114.—Zsámbék 
Baracska pu.—Vál 
Putnok pu.—Aggtelek 
Salgótarján—Ózd
Gyöngyös—Mátraháza—Kékestető 
Miskolc—Lillafüred 
Miskolc—Görömbölytapolca 
Miskolc—Ózd
Párád—Parádfürdő—Párád pu.
Heves—Ludas pu.
Szolnok—Rákóczi falva 
Nagykáta pu.—Jászberény 
Ojszász pu.—Alattyán 
Kisújszállás pu.—Kenderes 
Fehérgyarmat—Tiszabees 
Szekszárd—Bonyhád 
Szekszárd—Dunaföldvár 
Szekszárd—N agyszokoly 
Dunaföldvár—Solt—Fülöpszállás pu. 
Pécs—Mohács 
Mohács—Bátaszék 
Pécs—Kaposvár 
Kaposvár—Igái—Somogyszil 
Kaposvár—Nagykanizsa 
Nagybajom- Jákó Nagybajom pu. 
Gyünk—Kesződhidegkút Gyünk pu. 
Nagykanizsa pu.—Letenye 
Keszthely—Zalaegerszeg 
Keszthely—Hévízfürdő 
Nova—Bak
Nagyvázsony—Tapolca
Veszprém külső pu.—Veszprém
Veszprém—Nagyvázsony (Tapolca pu.)
Veszprém—Pápa
Veszprém—F.nying
Veszprém—Balatonfürcd
Győr pu.—Hédervár
Győr pu.—Kisbér
Győr pu.—Nagyigmánd
Győr pu.— Tápszentmiklós
Szombathely—F elsőcsatár
Baja—Kalocsa
Baja—Kelebia
Kalocsa—Dusnok
Kalocsa—Dunapata j
Kiskundorozsma—Kistemplomtanya
Dombegyháza—Lökösháza
Tótkomlós—Békéssámson
Szolnok—Cibakháza

Budapest

Debrecen

Pécs

Sopron

Szeged

Nyáron (V/16.—IX/30.)

Nyáron (V/16—1X/30)

Nyáron (V/16.—IX/30.)

JELMAGYARÁZAT:
t =  tiszti mozgóposta 
a =  altiszti mozgóposta 

jp =  jegyzékelő menet postaalkalmazottal
jv =  jegyzékelő menet vasúti alkalmazottal
*  =  csak menet közlekedik 
V =  vasárnap
Ü =  ünnepnap
H =  hétfő

0  =  vasárnap cs munkaszünetcs ünnepnapokon 
(Szent István napja, Űrnapja, áldozó 

csütörtök és karácsony első napja) nem 
közlekedik 

Bp =  Budapest 
D =  Debrecen 
P - Pécs 
S =  Sopron 

Sz =  Szeged 
T =  tehervonat

A mozgóposta neve m ellett zárójelben levő szám a „Vasúti Útm utató“ vonatkozó menetrendtábláza
tának sorszáma. A „Vasúti Útmutató“ menetrendi részében az egyes vonatoknál az óra- és perc- 
számok közt alkalmazott jelzés feltünteti, hogy az illető vonat postaszállításra mily módon van 
felhasználva.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 29-én.





RENDELETEK TÁR A
A MAGYAR KIR. A  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1934. OKTÓBER 13. 44. szám.

T A R  TA LOM

A távbeszélőnél alkalmazott személyzet magatartása.
Üj törvénykezési, okirati illetékbélyegek és forgalmi 

adóbélyegek kibocsátása.
Faiskolai termesztvények postai szállítása.
Postai díjtartozásoknak, továbbá felhívásra teljesí

tendő egyéb befizetéseknek szolgálati postautalvánnyal 
vaió kiegyenlítése.

Távbeszélő díjaknak a m. kir. postatakarékpénztárra

kiállított csekkel való kiegyenlítése vidéki kincstári posta- 
hivataloknál.

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi augusztus 
havi forgalma.

Forgalomköri változások.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A távbeszélőnél alkalmazott személyzet maga
tartása.
130.962/5.

Az utóbbi időben ismét több panasz me
rült fel amiatt, hogy a távbeszélőnél, különösen 
a helyközi munkahelyeken alkalmazott sze
mélyzet egy része az előfizetőkkel, illetőleg a 
beszélő felekkel szemben ingerülten, türelmetle
nül, sőt igen gyakran modortalanul viselkedik.

Ez a viselkedés a fennálló szabályokon kí
vül a már több ízben kifejezett ilvirányü felszó
lításaimmal sem egyeztethető össze és semmi
esetre sem segíti elő a távbeszélő népszerűsíté
sét. ' .

Feltétlenül megkívánom, hogy a távbeszélő 
kezelők a közönséggel szemben mindig a lehető 
legnagyobb udvariassággal, figyelemmel és elő
zékenységgel tárgyaljanak s szavaikat olyan 
módon hangsúlyozzák, amely a kezelő szemé
lyes érdeklődését és szolgálatkészségét is kimu
tatja.

Az a kívánságom, hogy a távbeszélő keze
lők szolgálat közben udvarias hangon beszélje
nek s türelemmel és készséggel álljanak a közön
ség rendelkezésére. Azok ellen, akik magukról 
megfeledkezve, idegesen és türelmetlenül visel
kednek, a hivatalvezetők, illetőleg az igazgató
ságok járjanak el s minden lehetőt kövessenek 
el, hogy a közönség ilyen iránvú panaszai egy- 
szersmindenkorra megszűnjenek.

Budapest, 1934. évi október hó 2-án.
Szalay s. k.

Üj törvénykezési, okirati illetékbélyegek és for
galmi adóbélyegek kibocsátása.

ad 130.922/4.
Értesülés szerint, folyó évi november hó 

1-én a
törvénykezési,
okirati illetékbélyegek és
forgalmi adóbélyegek

új színben kerülnek kibocsátásra. A címletek 
változatlanul megmaradnak. Régi bélyegeket no
vember 1-e után árusítani nem lehet.

A hivatalok azért a november havi érték
cikk-rendelésükben a fentebb felsorolt bélyegne
mekből a forgalmuknak megfelelően rendeljenek 
új készletet.

A pénzügyi értékcikk rendelést e hónap
ban kivételesen folyó hó 15-ig küldjék be az ér
tékcikkraktárnak.

A régi bélyegek becserélése iránt külön in
tézkedem.

Budapest, 1934. évi október hó 10-én.

Faiskolai termesztvények postai szállítása.
117.220/4.

Tudomásomra jutott, hogy egyes postahiva
talok faiskolai termesztvényt tartalmazó csoma
gok felvételénél szabálytalanul járnak el, neve
zetesen ilyen küldeményeket az előírt szállítási 
igazolvány, vagy a községi elöljáróságnak a 
szállítási igazolvány alóli mentességet igazoló
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bizonyítványának csatolása nélkül is elfogadtak 
postai szállításra.

A faiskolai termesztvények őszi szállítási 
idényének megkezdése alkalmából felhívom a 
postahivatalokat, hogy a faiskolai termesztvé
nyek postai szállítása tárgyában kiadott rendel
kezéseket ú. m. a P. R. T. 1932. évi 10., 42. és 47. 
számaiban megjelent 76.283/4., 96.485/4. és
100.727/4. sz., valamint az 1933. évi 4. és 41. szá
maiban közölt 71.453/4. és 99.918/4. és végül a P. 
R. T. folyó évi 3. számában közzétett 100.640/4. 
rendeleteket gondosan tanulmányozzák és az 
azokban foglaltakhoz szigorúan alkalmazkodja
nak.

E rendeletek szerint faiskolai termesztvényt 
tartalmazó csomagot postai szállításra csak ak
kor fogadhatnak el a hivatalok, ha a feladó a 
csomag szállítóleveléhez a hivatkozott rendele
tekben előírt szállítási igazolványt vagy a köz
ségi elöljáróságnak a szállítási igazolvány alóli 
mentességet igazoló bizonyítványát csatolta. En
nek csatolását tehát a felvételnél mindenkor el
lenőrizzék és hiány esetében a küldeményt pót
lás végett a feladónak adják vissza.

A kézbesítő postahivatalok e tekintetben 
gyakoroljanak kellő ellenőrzést és az előírt szál
lítási igazolvány, illetőleg községi bizonyítvány 
nélkül hozzájuk érkező faiskolai termesztvényt 
tartalmazó csomagot tartsák vissza és a hiányt 
a felvevő postahivatallal visszajelentés útján 
sürgősen rendezzék. E címen azonban a külde
ményt csak egy hétig tarthatják vissza. Ha ez 
idő alatt a hiányt rendezni nem sikerül, a kül
deményt a feladónak leendő visszakézbesítése 
végett, mint kézbesíthetetlent, feladási helyére 
küldjék vissza.

A kézbesítő hivatalok bármely faiskolai ter
mesztvényt tartalmazó küldemény beérkezéséről 
a községi elöljáróságnál működő faiskolai fehil- 
vizstfáló helyi bizottságot mindenkor értesítsék 
és, ebben az értesítésben a helvi bizottsággal kö- 
zöliék azt is, hogv a szállítmány milyen színű 
szállítási igazolvá.nnval. illetőleg mely községi 
elöljáróság által kiállított szállítási igazolvány 
alóli mentességet igazoló bizonyítvánnyal érke
zett a postahivatalhoz.

A netalán szállítási igazolvány, illetőleg 
községi bizonyítvány nélkül beérkezett külde
ményekről azonban az említett helyi bizottsá
got csak akkor kell értesíteni, ha a kézbesítő 
postahivatal a hiányt a felvevő postahivatal út
ján rendezte.

Egyben felhívom a kézbesítő postahivatalo

kat, hogy jövőben a kézbesítésre oda beérke
zett, a faiskolai termesztvényt tartalmazó kül
deményekről vezessenek nyilvántartást a követ
kező adatokkal:

a) folyószám, amely egyúttal a helyi bizott
ságnak adott értesítés iktató száma. Ezeket az 
értesítéseket tehát külön iktatni nem kell;

b) feladó neve és lakcíme;
c) a felvevő postahivatal neve;
d) feladás ideje;
e) címzett neve és pontos lakhelye;
f) a küldemény ragszáma;
g) a küldemény mily színű szállítási igazol

vánnyal; illetőleg mely községi elöljáróság által 
kiállított szállítási igazolvány alóli mentességet 
igazoló bizonyítvánnyal érkezett be;

h) esetleg megállapított rendellenességek és 
azok rendezésének módja.

A kézbesítő postahivatalok a faiskolai ter
mesztvények postai szállításánál megállapított 
mindennemű rendellenességet előttes igazgató
ságuknak jelentsék.

Az igazgatóságok e jelentések alapján, ha 
saját kerületbeli felvevő postahivatalról van 
szó, az ellen — a mulasztás mérvéhez képest — 
búntetőleg járjon el; ha pedig az érdekelt fel
vevő postahivatal más igazgatóság kerületéhez 
tartozik, erről hasonló eljárás végett az illetékes 
kér. postaigazgatóságot értesítse.

Budapest, 1934. évi október hó 3-án.

Postai díjtartozásoknak, továbbá felhívásra tel
jesítendő egyéb befizetéseknek szolgálati posta

utalvánnyal való kiegyenlítése.
107.275/2.

A P. R. T. 1924. évi 64. számában közzétett 
22.843. sz. rendelet (H. P. U.) 1. §-ának azt a 
részét, mely szerint a posta, táviró és távbeszélő 
igénybevételéért járó azokat a díjakat, melyek a 
pénztárszámadásban el nem számolhatók, vala
mint a felhívásra teljesítendő befizetéseket a fe
lek díjköteles postautalvánnyal kötelesek ki
egyenlíteni, úgy módosítom, hogy az ilyen befi
zetések ezentúl szolgálati postautalvánnyal tör
ténhetnek.

Figyelmeztetem az érdekelt szerveket, hogy 
a hivatkozott rendelet 3. §-ában foglaltaknak 
megfelelően, tehát a fizetési felhíváshoz, ügy
számmal, valamint az elszámolásra vonatkozó 
jogcím pontos megjelölésével ellátott szolgálati 
postautalványt kell csatolni.
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A változást a postahivatalok az idézett 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1034. évi október hó 8-án.

Távbeszélő díjaknak a m. kir. postatakarékpénz
tárra kiállított csekkel való kiegyenlítése vidéki 

kincstári postahivataloknál.

119.857/2.
1934. évi november hó 1-től kezdődően a 

vidéki kincstári postahivatalok távbeszélő köz
pontjába bekapcsolt állomások után esedékes 
díjakat azok az előfizetők, akik postatakar ék- 
pénztári csekkszámla tulajdonosok, az érdekelt 
vidéki kincstári postahivataloknál készpénz he
lyett a m. kir. postatakarékpénztárra kiállított 
u. n. „luegen" csekkel is kiegyenlíthetik.

A postatakarékpénztárra kiállított csekkek 
kezelését és elszámolását a következőképen sza
bályozom:

Az idegen csekk csak tintával tölthető ki 
Előlapjára a kibocsátónak tintával a következő 
utasítást kell keresztben rávezetni: „Csupán el
számolásra.“ E feljegyzés nélkül a postanivatal 
az idegen csekket nem fogadhatja el. Az idegen 
csekk összegének az esedékes távbeszélő dí
jakról a postahivatal által kiállított nyugta vég
összegével pontosan egyeznie kell, tehát annál 
nagyobb vagy kisebb összegről nem szólhat. A 
csekk elfogadásánál az A. 2. Szab. 29. §.11. pont 
2. bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

Az elfogadott csekk átvételének elismeré
sére a távbeszélő díjakról kiállított nyugta szol
gál. A nyugta átvételi záradékát a hivatal követ
kezőkép tartozik tintával kiegészíteni: 1. a „mely 
összeget“ szavak helyett „mely összegről a pos
tatakarékpénztárra kiállított csekket az alábbi 
kikötéssel . . . szöveget kell írni; 2. az alá
írás alatt a nyugtára tintával a következő zára
dékot kell vezetni: „Az esedékes díjak kiegyen
lítettnek csak akkor tekintetnek, hu a m. kir. 
postatakarékpénztár a fizetés céljára átadott 
csekket b e v á l t j a E záradék keltezése és alá
írása után a hivatal a nyugtát az elfogadott 
csekk kibocsátójának (bemutatójának) adja ki.

Az esedékes távbeszélő díjak kiegyenlíté
sére elfogadott idegen csekk előlapjára az ösz- 
szeg rovat alatti sorba, az átvevő tisztviselő je
gyezze fel, hogy „Távbeszélő díj“ és ugyanoda 
a hivatal keletbélyegző lenyomatát is alkalmaz
za, az idegen csekk hátoldalára pedig vezesse rá,

hogy az összeg melyik távbeszélő előfizető (név, 
kapcsolási szám) mely havi távbeszélő díjainak 
kiegyenlítésére szolgál s ezt a feljegyzést lássa 
el aláírásával és a hivatal keletbélyegző lenyo
matával.

Az idegen csekk összegét külön erre a célra 
nyitott „Idegen csekk“ felirattal ellátott posta- 
takarékpénztári csekküzleti visszafizetési napi 
aljegyzékben kell elszámolni.

Napizárlatkor az „Idegen csekk" aljegyzé- 
ket a postahivatal a rendes módon zárja le és 
annak napi összegét egyrészt a pénztárszáma
dás bevételi tételeinek 26. rovatán éppen úgy 
számolja el bevételként, mintha a távbeszélő 
díjak kiegyenlítése készpénzben történt volna, 
másrészt az „Idegen csekk“ aljegyzék, valamint 
a csekk-visszafizetési napi aljegyzék együttes 
összegét a napi főjegyzékben, továbbá a posta- 
takarékpénztári napi sommázatban és ennek 
alapján a pénztárszámadásban kiadásként szá
molja el. Az idegen csekkeket és azok aljegy
zőkét a főjegyzék mellékleteként a P. R. T. 
1923. évi 67. számában közzétett 28.392. sz. ren
delet 2. pont 13. bekezdésében foglaltak szerint 
a postatakarékpénztárnak kell megküldeni.

Ha a postatakarékpénztár az idegen csek
kek között olyat találna, amelyre kellő fedezet 
nem áll rendelkezésre, a fedezetlen csekket a 
felvevő postahivatalhoz azzal fogja visszakül
deni, hogy a csekk fedezet hiányában nem volt 
érvényesíthető. A postatakarékpénztár ilyen 
értesítése alapján a postahivatal az esedékes 
távbeszélő díjakat az érdekelt előfizetőtől (a 
Tb. Ü. Sz. 30. §. 2. p. 5., valamint az 5. pont 3. 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével) 
készpénzben szedje be és annak megtörténtét 
az igazgatóságnak egyidejűleg jelentse. Egyút
tal figyelmeztesse az előfizetőt, hogy amennyi
ben az esedékes távbeszélő díjak kiegyenlítésére 
ismételten fedezetlen csekket adna át a hivatal
nak, a kiegyenlítésnek ezt a módját többé nem 
veheti igénybe. Ha az esedékes távbeszélő dí
jakat fedezetlen csekk miatt a hivatal utólag 
készpénzben szedi be, a fizetés elismerése az 
esedékes távbeszélő díjakról újonnan kiállí
tandó nyugtán történik, melynek átvételi zára
dékát a hivatal tintával a következőképen egé
szítse ki: „. . . . esedékes díjak fejében kész
pénzben átvettem, mert a fizetés céljára 193 . . .
évi ....................................hó ............-n átadott csekket a
postatakarékpénztár fedezet hiányában nem ér
vén yesíte tteEnnek a nyugtának másodpéldá- I nvát a távbeszélő számadáshoz kell csatolni.
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A távbeszélő díjaknak csekk útján való ki- [ 
egyenlítéséről Iiavonkinti részletezéssel (darab, 
összeg) adatokat kell gyűjteni s a házilag ké
szített előjegyzésbe havonta beírt adatokat az 
év végén összegezve, az egész éven át gyűj
tendő statisztikai gyüjtőív (L. P. R. T. 1933. évi
52. számában megjelent 98.090/2. sz. rendelet) 
mellékleteként a postavezérigazgatóság 2. ügy
osztályához fel kell terjeszteni.

A fizetésnek most engedélyezett módozatá
ról a kincstári postahivatalok a távbeszélő elő
fizetőket megfelelően tájékoztassák.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 24-én.

A  m. kir. postatakarékpénztár 1934. év i augusz
tus havi forgalm a.

6.938/eln. postatakpt.

A takaréküzletben a betétek 1,337.381 P 40 
f.-vel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya ezek szerint 1934. évi augusztus 
hó végén 86,205.570 P 01 í. volt. A különleges 
takarékbetétek álladéka a fenti álladékban 
8,524.744 P 53 f.-rel szerepel. A betevők száma 
2.587-el gyarapodott.

A csekk- és kliring üzletben a betéteket 
8,746.334 P 86 f.-rel múlták felül a visszafizeté
sek. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1934. évi augusztus hó végén 105,403.097 P 12 f. 
volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hó
ban 52-vel növekedett.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,343.182 tétel s 
1,041.212.031 P 80 f., összes betéteinek állomá
nya pedig a hó végén 191,608.667 P 13 f. volt.

Az értékpapír üzletágban 1934. évi augusz
tus hó végéig kiállíttatott 274.600 drb., járadék
könyv, illetve letéti jegy, amelyekből forgalom
ban volt e hó végén 90.465 drb. Az intézet ér
tékpapír állománya különféle értékpapírokban 
és záloglevelekben 1934. évi augusztus hó végén 
85,898.798 P 87 f. névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 203.579 drb. új zálogfelvétel 
4,328.814 P kölcsönnel és 191.938 drb. zálogkivál
tás 4,116.579 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi augusztus hó vé
gén 1,077.645 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álla
déka 24,376.937 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.306 drb., kényszerárverésre pedig 
5.698 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 6.690 drb., a befolyt vé
telár 135.875 P 14 f. volt.

Budapest, 1934. évi október hó 2-án.

Forgalomköri változások.

I.
ad 124.178/3.

Ballótelep 63 Tököl (116. 1.) ezentúl u. p. 
Horthyliget, u. t. Tököl.

Bélatelep 63 Rákoskeresztúr (127. 1.) ezentúl 
u. p., u. t. Pestszentlőrinc 1.

Bercsényitelep 63 Nagytétény (131. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Baross Gábor Telep.

Dunatelep *”3 Nagytétény (186. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Baross Gábor Telep.

Flórtanya (Káldy tanya részére) 63 Tápió- 
szele (215. 1.) ezentúl u. p. Tápóiszele-Halesz.

Homértelep 63 Tököl (259. 1.) ezentúl u. p. 
Horthyliget u. t. Tököl.

Káldy tanya (része Flórtanya) 63 Tápió- 
szele (215. 1.) ezentúl u. p. Tápiószele-FIalesz.

Keresztfástanya 63 Tóalmás (297. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Szentmártonkáta.

Kincsemtelep 63 Sződ (300. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Alsógöd.

Kisszentmihályi major 63 Csömör (315. 1.) 
ezentúl u. p. Rákosannatelep, u. t. Cinkota.

Rothermeretelep 63 Nagytétény (463. 1.)
ezentúl u. p. és u. t. Baross Gábor Telep.

Zsófiatelep 63 Kerepes (588. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Kistarcsa.

Budapest, 1934. évi október hó 9-én.

II.

130.592/3.

Bábolnai kismajor (Bábolnapuszta része) 
O Bana (107. 1.) ezentúl u. t. Bana.

Bana (117. 1.) ezentúl (§£3 L,
Belmajor (Bábolnapuszt része) 63 Bana (128.

1.) ezeütúl u. t. Bana.
Biharugra (135. 1.) ezentúl C/DL.
Csemerházimajor (Bábolnapuszta része) 63 

Bana (159. 1.) ezentúl u. t. Bana.
Csép (160. 1.) ezentúl (§>£3 L. -
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Farkaskutimajor (Bábolnapuszta része) ÓT 
Bana (200 1.) ezentúl u. t. Bana.

Hajdúböszörmény (243. 1.) ezentúl „C.“ 
Hetesmajor (Bábolnapuszta része) G) Bana 

(255. 1.) ezentúl u. t. Bana.
Ináncs (267. 1.) ezentúl u. t. Csobád. 
Jégermajor (Bábolnapuszta része) Bana 

(277. 1.) ezentúl u. t. Bana.
Lászlómajor ÓT Bana (343. 1.) ezentúl u. t. 

Bana
Lillafüred (349. 1.) ezentúl VI/1—IXOO-ig 

.,C.“, máskor „L.“
Lobkovitzerdő (Bábolnapuszta része) ÓT 

Bana (350. 1.) ezentúl u. t. Bana.
Ózd (418. 1.) ezentúl „C.“
Pulaitag O Bana (446. 1.) ezentúl u. t. Bana. 
Putnok (451. 1.) ezentúl „C.“
Somogyszil (481. 1.) j? L. jelzés törlendő. 
Zámorymajorn Bana (583. 1.) ezentúl u. t. 

Bana. ' T^!|W
Budapest, 1934. évi október hó 4-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

131.361/2.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája. 1934. évi október hó 5-én kelt B. I.

11.9399934—2. számú végzésével Budapesten 
a Máté nyomdában VIII., József-u. 61. előállí
tott a „Közvélemény vására“ című 1934. évi ok
tóber haváról keltezett nem időszaki sajtóter
mék lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi október hó 5-én.

II.
131.501/2.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbirája 1934. évi szeptember hó 25-én kelt B.
I. 11.431/1934. 1. számú végzésével Budapes
ten a Gyarmati Ferenc VIII. kér., Hunyadi-u.
10. sz. alatti nyomdájában előállított, Rézner 
József szerző felelős kiadásában 1934. évi szep
tember hó 14-én kiadott „Marxizmus“ című 
sajtótermék (füzet) lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi október hó 8-án.

K  i i n u t i i l á s

a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A létszámból törölt egyén
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Farkas Friderika kiadó Szombathely
1908 Budapest 73

Több mint 6 hónapja 
nem vállalt alkal
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Moser Kornélia kiadó Budapest 1911. Budapest 56. Állásáról lemondott
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Hegedűs Zoltánné 
szül. Oszvald Erzsébet kiadó Süttö 1900. Rákoscsaba

Több mint 6  hónapja 
nem vállalt alkalr 
mazást
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A  létszámba való 
visszavétel oka

So
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on Drobnicza Mária kiadó Liba, 1908. Rábafüzes
Több mint 6 hónapja 

nem vállalt alkal
mazást
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Kassai Lászlóné kiadó Dunapentele 1880. Enying Betegsége miatt szol
gálatot nem teljesít

c/3
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Bérezi Antal kiadó Cservenka 1899. Congrád Madarasi postames
terré kineveztetett

V3

Sz
eg

ed ifj. Pejtsik Dezső kiadó Kőrösladány 1907. Kőrösladány Bizalomvesztés

Betöltendő kiadói állás.
Minden szakban jártas, helyettesítést is vállaló ki

adónő azonnali belépéssel állást kaphat a középiszkázi 
postahivatalnál.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Zámbó Ilona Bakony szentlászló 4 1934. XL 1.

Ifj. Papp Endre Bácsbokod azonnal

Farkas Kálmán Oszró 4 azonnal

Tóth Károly László Pécel 4 azonnal Helyettesítést is vállal.

Gyóni Béla Vámosgyörk 6 azonnal

Szedmák Gyula Vámosgyörk 4 azonnal

Vasadi János Balatonlelle 4 1934. XL 1.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Kül földi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyom ása. — Felelős m űvezető: Ducbon J.
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RENDELETEK TARA
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER. 
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A  MAGYAR KIJE
KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

db

T  A  B T

Váltóilletckbélyegek külön mérlegének megszünte
tése.

Külföldre címzett portos levélpostai küldemények 
felszerelése.

A családi pótlék és fizetési előleg engedélyezésére 
szolgáló levelezőlapok árának mérséklése.

A Saarvidékre szóló nyomtatványküldemények fel
szerelése.

Változás a légipostái menetrendben.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek dijában.

A L O M

Változások az irányítási füzetben. 
Hírlapbeszélgetésekre jogosító igazolvány érvényé

nek megszüntetése.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Postahivatal nevének megváltoztatása.
Helyesbítés a helységnévtárban.
Helyesbítés a helységnévtárban és a postahivatalok 

és ügynökségek névsorában.
Betöltendő kiadói állás.
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Kimutatás állástkereső kiadókról.

Váltóilletékbélyegek külön mérlegének meg
szüntetése.

• ad. 122.871/4.
A váltóilletékbélyegeknek a „Váltóilleték

bélyegek forgalombahozatala“ tárgyában a P. R. 
T. 1934. évi 31. számában megjelent 122.871/4. 
sz. rendeletben előírt külön elszámolását és ezzel 
kapcsolatos külön mérleg készítését folyó évi 
október hó végével megszüntetem.

Ezzel kapcsolatban 1934. év november 1 -tői 
kezdve a váltóilletókbélyegek kezelését és el
számolását az alábbiakban szabályozom:

1. A váltóilletékbélyegeket a váltóürlapok - 
kal együtt egy csoportban kell nyilvántartani és 
kezelni.

2. Ennek megfelelőleg a váltóilletékbélyege
ket a pénzügyi értékcikkrendelés bizonylatpár
ján a váltóürlapok után azokkal együtt, egy cso
portban és egy összegezéssel kell megrendelni.

3. Az eladott váltóilletékbélyegek értékét a 
rendes pénzügyi értékcikknaplóban az eladott 
váltóürlapok hasábján, a váltóürlapok eladásá
ból befolyt összegek között kell elszámolni és az 
eladott váltóürlapok és váltóilletékbélyegek 
együttes napi összegét a pénztárszámadás 2|b. 
bevételi féte’énél eöv összegben kell beállítani.

4. A váltóilletékbélyegek becserélésénél a 
becserélőnek megtérített összeget a rontott ér
tékcikk számadásának „Váltóürlapok“ hasábján

e hasáb megosztása nélkül a beváltott váltó
ürlapok után megtérített összegek között kell el
számolni.

5. A váltóilletékbélyegekről külön mérleget 
készíteni nem kell, hanem a válóürlapokról és a 
váltóilletékbélyegekről közös mérleget kell 
összeállítani.

6. A postahivatalok a felsorolt pénztári
nyomtatványokban a „Váltóürlap“ felírást, ille
tőleg szövegrészt átmenetileg kézírással „Váltó
ürlap és váltóilletékbélyegek“ szövegre helyes
bítsék. *

E nyomtatványokat a készlet elfogytával 
helyesbített szöveggel állíttatom elő.

Ezt a változást a postahivatalok a hivatko
zott rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi október hó 10-én.

Külföldre címzett portos levélpostai küldemé
nyek felszerelése.

131.536/4.
Tudomásomra jutott, hogy egyes hivatalok 

a külföldre szóló elégtelenül bérmentesített le
vélpostai küldeményeken a portóösszeget ma
gyar pénznemben tüntetik fel.

Felhívom a hivatalok figyelmét arra, hogy 
az A. 2. Szab. 32. §. 16. pontja értelmében a kül-
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földre címzett hiányosan bérmentesített levele
ken és levelezőlapokon a kézbesítéskor besze
dendő összeget mindig aranyfrank és centime 
értékben kell feltüntetni.

Budapest, 1934. évi október hó 15-én.

A családi pótlék és fizetési előleg engedélyezé
sére szolgáló levelezőlapok árának mérséklése.

130.822/4.
A családi pótlék és fizetési előleg engedé

lyezésére szolgáló levelezőlapok árát 1934. évi 
november hó 1-től 3 fillér helyett 2 fillérben ál
lapítom meg.

A hivatalok ezért folyó évi október hó 31-én 
e levelezőlapokból a készletüket vegyék számba 
készítsenek kimutatást és a különbözeti összeg
gel mentsék fel magukat a postai értékcikk 
mérlegben.

Jegyezzék ezt elő a P. R. T. 1933. évi 33. 
számában megjelent 91.274/4. számú rendelet
nél is.

Budapest, 1934. évi október hó 11-én.

A Saarvidékre szóló nyomtatványküldemények 
felszerelése.

131.601/4.
A Saarvidék postaigazgatása értesít, hogy 

az ottani vámhatóság a külföldről oda érkező és 
nyomtatványokat tartalmazó küldeményekért 
2% értékvámot szed. Érték?vámot azonban csak 
a kereskedelmi értékkel bíró nyomtatványkül
deményekre vetnek, mint pl. zeneművek, köny
vek, több példány képes folyóiratot tartalmazó 
küldemények stb.

Ennek megfelelően a Magyarországon fel
adott és a Saarvidékre szóló ilyen tartalmú 
levélpostai küldeményeket vámjelző cédulával 
kell ellátni.

A levelezőlapalakú nyomtatványküldemé
nyekre vagy szalag alatt továbbított egy-két hír
lapküldeményre vámjelző cédulát nem kell ra
gasztani.

A postahivatalok hívják fel erre az érdekelt 
feladók figyelmét.

Budapest, 1934. évi október hó 16-án.

Változás a légipostái menetrendben.
131.969/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül az alábbi változásokat:

4. o. 2. Az Amsterdam—Athén—Bandoeng 
légijárat folyó év november hó 1-től kezdve az 
alábbi menetrend szerint közlekedik:
Athén
Kairó (Egyiptom) 
Gaza (Palesztina) 
Bagdad (Irak) 
Bouchir (Perzsia) 
Jask (Perzsia) 
Karachi (Brit-India) 
Jodhpur (Brit-India)

i. szomb. 
é. ,,
é. vasárnap
é. „ 
é. hétf.

Jodhpurtól a menetrend változatlan.
Feladás határideje: a Budapest 72. hivatal

nál szerdán 22 óráig, Mátyásföld-repülőtér pos
tahivatalnál csütörtökön 8 óráig.

Továbbítás: a Lufthansa légijáratával
Athénig (1. Menetrend 20. II.).

5. o. 4. a Marseille—Athén—Saigon légijárat 
menetrendje folyó hó 20-tól a következő:

Athén 
Castelrosso 
Beyrouth (Sziria)1) 
Damas (Szíria)1) 
Baghdad (Irak)
Bouchir (Perzsia)
Jask (Perzsia)
Karachi (Brit-India) 
Jodhpur (Brit-India) 
Allahabad (Brit-India) 
Calcutta (Brit-India) 
Akyab (Brit-India) 
Rangoon (Brit-India) 
Bangkok (Sziám) 
Saigon (Fr. Indokina)2)

i. szomb. 
é. szomb.

é. vasárnap 
é.
é. hétf. 
é. kedd 
e. ,, 
é. szerda 
6. ,,
é. csütörtök 
e. „ 
é. péntek

A feladás határideje és a továbbítás válto
zatlan.

A Deutsche Lufthansa légipostajáratai folyó 
év november 1-től Budapest és Bécs között he
tenként egyszer a szerdai napon az alábbi me
netrend szerint közlekednek:

Budapest i. 14.45 óra
Bécs é. 16.00 „

Jegyezzék ezt elő a Légipostái Menetrend
14. és 15. sz. menetrendjeinél.
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11. o. 16. Budapest—Stockholm. Berlintől e 
légijárat az alábbi menetrend szerint közlekedik:
Berlin
Koppenhága
Koppenhága
Malmö

i. 13.00 óra 
é. 15.00 „ 
i. 15.15 „ 

é. 15.30 „
Malmö i. 21.54 „
Göteborg , é. 3.20 „ i G

O

Oslo é. 10.00 „ J 3

Malmö i. 21.50 „ 1 cn 
C3

Stockholm é. 6.27 „ 1
Stockholm i. 9.30 „
Helsinki (Finno.) é. 12.50 „

12. o. 17. Budapest—Párizs. Az eddigi A) és
B) menetrendek törlendők. Helyettük írják he a 
hivatalok a következőket:

Budapest és Becs között 
dúl 23.40):

gyorsvonaton (in

Bécs i. 8.00 óra
Prága é. 9.30 „
Nürnberg é. 11.15 „
Strassburg é. 11.50 „
Párizs é. 14.10 „
Párizs i. 15.00 „
London é. 16.40 „

12. o. 19. Budapest—Róma. Az eddigi adatok í 
helyett írják a következőket:

Nürnbergig a Budapest—Párizs (17. sz.) 
légijárat szállítja az Olaszországba szóló külde
ményeket. Nürnibergből csatlakozó légijárat 
Milánóba (érkezik 15.30 órakor) és Rómába (ér
kezik 17.05 órakor).

13. o. 20. Budapest—Belgrád II/B. légijárat

november 1-től kezdve csak a csütörtöki napo
kon az alábbi menetrend szerint közlekedik:
Budapest i. 9.00 óra
Belgrád é. 10.40 „

14. o. 21. Budapest—Varsó. Az eddigi 
adatok helyett írják be a következőket:

A Budapest—Párizs (17. sz.) légijárathoz 
Prágában kedden, csütörtökön és szombaton a 
következő légijárat csatlakozik:

Prága i. 9.50 óra
Varsó ■ é. 13.20 „

Budapest, 1934. évi október hó 16-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

131.535/4.
A P. R. T. 1932—42. számában közölt 

70.257/4. számú rendelethez kiadott kimutatást 
a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

43. Kolombia: a 3—5. és 7—9. hasábban 8, 
4, 4-, 10, 2, 2 helyett írják: 12, 8, 7, 67, 4, 3.

45. Lengyelország: a 4. hasábban 25 helyett 
írják: 30.

Budapest, 1934. évi október hó 12-én.

Változások az irányítási füzetben.
132.508/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, keresztiil- 
vezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm:

P ostahivatal, (ü gyn ökség)

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

Börgönd 7 48, f  48 Eli. Pusztaszabolcs után — 32/ 
1022 v.

Dömsöd 7 f  18 18 után 1. Bp. 72/914 v., f  108

Dunakisvarsány 7 — f  18 helyett f  108

Érd 7 32, f  32
--------- ---------------- ------------

1 8

Kiskúnlacháza 7 — f  18 helyett f  108
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P o sta h iv a ta l (ü g y n ö k sé g )

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

Seregélyes 7 48, f  48 1. Pszabolcs—32/1022 v., 1. 
Szivar 2/1811 v.

Taksony 7 — + 18 helyett + 108

Zichyújfalu 7 48, f  48 32—1. Pszabolcs/1022 v., I. 
Szfvár 2/1811 v.

Zsámbék
6
7

7

Budapest— Győr 
t  53, 14 Budapest 114

Ebes — Debrecen 2 után/1725 v.

Hatvan 2. 7 \ + 38 után (V. Ü. nem)

Jászberény 7 — 2018 v. után (K).

Konyár 7 1. 20 —

Mezőkeresztes 7 — 1. 34/460 v. helyett 34

Nyékládháza 7 — 1. 34/460 v. helyett 34

Nyírszőllős 7 134, f i 34 —

Pusztataskony—Abádszalók pu. 7 — 1. Bp, 72 elé + 34—

Alsómocsolád 7 32/143 —

Alsónána 7 f  43 + 143

Balatonederics 7 összes adat 197, 1. Tap.—1. 48/5214 v., 1. 
Keszth.—1. 8/5215 v., + 197

Balatonfüredfürdő 7
110 után (lX/9-ig) 1. Bp. 72/1124 

v. (IX/9-ig) 1. f  8—1. Bp 72/ 
1116 v.

48 elé 1. Bp. 72/1102 v., +48 
után 1. Bp. 72/1146 v.

Balatongyörök 7 t  48 197 után 1. Keszth.—1. 8/5215 v.

Balatonszentgyörgy 7 — 5226 helyett 5248, f  7 elé 1. 83/ 
7628 v!

Bálványos 7

7

7

Kőröshegy 8

Baranyajenő Kaposvár + 44/gk. után 1. Sásd

Bátaapáti + 43 + 143

Bátaszék / + 43, + 162
135 után + 143, 143 után Pécs 

2/6434 v.
X
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Postahivatal (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

Bonyhád 7 — f  43 helyett f  143

Csikóstöttös 7 — f  43 helyett f  143

Csurgó 7 1. Bp. 72/1002 v. —

Dombóvár
$

7 44, f  43 31 után 1. Bp. 72/1002 v„ f  32 
után 1. f  143

Dunaföldvár 7 — 2 helyett 4 gk.

Erdősmecske 7 1. Bp. 72/6434 v. 162 után 32—P2/6434 v.

F onyódf ürdőtelep 7 1. Bp. 72/1202 v. (Vl/9—IX/9-ig 
nem) a f  7 az 1214 v. után Írandó

Gogánfa i összes adat Tapolca—48/7523 v.

Gödre 7 Kaposvár 1. f  44 gk. után’ 1. Sásd

Gödreszentmárton 7 Kaposvár 1. f  44 gk. után 1. Sásd

Gyékényes 2. 7 1. Bp. 72/1002 v. —

Gyenesdiás 7 f  48 197 után 1. 8—1. Keszth./5215 v.

Hévízszentandrás 7 138/gk. 8 gk.

Hird 7 P2 és 32 elől az „1“ —

Hosszúhetény 7 P2 és 32 elől az „1“ —

Kárász 7 — f  43 helyett f  143
i

Keszthely 7

*
197 után Zcgersz/gk 1. Tapolca/ 

1102 v. (VI/24—IX/9), 1. Ta
polca/ 1124 v.

197 elé 'Zegersz/gk, 48 helyett 
1. 48-1. Tap/5214 v., 7511 v. 
helyett 1231 v., 1. Nkan2 ele 1. 
Bp. 72—, 1231 v. után 1. Tap 
1146 v.

Kisvaszar 7 1. 32 — —

Komló 7 1. 32/6124 v. —

Lengyeltóti 7 — 5537 helyett 5527 v.

Lesencetomaj 7 Tapolca/7525 v. (VI/24- 1X 9) —
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Postahivatal (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

Magyaregregy 7 f  43 —

Marcali 7 — 1 29 elé „1“, nem) után /5822 v.

Mohács 1. 7 — 1. 32 helyett 1. Bp. 72

Nagykanizsa 2. 7 Zegersz elől az „1“ a f  138 a f  26 után írandó

Nagypall 7 — 1. Bp. 72 helyett 1. 32

Paks 7 — 4 gk. után 1. Bp. 72/5026 v.

Pccs 2. 7 1. 188—1. 154/6737 v„ 1. 32, 1. 159

1. Baja elé 1. 161—162—136 az 
1941 v. után 1. Sopr. 2—1. 
Szombh- 2 —1. Zeg.—1. Nkan 
2—1. 8—Barcs 1—1. Szigetv./ 
2414 v., a f  228 az 1916 v. után 
Írandó

Pécsvárad 4 1. Bp. 72 cs P2 elől az „1“ 162 után 162 II. ind/6435 v., 
t  162 elé 1. P2/6426 v. (K.), 1. 
Bp. 72 helyett 32

Pincehely 7 — . 31 után 1. Bp. 72/1002 v.

Simontornya 7 — 32 elé 1. Bp. 72/1002 v.

Somogy 7 Pécs 2 elől az „1“ 1. Bp. 72 helyett 32

Sümeg 7 Tapolca/7525 v. (VI/24—IX/9), 
f  48, (VI/24—IX/9 nem) —

Szalatnak 7 — f  43 helyett f  143

Szekszárd 7 136 és 162 elől az „1“, 1. Paks—1. 
f  241/gk. —,

Szentlőrinc 7 — f  32 után 1. Szigetv/2434 v.

•

Tapolca
7 — '

5229 v. helyett 5227 v. f  197 után 
1. Bp. 72/1102 v., 48 után 1. 
Keszth.—1. 8/5215 v., 1124 he
lyett 1146

Terehegy 7 f  228 —

Üjdombóvár pu. 7 f  208 1. 136 elé 1. Bp. 72/1002 v„ f  43 
helyett f  143

Vonyarcvashegy 7 — f  48 helyett 1. Keszthely—1. 8 / 
5215 v.

Zalaegerszeg 7 1. Bp. 72/7431 v. 7423 v. elé 1. 54
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P o s ta h iv a ta 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

Zalaszentgrót 7 1. f  83/7622 v. (VI/24— IX/9. V. 
Ü. ü.) 1. Bp. 72/7625 v. —

Ajka 7 — f  54/1811 v. helyett + 82

Bakonyjákó 7 Pápa Veszprém 1/gk.

Bakonyszentlászló 7 h. 8/7127 v. —

Balatonalmádi 7 47, f  47 1124 v. helyett 1146 v.

Balatonkenese 7 47, f  47 —

Balatonvilágos 7 35 (IX/9-ig) —

Beled 7 — 1. Szombh 2 után—1. 54.

Berhida * 7 — 82 helyett 8

Boba 7 — f  54/1811 v. helyett + 82

Búcsú 7 _ Eh. Szombath. 2 után—1. 54

Bük % 7 — 24 elé 1. 53-1. Szhely 2/1432 v„ 
1. So. 1/1437 v.

Celldömölk 7 264 után 1. Győr 2—1. Bpest .72/ 
1316 v.

54 az 1315 v. után írandó, 54 
után 1. Szhely 2/1313 v., 1302 
helyett 1316 v., az 1316 v. elé 
1. Bp. 72

Csempeszkopács 7 Szombathely 2 után (K.) —

Csorna 7
>

16 v. elől 1. Bp. 72 114 a f  176 elé Írandó

Dénesfa 7 — 1. Szombh. 2’ elé 1. 54—

Devecser 7 — f  54/1811 v. helyett + 82

Enese 7 f  58 —

Enying 7 — 6027 helyett 6037

Felpóc 7 1 54 54

Füzfőfürdőtelep 7 47 —
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Postahivatal (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

Füzfőgyártelep 7 47 —

Gecse 7 f 54 54

Gyarmat 7 1. Győr 2/1322 v. —

Gyomoré 7 1. Győr 2/1322 v. —

Győrszemere 7 1. Győr 2/1322 v. —

Győrszentmárton 7 h. 8/7127 v. . —

Herend 7 + 81 f  54/1811 v. helyett f  82

Iván 7 (VI/24—IX/9. K.) —

Jánosháza 7 — 83 után 1. Szh. 2/1337 v.

Kerta 7 f  54/1811 v. 1 82

Kislőd 7 — 154/1811 v. helyett f8 2

Középiszkáz 7 154/1811 v. f  82

Külsővat 7 1 54 54

Lepsény 7 35

Lovászpatona 7 1 54

Ménfőcsanak 7 1. Győr 2/1322 v. —

Mezőlak 7 1. Bp. 72/1302 v. 54 elé 53

Mihályháza 7 f  54 54

Nagycsöm öte 7 — 1. Szh. 2 elé 1. 54, 8324 v. után 
f  146

Nagygencs 7 — 1. Szhely 2 elé 1. 54

Nagysimonyi 7 t  54 54

Nagyvázsony 7 gk. —
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P o s ta h iv a ta l  ( ü g y n ö k s é g )

H
án

ya
di

k
ro

va
th

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Nemeskeresztúr 7 —
Celldömölk után 1. Szh. 2/ 

1337 v.

Nemesvámos 7 gk. —

Nyárád 7 t  54 54

Ólad 7

7

— Eh. Szh. 2 után 1. 54

Ostffyasszonyfa + 54 54

Ostffyasszonyfa pu. 7 1. 53 után 54

Pecöl 7 + 54 54

Pétfürdő 7 h. 8/1820 v. (IX/9-ig) —

Porpác 7 — + 54 helyett 54

Répcelak 7 — 1. Szh. 2 elé 1. 54

Sárvár 2. 7 1. Győr 2—1. Bp. 72/1302 v. + 112a +54 elé Írandó

Siófok 7 35 —

Somlószőllős 7 + 54/1811 v. + 82

Somlóvásárhely 7 — + 54/1811 v. helyett +82

Szentgál 7 ' — + 54/1811 v. helyett +82

Szentgotthárd 7 —
1. Bp. 72 helyett 1. 54, 1302 v. 

helyett 1354 v.

Szentpéterfa 7 — Körmend után 1. Szhely 2/8536 v.

Takácsi 7 + 54 54

Tét 7 ' 1. Győr 2/1302 v. —

T orony 7

7

— Szomhath. 2 elé 1. 54—

Tósokberénd + 54/1811 v. + 82 .

Tüskevár 7 + 54/1811 v. + 82
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Uraiújfalu 7 — Szhely 2 elé 1. 54—

Vámoscsalád 7 — f  176 elé 1. Szh. 2 -1 . 54/8423 v.

Városlöd 7 — f  54/1811 v. helyett f  82

Várpalota 7 h. 8/1820 v. —

Vasalja 7 — Eh. Körmend elé 1. Szh. 2—

Vaszar 7 1 54 54

Vép 7 f  54 54

Veszprémvarsány 7 h. 8/7127 v. (IX/9-ig), f  110 —

Vinár 7 1 54 54

Zirc
l

7 h. 8/7127 v. (IX/9-ig) —

Bácsalmás 7 összes adat t  161, f  143, 143

Bácsalmási szőllők 7 összes adat 1. f  161/2182 v., f  143—143/2136 v.

Bácsbokod 7 összes adat 1 161, 1. Baja/f 161, f  143, 143

Bácsborsód 7 összes adat f  161, f  143, 143

Baja 7 1. Kkhalas—1. 17—1. f  17/2117 v. 43 után f  161, 162 helyett 1. 162/ 
6432 v., f  162 helyett f  143

Baja-Szentistván 7 — 2 helyett 3, 3 helyett 4

Ballószeg 7 — t  200

Bátmonostor 7 1. f  162 1. 135 helyett 1. f  143

Battonya 7 — 106 helyett 116

Cegléd 1. 7 — 20 után 1. Bp. 62—72/1704 v.

Csátalja 7 1. 135 1. f  162 helyett 1. f  143

Csikéria 7 —
1. 17 helyett 1. f  161, 2132 he

lyett 2182, 162 helyett 143, 
f  162 helyett f  143
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P osta  hivatal (ü g y n ö k ség )
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>, rj C > •73 O
T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Csongrád 7 . a 7432 v. előtt Kkfh. 7423, 7431 
után a (K.), Kkfh/7438 v. (K.) — '

Dávod 7 1. 135 f  162 helyett f  143

Érsekcsanád 7 — 2 helyett 3, 5 helyett 4

Fülöpszállás 7 1. Bp. 72/902 v. —

Gara 7 1. 135 f  162 helyett f  143

Hajós 7 — 2 helyett 3, 5 helyett 4

Harkapuszta 7 — 3 helyett f  143, 7361' v. után 143

Helvécia pu. 7 — t  200

Hercegszántó 7 1. 135 f  162 helyett f  143

Jánoshalma 7 1. 17—1. 17/2117 V .
1. Baja elé 161, 162 helyett 143, 

f  162 helyett f  143

Jászszentlászló 7 összes adat f  143, 1. 4/7361 v„ 143

Kalocsa 7 — 2 helyett 3

Katymár 7 — 1. 17 helyett 1. 161, + 162 helyett 
f  143, 162 helyett 143

Kecskemét 7
•

20 elé Cegléd 2, f  200 a f  4 elé 
Írandó

Kelcbia 7 1. Bp. 72/902 v. —

Kiskőrös 7 902, Kkhalas—162/7326 v. 706 v. után 143

Kiskunhalas 7 Kkfh—3—f  3/7327 v„ 902 f  17 után + 143, 4822 v. helyett 
2130 v., 162 helyett 143

Kiskunmajsa 7 összes adat f  143, 1. 4/7361 v., 143

Kunszentmiklós 7 902 914 helyett 904

Kunbaja 7 —
17 helyett f  161, f  162 helyett 

f  143, 162 helyett 143, 2132 
helyett 2182

Madaras 7 — 17 helyett 161, 162 helyett 143, 
f  162 helvett f  143

Makó — 7 1. Sze 2/16 v. —
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Mátételke Óalmás 7 — Baja után/143

Mélykút 7 1. 17 1. Baja elé 161, 162 helyett 143, 
f  162 helyett f  143

Miske 7 — 2 helyett 3, 5 helyett 4

Nagybaracska 7 1. 135 1. f  162 helyett 1. f  143

Nagykőrös 7 Kecsk. és Kiskfh. elől az „1“ —

Nemesnádudvar 7 — 2 helyett 3, 5 helyett 4

Páhi 7 — 18

Rém 7 — 5 helyett 3

Soltvadkert 7 — 1 17 után /917 v.

Sükösd 7 — 2 helyett 3, 5 helyett 4

Szeged 2 . 7 — 1. 162 helyett 1. 143, Makó/11 v. 
a 706 V. után Írandó

Tótkomlós 7 összes adat
f  27, 1. 3—1. Szeged 2—Orosh./ 

7822 v., 196, Bcsaba 2/196, 
f  196

Vaskút 7 1. 135 íl. f  162 helyett 1. f  1143

Budapest, 1934. évi október hó 16-án.

Hírlapbeszélgetésekre jogosító igazolvány érvé- 
nyének megszüntetése.

129.782/5.

Az „Uj Nemzedék“ budapesti napilap 
dr. Csorba Miklós nevű szolnoki tudósítója ne
vére a m. kir. posta tudakozó irodája által az 
1932. évi 89. folyószám alatt érvényességi határ
idő feltüntetése nélkül kiállított, hitelezett hír
lapbeszélgetésekre jogosító igazolvány érvényét 
megszüntetem.

A postahivatalok az igazolvány alapján hi
telezett beszélgetést előjegyzésre ne fogadjanak 
el, hanem az igazolványt vonják be és ennek a 
rendeletemnek számára való hivatkozással ter
jesszék fel a posta tudakozó irodájához.

Budapest, 1934. évi október hó 11-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
131.697/2.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi október hó 9-én kelt B. 
12.057/1934. számú végzésével a Gyarmati Fe
renc nyomdájában megjelent „A budapesti egy
ség bizottság felhívása Magyarország munkássá
gához!“ „Minden proletárhoz“ című 1934. évi 
szeptember haváról keltezett sajtótermék lefog
lalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir, 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi október hó 10-én,
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131.698/2.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1934. évi október hó 9-én kelt B. 
12.058/1934. számú végzésével a Gyafmati Fe
renc nyomdájában megjelent „Munkásegység“ 
című sajtótermék 1934. évi szeptember havi I. 
évf. I. megjelent számának lefoglalását rendel
te el.

A m. k r̂. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi október hó 10-én.

II.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
132.117/2.

„Az ellenforradalom tíz esztendeje 1919— 
1929“ című magyar nyelvű külföldi sajtótermék
től a postai szállítás .jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék. 

Budapest, 1934. évi október hó 13-án.

Postahivatal nevének megváltoztatása.
132.093/3.

A Baranya vármegyébe kebelezett Kiscsánv 
és O s z t ó  községek Csányoszró néven történt 
egyesítésével kapcsolatban az oszrói postahiva
tal nevét is „Csányoszró“ névre változtatom 
meg. Ehhez képest a postahivatalok és ügynök
ségek névsorába a hivatalok Csánv után (26. 1.)

írják be „5473, 1288,—, Csányoszró, Baranya, 
Pécs, Barcs Hsa ~K8I ki Harkányfürdő“, a 
123. oldalon az 1288., a 142. oldalon az 5473. szám
nál Oszró helyett Csányoszró, a 75. oldalon pe
dig Oszrót összes adataival töröljék.

Az irányítási füzetbe a 31. oldalon Csány 
után jegyezzék be „Csányoszró, III., Baranya, 
P., V., Barcs—Harkányfürdő, 154, f i 54, 228.“, a
119. oldalon pedig Oszrót összes adataival töröl
jék.

A helységnévtár 156. oldalán Csanytelek elé 
a hivatalok jegyezzék be „Csányoszró kk., Ba
ranya vm., szentlőrinci j., L„ Barcs

IP m  faj Harkányfürdő, 1288, postáig. 
P.“, a 304. oldalon Kiscsánv, a 418. oldalon 
Oszró községekre vonatkozó bejegyzést pedig 
töröljék.

Budapest, 1934. évi október hó 13-án.

Helyesbítés a helységnévtárban.
130.265/3.

Az alábbi kimutatásban felsorolt, a helység- 
névtárban is szereplő községek, illetve lakott 
helyek a feltüntetett postahivatalok belső kéz
besítési kerületébe tartoznak s így e helyekre 
szóló expresszküldeményekct és táviratokat kül
döncdíj nélkül kézbesítik.

Ehhez képest a hivatalok a felsorolt he
lyeknél a helységnévtárban az „u. p.................. “,
illetve „u. t .................. “ után „(belterület)“ szót
jegyezzék elő.
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1 91 Almás v. mh. Bácsalmás Bácsalmás Bácsalmás
2 94 Alsóhangony község Felsőhangony Felsőhangony
3 98 Alsószentiván Baracska Baracska Baracska
4 98 Alsószőllős Tápióság Tápióság Tápióság
5 100 Angyalisziget Ráckeve Ráckeve Ráckeve
6 102 Apponyi A lbert telep Csömör Rákosannatclep Cinkota
7 104 Árpádföld Cinkota >>
8 104 Á rpádtelep v. mh. Csömör »> »»

9 113 Balatonalmádi öreg-
hegy Balatonalmádi Balatonalm ádi Balatonalmádi
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10 116 Ballótelep Tököl
I
í Horthyliget Tököl

11 117 Bálványoshugyé Ráckeve i Ráckeve Ráckeve
12 118 Bánóinkért Gyoma i Gyoma Gyoma
13 127 Bélatelep Rákoskeresztúr .

Pestszentlőrinc 1.
14 127 Bélapátfalvi cement-

gyár v. mh. Bélapátfalva Bélapátfalva
15 128 Belmajor Lovasberény Lovasberény
16 128 Belmajor Pátka Pátka Pátka
17 128 Belmajor Sárszentágota Sárszentágota
18 128 Belmajor Seregélyes Seregélves
19 128 Belmajor Vajta V ajta V ajta

. 20 128 Belmajor Vereb Vereb Vereb
21 129 Belsőmajor Zámoly Zámoly Zámoly
22 131 Bercsényitelep Nagytétény Baross Gábor telep Baross Gábor telep
23 132 tíeretvás felsötanya Karácsond Karácsond Karácsond
24 136 Biaha Lujza tü rdő  mh. Gödöllő Gödöllő Gödöllő
25 142 Borhástó Püspökladány Püspökladány
26 152 Cigánysor Pátka Pátka Pátka
27 153 Cinkota llonatelep V.

mh. Cinkota Cinkota Cinkota
28 155 Csanakfalu Ménfőcsanak Ménfőcsanak Ménfőcsanak
29 156 Csanakhegy »>
30 158 Csehország Tápióság Tápióság Tápióság
31 165 Csillagcsárda Érd Érdliget Érdliget
32 168 Csorbatelep Miskolc Miskolc 2. Miskolc 1.
33 171 Csuszitanya Vereb Vereb Vereb
34 173 Darukarinkó Balmazújváros Balmazújváros Balmazújváros
35 173 Dasztifalu Egyházasfalu Egyházasfalu Egyházasfalu
36 175 Déli út v. mh. Cegléd Cegléd 1. Cegléd 1.
37 185 Dunamocs v. mh. Süttő Süttő Süttő
38 186 Dunatelep Nagytétény Baross Gábor telep
39 187 Ecsedimajor Nagyecsed Nagvecsed Nagyecsed
40 193 Erdészlak Perkáta Perkáta Perkáta
41 198 Fácánmajor Nagyigmánd Nagyigmánd Nagyigmánd
42 208 Felsőmajor (Központi

major) Gödöllő Gödöllő Gödöllő
43 218 Freundpuszta Ráckeresztúr Ráckeresztúr Ráckeresztúr
44 223 Ganzkerttelep Vecsés Pestszentlőrinc 1. ua.
45 223 Ganztelep „

46 227 G erje v. a. Cegléd Cegléd Cegléd
47 228 Gézamajor Pátka Pátka Pátka
48 234 Gyáli szőllők Alsónémed' Gyálpuszta Gyálpuszta
49 240 Gyugypuszta Köröshegy Kőröshegy Köröshegy
50 241 Gyulamajor Polgárdi Polgárdi Polgárdi
51 242 Hadnagypuszta Sárszentmiklós Rétszilas Rétszilas
52 245 Halászópuszta Köröshegy Köröshegy Köröshegy
53 246 Hámor község Lillafüred Lillafüred
54 247 H antoskert Gyoma Gyoma Gyoma
55 247 Harkányfürdő Harkány Harkány H arkány
56 248 Hárossziget Budafok Budafok 1. Budafok 1.
57 255 Héthercegség Dunapentele Dunapentele Dunapentele
58 259 Homértelep Tököl Horthyliget Tököl
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59 263 Huberpuszta Vác Vác
I
j  Ueákvár

60 263 Hunyadisziget Budafok Budafok 1. j Budafok 1.

61 266 llonamajor Százhalombatta Százhalom batta Százhalom batta

62 266 llonatelep Pilis Pilis Pilis

03 268 Ipartelepek M agyaróvár M agyaróvár Magyaróvár

64 268 Irén'szállás M átételke Bácsalmás Bácsalmás

65 269 lspitaalja Pécs Pécs Pécs

66 277 'jilektanya Sárszentmiklós Rétszilas Rétszilas

67 278 József főherceg-szana-
tórium Budakeszi Budakeszi Budakeszi

68 284 Kaparás Sári Sári

69 287 Karancsapátfalva Bocsárlapújtő Bocsárlapújtő Bocsárlapújtő

70 289 Kaszaháza Zalaegerszeg Zalaegerszeg Zalaegerszeg

71 291 Kazáriújtelep Kazár Kazár Kazár

72 294 Kenderes k ö s d Kösd Kösd

73 300 Kincsemtelep Szód Alsógöd Alsógöd
74 300 Kettősmajor Üjszász Üjszász Üjszász
75 305 Kisecsed Nagyecsed Nagyecsed Nagyecsed

76 306 Kisgógánfa Egyházasfalu Egyházasfalu Egyházasfalu

77 307 Kishegy Orosháza Orosháza Orosháza
78 307 Kishertelend Magyarszék Magyarszék Magyarszék
79 310 Kislcdec Sopronhorpács Sopronhorpács Sopronhorpács
80 313 Kisponyipuszta Salgótarján Salgótarján Salgótarján
81 315 Kisszentmihályi-major Csömör Rákosannatelep Cinkota
82 321 Kóczántanya Taktaszada Taktaszada T aktaszada
83 322 Komlódtótfalu Csenger Csenger Csenger

84 334 Központi műhely Pusztavacs l’usztavacs Pusztavacs

85 336 Küldő község Gyúró Gyúró
86 338 Kutyavár Érd Érdliget Érdliget
87 343 Lászlómajor Bana Bábolnapuszta Bana
88 355 Maglódi nyaralótelep Maglód Maglód Maglód
89 363 Máriatelep Érd Érd Érd
90 363 Máriatelep Pilis Pilis Pilis
91 365 M asinakert Komoró Komoró Komoró
92 365 M atakert Gyoma Gyoma Gyoma
93 367 Máv. telep Kétegyháza Kétegyháza Kétegyháza
94 369 Megyeri kertváros Pécs Pécs Pécs
95 271 Meszes Pécs Pécs Pécs
96 375 Miklósmajor Karácsond Karácsond Karácsond
97 377 Mocsármány Kőröshegy Kőröshegy Kőröshegy
98 378 Mohácsi országút Pécs Pécs Pécs
99 382 M üllertanya Rácalmás Rácalmás Rácalmás

100 389 Nagyhegy Orosháza Orosháza Orosháza
101 390 Nagyigmándi újtelep Nagyigmánd Nagyigmánd Nagyigmánd
102 392 Nagylaki kendergyár Nagylak Nagylak Nagylak
103 404 Ném ettanya Tisztaberek Tisztaberek Tisztaberek
104 410 Nyíriklód községrész K ántorjánosi Kántorjánosi Kántorjánosi
105 416 Orosháza Aradi

megálló Orosháza Orosháza Orosháza
106 416 Orosháza Novák

megálló )> „

107 420 öreghegy Balatonfüred Balatoni üred türdő

Je
gy

ze
t



296 45. szám

E

•o
or——<

108
109
110 
111 
112

113
114

115
116
117
118
119
120 
121 
112
123
124
125
126
127
128
129
130

131

132
133
134
135
136

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Mely postahivatal 
kerületébe

belső kézbesítési 
tartozik

'S CÖ
> a
t í  N

A község vagy  
lakott hely neve

Közigazgatásilag m ely 
községhez ta rto z ik ? postai táv irat kézbesítési

'8 * 
"o o szempontból

420 Öreghegy Előszállás Előszállás Előszállás
420 >> Gödöllő Gödöllő Gödöllő
420 „ Köröshegy Kőröshegy Köröshegy
421 Öregmajor Drégelypalánk Drégelypalánk Drégelypalánk
430 Parschkőbánya (Szög

liget) Pesthidegkút Rem etekertváros Rem etekertváros
433 Pécsváradi o rszágú t Pécs Pécs Pécs
437 Pcterhegyi tég lag y á r

telep Békásmegyer Csillaghegy Csillaghegy
437 Pétgyártelep Várpalota Péttürdő Pétfiirdő
444 Pótvelence Velence Gárdony G árdony
454 Rácvárostelep Pécs Pécs Pécs
455 Rákosannatelep Cinkota posta helyben Cinkota
455 Rákóczitelep Orosháza Gyopárosfürdő Gyopárosfürdő
460 Rétipuszta Inota Inota Inota
463 Rothermere te lep Nagytétény Baross G ábortelep Baross Gábortelep
465 Rudics v. á. Bácsalmás Bácsalmás
465 Rudolftér v. á. Szeged Szeged 1. Szeged 1.
472 Sárkuta Balatonalmádi Balatonalmádi Balatonalmádi
486 Suhajda telep Irsa Alberti-Irsa Alberti-Irsa
489 Szabótelep v. mh. Csepel Csepel Csepel
496 Százhalom Százhalombatta Százhalombatta Százhalombatta
496 Széchenyi té r  v. mh. Cegléd Cegléd 1. Cegléd 1.
497 Szegedi átrakó  v. á. Szeged Szeged 1. Szeged 1.
497 Szeged-csanádi vasú ti 

telep Kétegyháza Kétegyháza Kétegyháza
497 Szeged gróf K lebels- 

berg telep Szeged posta helyben Szeged 1.
498 Székessor Izsák Izsák Izsák
499 Szelényitelep Csömör Rákosannatelep Cinkota
500 Szemeretelep v. mh. Pestszentlőrinc Pestszentlőrinc 1. Pestszentlőrinc 1.
503 Szentimretelep Perkáta Perkáta Perkáta
518 Szunyogkőbánya 

(Szögligeti része) Pesthidegkút Rem etekertváros Rem etekertváros
526 Téglagyár Kőröshegy Kőröshegy Kőröshegy
527 Téglatelep Pátka Pátka Pátka
527 Telek Kalocsa Kalocsa Kalocsa
529 Tenyőhegy Tényő Tényő

Büdszentmihály533 Tiszabüd Büdszentmihály Büdszentmihály
548 Üjerdő Pilis Pilis Pilis
552 Üjsor Szemcséd Felsőireg Felsőireg
552 Üjsörgyártelep Pécs Pécs Pécs
552 Üjszabolcs Pusztaszaboles Pusztaszaboles Pusztaszaboles
552 Újszeged v. á. Szeged Szeged Szeged
553 Újtelep Fegyvernek Fegyvernek 1. Fegyvernek 1.
553 Újtelep Kunmadaras Kunmadaras Kunmadaras
553 Újtelep Ráckeve Ráckeve Ráckeve
554 Ullmanntelep Pécs Pécs Pécs
554 Ungvárypince v. mh. Cegléd Cegléd 1. Cegléd 1.
554 Újváros megálló Cegléd Cegléd 1. Cegléd 1.
561 Vangyeltelep Kétegyháza Kétegyháza Kétegyháza
566 Vasútisor Pátka Pátka Pátka

Je
gy

ze
t
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A  község vagy 
lakott hely neve

Közigazgatásilag mely 
községhez tartozik?

Mely postahivatal 
kerületébe

postai

belső kézbesítési 
tartozik

távirat kézbesítési

Je
gy

ze
t

szem pontból

155 571 Vésztő Komlódifalva
v. mh. Vésztő Vésztő Vésztő

156 578 Weisz M anfréd sza-
natórium Budakeszi Erzsébetkirályné szanatórium

157 584 Zeöketelep Gyoma Gyoma Gyoma
158 586 Zseli Darnózseli Darnózseli Darnózseli
159 588 Zsófiatelep Kerepes Kistarcsa Kistarcsa

Budapest, 1934. évi október hó 9-én.

Helyesbítés a helységnévtárban és a postahiva
talok és ügynökségek névsorában.

131.019/3.

Monok postahivatal neve után a helység- 
névtárban (378. 1.) „pd.“, a postahivatalok és

ügynökségek névsorában pedig (65. 1.) „k.“ jel
zés írandó.

Budapest, 1934. évi október hó 13-án.
Betöltendő kiadói állás.

Szám adástételre képes postakiadónő f. évi no
vember hó 1-től állást kaphat az alpári postahivatal
nál.

K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

OA'73V)'O A létszámból törölt egyén

P
os

ta
lg

az
ga

ke
rü

le
t

n e v e állása születési helye 
és eve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

rO
el-a
DCQ

Bitskey Katalin kiadó
Tápió-
bicske

1907.
Tápió-
bicske Meghalt.

C
o<u%->

X>OJ
Q

0
Fodor Anna kiadó Báránd, 1906. Bihartorda Meghalt

D
eb

re
ce

n

Bercy Ida kiadó Nagykereki,
1903 Dögé Dögéi postamesterré 

neveztetett ki.

D
eb

re
ce

n

S. Nagy Dénes kiadó Cegléd,
1901: Bélapátfalva Bélapátfalvai postames-* 

térré neveztetett ki.
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A  létszám ból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Pé
cs

Horváth Mária kiadó Zalagógánfa,
1897. G'scpreg Vókányi postamesterré 

neveztetett ki.

Pé
cs

Ferenczy Gabriella hivatali
kisegítő

Nagy
kanizsa
1910.

Mohács 2. Állásáról lemondott.

So
pr

on Drobnicza Mária kiadó Liba, 1908. Rábafüzes
Több mint 6 hónapja 

nem vállalt alkal
mazást

So
pr

on Kassai Lászlóné kiadó Dunapentele 1880. Enying Betegsége miatt szol
gálatot nem teljesít

Sz
eg

ed Bérezi Antal kiadó Cservenka 1899. Congrád Madarasi postames
terré kineveztetett

Sz
eg

ed ifj. Pejtsik Dezső kiadó Kőrösladány 1907. Kőrösladány Bizalomvesztés

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

A z  á llá st  k ereső  p o s ta k ia d ó

Megjegyzés

*

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helye)

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Ónody Magda Kéthely 4 1934. XI. 1. Helyettesítést is vállal.

Barzó Jenő Nyíregyháza, Bercsényi
utca 13. 1 azonnal

Legeza Jánosné Debrecen 3. sz. postahivatal 10 Helyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Kül földi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi  Nyomda Rt. nyo irá ia .  — Felelős művezető: Duchon J.
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TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1931. OKTÓBER 30. 40 szám.

T A R T A L O  ül

l  j okirati törvénykezési illetékbélyeg és forgalmi 
adóbélyegek kibocsátása és a régiek beszolgáltatása, 
valamint 2 filléres kiegészítő váltóilletékbélyeg forga
lomba bocsátása.

A Budapesten rendezefidő Nem zetközi Kisállatkiálli- 
tásra szánt csomagok súlyhatárának felemelése.

Postam esterek és postakiadók személyi adatainak 
kiegészítése.

O hat—Pusztakócs vasúti távíró hivatal kézbesítőkerü
letébe szóló táv iratok  kezelése.

A „Heti H írek“ című időszaki lap m egjelenésének és 
terjesztésének eltiltása.

Elveszett arcképes igazolvány.
Forgalomköri változások.
Közigazgatási és névváltozások.
Személyzetiek.
Közlemény a jóléti alapítvány kezelési irodájának  hi

vatalos óráiról.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
Kimutatás állást kereső postakiadókról.

Üj okirati törvénykezési illetékbélyeg és for
galmi adóbélyegek kibocsátása és a régiek be
szolgáltatása, valamint 2 filléres kiegészítő vál

tóilletékbélyeg forgalomba bocsátása.
133.071/4.

A. P. R. T. folyó évi 44. számában megje
lent ad- 130,922/4, számú rendelet kapcsán az 
alábbiakról értesítem a postahivatalokat.

1. A pénzügyminisztériurp a használatban 
levő 2, 4, 5, 10, 20, 30 40 és 50 filléres, továbbá

5, 10, .20 és 50. P-s okirati illetékbélyege
ket,

a 10, 15, 20, 30, 40 és 50 filléres, továbbá 1, 
2, 5, 10 és 20 P-s törvénykezési illetékbélye
geket, végül

a 10, 20 és 50 filléres, továbbá 1, 2 és 5 P-s 
forgalmi adóbélyegeket 1934. október hó 31-vel 
a forgalomból kivonja és helyettük ugyanilyen 
értékcímletíí új bélyegeket ad ki.

2. A forgalomból a fentiek szerint kivont 
bélyegeket a megfelelő illetékek és forgalmi 
adók lerovására csak 1934. évi október hó 31-ig 
bezárólag szabad felhasználni. Az 1934. évi no
vember hó 1-től kezdve a régi bélyegek illeték 
vagy forgalmi adó lerovására többé — érvé
nyesen — fel nem használhatók.

3. A hivatalok ezért a saját készletükben 
(főpénztárban, kezelési pénztárakban, esetleg 
postaügynökségeknél) lévő régi kiadású tör
vénykezési, okirati illetékbélyegeket és forgal

mi adóbélyegeket október hó 31-én a szolgálat 
végeztekor vonják be és legkésőbb folyó évi 
november hó 10-ig a m. kir. posta értékcikkrak
tárának szolgáltassák be.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy pénz
ügyi értékcikk készletüket gondosan vizsgálják 
át s a forgalomból kivont minden bélyeget fel
tétlenül szolgáltassanak be. Késedelmes vagy 
a bélyegeket egyáltalában be nem szolgáltató 
hivatal ellen az igazgatóságok járjanak el bün- 
tetőleg.

4. A magánértékcikkárusok, valamint a kö
zönség, a birtokukban levő és valamely okból 
felhasználatlanul maradt, forgalomból kivont, 
sérületlen és egyébként is teljesen aggálytalan 
pénzügyi bélyegeket hasonló értékű más pénz
ügyi értékcikkekre való becserélés végett 1934. 
évi december hó 15-ig bármely postahivatalnál 
benyújthatják.

Felragasztott, felülbélyegzett, a forgalom
ból már régebben kivont vagy más módon ér
vénytelenített bélyegeket a postahivatalok be
cserélésre nem fogadhatnak el.

A becserélésre szánt bélyegeket a magán
fél erős anyagból készült nyitott borítékba kö
teles helyezni. A borítékra rá kell írni a bele 
helyezett bélyegek faját, darabszámát és érté- 

I két, továbbá a bélyegek tulajdonosának, vala
mint, ha a tulajdonos a bélyegeket nem maga, 
hanem megbízott útján nyújtja be, akkor a 
megbízottnak is a nevét, foglalkozását és lakó
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helyét (pontos lakcímét). A bélyegeket a pos
tahivatalnál a tulajdonos vagy megbízottja csak 
személyesen nyújthatja be; a postán küldött 
bélyegeket becserélésre elfogadni nem szabad. 
A benyújtó személyazonosságát a postahiva
tal igazolni köteles.

A postahivatal az átvett bélyegekről elis
mervényt ad s a borítékokat, amelyekben a bé
lyegeket átvette, a benyújtó fél jelenlétében le
zárja (zárpecsétjegy, 88. sz. nyomtatvánnyal), 
a lezárás helyén a zárpecsétjegy két végére ke
letbélyegzőjét üti oly módon, hogy a keletbé
lyegző fele a zárpecsét jegyre, fele pedig a bo
rítékra essék.

A postahivatalok ezeket a bélyegeket tar
talmazó borítékokat szolgálati értékkülde
ményben egyesítve a m. kir. posta értékcikk
raktárának küldjék be. A küldeményhez a hi
vatalok csatoljanak egy példányban kiállított 
bizonylatot (662. sz. ny.), melyben az egyes 
borítékokban elhelyezett összes bélyegeket ne
mek szerint csoportosítsák. Nagyobb hivata
lok a becserélés ideje alatt annyi beszolgálta
tást készítenek az értékcikkraktárhoz, ahány
szor arra szükség van. Legkésőbb - azonban 
1934. évi december hó 16-án minden postahi
vatal a becserélésre elfogadott bélyegeket az 
értékcikkraktárhoz elküldeni tartozik.

Az értékcikkraktárnak beküldött boríté
kokról a hivatal nyilvántartás céljából esetről- 
esetre két példányban jegyzéket készít. (1. A 
becserélést kérő magánfél neve, 2. a becseré
lésre átadott értékcikkek összege). E jegyzék 
egyik példányát helyezze el az értékcikkrak
tárnak címzett értékküldeményben, a másik 
példányt pedig a hivatal őrizze.

5. A hivatalok által az értékcikkraktárhoz 
beszolgáltatott bélyegeket az állami nyomda 
műszaki bizottsága az értékcikkr^ktár helyisé
gében műszaki szempontból bizottságilag felül
vizsgálja és a becserélés tekintetében határoz.

Abban az esetben, ha a műszaki vizsgálat 
a borítékban levő bélyegeket mind kifogásta
lannak találja, a bizottság a bélyegeket az ér
tékcikkraktárnál visszatartja és az üres borí
tékra az alábbi szövegű záradékot vezeti rá.

„.......  11934. sz.

Ebben a borítékban volt összesen ....... P
—  f, azaz .....................P — f értékű bélyegek
mind hibátlannak bizonyultak. A megfelelő új

értékcikkeket a m. kir. postahivatal adja ki a 
félnek.

Budapest, 1934. évi ................hó...... n.
A m. kir. állami nyomda műszaki 

bizottsága.“
Az értékcikkraktár a fentiek szerint ke

zelt és záradékolt borítékokat szolgálati aján
lott küldeményként külön borítékba téve visz- 
szajuttatja a beküldő postahivatalnak. Minden 
ajánlott küldeményhez az értékcikkraktár az 
alábbi szövegű nyomtatott összesítő iratot mel
lékeli.

„Tárgy: Becserélésre beszolgáltatott 
pénzügyi bélyegek műszaki 
megvizsgálása.

H í v .  szám: ..........
Csat: ..........drb. boríték.

A m. kir. postahivatalnak

Az itt visszazárt .......drb. borítékban volt
összesen .......... P — f, azaz ........................ P
—  f értékű bélyegeket a m. kir. állami nyomda 
műszaki bizottsága felülvizsgálta és valameny- 
nyit hibátlannak találta. Ennélfogva a becseré
lést megengedi.

A m. kir. postahivatal a megfelelő értékű 
új értékcikkeket a feleknek szolgáltassa ki és 
ennek megtörténtét mindenik féllel a saját bo
rítékán ismertesse el. A fél elismervényével el
látott boríték a fél által elismert, de legfel
jebb a m. kir. állami nyomda műszaki bizott
sága által rájegyzett bélyegérték tekintetében a 
m. kir. postahivat álnak felmentésül szolgál.

Az itt visszazárt borítékokban volt régi 
bélyegeket az értékcikkraktár visszatartotta.

Budapest, 1934. évi............... hó-----n.
A m. kir. posta értékcikkraktára.“

6. Az állami nyomda műszaki bizottsága 
által záradékolt borítékok, illetőleg az érték
cikkraktár összesítő irata alapján a hivatalok a 
becserélés megengedéséről az érdekelteket ér
tesítik s azoknak ugyanannyi értékű új pénz
ügyi bélyeget adnak ki és az átvételt mindegyik 
féllel a saját borítékán elismertetik. A bélyege
get kiadó alkalmazott a borítékot aláírja és 
arra a keletbélyegzőt üti.

A bélyegek becserélésének engedélyezése 
esetében a cserébe járó pénzügyi értékcikkek 
fajtáját és értékcímletek szerint való beosztá
sát a fél tetszése szerint választhatja meg.
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A hivatalok a tényleg becserélt pénzügyi 
bélyegek értékösszegét — az összes vonatkozó 
mellékletek csatolásával — a pénztárszámadás 
megfelelő értékcikkmérlegében „Becserélt pénz
ügyi bélyegek a csatolt mellékletek szerint" be
jegyzéssel felmentésként állítják be.

Ha a becserélt bélyegek értékét a külön
böző pénzügyi értékcikkmérlegek szerbit szét 
kell osztani, a hivatalok a borítékok és az ér
tékcikkraktár összesítő irata alapján készítse
nek megfelelő kimutatást és ebben részletezzék 
az egyes értékcikkmérlegekben elszámolandó 
összegeket.

A hivatalok az értékcikkraktár által vissza
küldött borítékok visszaérkezését a beküldés
kor készített jegyzék ott visszatartott példá
nyán jegyezzék elő.

7. Abban az esetben, ha az állami nyomda 
műszaki bizottsága a bélyegek vizsgálása során 
azt állapítaná meg, hogy a borítékban elhelye
zett bélyegek közül akár egy is aggályos, a 
bizottsági felbontást tanúsító jegyzőkönyvet 
csatolva, a bélyegeket új borítékba zárja és a 
lezárás helyén a hivatalos pecsétet alkalmazza. 
A boríték külzetére a bizottság feljegyzi ugyan
azokat az adatokat, amelyek a postahivatal ál
tal beküldött borítékon is fel vannak jegyezve, 
feljegyzi továbbá a vizsgálat eredményének lé
nyegét, hogy t. i. hány darab bélyegen észlelt 
a bizottság kifogásolni valót.

Az így kezelt borítékokat az állami nyomda 
a posta értékcikkraktárától átveszi és megküldi 
a postahivatal helyére illetékes pénzügyigazga
tóságnak.

A pénzügyigazgatóság a hozzá beérkezett 
borítékokat bizottságilag bontja fel. A bélye
gek közül a kifogástalan darabokat a pénzügy
igazgatóság új, lezárandó és hivatalos pecséttel 
ellátandó borítékba helyezi és annak külzetére 
a megfelelő adatokat rájegyzi.

A kifogástalan bélyegekre vonatkozólag a 
pénzügyigazgatóság becserélést-megengedő ha
tározatot hoz és határozatának a postahivatal 
részére szolgáló példányához a kifogástalan 
bélyegeket tartalmazó lezárt borítékot csatolja.

A becserélést megengedő határozat alap
ján a hivatal a pénzügyigazgatósági végzéssel je
lentkező félnek a bélyegeket becseréli, a becse
rélést a féllel a saját borítékán elismerteti s a 
becserélési összeget a határozat és a bélyegek, 
illetőleg az összes egyéb mellékletek csatolása 
mellett, a rontott értékcikk számadásában he
lyezi kiadásba.

8. Az állami nyomda műszaki bizottsága 
által kifogásolt bélyegeket a pénzügyigazgató
ság említett bizottsága számbaveszi és azok te
kintetében a pénzügyigazgatóság a féllel való 
tárgyalást megindítja, az esetleg szükségesnek 
látszó egyéb intézkedéseket megteszi és a to
vábbiakban a fejleményekhez képest jár el.

9. A pénzügyminiszter úr 1934. évi július 
hó 13-án kelt 112.(XX). számú rendeletével for
galomba hozott váltóilletékbélyegek (1. P. R. T. 
folyó évi 31. számát) továbbra is forgalomban 
maradnak. A címletek kiegészítésére azonban 
új 2 filléres váltóilletékbélyeg kerül forgalomba.

A hivatalok a készletükben, esetleg a kö
zönségnél levő régi címletű váltóürlapok kiegé
szítéséhez szükséges 2 filléres váltóilletékbé
lyegeket az értékcikkraktárnál a szokott mó
don megrendelhetik.

Az értékcikkraktár a postahivatalok váltó- 
ürlaprendeléseit az egyes címletekből levő régi 
készlet kifogytáig olykép foganatosítja, hogy a 
régi készlet legközelebbi alacsonyabb értékcím
letéből küld a megrendelésnek megfelelő da- 
rabszámot. Ezekhez a régi címletű váltóürlapok- 
hoz kiegészítés céljából annyi 2 filléres váltó- 
illetékbélyeget mellékel, amennyi a régi 
címlet kiegészítéséhez szükséges. A postahiva
talok ezeket a régi címletű váltóürlapokat oly 
módon árusítják, hogy a régi címletű váltóür- 
lap bélyegértékét előzetesen megfelelő váltó
illetékbélyeg felragasztásával kiegészítik. A hi
vatalok ezt jegyezzék elő a P. R. T. folyó évi 
29. számában megjelent 118.193/4. számú ren
deletnél is.

Budapest, 1934. évi október hó 25-én.

A Budapesten rendezendő Nemzetközi Kisállat
kiállításra szánt csomagok súlyhatárának fel

emelése.
132.473/4.

A Kisállattenyésztők Lapja folyó évi no
vember hó 17—20-án Budapesten Nemzetközi 
Kisállatkiállítást rendez.

A kiállítók részéről 1934. évi november hó 
15-én és 16-án „Nemzetközi Kisállatkiállítás — 
Budapest" címre bármely postahivatalnál, úgy
szintén a kiállítás rendezősége által 1934. évi 
november hó 21-én és 22-én a kiállítók részére 
Budapesten feladásra kerülő csomagok súlyha
tárát a belföldi forgalomban kivételesen 50 
kg-ra emelem fel.



302 46. szám

A csomagokért a postai díjszabásban 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapí
tott díjak járnak.

Budapest, 1934. évi október hó 20-án.

Postamesterek és postakiadók személyi adatai
nak kiegészítése.

132.813/1.

A postamesterek és a postakiadók sze
mélyi adatainak kiegészítése céljából felhívom 
a postamestereket, hogy úgy a saját, mint a 
hivataluknál alkalmazásban álló minden posta
kiadó 1. 'születési adatait (születési hely, év és 
hó), 2. illetőségi helyét, 3. atyjának nevét és 4. 
anyjának nevét minden egyes egyénről külön- 
külön Vt ív papíron 2 példányban kiállítva j<̂  
gyezzék fel és az ekként kiállított és sajáfkeA 
zőleg aláírt jegyzéknek mindkét példányát e 
rendelet közzétételétől számítva legkésőbb 7 
nap alatt előttes igazgatóságukhoz terjesszék 
fel.

A postamesteri személyíveket és a kiadói 
igazolványokat, ha a jelenleg rendelkezésre álló 
készlet elfogy, a fenti adatok bejegyzésére 
szolgáló rovatokkal kiegészítve fogom újból 
kinyomatni.

Budapest, 1934. évi október hó 24-én.

Ohat—Pusztakócs vasúti távíró hivatal kézbe
sítőkerületébe szóló táviratok kezelése.

130.257/5.
Értesítem a postahivatalokat, hogy Ohat— 

Pusztakócs vasúti távíróhivatal K jellegét folyó 
évi október hó 31-ével megszüntetem és táv
iratkézbesítő kerületébe Belsőohat és Külső- 
ohat lakotthelyeket osztom be. Ennélfogva a 
távíró és távbeszélő hivatalok névsorában Ohat- 
Pusztakócs vasúti távíró hivatalnál a K jelzés, 
a Helységnévtárban pedig Ohat-nál, a T L jel 
utáni „K“ betű törlendő.

A hivatalok a felsorolt lakotthelyek neve 
mellett a Helységnévtárban az eddigi utolsó 
távíróhivatalt (Debrecen 1.) töröljék és utolsó 
távíróhivatalként Ohat-Pusztakócs-ot írják be. 
Minthogy azonban Ohat-Pusztakócs a távira
tokat tényleg nem kézbesíti, hanem azokat a 
címzettek saját küldönceik útján vitetik el, a 
fentebb felsorolt lakotthelyeknél, ugyancsak a 
Helységnévtárban, írják be a következő meg

jegyzést: „Táviratoknál =  Xp. =  kikötése nem 
szükséges.“

Ez a rendelkezésem a folyó évi november 
hó 1-vel lép életbe.

Budapest, 1934. évi október hó 18-án.

A „Heti Hírek“ című időszaki lap megjelenésé
nek és terjesztésének eltiltása.

133.073/2.
A belügyminiszter úr a Budapesten Herkay 

Ottó kiadásában megjelenő és a Hellas Irodal
mi és Nyomdai Rt. budapesti cég nyomdájában 
(V., Pannonia-u. 46.) előállított „Heti Hírek" 
(Hangay Sándor riport-lapja) című időszaki lap 
további megjelenését és terjesztését folyó évi 
október hó 18-tól számított 15 napi időtartamra, 
vagyis folyó évi november hó 1-éig bezárólag 
eltiltotta.

Ehhez képest felhívom a kir. postahivata
lokat, hogy a szóbanlévő lap esetleges postára 
kerülő példányait ne szállítsák és ne kézbesít
sék, hanem azokat a m. kir. államrendőrség bu
dapesti főkapitányságához küldjék be.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a szó
banlévő lap részére kifejezetten előfizetésekről 

1 szóló postautalványokat és csekkbefizetéseket 
, adidg, amíg ez a rendelet érvényben van, az 

A. 1. Szab. 21. §. 4. pontjában foglaltak szerint 
felvenni, illetőleg elfogadni tilos.

Budapest, 1934 évi október hó 20-án

Elveszett arcképes igazolvány.
132.967/4.

Orbán János postaellenőr a budapesti táv
író és távbeszélő igazgatóság által kiállított 24/ 
1932. számú — a budapesti állami távbeszélő
hálózat vonalain végzendő munkálatokra jogo
sító — arcképes igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1934. évi október hó 23-án.

Forgalomköri változások.
123.446/3.

Alsóbesnyő O Sári (92. 1.) ezentúl u. p. 
Felsődabas.

Csanádfehéregyháza (részei Csanádpuszta,
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Fehéregyházapuszta) óó Dunavecse (155. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Homokszentlőrinc.

Csanádpuszta (Csanádfehéregyháza része) 
°  Dunavecse (155 1.) ezentúl u. p. és u. t. Ho
mokszentlőrinc.

Csongrád (167. 1.) ezentúl J? C, 6^0 C.
Csurgayújosztás óó Örkény (170. 1.) ezentúl 

u. p. és u. t. örkénytábor.
Fehéregyházapuszta (Csanádfehéregyháza 

része) O Dunavecse, (202. 1.) ezentúl u. p. és 
u. t. Homokszentlőrinc.

Köncsög óó Kecskemét (330 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Ballószög.

Lengyelfalva O Üjhartyán (346. 1.) ezentúl 
u. p. Üjhartyán.

Sárhalmi dűlő ó'l Üjkécske (471 1.) ezentúl 
u. p. és i*. t. Üjkécske.

Szentorbánhegy óó Üjhartyán (506. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Alsóhernád.

Telek óó Kalocsa (527. 1.) az u. p. és u. t. 
Kalocsa jelzés után beírandó „(belterület) —.

Vajhát v. mh. óó Hódmezővásárhely (559.
1.) ezentúl u. p. Kopáncs, u. t. Hódmezővásár
hely 1.

Vatya óó Üjhartyán (567. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Üjhartyán.

Budapest, 1934. évi október hó 20-án.

Közigazgatási és névváltozások.

130.694/3.
Belsőmajor óó Kerepes (129. 1.) összes ada

taival együtt törlendő.
Flelvéciatelep óó Kerepes (252. 1.) összes 

adataival együtt törlendő.
Hollanditelep óó Kerepes (258. 1.) neve elől 

a * jel törlendő.
Hifsztimajor óó Kerepes (264. 1.) összes ada

taival együtt törlendő.
Kerepesnél (297. 1.) a )-( jel után Belsőma

jor, Husztinamajor, Helvéciatelep, Szőllőtelep 
és Zsófiatelep törlendő, Szilasliget és Zsófia- 
liget pedig beírandó.

Koronatelep O Kerepes (325. 1.) neve elől 
a * jel törlendő.

Széphegytelep óó Kerepes (507. 1.) elől a 
'  jel törlendő.

Szilashát után (510. 1.) beírtmdó: Szilasliget

óó Kerepes, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., gödöllői 
j., u. p. és u. t. Kerepes.

Szőllőtelep óó Kerepes (516. 1.) összes ada
taival együtt törlendő.

Szófiahalom óó Tiszaföldvár (588. 1.) után 
beírandó: Zsófialiget óó Kerepes, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vm., gödöllői j., u. p. és u. t. Kis- 
tarcsa (belterület).

Zsófiatelep óó Kerepes (588. 1.) összes ada
taival együtt törlendő.

Budapest, 1934. évi október hó 20-án.

Személyzetiek.

132.505/3.
Lemondottak: Horváth Béláné sz. Vigh 

Margit horvátkimlei, Magyar Pálné sz. Horváth 
Vilma velencei, Milotai József nagykörűi és 
Széllé Zoltánná sz. Kacsirek Gizella táti posta
mesterek.

Meghaltak: Nemes Janka baracsi és Szecs
ka Etel ecsédi postamesterek.

Névváltozás: Száron Schaffer Antalné he
lyett Sárosi Antalné, Budapesten (92. sz.) Sza
káll Gyuláné helyett özv. Szakáll Gyuláné.

Budapest, 1934. évi október hó 16-án.

Közlemény
a jóléti alapítvány kezelési irodájának hivata

los óráiról.
A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítvá

nyának kezelési bizottsága közli, hogy az ala
pítvány irodája hivatalos óráit ezentúl hétköz
napokon kizárólag csak 14—19 óráig tartja a 
postavezérigazgatóság épületének (I., JCrisztina- 
körút 14. sz.) I. em. 115. sz. alatti helyiségében.

Ennélfogva a kezelési bizottság felkéri a 
hivatalok vezetőit, hozzák az alkalmazottak tu
domására, hogy az alapítvány kezelési irodáját 
ügyeik elintézése végett — temetési segély és 
pénzsegély ügyekben is — kizárólag a fentebb 
említett hivatalos órák alatt keressék fel.

Ha előfordulna, hogy indokolt esetben te
metési segélyt a délelőtti órákban kellene sür
gősen kifizetni, azt az I. emelet 110. sz. alatt 
működő hirdető irodában fogják kiutalni.

Budapest, 1934. évi október hó 20-án.

A z alapítvány kezelési bizottsága
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Pályázati hirdetmény.

postaügynöki állásra szerződés mellett
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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 1934.

évi november hó 10-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1934. évi október h ó  23-án.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

áll is t

Magyar Béla Seregélyes 5 azonnal

Szokoll Sándor Egyek 10 1934. XI. 1. Helyettesítést is vállal.

Princz Julia Nagybajom 1934. XI. 1. Helyettesítést is vállal

Tüskés Ilona Budapest, III., Lajos-u. 53. 5 1934. XI. 1. Helyettesítést is vállal.

Bartos Jolán Balatonlelle 15 azonnal
Helyettesítést is vállal 
Budapesten óhajtana 

állást kapni

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

F ő v á r o s i  N y o m d a  R t .  n y o r r  í s a .  —  F e le lő s  m ű v e z e t ő :  D u c h o n  J .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1034. OKTÓBER 30. 47. szám.

T A K T A  I. O 41

V idéken a csomagházhozkézbesítési díjátalány m ér
séklése.

V áltozás a robbanás veszélyének k ite tt küldem é
nyek postai szállításában.

Lengyelországba szóló vám köteles tartalm ú levél
postai küldemények.

V ám köteles árut tartalm azó levélpostai küldemények

és értéklevelek Danzig szabadvárosba nem küldhetők. 
Változások a Légipostái Menetrendben.
Postahivatal áthelyezése.
A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi szeptem ber 

havi forgalma.
Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Vidéken a csomagházhozkézbesítési díjátalány 
mérséklése.

132.810/4.

A P. R.. T. 1933. évi 50. számában megje
lent 105.081/4. sz. rendelettel rendszeresített 
Budapesten és vidéken egyaránt havi 18 P-ben 
megállapított csomagházhozkézbesítési díjáta
lányt 1934. évi november hó 1-től kezdve

a) a vidéki postamesteri hivatalok székhe
lyén 3 P-re,

b) a vidéki kincstári postahivatalok szék
helyén pedig 9 P-re szállítom le.

Budapesten a csomagházhozkézbesítési díj
átalány havi összege továbbra is 18 P marad.

A vidéki postahivatalok erre a díjmérsék
lésre és a díjátalány igénybevételének előnyeire 
a körzetükben levő oly cégek, vállalatok stb. fi
gyelmét, amelyek címére csomagok rendszere
sen érkeznek, — külön is hívják fel.

A postahivatalok négy hónap elteltével az 
igénybevétel mérvét előttes igazgatóságuknak 
jelentsék, az igazgatóságok pedig az erre vo
natkozó adatokat kimutatásba foglalva legké
sőbb 1935. évi március hó 20-ig terjesszék fel.

Ezt a változást a postahivatalok a Kivo
natos Posta, Táviró, Távbeszélő és Rádió Díj
szabás XXIX. B. 2. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi október hó 24-én.

Változás a robbanás veszélyének kitett külde
mények postai szállításában,

129.402/4.
A robbanás veszélyének kitett tárgyak 

postai szállítása tárgyában az 1930. évi P. R. T.
6. számában megjelent 48.013. számú rendele
téin 4. pont 1. bekezdésében foglalt azt az in
tézkedését, hogy csappantyúkat, vadászati lő
port vagy nitrocellulozét tartalmazó csomago
kat gyújtózsinórt, sellaktüzet, illetőleg tölté
nyeket tartalmazó csomagokkal együtt egy ko
csiban (mozgópostakocsiban, mellékkocsiban) 
nem lehet szállítani, hatályon kívül helyezem 
és ezeknek a csomagoknak mozgópostakocsi
ban való közös szállítását megengedem.

Jegyezzék elő ezt a fenthivatkozott rende
letnél.

Budapest, 1934. évi október hó 29-én.

Lengyelországba szóló vámköteles tartalmú 
levélpostai küldemények.

132.757/4.
A lengyel postaigazgatás közli, hogy 1934. 

október hó 30-tól fogva mind közönséges, mind 
ajánlott levélpostai küldeményben tilos vámkö
teles tárgyakat Lengyelországba küldeni. A 
vámköteles tartalmú levélpostai küldeményeket 
a lengyel vámhatóság még abban az esetben is 
lefoglalja, ha a tartalom jelezve van, illetőleg
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ha a küldeményeket ellátták vámjelző-cédulá- 
val.

A hivatalok a Kivonatos Díjszabás 27. ol
dalán töröljék a Lengyelországra vonatkozó 
adatokat.

Budapest, 1934. évi október hó 24-én.

Vámköteles árut tartalmazó levélpostai külde
mények és értéklevelek Danzig szabadvárosba 

nem küldhetők.
134.106/4.

Danzig szabadváros postaigazgatása a Nem
zetközi Iroda útján értesítette a magyar pos
tát, hogy 1934. október 30-tól kezdve közönsé
ges és ajánlott levélpostai küldeményekben, 
valamint értéklevelekben nem lehet többé vám
köteles árut Danzig-ba küldeni.

A hivatalok az ilyen küldeményeket feladni 
szándékozókat erre a tilalomra figyelmeztessék 
és a Kivonatos Díjszabás XV. fejezeténél levő 
táblázatban töröljék Danzig szabad várost, a 
XXII. fejezetnél pedig jegyezzék elő, hogy 
Danzig-ba vámköteles áru nem küldhető.

Budapest, 1934. évi október hó 30-án.

Változások a Légipostái Menetrendben.
134.121/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 
következő változásokat vezessék keresztül:

3. old. 1. a London—Athén—Karachi légi
járattal továbbítandó küldemények feladási 
határideje a következőképpen változik meg: A 
küldeményeket olyan időben kell postára adni, 
hogy azok a Budapest 72. postahivatalhoz leg
később vasárnap reggel 5 óráig, a Mátyásföld
repülőtér postahivatalhoz vasárnap reggel 8 
óráig megérkezzenek. Továbbítás a Lufthansa 
légijáratával Athénig (1. Menetrend 20. II.).

4. old. 2. az Amsterdam—Athén—Bandoeng 
légijárattal továbbítandó küldeményeket ezen
túl vasúton továbbítják Athénig. A feladás ha
táridejére és a továbbításra vonatkozó adatok 
tehát a következőképpen változnak: A külde
ményeket olyan időben kell feladni, hogy azok 
a Budapest 72. postahivatalhoz legkésőbb szer
dán 22 óráig megérkezzenek. (A Mátyásföld
repülőtér postahivatalra vonatkozó adatok tör
lendők.) Továbbítás: Vasúton Athén-ig.

4. old. 3. a London—Athén—Capetown légi
járatnál is a küldeményeket Athénig vasúton 
szállítják. A feladási határidő a Budapest 72. 
sz. hivatalnál szerdán 22 óráig helyett kedden 
22 óráig. (A Mátyásföld-repülőtérre vonatkozó 
adatokat töröljék.) Továbbítás: Vasúton
Athénig.

5. old. 4. a Marseille—'Athén—Saigon légi
járatnál a küldeményeket ezentúl Athénig vas
úton továbbítják. Feladási határidő Mátyásföld
re vonatkozó adatait tehát töröljék. Továbbítás: 
Vasúton Athénig.

5. old. 5. a Marseille—Dakar légij árainál a 
Páris-ba érkezés időpontja 16.10 helyett 14.10.

6. old. (fedőlap) a B) Budapest—Stuttgart— 
Dél-Amerika légijáratnál október 27-től kezdve 
a Zeppelin léghajó többé nem szállít postát Dál- 
Amerikába. Ezentúl a légitovábbítás csak re
pülőgépekkel fog történni. A repülőgépek 1934. 
november 3-tól kezdve hetenként fognak in
dulni. Ezzel kapcsolatban a hivatalok a menet
rendi adatokban a következő változásokat ve
zessék keresztül:

Stuttgart i. szomb.
Bathurst é. hétfő
Natal é. szer.
Rio de Janeiro é. csüt.

A többi adat változatlan. A léghajóra vonat
kozó indulási és érkezési adatokat teljes egészé
ben töröljék. Úgyszintén töröljék a repülő
gépek és a léghajó 1934. évi indulási napjait fel
tüntető táblázatot is.

9. old. A katapult szolgálat 1934. október 
3-ával megszűnt. Jegyezzék ezt elő a hivatalok 
az erre vonatkozó táblázatnál.

9. old. 11. a Budapest—Berlin—Moszkva 
légijáratnál a Königsberg—Leningrad közötti 
járat november 1-től nem közlekedik többé. Az 
arra vonatkozó menetrendi adatokat töröljék. 
A Berlin—Königsberg (Luha) járatánál a jelen
legi menetrendi adatok helyett írják a követ
kezőket:

Berlin é. 12.55
Berlin i. 13.00
Danzig é. 15.45
Königsberg é. 16.50

10. old. 14. a Budapest—Bécs—Zürich légi- 
járatnál a jelenlegi adatok helyett írják be a 
következő új menetrendet:
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Budapest (vasúton) i. 23.40
Becs é. 6.00
Bécs i. 9.10
München é. 10.55
Zürich é. 12.25
München i. 12.55
Stuttgart é. 14.10
Mannheim é. 15.10
Saarbrücken é. 16.10

11. old. 15. a Budapest—Berlin—Amster-
dam—London légijáratnál, Bécstől kezdve a je-
lenlegi menetrendi adatok helyett írják be a
következő új menetrendet:

Bécs i. 9.00
Prága é. 10.30
Drezda é. 11.40
Berlin é. 12.55
Berlin i. 8.30 i. 23.00
Amsterdam é. 11.00
London é. 12.50 4.50
Brüsszel é. 15.05

13. old. 20. a Budapest —Belgrád Szófia—
Istanbul légijárat I. Budapest—Bucarest szaka-
szán a meglevő menetrendi adatok helyett ír-
ják be a következő új adatokat:

Hé, Sze, Pé.
Budapest i. 9.35
Belgrád é. 11.40
Belgrád i. 11. .50
Bucarest é. 15.50

Rucarest—Istanbul és Belgrád—Szófia között a 
I. vonalon a légijárat megszűnt. A vonatkozó 
menetrendi adatokat tehát töröljék.

A II. A) vonalon a repülőgépek ezentúl csak 
vasárnap közlekednek. A menetrendi adatok 
felett levő „Csak csüt.“ megjegyzést tehát ja
vítsák „Csak vas.“-ra. A II. B) légijárat többé 
nem közlekedik. A vonatkozó menetrendi 
adatokat töröljék.

Budapest, 1934. évi október hó 29-én.

Postahivatal áthelyezése.
131.983/3.

A budapesti 24. számú postahivatal a II., 
Lövőház-utca 30. szám alól folyó évi november 
hó 1-én II., Keleti Károlv-utca 31. szám alá he
lyeztetik át.

A Postahivatalok Névsora című segéd
könyv helyesbítendő.

Budapest, 1934. évi október hó 27-én.

307

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi szep
tember havi forgalma.

7.319/eln. ptkszám.

A takaréküzletben a betétek 735.958 P 11 
f.-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya ezek szerint 1934. évi szeptem
ber hó végén 86,941.528 P 12 fillér volt. A kü
lönleges takarékbetétek álladéka a fenti álla- 
dékban 7,872.776 P 30 f.-rel szerepel. A betevők 
száma 3.576-tal gyarapodott.

A csekk- és kliringüzletben a betétek 
8,032.890 P 34 f.-el múlták felül a visszafizeté
seket. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1934. évi szeptember hó végén 113,435.987 P 46 
f. volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hó
ban 24-gyel növekedett.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,087.061 tétel s 
993,652.071 P 43 L, összes betéteinek állománya 
pedig a hó végén 200,377.515 P 58 f. volt.

Az értékpapír üzletágban 1934. évi szep
tember hó végéig kiállíttatott 274.600 drb. jára
dékkönyv, illetve letétijegy, amelyekből forga
lomban volt e hó végén 90.448 drb. Az intézet 
értékpapír állománya különféle értékpapírok
ban és záloglevelekben 1934. évi szeptember hó 
végén 91,111.001 P 41 fillér névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 190.362 drb. új zálogfelvétel 
4,175.272 P kölcsönnel és 195.767 drb. zálogki
váltás 4,243.093 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi szeptember hó vé
gén 1,072.240 drb. volt, a zálogkölcsön tőke ál
ladéka 24,309.116 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.446 drb., kényszerárverésre pedig 
7.315 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 8.724 drb., a befolyt vé
telár 178.715 P 28 f. volt.

Budapest, 1934. évi október hó 23-án.
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A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

F ő v á r o s i  N y o m d a  R t .  n y o m á b a .  —  F e l e l ő s  m ű v e z e t ő :  D u c h o n  J.
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RENDELETEK TÁR A
A MAGYAR KIR. gi f t e  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI  s |§ H ?  KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

ltUDAPKNT, 1034. YOVKIIKÉK 3. 4$. szám.

#
T A R T A L O M

Gépkocsival fenntartott közúti járatoknál az ellen
zárolás megszüntetése és helyi óralevél használata.

A távbeszélő előfizetési díj mérséklése a 101—200

előfizetővel bíró hálózatokban. 
Lefoglalandó sajtótermék. 
Személyzetiek.

Gépkocsival fenntartott közúti járatoknál az 
ellenzárolás megszüntetése és helyi óralevél 

használata.
132.309/4.

A gépkocsival fenntartott közúti járatoknál 
a zárlatok és kézicsomagok elhelyezésére szol
gáló tartálynak az A. 2. Szab. 70. §. 8. pontjá
ban előírt ellenzárolását megszüntetem.

Az ily közúti járatoknál nyilvántartó és át
adó okiratként az A. 2. Szab. 66. §. 16—24. pont
jaiban előírt eljárás mellett helyi óralevelet (125. 
és 126. sz. nyomtatványt) kell használni.

A gépkocsival fenntartott közúti járatoknál 
tehát a pénzeszsákokat és kézicsomagokat szál
lítás közben hivataltól-hivatalra számbavenni és 
nyilvántartani többé nem kell.

E változást a postahivatalok az A. 2. Szab. 
hivatkozott pontjainál jegyezzék elő.

Az A. 2. Szab. vonatkozó szövegének módo
sítása iránt a legközelebb megjelenő pótlék út
ján intézkedem.

Budapest, 1934. évi október hó 31-én.

A távbeszélő előfizetési díj mérséklése a 101— 
200 előfizetővel bíró hálózatokban.

131.220/5.
A 101—150 előfizetővel bíró távbeszélő há

lózatokban az állomás (főállomás, fővezeték) 
havi előfizetési díját folyó évi november hó 
16-tól kezdődőleg 8 P-ben, az ikerállomás díját 
4 P-ben, a nyilvános táblás államáé (főállomás, 
fővezeték) havi előfizetési díját pedig 12 P-ben 
állapítom meg.

Ugyanezen időponttól kezdve a 151—200

előfizetővel bíró hálózatokban a havi előfizetési 
díj az állomás (főállomás, fővezeték) után 10 P, 
ikerállomás után 5 P, nyilvános táblás állomás 
(főállomás, fővezeték) után 15 P lesz.

A többi díjtétel változatlanul marad.
Továbbra is érvényben marad a P. R. T. 

folyó évi 13-ik számában közzétett 108.505/5. 
számú rendelet V. 13. pont 2-ik bekezdésének 
az a rendelkezése is, hogy a Távbeszélőüzleti 
Szabályzat 28. §. 10. pontja (530. sz. fedőlap) 
szerint megállapított díj a negyedik hó 1-jével 
nemcsak akkor változik, ha az előfizetők száma 
emelkedik, hanem akkor is, ha csökken.

Mindazokban a hálózatokban, ahol a táv
beszélő díjtételek csökkenni fognak, az érdekelt 
központok ezt telefonon már most hozzák az 
előfizetők tudomására.

Budapest, 1934. évi október hó 30-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
134.324/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi október hó 31-én kelt B. I. 
13.107/1934. számú végzésével Budapesten a 
Világosság részvénytársaság nyomdájában elő
állított „Női munkás“ című sajtótermék 1934. 
évi november havában megjelent XXVI11. év
folyam 11. számának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1934. évi november hó 2-án.
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Személyzetiek.
133.215/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. 
évi szeptember havában előfordult változások 
(a számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik).

Áthelyeztettek: Kulcsár József dr. segédtit
kár 62 Szegedről Budapestre, Szőnvi Sándor 
dr. fogalmazó 27 Sopronból Budapestre, Wor- 
schitz Oszkár dr. fogalmazó 39 Budapestről 
Szegedre, Bánhídi László főtiszt 233 Vácról 
Budapestre, Mányi Lajos dr. főtiszt 275 Jász
berényből Salgótarjánba, Szeniczey Aurél II. o. 
tiszt 131 Egerből Hatvanba, Várnagy József II
o. tiszt 249 Kaposvárról Pécsre, Polczer Antal 
gyakornok 68 Nagykanizsáról Barcsra, Őrsi Fe
renc gyakornok 82 Gyuláról Budapestre, Mayer 
József mérnök-gyakornok 450 (XI. f. o.) Buda
pestről Sopronba, Pusztay György mérnök- 
gyakornok 451 (XI. f. o.) Budapestről Sopronba, 
Csaba Nándor műszaki segédellenőr 59 Székes- 
fehérvárról Budapestre, Laczkovich Róza se
gédtisztnő 59 Üj dombóvárról Dombóvárra, 
Takács György II. o. altiszt 455 Budapestről 
Budafokra, Petrovics Sándor II. o. altiszt 459 
Budapestről Veszprémbe, Burucki Dezső II. o. 
altiszt 1071/a Tapolcáról Üj dombóvárra, Fekete 
Ferenc szolnoki II. o. altiszt 1847 Szolnokról 
Budapestre, Juhász Pál ceglédi II. o. altiszt 2440 
Szentesről Ceglédre, Gazsi Imre II. o. altiszt 
2708 Szekszárdról Budapestre, Készéi János II. 
o. altiszt 3032 Üjdombóvárrób Nagykanizsára, 
Mácsai Lajos II. o. altiszt 3037 Budapestről Új
pestre, Mészáros József II. o. altiszt 3092 Bu
dapestről Gyöngyösre, vitéz Jenei Gergely II. 
o. altiszt 3229 Budapestről Kiskunhalasra.

Nyugdíjaztattak: Szirmai Márkus számve
vőségi tanácsos 19/a, dr. Hendel Ottóné szám
ellenőr 16, Ónodi Lipót 59, Fazekas Ferenc 106 
és Hegyi Gyula 220 felügyelők, Buschor József 
6 és Tompa István 53 főtisztek, Bukoveczky 
István 7, Tuza Károly 8, Frey Adolf 13, Illeg 
István 14, Ribarits József 17 és Pintér Gyula 46 
főellenőrök, Body József 51, Tál Lőrincz 120 és 
Rajki Bálint 168 ellenőrök, Szamalovits Béla 27, 
Mórocz József 54, Vigh Illés 138, Schmidt Adal
bert 157 és Cserta Ferenc 357 segédellenőrök, 
Bak Károly 149 segédtiszt, Takács Margit 4 fő- 
ellenőrnő, Özv. Seide Béláné 11, Üzv. Varjassy 
Jakabné 19, Kántor Ilona 58, Özv. Rezsek Je- 
nőné 81 és Kanozsai Lajosné 120 ellenőrnők, 
Fekete Béláné 138, Somody Imréné 169, Péter-

mann Imréné 185 és Majer Béláné 434 segéd- 
ellenőrnők, Varg; Jolán 57, Balajthy Béláné 
192, Borbás Jenőné 270, Élő Erzsébet 333 és 
Nagy Béláné 634 segédtisztnők, Szőnyi Rezső 
műszaki főellenőr 7, Teller Anna 1, Vida Ilona 
32, Fekete Jenőné 125 és Lettner Károlyné 241 
kezelőnők, Szabó Sándor ceglédi I. o. szakal
tiszt 23, Steidl György 29 és Kun Sebestyén 
Lajos 221 II. o. szakaltisztek, Pécsi Mihály 3, 
Andrási Lajos 62, Bánó József 161, Moravcsik 
József 225, Nagy Mihály siménfalvi 316, Szik
lai Ferenc 371, Dancsó Kovács István 430, Böde 
József 444, Berényi Benedek Ferenc 813, Ba
logh János csombárdi 819, Zelenák Imre 878 és 
Kelemen Sándor ménfői 1181 I. o. altisztek, 
Aradi József 190, Farkas István mencshelyi 670 
és Nagy Pál szegedi 865 II. o. altisztek, Baski 
Mihály 24 és Kanozsai Mihály 169 I. o. vonalfel
vigyázók, Cseh Károly II. o. szakmester 193, 
Lehoczky János I. o. vonalfelvigyázó 229, Mi
hályi György 16, Mészáros Mihály kiskúnféL 
egyházai 36 és Vavrek Béla 120 II. o. vonal
felvigyázók.

Végkielégíttetett: Szanka Sándor II. o. al
tiszt 2670/c.

Meghaltak: Czelder Géza titkár 18, Lin- 
kesch Gusztáv felügyelő 186, vitéz Katona 
Gyula segédellenőr 432, Heiter Sándor II. o. 
szakaltiszt 195.

Elbocsáttattak: Bathó Dezső kezelő 24, Kur- 
fis István 2026 és Thaisz Gábor 3012 II. o. al
tisztek.

Névváltozások: Melles (Rozlosnik) Simon 
dr. segédtitkár 45, Erényi (Eibenschütz) Sán
dor felügyelő 122, Tenkey (Totola) József I. o. 
tiszt 108, Vecsey (Windisch) György 205 és 
Kézdi (Kavetz) József 355 II. o. tisztek, Tarlós 
(Taszler) Ferenc gyakornok 74, Bükk (Beck) 
Julianna 190 és Bükk (Beck) Regina 515 segéd- 
ellenőrnők, Kőrös (Weinberger) Helén segéd
tisztnő 484, Hantos (Hujbér) Jenő műszaki sc- 
gédellenőr 43, Perlei (Perl) Ferenc II. o. altiszt 
388.

Egyéb változások: Szerdahelyi Gizella el
lenőrnő 39 helyett Harta Rezsőné, Schmidt 
Amália segédtisztnő 531 helyett Kovács Amá
lia, Kanozsai- Ilona segédtisztnő 579 helyett 
Hadnagy Józsefné, Mészáros Borbála kezelőnő 
86 helyett Takács Józsefné, Kántor Ilona keze
lőnő 401 helyett Szigethy Pálné írandó.

Véglege. íttetett: Porszász Aladár számtiszt 
23 rangsorsz ímmal.

Budapest, 1934. évi október hó 24-én.
A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatí ság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
_________ A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hír aposztály, Budapest 4.

F ő v á r o s i  N y o m d a  K t. n y o i r  i « h . —  F e le lő s  m ű v e z e t ő :  J u c h o n  J .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1034. NOVEMBER O. 40. szám.

T  A  B T A L O  M

Részletes adatgyűjtés a levélpostai küldeményekről. 
Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkezett hírla

pokról és folyóiratokról.
Lefoglalandó sajtóterm ék.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.

' Forgalomköri változások.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének köz

gyűlése.
Betöltendő kiadói állás.
K im utatás állást kereső postakiadókról.

Részletes adatgyűjtés a levélpostai küldemé
nyekről.
134.748/2.

F. évi november hó 19-től november hó 
25-ig

a belföldön feladott belföldre szóló közön
séges és ajánlott levélpostai küldeményekről az 
összes felvevő postahivataloknál,

az összes kézbesített közönséges és aján
lott levélpostai küldeményekről az összes kéz
besítő postahivataloknál,

és f. évi november hó 26-tól december hó 
2-ig

a belföldön feladott külföldre szóló és a 
külföldről érkezett, Magyarország területére 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
ményekről kizárólag a levélkicserélö postahiva
taloknál

részletes statisztikai adatokat kell gyűjteni.
Az adatgyűjtéseket az alábbiakban szabá

lyozom:

A) Belföldi forgalom.
I. Adatgyűjtés a feladásnál. .

1. Az adatokat általában azok a postahiviP 
talok (ügynökségek) gyűjtik, amelyek a levélj 
postai küldeményeket felveszik és lebélyegzik. 
A bérmentesítő-géplenyomattal ellátott levél 
postai küldeményeket az azokat felvevő posta- 
hivatalok veszik számba.

A mozgóposták csak a levélszekrényeik út
ján feladott, továbbá az egyes állomásokon a

postaküldöncöktől zárlaton kívül átvett, vagyis 
a küldönc postahivala által nem kezelt levél
postai küldemények adatait vegyék fel.

A jegyzékelő és levélközvetítő meneteknél 
feladott levélpostai küldemények adatainak fel
vétele azoknak a postahivataloknak feladata, 
amelyek ezeket a küldeményeket e menetektől 
további kezelésre megkapják.

Az adatokat ha az adatgyűjtés működési 
idejükkel egybeesik, az alkalmi és az időszakos 
postahivatalok (ügynökségek) is gyűjtsék.

2. A részletes adatokat a belföldön feladott 
belföldre szóló közönséges és ajánlott levélpos
tai küldeményekről — a kiadóhivatalok, szer
kesztőségek és bizományosok által hírlapdíjsza
bás kedvezménye rrlellett feladott hírlapok és 
folyóiratok kivételével kell gyűjteni.

3. Az adatgyűjtés folyó évi november hó 
19-én 0 órakor veszi kezdetét és folyó évi no
vember hó 25-ig, 24 óráig tart. Az adatok fel
vételénél a küldemények felvételének tényle
ges ideje, illetőleg a gyűjtés járatjelző szerinti 
ideje az irányadó,

4. A Posta Rendeletek Tápa 1934. évi 27. 
számában megjelent 110.669/2. sz. rendelettel el
rendelt állandó, naponkénti sommás levélpostai 
adatgyűjtést a részletes adatgyűjtés tartama

lalatt is teljesíteni kell, azzal az eltéréssel, hogy 
' a felvett összes közönséges levélpostai külde
mények darabszámát minden postahivatal 
számlálás útján állapítsa meg.

A feladott összes közönséges levélpostai 
küldemények megszámlálása után e darabszá
mot a havi gyiijtöív 7. és 9. rovatába be kell je-
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gyezni. Ez után számlálás útján meg kell álla- j 
pítani, hogy az összes közönséges küldemények 
közül hány darab szól külföldre és hány bel
földre. Ezeket a darabszámokat, minthogy a 
havi gyüjtöív 1—6. rovataira a részletes adat
gyűjtés tartamára nincs szükség, „belföldre . . . .  
drb., külföldre . . . .  drb.“ megjegyzéssel ugyan
csak a havi gyüjtöív 3., illetőleg 6. rovatába be 
kell írni. A továbbiak folyamán a külföldre 
szóló közönséges levélpostai küldeményeket, 
úgyszintén a felvett összes ajánlott küldemé
nyek közül kiválasztott külföldre szóló ajánlott 
küldeményeket figyelmen kívül kell hagyni és 
a részletes adatokat csak a belföldre szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldeményekről 
kell felvenni.

5. A részletes adatok bejegyzésére az újon
nan rendszeresített 1502. sz. nyomtatvány 
(Gyüjtöív a belföldön feladott belföldre szóló 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
részletes adatainak felvételére) szolgál.

Ennek házi használatra szánt példányába 
az adatokat annyiszor kell bejegyezni, ahány
szor a hivatal gyűjt.

6. Az 1502. sz. nyomtatványba először is 
külön-külön be kell írni a belföldre feladott kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
darabszámát. Ennek megtörténte után az aján
lott és közönséges levélpostai küldeményeket 
szét kell osztani díjkötelesekre, díjátalányozot- 
takra és postaszolgálatiakra (díjmentesekre) és 
a megállapított darabszámokat a gyüjtöív meg
felelő rovataiba be kell jegyezni. Ha ez is meg
történt, akkor az egyes csoportokba (díjköte
les, díjátalányozott, díjmentes) tartozó közön
séges és ajánlott levélpostai küldeményeket a 
gyüjtöív rovatainak megfelelően (helyi levél, tá
volsági levél, helyi levelezőlap, távolsági leve
lezőlap, válaszos levelezőlap, stb.) tovább kell 
részletezni és minden egyes rovatba tartozó 
küldemény darabszámát külön megállapítani és 
beírni. A gyüjtöív pontos kitöltésére a rovatok 
egyébként teljes felvilágosítást adnak.

7. Az adatgyűjtés befejezése után a gyüjtő
ív házi példányába gyűjtésenként beírt adatokat 
naponta össze kell adni, a naponta összegezett 
adatokat a tisztázati példányba tintával át kell J 
vezetni és az adatgyűjtés 7 napi eredményét a 
gyüjtöív „összesen“ sorában összegezni kell. 
„Az előző adatgyűjtés eredménye“ c. sor az ez- 
évi adatgyűjtésnél üresen marad.

A postahivatalok (ügynökségek) a gyűjtő- 
ív tisztázati példányát az előnyomtatott fejro-

i vatok pontos kitöltése, a hivatalvezető aláírása, 
a keletbélyegző és az ellenőrző szám alkalma
zása után legkésőbb folyó évi december hó 5-éig 
előttes igazgatóságukhoz terjesszék fel. Az 
igazgatóságoknak az összegyűjtött és felülvizs
gált gyüjtőíveket folyó évi december hó 15-éig 
a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához kell 
felterjeszteniük.

8. A részletes adatgyűjtéshez szükséges 
1502. sz. nyomtatványt a hivatalok részére a 
szükséges mennyiségben a központi anyagrak
tár hivatalból fogja szétküldeni.

9. Ezt az adatgyűjtést az 1—7. pontban elő
írt módon az összes érdekelt postahivataloknál 
(ügynökségeknél) az 1935. évben február, má
jus, augusztus és november hónapok második 
hétfőjétől vasárnapig terjedő hét napon át is 
végre kell hajtani. Ezeknél az adatgyűjtéseknél 
a gyüjtöív „az előző adatgyűjtés eredménye“ c. 
sorában a legutolsó adatgyűjtés eredményét 
kell feltüntetni. Ha a gyüjtöív adatai és az előző 
adatgyűjtés eredménye között nagyobb eltérés 
van, ezt a gyüjtőívhez csatolandó külön jelen
tésben indokolni kell.

A gyüjtöív felterjesztési határideje a hiva
talok részére az adatgyűjtés hónapjának utolsó 
napja, az igazgatóságok részére az adatgyűjtést 
követő hó 15. napja.

11. Adatgyűjtés a kézbesítésnél.
1. Az adatgyűjtést az összes kézbesítő pos

tahivatalok (mozgóposták, ügynökségek is) tel 
j esi tik.

2. Minden hivatal csak az általa tényleg 
kézbesített, belföldről és külföldről érkezett kö
zönséges, valamint ajánlott levélpostai külde
ményeket vegye számításba. A hivatalok által 
vissza-, vagy utánküldött levélpostai küldemé
nyek, valamint a kiadóhivataloktól, szerkesztő
ségektől, vagy bizományosoktól származó hír
lapok és folyóiratok az adatgyűjtésben nem sze
repelhetnek.

3. Az adatgyűjtés folyó évi november hó 
19-én 0 órakor veszi kezdetét és folyó évi no
vember hó 25-éig, 24 óráig tart. Az adatok feb

I vételénél a zárlat (gyűjtés) járat jelző szerinti 
beérkezési ideje az irányadó.

4. Az adatok bejegyzésére az újonnan rend
szeresített 1509. sz. nyomtatvány szolgál. Ennek 
házi használatra szánt példányába az adatokat 
naponta annyiszor kell bejegyezni, ahányszor 
kézbesítendő anyag érkezik.
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5. A kézbesítésre érkezett levélpostai kül
demények közül először is ki kell választani a 
kézbesítés végett más postahivatalokhoz tovább 
küldendő küldeményeket, a megmaradt anyag
ból pedig sommás számlálás útján külön-külön 
meg kell állapítani a belföldi feladásé közönsé
ges és ajánlott és a külföldi feladásé közönsé
ges és ajánlott levélpostai küldemények darab
számát. A megállapított darabszámokat irónnal 
a gyüjtőív 3—5., illetőleg 6—8. rovataiba kell be
jegyezni. A bejegyzés azért történjék először 
irónnal, hogy a hivatalok a kézbesítők által visz- 
szahozott, vissza- vagy utánküldendő küldemé
nyek darabszámát a már beírt darabszámból 
levonhassák.

6. A kézbesített belföldi feladású bérmen
tetlen, vagy elégtelenül bérmentesített közönsé
ges és ajánlott levélpostai küldeményekről rész
letes adatokat kell gyűjteni.

A hivatalok a belföldi feladásé bérmentet- 
len vagy elégtelenül bérmentesített ajánlott és 
közönséges levélpostai küldemények darabszá
mát először egy összegben állapítsák meg és a 
darabszámot a gyüjtőív 27. rovatába írják be. 
Ennek megtörténte után a bérmentetlen, illető
leg az elégtelenül bérmentesített levélpostai kül
deményeket a gyüjtőív 12—23. rovatainak meg
felelően csoportosítani kell és a darabszámokat 
az egyes rovatokba be kell írni.

A bérmentetlen, vagy elégtelenül bérmente
sített ajánlott küldemények rovataiba csak a 
levélszekrény étján való feladást igazoló meg
jegyzéssel ellátott bérmentetlen, illetőleg elégte
lenül bérmentesített ajánlott küldeményeket 
szabad felvenni.

7. Az adatgyűjtés befejezése irtán a gyüjtő
ív házi példányába érkezésenként beírt adato
kat naponta össze kell adni, a naponta összege
zett adatokat a tisztázati példányba tintával át 
kell vezetni és az adatgyűjtés 7 napi eredmé
nyét a gyüjtőív „összesen“ sorában összegezni 
kell. „Az előző adatgyűjtés eredménye“ c. sor 
az ez évi adatgyűjtésnél üresen marad.

A postahivatalok (ügynökségek) a gyüjtőív 
tisztázati példányát az előnyomtatott fej rova
tok pontos kitöltése, a hivatalvezető aláírása, a 
keletbélyegző és az ellenőrző szám alkalmazása 
után legkésőbb folyó évi december hó 5-éig 
előtt es igazgatóságukhoz terjesszék fel. Az igaz
gatóságoknak az összegyűjtött és felülvizsgált 
gyüjtőíveket folyó évi december hó 15-éig a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához kell 
felterjeszteniök.

8. A részletes adatgyűjtéshez szükséges 
1509. sz. nyomtatványt a szükséges mennyiség
ben az érdekelt hivatalok (ügynökségek) részére 
a központi anyagraktár hivatalból fogja szét- 
küldeni.

9. Ezt az adatgyűjtést az 1—7. pontban elő
írt módon az összes érdekelt postahivataloknál 
(ügynökségeknél) az 1935. évben február, má
jus, augusztus és november hónapok második 
hétfőjétől vasárnapig terjedő 7 napon át is vég
re kell hajtani.

Ezeknél az adatgyűjtéseknél a gyüjtőív „az 
előző adatgyűjtés eredménye“ c. sorában a leg
utolsó adatgyűjtés eredményét kell feltüntetni. 
Ha a gyűjtés adatai és az előző adatgyűjtés 
eredménye között nagyobb eltérés van, ezt a 
gyüjtőívhez csatolandó jelentésben indokolni 
kell.

A gyüjtőív felterjesztési határideje a hiva
talok részére az adatgyűjtés hónapjának utolsó 
napja, az igazgatóságok részére az adatgyűjtést 
követő hónap 15. napja..

B) Külföldi forgalom.
1. A külföldön feladott Magyarországba 

szóló és a nemzetközi átmenő levélpostai külde
mények adatait a beléptető, a belföldön feladott 
külföldre szóló levélpostai küldemények adatait 
pedig a kiléptető kicserélő postahivatalok (moz
góposták) gyűjtik.

2. Az adatokat a kiadóhivataloktól, szer
kesztőségektől és bizományosoktól származó 
hírlapok és folyóiratok kivételével a belföldön 
feladott külföldre szóló, a külföldön feladott 
Magyarország területére szóló közönséges és 
ajánlott, valamint a nemzetközi átmenő összes 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemé
nyekről kell gyűjteni.

3. Az adatgyűjtés folyó évi november hó 
26-án 0 órakor veszi kezdetét és folyó évi de
cember hó 2-áig, 24 óráig tart. Az adatok fel
vételénél a zárlatok járatjelző szerinti indítási, 
illetőleg érkezési ideje az irányadó.

4. Az adatok gyűjtésére 1505. szám alatt 
(Gyüjtőív a külföldre továbbított, illetőleg a 
külföldről érkezett levélpostai küldemények 
részletes adatainak felvételére) új nyomtat
ványt rendszeresítettem. E nyomtatványt még 
az adatgyűjtés megkezdése előtt — a készlet el- 
fogytáig változatlanul hagyott — 1506. sz. nyom-

1 látványban (Kicserélő statisztikai összesítés) 
l feltüntetett minden egyes ország, illetőleg világ
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rész részére külön az indításra és külön az ér
kezésre előre ki kell állítani.

5. A külföldről érkezett közönséges és 
ajánlott levélpostai küldeményeket közvetlenül 
az érkezés után szét kell osztani aszerint, hogy 
Magyarországba, avagy más külföldi államba 
szólnak-e. Az ajánlott és közönséges levélpostai 
küldeményekre külön-külön megállapított da
rabszámokat a küldemény feladási országáról 
(világrészéről) kiállított gyüjtőív 3., 4. és 5., ille
tőleg 24. és 25. rovataiba be kell jegyezni. A 
postahivatalok az országonkénti (világrészen
ként!) csoportosítás után a Magyarországba 
szóló összes levélpostai küldeményeket (5. ro
vat) előbb díjkötelesekre és díjmentesekre (pos
taszolgálatiakra), majd külön a díjköteles és kü
lön a díjmentes levélpostai küldeményeket a 
gyüjtőív 6—19., illetőleg 21—23. rovatai szerint 
is osszák szét, és a darabszámot a megfelelő ro
vatokba írják be.

A külföldön feladott és külföldre szóló (át
menő) közönséges és ajánlott levélpostai külde
ményeket (24. és 25. rovat), valamint a zárlato
kat (26. és 27. rovat) csak az érkezésnél kell fi
gyelembe venni. A zárlatok súlyát 500 gr. pon
tosságig kell megállapítani.

6. A külföldre indított közönséges és aján
lott levélpostai küldemények darabszámát min
den külföldi zárlatra külön kell megállapítani. 
Minthogy a részletes adatokat csak a Magyar- 
ország területén feladott külföldre szóló közön
séges és ajánlott levélpostai küldeményekről 
kell felvenni, a külföldi feladású (átmenő) kül
deményeket először ki kell válogatni. A belföl
dön feladott külföldre szóló közönséges és aján
lott levélpostai küldeményeket előbb rendelte
tési országok szerint, majd ugyanúgy kell cso
portosítani, mint az érkezetteket. (1. 4. pont.)

7. Az adatgyűjtés befejezése után a gyűjtő- 
ívekbe érkezésenként, illetőleg indításonként 
beírt adatokat naponként összegezve egy üres 
gyüj tőívbe át kell vezetni és ebben a számlálás 
7 napi eredményét összegezni kell. „Az előző 
adatgyűjtés eredménye“ c. sor ez évben üres 
marad.

8. A postahivatalok az országonként (világ
részenként) és külön az indításra, külön az ér
kezésre kiállított gyüj tőívek végösszegeit az ér
kezésre és az indításra külön-külön kiállítandó 
1506. sz. nyomtatványba (kicserélő statisztikai 
összesítés) is írják be. Tekintettel arra, hogy a 
kicserélő statisztikai összesítés rovatai az újon
cán rendszeresített gyüjtőív rovatainak nem fe

lelnek meg, a hivatalok a kicserélő statisztikai 
összesítés rovatait a gyüjtőív rovatainak meg
felelően átragasztás útján alakítsák át.

A hivatalok a kicserélő statisztikai összesí
tésben Ázsia alatt szereplő Szíria—Libanon— 
Latakia kormányzóságot töröljék, a Lichten- 
stein-ba szóló, illetőleg onnan érkezett küldemé
nyeket pedig Svájc gyüj tőíveibe vegyék fel.

9. A kicserélő összesítő kimutatásnak külön 
az érkezésről és külön az indításról kiállított pél
dányát a vonatkozó gyüj tőívek tisztázati példá
nyaival együtt folyó évi december hó 15-éig az 
előttes igazgatósághoz kell felterjeszteni. Az 
igazgatóságok az összegyűjtött és felülvizsgált 
összesítéseket és gyüjtőíveket folyó évi decem
ber hó 3Téig a postavezérigazgatóság 2. ügy
osztályához terjesszék fel.

10. A kicserélő statisztikai adatgyűjtéshez 
szükséges nyomtatványokat az érdekelt kicse
rélő postahivatalok részére a postavezérigazga
tóság 2. ügyosztálya közvetlenül fogja szétkül
dené

11. Ezt az adatgyűjtést az 1—8. pontokban 
előírt módon az 1935. évben február, május, 
augusztus és november hónapok 3. hétfőjétől 
vasárnapig terjedő 7 napon át is végre kell haj
tani.

Ezeknél az adatgyűjtéseknél a gyüjtőív 
„Az előző adatgyűjtés eredménye“ c. sorában a 
legutolsó adatgyűjtés eredményét is fel kell tün
tetni. Ha a gyüjtőív adatai és az előző adatgyűj
tés eredménye között nagyobb eltérés van, ezt 
a gyüj tőívhez csatolandó jelentésben indokolni 
kell.

Az összesítések és gyüjtőívek felterjesztési 
határideje a hivatalok részére az adatgyűjtést 
követő hónap 10. napja, az igazgatóságok ré
szére pedig 20. napja.

Az igazgatóságok az adatgyűjtéseket kísér
jék állandóan figyelemmel és azokat ellenőriz
zék.

Budapest, 1934. évi november hó 7-én.

Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkezett 
hírlapokról és folyóiratokról.

134.749/2.
Kizárólag azok a beléptető kicserélő posta- 

hivatalok (mozgóposták), amelyekhez valamely 
közvetlen külföldi zárlatban Magyarország te
rületére szóló hírlapok vagy folyóiratok érkez
nek, a külföldi hírlapokról és folyóiratokról fo
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lyó évi november hó 19-től folyó évi december 
hó 16-áig bezárólag statisztikai adatokat gyűj
tenek, oly módon, hogy minden hírlapnak és 
folyóiratnak csak egy lapszámát veszik számba.

Az adatok gyűjtésére és az 1508. sz. nyom
tatvány kitöltésére a következőket »rendelem:

1. A havonta, kéthavonta, vagy negyed
évenként érkező hírlapokat és folyóiratokat ér
kezésük napján,

a hetenként egyszer vagy többször érkező 
hírlapokat és folyóiratokat folyó évi november 
hó 19-től 25-éig terjedő idő bármely napján,

a naponként érkező hírlapokat és folyóira
tokat pedig az adatgyűjtés tartama alatt bár
mely napon kell megszámlálni.

A torlódás elkerülése végett ügyelni kell, 
hogy minden hírlap vagy folyóirat csak egy na
pon és csak egyszer vétessék számba.

A nyomtatvány tehát minden egyes hír
lapra és folyóiratra nézve azt tünteti fel, hogy 
annak egy lapszámából postán hány példány ér
kezett.

Azokat a külföldről érkező hírlapokat és 
folyóiratokat, amelyeket magánegyének — tehát 
nem kiadóhivatalok vagy szerkesztőségek — 
adnak fel, nem szabad felvenni. Ezek a lappél
dányok ugyanis nem a hírlapstatisztika, hanem 
a levélpostastatisztika (nyomtatványok) közé 
tartoznak.

2. Ha több hírlapnak vagy folyóiratnak kö
zös kiadóhivatala van, előfordulhat, hogy egy 
szalag alatt többféle lap érkezik. Figyelni kell 
tehát arra, hogy az ugyanazon szalag alá helye
zett különféle lapok címük szerint külön-külön 
vétessenek számba.

3. Valamely lapnak ugyanazon szalag alatt 
szétküldött melléklapja nem képezi statisztikai 
számlálás tárgyát. A mutatványszámokat azon
ban rendes példányoknak kell tekihteni.

4. Ha az esti lap a reggeli lappal közös sza
lag alatt érkezik, mind a két lapot csak egy pél
dánynak, ha pedig a reggeli és az esti lap külön 
szalag alatt érkezik, mindegyik lapot külön pél
dánynak kell számítani.

5. Az 1508. sz. nyomtatványba minden hír
lapnak és folyóiratnak teljes címét kell beírni.

6. Az adatgyűjtés befejezése után az ada
tokat az 1508. sz. nyomtatvány egy tiszta példá
nyán összesíteni kell oly módon, hogy az össze
sítés a hivatalhoz az adatgyűjtés tartama alatt 
érkezett összes hírlapok, folyóiratok és egyéb 
időszaki sajtótermékek adatait magában fog
lalja. Az összesítés előtt külön a hírlapokat és

folyóiratokat és külön az egyéb időszaki sajtó
termékeket azok

a) származási országa (pl. Ausztria, Né
metország, stb.) szerint, majd ennek keretén be
lül azok

b) nyelve (angol, német, stb.) szerint, az
után ennek keretén belül azok

c) tartalma (politikai, tudományos, stb) sze
rint, és végül azok

d) megjelenési ideje (pl. hetenként 6-szor, 
hetenként 2-szer, stb. szerint) csoportosítani 
kell.

A csoportosítás után külön a hírlapokat és 
folyóiratokat és külön az egyéb időszaki sajtó
termékeket összes adataikkal együtt csoporton
ként és a csoportokon belül betűrendben az ösz- 
szesítő nyomtatványba kell beírni és a beírt 
adatokat összegezni.

7. Az adatgyűjtéshez szükséges nyomtatvá
nyokat az érdekelt beléptető kicserélő postahi
vataloknak a postavezérigazgatóság 2. ügyosz
tálya közvetlenül küldi meg.

8. A gyüjtőívek tisztázati példányait a ke
letbélyegző és az ellenőrző szám lenyomatának 
alkalmazása, valamint a hivatalvezető aláírása 
után folyó évi december hó 31-éig az előttes 
igazgatósághoz kell felterjeszteni. Az igazgató
ságok a gyüjtőíveket 1935. évi január hó l()-éig 
a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához ter
jesszék fel.

Budapest, 1934. évi november hó 7-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
134.323/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi október hó 30-án kelt B. I. 
13.065/1934.—1. számú végzésével a Pesterzsé
beten Müller Mátyás nyomdájában előállított és 
1934. október 22. napján kiadott „Éljen a há
ború“ című sajtótermék lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi november hó 2-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
134.314/2.

A Prágában megjelenő „Národny Dennik" 
című sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.
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A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék. 

Budapest, 1934. évi november hó 2-án.

Forgalomköri változások.
ad 130.265/3.

Ballótelep O Tököl (116. 1.) u. t. Tököl után 
„(belterület)“ szó törlendő.

Bélatelep Rákoskeresztúr (127. 1.) u. t. 
Pestszentlőrinc 1. után beírandó „(belterület)“.

Bélapátfalvi cementgyár O  Bélapátfalva 
(127. 1.) u. t. Bélapátfalva után beírandó „(bel
terület)“.

Belmajor O Lovasberény (128. 1.) u. t. Lo- 
vasberény után beírandó „(belterület)“.

Beírniajor Sárszentágota (128. 1.) u. t. Sár-
szentágota után beírandó „(belterület)“.

Belmajor n  Seregélyes i(128. 1.) u. t. Seregé
lyes után beírandó „(belterület)“.

Borbástó G Püspökladány (142. 1.) u. t. 
Püspökladány után beírandó „(belterület)“.

Ganzkerttelen és Ganztelen G Vecsés (223.
1.) u. t. Pestszentlőrinc után beírandó „(belterü
let)“.

Homértelep G Tököl (259. 1.) u. t. Tököl 
után „(belterület)“ szó törlendő.

öreghegy O Balatonfüred (420. 1.) u. t. Ba- 
latonfüredfürdő után beírandó „(belterület)“.

A kir. hivatalok a helységnévtárt, továbbá 
a Posta Rendeletek Tára f. évi 45. számában 
130.265/3. szám alatt közölt kimutatást meg
felelően helyesbítsék.

Budapest, 1934. évi október hó 30-án.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
közgyűlése.

Az intézet választmányának 1934. évi no
vember hó 7-én tartott ülésén hozott határozata 
szerint az intézet 1933/34. évi rendes közgyűlé
sét 1934. évi december hó 16-án (vasárnap) dél
előtt 10 órakor, Budapesten, a m. kir. postave
zérigazgatóság tanácstermében tartja.

Az alapszabály 44. §-a értelmében a köz
gyűlés tárgysorozatát is feltüntető meghívó a 
P. R. T.-ban a közgyűlés napját megelőzően 15 
nappal fog közzététetni.

Ugyanezen §. rendelkezése szerint a köz
gyűlés tárgysorozatába csak azok az indítvá
nyok vehetők fel, amelyek a közgyűlés napja 
előtt legalább húsz (20) nappal az intézethez be
érkeznek.

Budapest, 1934. évi november hó 7-én.

Betöltendő kiadói állás.
Önálló kezelésre képes, gyakorlott postakiadó azon

nali belépéssel állást kaphat a medgyesegyházai postahi
vatalnál.

Kimutatás,
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyej

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
k«zdve vállal 

állást
Papp Endre Bácsbokod azonnal

Sebes Vera Szeghalom 13 azonnal Csak Budapestre

Lenkey Márta Tápiógyörgye 5 azonnal .Helyettesítést is vállal

Szobonya Katalin Sajószöged 5 azonnal Helyettesítést is vállal
Erdei Erzsébet Eger, Gárdonyi-u. 14. azonnal Helyettesítést is vállal
Vízvári Anna Magyarkeszi 8 1934. XII. 1. Helyettesítést is vállal

Tarsoly Margit Erdőtelek 6 1934. XII. 1. Helyettesítést is vállal
Legeza Jánosnc Debrecen, Görbe-u. 11. 10 azonnal Helyettesítést is vállal
Paál János Szilasbalhás 9 azonnal

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomd* Rt. nyomása.  — Felelő* művezető: Duchon J.



317

RENDELETEK TÁR A
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI
H POSTA RESZERE.

KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1934. NOVEMBER 17. 50. szám.

T A R T A L O M

Jápjpjtpapírok beszolgáltatása.
A távbeszélő állomások d íjtartozás m iatt történő 

kizárásra vonatkozó szabályok m ódosítása.
Lefoglalandó sajtóterm ék.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek. 
Postahivatal áthelyezése.
Postaügynökség nevének m egváltoztatása. 
H elyesbítés a helységnévtárban és a postahivatalok

és ügynökségek névsorában. .
Forgalom köri változások.
V áltozások az Irányítási Füzetben.
Az újévi postakönyvecskék m egrendelése. 
Elveszett hírlaptudósítási igazolvány. 
Betöltendő kiadói állások.
Kim utatás állástkereső kiadókról.

fi:

Selejtpapírok beszolgáltatása.
134.674/3.

Felhívom a postahivatalokat, hogy selejtpa- 
píranyagukat, azoknak évenkint történő beszol
gáltatásával kapcsolatban gondosan osztályoz
zák a szerint, amint bélyegesek avagy bélyegte- 
lenek.

Különösen pedig a szállítólevelek osztályo
zását végezzék fokozott gondossággal. A bélye
ges és bélyegtelen szállítóleveleket válasszák 
egymástól külön s azután mindkét fajtát a rak
tárkönyv emelkedő sorszáma szerint rendezve 
külön-külön kötegekbc foglalják össze úgy azon
ban, hogy 2 köteg anyagának összehasonlításá
val könnyen megállapítható legyen, hogy vala
mennyi szállítólevél beérkezett-e az anyagrak
tárhoz, amit ellenőriztetni fogok. Ezért a hiva
talok az anyag rendezésénél pontosan állapít
sák meg, hogy valamennyi szállítólevelük meg 
van-e, a helyükről esetleg kiemelteket helyez
zék vissza, a hiányoknak mutatkozókat igye
kezzenek felkutatni, a végkép hiányzókról pe
dig a kötegeken alkalmazandó „bélyeges szállí
tólevél“, illetve „bélyegtelen szállítólevél“ fel
írás mellett tüntessék fel a raktárkönyv vonat
kozó sorszámait (pl. 1—250-ig) és azt, hogy mely 
sorszámú szállítólevelek és miért hiányoznak. A 
„bélyeges szállítólevél“ jelzésit kötegekben 
más, mint szállítólevél nem lehet, a szállítóleve
lekhez erősített kezelési okmányokat tehát el 
kell távolítani s a bélyegtelen szállítólevelek

közé, a raktárkönyvi sorszámnak megfelelő 
helyre be kell sorozni.

E rendelkezésem pontos végrehajtását, ille
tőleg a kezelő és ellenőrző személyzetet fele
lőssé teszem, a keverten beérkező anyag szét
válogatásával felmerülő költségeket pedig az ér
dekeltekkel fogom megtéríttetni.

Az anyag beküldésének módját és idejét a 
központi anyagraktár fogja évenkint külön kö
zölni, e felhívás kézhezvételéig selejt papír
anyagot beküldeni nem szabad.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletemet a 
P. R. T. 1924. évi 13. számában közzétett 34.444' 
1923. számú rendeletemnél.

Budapest, 1934. évi november hó 8-án.

A távbeszélő állomások díjtartozás miatt történő 
kizárásra vonatkozó szabályok módosítása.

132.343/5.
A távbeszélő előfizetői állomások díjtarto

zás miatt történő használaton kívül helyezése 
esetében a Tb. Ü. Sz. 34. §. 1. pontjában előírt 
teljes (mindkét irányú) kidugaszolásra vonat
kozó rendelkezéseket 1935. január hó 1-től kez- 
dődőleg kísérletkép akként módosítom, hogy a 
jelzett naptól kezdve a távbeszélő állomásokat 
díjtartozás miatt először csak egyoldalúan kell 
kizárni.

Az egyoldalú kizárás abban áll, hogy az 
ily módon kizárt távbeszélő állomás, mint hívó
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sem a helyi, sem a távolsági forgalomban nem 
vehet részt, mint hívott azonban, mind a helyi, 
mind a távolsági forgalomban beszélhet.

Tekintettel azonban arra, hogy a díjtarto
zás miatt kizárt távbeszélő állomást, hogyha az 
előfizető tartozását a kizárást követő 15 nap el
teltéig sem rendezi, a Tb. Ü. Sz. 29. §-ának 14. 
pontja szerint le kell szerelni, az egyoldalú ki
zárás legfeljebb 15 napig tarthat. E határidő 
eredménytelen leteltével a kizárt állomást az 
általános szabályok értelmében le kell szerelni. 
Ha azonban az egyoldalúan kizárt állomást va
lamely ok miatt rögtön nem szerelnék le, a 15 
nap elteltével az állomást az eddig érvényben 
volt módon — teljes (mindkét irányú) kiduga- 
szolással — kell a forgalomból kizárni.

A teljes kizárás nem tarthat tovább, mint 
az egyoldalú kizárás foganatosítását követő hó
nap végéig.

Az egyoldalú kizárást mind a budapesti, 
mind a vidéki automata központoknál akként 
kell megvalósítani, hogy a kizárandó állomás 
választó jelfogójának horgonyát a jelfogó vas
magjához — egy e célra rendszeresített „U“ 
alakú rugólemezzel — állandóan hozzá kell 
nyomni. A kizárandó állomások nyilvántartá
sába a kapcsolási szám mellé a lokál berendezés 
számát is fel kell jegyezni. Az automata köz
pontok részére erre a célra szükséges „U“ alakú 
rugókat az igazgatóságok, e rendeletre való hi
vatkozással a budapesti m. kir. táviró és távbe
szélő igazgatóságtól számokmányok ellenében 
vehetik át.

A kézikapcsolású központokban az állomá
sokat — az egyoldalú kizárásnál — nem kell 
kidugaszolni, a díjhátralékos előfizető állomásá
nak hívására azonban nem szabad jelentkezni. 
Annak jeléül, hogy az állomás — mint hívó ré
szére — kapcsolást adni nem szabad, a kézi
kapcsolású közösteleprcndszerü (C. B.) közpon
tokban a kizárt állomások hívólámpáin „N. F.“ 
(nem fizetett) jelű lámpasapka, a különtelep- 
rendszerű (L. B.) központoknál pedig a szám
fedőlap alatt felragasztandó legfeljebb egy négy
zet centiméter méretű vékony kis papírlapon 
ugyancsak „N. F.“ jelzés alkalmazandó.

Az automata hálózatok pénzbedobásra 
működő állomásainál — műszaki okok miatt — 
továbbra is változatlanul a kétoldalú kizárás 
marad érvényben.

A „Tb. Ü. Sz.“-nek fedőlap útján való he
lyesbítése iránt külön intézkedem.

Budapest, 1934. évi november Hó 7-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
135.455/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi november 10-én kelt B. I. 
13.461/1934—2. számú végzésével Budapesten a 
Hoffmann és társa Próféta-u. 7. szám alatti 
nyomdájában előállított „Üj Igazság“ című 
1934. november hó 9. napján előállított nem 
időszaki sajtótermék lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi november hó 12-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

134.884/2.
A Prágában megjelenő „Der Simpl“ című 

sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi november hó 9-én.

II.
134.885/2.

A Losoncon Losonczi Sándor könyvnyom
dájában előállított dr. Balassa József: „A Sza
badkőművesség kézi könyve, II. Rész“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi november hó 9-én.

m.
134.886/2.

1. „Absolutismo“, 2. „La Torco de l’edukis- 
toj“, 3. „Petro“. 4. „Komentoj al la kommunista 
manifesto“, 5. „Unua Legolibro“ című Franciaor
szágban, továbbá 6. „Fajro Kuracas“. 7. „Rifa 
liberiga milito“. 8 „Trapafita dekreto“. 9. „An- 
tauen al la batalo kai venko“. 10. „Sendiuloi- 
sturmas Dnepron“ című Leinzigben és végül 11. 
„La ruga kaptuko“. 12. „Kiel ni Konstruas 
socialismen“, 13. „Programo de Homunista im
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crnacio“ és 15. „Manifesto de la sesa kongreso 
le la komunista internacio“ című Oroszország
ján megjelenő esperanto nyelvű sajtóterméktől 
i postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
t kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi november hó 9-én.

Postahivatal áthelyezése.
134.315/3.

A budapesti 14. sz. postahivatal az I., Attila- 
cörút 19—21. sz. alól folyó évi november hó 
l-én I., Attila-körút 14—ló. szám alá helyezte
t i  át.

A postahivatalok Névsora című segédkönyv 
helyesbítendő.

Budapest, 1934. évi november hó 3-án.

Postaügynökség nevének megváltoztatása.
134.928/3.

A Csugarparti tanyák vasútállomás nevé
nek „Csugar“ névre történt megváltoztatásával 
kapcsolatban a Csugarparti tanyák pu. posta
ügynökség nevét is „Csugar pu.“ névre változ
tattam meg.

A* hivatalok ezen változást a m. kir. posta- 
hivatalok és ügynökségek névsorában (28. és 
116. 1.), a helységnévtárban (170 1.) és az irányí- 
ási füzetben (35. 1.) vezessék keresztül.

Budapest, 1934. évi november hó 12-én.

Helyesbítés a helységnévtárban és a postahivata
lok és ügynökségek névsorában.

I.
133.781/3.

Sárszentmiklós postahivatal neve mellől 
(473. 1., illetve 86. 1.) a „pd.“, illetve „gy.“ jel
zés törlendő.

Budapest, 1934. évi november hó 10-én.

II.
135.877/3.

Alsósegesd (97. és 7. lap) helyesen „AIsó- 
segesd pu.“

Bélmegver (128. és 14. 1.) helyesen „Bélme- 
gver px;i

Korpád CJSükösd (326. 1.) a helységnévtár
ból összes adataival együtt törlendő.

A helységnévtár 332. oldalán Kötcse után 
beirandó: „Kötcse—Csicsal-puszta v. á., Somogy 
vm„ tabi j., pu. Eh. Kapoly, Kaposvár

bióxok, 326., postáig. P.“
Lökösháza neve mellől a postahivatalok 

névsorában (59. 1.) a „pu.“ jelzés törlendő.
Tapolcaíürdő O  Görömböly (523. 1.) a

S3 ** jelzés után beirandó: „(Miskolc Göröm- 
bölyi Tapolca)“.

TelekO Kalocsa (527. 1.) a helységnévtárból 
összes adataival együtt törlendő.

Budapest, 1934. évi november hó 14-én.

Forgalomköri változások.
135.153/3.

Almáspuszta O  Horpács (91. 1.) ezentúl u. 
t. Borsosberény.

Alsódélegyháza O Bugyi (93. 1.) ezentúl u.
t. Délegyháza.

Alsóoszkó (96. 1.) ezentúl u. p. Felsőoszkó. 
Baltavár (117. 1.) J?  L.“ Jelzés törlendő. 
Bányapuszta O  Peröcsény (118. 1.) ezentúl

u. p. és u. t. Nagybörzsöny. -
Cickatanya O  Pécel (152. 1.) ezentúl u. p. és 

u. t. Tápiósáp.
Csobánkapuszta C> Bér (166. 1.) ezentúl u.

p. Bércéi.
Diósgyőr (178. 1.) ezentúl „C.“
Drávasztára (184. 1.) ezentúl u. p. Drávafok. 
ErdőligetO Szigetmonostor (194. 1.) ezentúl 

u. t. Szigetmonostor.
, Felsődélegyháza C> Alsódabas !f L. után be

írandó „(Délegyháza)“.
Felsőoszkó (209. 1.) ezentúl (|)£3 L. 
Felsőszúnyogpuszta (Szúnyog része) 

Dömsöd (211. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Kiskún- 
lacháza.

Felsősomlyó <̂ j Szabadbattyán (210 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Polgárdi.

Gajárytelep 6^ Vác (222. 1.) ezentúl u. p. és 
u. t. Sződliget.

Galambospuszta 6S Püspökhatvan (222. 1.) 
ezentúl u. p. Galgagyörk.

Gödsziget Szigetmonostor (231. 1.) ezen
túl u. t. Szigetmonostor.

Hegyesbükk O  Zabar (251. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Zabar.

Horpács (260. 1.) ezentúl u. t. Borsosberény.
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Istvánmajor O  Olaszka (270. 1.) ezentúl u. 
t. Felsőoszkó.

Kishartyán (307. 1.) ezentúl u. p. Sóshartyán. 
Kiskeresztúr Ti Luciáivá (309. 1.) ezentúl u. 

p.. Zagyvapálfalva.
Kismorgó Ti Szokolya (312. 1.) ezentúl u. p. 

Kismaros, u. t. Nógrádverőce.
Kormospuszta óó Kisterenye (325. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Zagyvapálfalva.
Kotyháza Ti Kisterenye (326. 1.) ezentúl u. 

p. és u. t. Zagyvapálfalva.
Kozmafa (328. 1.) ezentúl u. t. Felsőoszkó. 
Középszúnyogpuszta (Szúnyog része) 

Dömsöd (334. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Kiskún- 
lacháza.

Lengyelfalva O Üjhartyán (346. 1.) isi Eh. 
Ujhartyán, u. p. Üjhartyán törlendő, ezentúl u.
t. Üjhartyán.

Nagylénia O Püspökszilágy (393. 1.) ezentúl
u. p. Galgagyörk.

Nagymorgó O Szokolya (394. 1.) ezentúl u. 
p. Kismaros, u. t. Nógrádverőce.

Örszentmiklós (422. 1.) ezentúl fD23 L., u. t. 
Veresegyház törlendő.

Papvölgy Ti Vác (429. 1.) ezentúl u. t. Deák
vár.

Pétervölgypuszta Ti Flomokterenye (437. 1.) 
ezentúl u. t. Mátranovák—Flomokterenye. 

Olaszka (414. 1.) ezentúl u. t. Felsőoszkó. 
Pácsony (424. 1.) ezentúl u. t. Felsőoszkó. 
Podmanitzky-telep Ti Rákoskeresztúr (441. 

1.) ezentúl u. p. és u. t. Rákosliget.
Pusztamárkháza ti Kisterenye (448. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Zagyvapálfalva.

Pusztapó (449. 1.) ezentúl „C/2.“. 
Schmiedtanya ''»Pécel (475. 1.) ezentúl u. p. 

és u. t. Pécel.
Süripuszta tó í ápiósüly (487. 1.) ezentúl u. t. 

Tápiósáp.
Szárazvölgypuszta O Flomokterenye (494 1.) 

ezentúl u. t. Mátranovák—Homokterenye.
Szigetmonostor (508. 1.). ezentúl ^ 3  L., u.

t. Szentendre törlendő.
Szőliőhegy Vl Pácsony (515. 1.) eezntúl u. t. 

Felsőoszkó.
Szőllőtelep Ti iklad (516. 1.) ezentúl u. t. 

Domony.
Tápé (521. 1.) ezentúl L., u. t. Szeged 1. 

törlendő.
Üjmajor T i Bénye (530. 1.) ezentúl u. p.

Bénye, u. t. Gomba.
Törökhegy T) Vác (543. 1.) ezentúl u. t. 

Deákvár.
Üjlakpuszta Nagykökényes (550. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Selyp Vác-hosszúvölgy O  Vác- 
rátót (557. 1.) ezentúl u. p. Váchartyán.

Vadalmás T\ Pécel (557. 1.) ezentúl u. p. és
u. t. Tápiósáp.

Zirc (584. 1.) ezentúl „C.“
Budapest, 1934. évi november hó 13-án.

Változások az Irányítási Füzetben. •
135.312/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, keresztül- 
vezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm:

Postahivatal (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

Alsónyék 7 * Eh. elé 1. 135

Bakonyjákó 7 — 1. Pápa/gk. (K.)

Berettyószentmárton 7 — Berettyóújfalu elé 278

Búcsúszentlászló 7 — 24 után 138

Csökmő 7 Szeghalom, f  164 278, Berettyóújfalu
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Postahivatal (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

Darvas 7 — Berettyóújfalu elé 278

Enying 7 — 17 helyett 1. 7

Felsőrajk 7 — f  24 után (V /l—VIII/31), 138 
(IX/1—IV/30)

Fóny 7 (V IIl/l—V/14), (V/15—VII/31) —

Fúrta 7 — Berettyóújfalu elé 278

Göncruszka 7 (VII1/I6—V/14). (V/15—VIII/15) f  150 után 1. 34/f 150

Györköny 7 — 135 után f  136

Hejce 7 (VI11/16—V/14), (V/15—VIII/15) f  150 után (K. nem), 1. 34/9923 
v. (K.)

Igái 7 — f  92 elé „1.“

Körmend 7 — 1. Bp. 72 helyett 1. 54, 1302 he
lyett 1354

Kőszeg 7 « — 1. Bp. 72 helyett 1. 54

Pápa 7 53 tán 53, 1. Bp. 72/1302 v.
8127 v. után 54, + 54a f  114 után 

írandó, 1301 helyett 1315 írandó

Szemere 7 összes adat Garadna, I. 34

Szombathely 2 . 7 összes adat

53, 1. Kőszeg/8327 v. (K.), 24, 1. 
So 1./1437 v., 1. Körm./1347 v., 
1. |29/1422 v., Sopr. 2 1415 v., 
54, 1. Kőszeg/8325 v. (K.), 1. 
Korín./1343 v„ +24, 138, +252, 
1. Kőszeg/8323 v., + 16 , 1. NKan 
2/1416 v., 1. G yőr 2—1. Pápa 

+ 112 — 1. Bp. 72/1316 v.,
+ 23, +53, +146, 1. Bp. 72—1. 
Győr 2— +103/1318 v„ 1. 
NKan 2/1423 v. (K.), 1. 83/ 
1338 v.

Tüskevár 7 t  81 + 82 elé 1. Bp. 72—1. Szív. 21 
1822. v.

Üjiráz 7 1. f  164/8243 v. ! --

Vilmány 7 összes adat 150, + 150 (V. Ü. ü.), 1. 34/9924 
v. (K.)

Zalaegerszeg 7 1. 83/7838 v. —

Zsóka 7 —
•

Berettyóújfalu elő 278.

Budapest, 1934, évi november hó 10-én.
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Az újévi postakönyvecsk^k megrendelése.

ó h a & t. í « 128.579. 1 o Ü? a » I >-
; *
__„.Felhívom a hivatalokat, hogy az 1935. évre
szóló új évi. könyvecskék rpegrendelését külön a 

' posta és külön a táviratkázbesítők részéről 
; mielőbb gyűjtsék össze és a szükséges példány
ig számot közvetlenül a m. kiri posta’ központi 
■ anyagraktárától legkésőbb f. évi november hó 
; 25-éig rendeljék, meg. i v.i,

A táviratkézbesítők részére megjelenő újévi 
* könyvecskéket a megrendelésben külön sörban 
i kell felvenni. A határidő után'beérkező megren- 
\ delések csak akkor'vehetők figyelembe, ha még 
készlet áll az anyagraktár rendelkezésére.

A könyvecske ára az idén is darabonként 5 
fillér lesz.

A megrendelt könyvecskéket a hivatalok 
december hó 20-ika körül fogják megkapni. Árát 
a hivatalvezetők (postamesterek) a kézbesítők
től legkésőbb 1935. évi január hó 10-éig tartoz
nak beszedni s hivatalos postautalvánnyal az 
„Országos Postás Zene- és Kultúr-Egyesület cí
mére (Budapest 114. Postavezérigazgatóság II. 
em., 202.“) elküldeni. Az utalvány szelvényén 
fel kell tüntetni a hivatal nevét és a kapott 
könyvecskék darabszámát.

Egyebekben a hivatalok a P. R. T. 1933. évi
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45. számában. közölt 97.528. számú rendeletben
foglaltakat tartsák .szem előtt., ,

Ö T  í í i  \
Budapest, J934. évi november hó 10-én. j

Elveszett hírlaptudósítási igazolvány.
134.881/5. 1 I

.... ;________ ___ . _ J .  ... . J j  . ... ... . . .  .-. . , |

A „Kis Újság“ budapesti napilap ceglédi 
Halász László nevű ceglédi tudósítója nevére] a 
m. kir. po£ta tujdakozó irodája által az 1933. éjvi 
fnájíiy hó: 31-éij 129/933. folyószám alatF- kiállí
tott, hitelezett i hírlapbeszélgetésekre jogosító 
igazolvány elveszett.

A postahivatalok az igazolvány alapján hi
telezett beszélgetést előjegyzésre ne fogadjanak 
el, hanem az igazolványt vonják be és ennek a 
rendeletemnek a számára való hivatkozással ter
jesszék fel a posta tudakozó irodájához.

Budapest, 1934.- évi november hó 12-én.

Betöltendő kiadói állás.
Önálló kezelésre képes postakiadónő 1934. XII. 

1-től állást kaphat a tiszakiirti postahivatalnál.

Minden szakban önálló kezelésre képes postakiadó 
azonnal állást kaphat az újkécskei postahivatalnál.

Kimutatás
á llá stk ereső  p o sta k ia d ó k ró l.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási h elye i

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást
G aál Erzsébet Bpest, VII., N ürnberg-u. 26. azonnal

N agy  Ilona K únágota azonnal H elyettesítést is vállal

V asadi János Balatonlelle 4 1934. XII. 1. H elyettesítést is vállal
Pálm a Gyula Bánhida, Vasút-u. 78. azonnal H elyettesítést is vállal
Princz Julia V ízvár azonnal H elyettesítést is vállal
F ejér Róza O korág, Baranya vra. 9 azonnal
Freiszleder Lujza Pom áz 11 azonnal H elyettesítést is vállal
Szaszkó Ilona M esterszállás azonnal

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Kül földi hírlaposztály, Budapest 4.

F ő v á r o s i  N y o m d a  R t .  n y o m á s a . —  F e le lő s  m y  v e z e t ő ;  D u c h o n  J .



323

RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KI RÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPENT, 1034. lOVKM BEIt 23. 51 szám.

T A U T A L  O VI

V áltozások a Légipostái M enetrendben és D íjsza
básban.

S tatisztikai adatgyűjtés az összes postahivataloknál 
a  különleges postai szolgálatokról.

V áltozások a Távíró-D íjszabásban.
Postaügynökség ellenőrző hivatalának m egváltozta

tása.

Forgalomköri változások.
Pályázati h irdetm ény postaügynöki állásra, 
Kimutatás létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.
Kimutatás állást kereső postakiadókról.

Változások a Légipostái Menetrendben és 
Díjszabásban.

134.818/4.
A London—Athén—Karachi légijárat Ka

rachi—Singapore-i szakaszának Singaporeon túl 
történt meghosszabbítása folytán ezentúl 
Ausztráliába és a légijárat mentén, valamint ál
talában a Csendes Óceán nyugati részében 
fekvő szigetekre is előnyösen lehet légipostái 
küldeményeket légiúton továbbítani.

A légi úton való továbbítás pótdíja Ausz
tráliába, Üj-Zélandba és az ausztráliai konti
nenst környező szigetekre 5 g-ként 90 fillér. E 
légipostái pótdíjban benfoglaltatik az Ausztrá
lia belterületén való légiszállítás díja is.

Singapore-ból az új légi járat Ausztrália felé 
először 1934. december 17-én indul. Az első légi
járattal tehát azok a küldemények nyernek 
továbbítást, amelyeket Budapesten a Budapest 
72. sz. postahivatalnál legkésőbben december
7-én 22 óráig adnak fel.

A hivatalok ezek szerint a Légipostái Me
netrendben és Díjszabásban vezessék keresztül 
a következő változásokat:

a) a Légipostái Menetrendben a 3. oldalon 
az 1. London—Athén—Karachi légijárat menet
rendjéhez Singapore után folytatólag írják be a 
következő új menetrendi adatokat:

Singapore
Batávia
Soerabaja
Rambang

hétfő
e.
é.
é.

Koepang é. kedd
Darwin é. „
Darwinban a légijárat csatlakozik az 

Ausztrália belterületén közlekedő légij áratok
hoz.

A feladási határidőre és a továbbításra vo
natkozó jelenlegi adatokat töröljék és helyet
tük írják: „A küldeményeket olyan időben kell 
feladni, hogy azok a Budapest 72. postahivatal
hoz legkésőbb pénteken 22 óráig megérkezze
nek. Továbbítás: Vasúton Athénig.“

Ezenkívül a Légipostái Menetrend 10. olda
lán a 13. számú menetrendet töröljék.

b) A Légipostái Díjszabásban az 5. oldalon 
az Ausztráliai Államszövetségnél a 2. hasábban 
töröljék az eddigi két útirányjelzést és helyet
tük írják: „Budapest—Australie“; a 3. hasábba 
az eddigi pótdíjak helyett egységes pótdíjnak 
írják be: 5 g-ként 90 fillér: a 4. hasábba a me
netrend folyószáma ezentúl: 1.; az 5. hasábban 
levő megjegyzéseket töröljék.

A 17. oldalon Timor szigetnél az 5. hasáb
ba „1. Németalföldi—India“ helyett írják: „1. 
Ausztráliai Államszövetség“.

Budapest, 1934. évi november hó 20-án.

Statisztikai adatgyűjtés az összes postahiva
taloknál a különleges postai szolgálatokról.

136.489/2.
A különleges postai szolgálatokról az aláb

biakban megszabott időtartamra az összes 
postahivataloknál statisztikai adatokat kell
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gyűjteni. A pyostaügynökségek adatait az ellen
őrzőhivatalok gyűjtik és saját gyüjtőívűkbe 
veszik fel.

Az adatok felvételére az 1527. számú, egy 
egész és egy fél ívből álló nyomtatvány (Gyüj- 
tőív a különleges postai szolgálatokról) szolgál, 
amelyet a postahivataloknak a ni. kir. posta 
központi anyagraktára hivatalból küld meg. A 
nyomtatvány egyik példányát házi használatra, 
míg a másik példányt a tisztázat elkészítésére 
kell felhasználni.

A különleges szolgálatokat a gyűjtőív 23 
táblázatban tünteti fel. Az 1—4. számú tábláza
tokban feltüntetett különleges szolgálatok 
adatait csak f. évi december hó 10-től 16-ig ter
jedő időről, tehát 7 napon át, az 5—13. számú 
táblázatokban felsoroltakat a f. évi december hó
1-től 31-ig terjedő időről, vagyis 31 napon át, a 
14—23 számú táblázatokban felsoroltakat pedig 
az egész 1934. évről kell felvenni.

Az egyes táblázatokban foglalt különleges 
szolgálatok adatgyűjtési idejére és a rovatok 
kitöltésére vonatkozólag a táblázatok feliratai, 
fej és jegyzet rovatai kellő felvilágosítást adnak, 
ezeken kívül azonban általános tájékoztatásul 
még a következőket rendelem:

1. Az 1—13. számú táblázatokban feltünte
tett különleges szolgálatok adatait vagy indítás
kor, vagy a kézbesítés befejezése, vagy az esti 
pénztárzárlat elkészítése után kell felvenni. 
Azok a hivatalok, amelyek a táblázatok vala
melyikében feltüntetett különleges szolgálatot 
nem teljesítik, a számok bejegyzésére szolgáló 
rovatokat pontozzák ki. A napi kezelésben elő
forduló adatok feljegyzésére célszerű külön 
papirost használni, és az adatgyűjtés 7., illetőleg
31. napjának eltelte után a feljegyzett napi 
adatokat ezen a külön papiroson összegezni, 
hogy a darabszámokat az összegezés után a 
nyomtatvány házi használatra szolgáló példá
nyába egy összegben lehessen beírni. Célszerű 
a fekbérrel terhelt csomagok (3. számú táblázat), 
valamint a kézbesített közúti pótdíjas csomagok 
(4. számú táblázat) szállítóleveleit csak a 7 napi 
számlálás befejezése után besorozni, hogy az 
adatok a szállítólevelek alapján a számlálás 
tartama alatt ellenőrizhetők legyenek. Ugyan
ebből a célból ajánlatos az is, hogy a hivatalok 
a csomagfelvevő jegyzékben a közúti pótdíjas 
csomagoknál (4. számú táblázat) a pótdíjat a 
számlálás 7 napja alatt külön tüntessék fel.

2. Az egész évről egybeállítandó statisztikai 
adatokat (14—23 számú táblázat) kívánatos

először szintén külön papiroson elkészíteni, 
hogy a gyüjtőívbe csak az évi végösszegeket 
kelljen bejegyezni. A kincstári, valamint az I. 
osztályú postamesteri hivatalok a -külön íven ne 
csak az évi, hanem a havi darabszámokat is 
összegezzék, hogy az évi eredmény havonta is 
megállapítható legyen. A külön íveket a gyűjtő- 
ívek házipéldányával együtt a hivatal irattárá
ban kell megőrizni.

Az évi adatok összeállítását már most meg 
kell kezdeni, hogy a végeredmények a meg
felelő táblázatokba az év végén késedelem nél
kül bejegyezhetők legyenek.

3. A különleges postai szolgálatoknak évi 
adatgyűjtésével kapcsolatban (14—23. számú 
táblázat) a vonatkozó táblázatok fejrovatait az 
iktatókönyvbe, a tudakozványok jegyzőköny
vébe, a visszajelentések könyvébe és a meg
hatalmazások nyilvántartásába az utolsó oldalra 
le kell másolni, hogy a jövő évben -az adatok 
már kezdettől fogva vezethetők és a jövő évi 
statisztikai adatgyűjtés elrendelésekor az 1527. 
számú nyomtatvány megfelelő táblázatába be
írhatok legyenek.

A po-staügynökségek az adatokat minden 
hónap végén levelezőkönyvük útján közöljék 
ellenőrző hivatalukkal.

4. Az 1527. számú nyomtatvány házipéldá
nyának kitöltése után a táblázatok adatait a 
tisztázati példányba át kell másolni. A posta- 
hivatalok a tisztázati példányt legkésőbb 1935. 
évi január hó 20-ig előttes igazgatóságukhoz 
közönséges levélben terjesszék fel. A felterjesz
tésre kerülő példányt a hivatalvezető (posta
mester) írja alá és lássa el a keletbélyegző, va
lamint az ellenőrzőszám olvasható lenyomatával.

Az igazgatóságok az összegyűjtött és felül
vizsgált gyüjtőíveket 1935. évi február hó 10-ig 
a postavezérigazgatóság 2-ik ügyosztályához 
terjesszék fel.

Budapest, 1934. évi november hó 22-én.

Változások a Táviró-Dijszabásban.
134.740/5.

A hivatalok a Távíró-Díjszabás ban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

A 14. oldalon: Libériánál a 4) jegyzet jelölést 
és az oldal -alján a 4) jegyzetet töröljék.

A 36. oldalon: A rendeltetési ország hasáb
ban Chatham Islands Radio-nál a „Radio“ szót 
töröljék.
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A 35. oldalon: A fejlécben az útirányoknál 
a „XII. via Eastern-Moulmein“ útirányt töröljék.

Sziámnál az alkalmazható útirány hasábban 
lévő XII. útirányt a X. útiránnyal helyettesítsék.

A 40. oldalon: Az oldal alján az 5) jegyzet 
szövegét a következő mondattal egészítsék ki: 
„Titkos nyelven szerkesztett távirat nem küld
hető.“

A P. R. T. 1934. évi 43. számában közzétett 
129.463/5. sz. rendeletem utolsó bekezdésében 
foglaltakkal kapcsolatban felhívom a hivatalok 
figyelmét a 16. kiadású „Hivatalos Névjegyzék 
(Nomenclature) a Nemzetközi Távírószolgálat
ra“ című segédkönyvhöz folyó hóban szétkül
dött 5. számú pótlék (Annexe No. 5.) mellék
leteként szereplő „Tchécoslovaquie“ címfeliratú 
névjegyzékre, amely a Csehszlovákiához csatolt 
távíróhivatalok régi (1. sz. hasáb) és új elneve
zését (2. sz. hasáb) foglalja magában. Azok a 
hivatalok, amelyek nem kaptak 16. kiadású 
Nomenclature-t, a Csehszlovákiához csatolt 
távíróhivatalok új elnevezését az 1926. évi 
kiadású Magyarország Helységnévtára című 
segédkönyv alapján állapíthatják meg.

Budapest, 1934. évi november hó 19-én.
Postaügynökség ellenőrző hivatalinak 

megváltoztatása.
ad 132.112/3.

Zagyvaszántó postaügynökség ellenőrző 
hivatala ezentúl Jobbágyi. A helységnévtár 
(580. 1.) és a postahivatalok és ügynökségek 
névsora (108. 1.) megfelelően helyesbítendő.

Budapest, 1934. évi november hó 17-én.

Forgalomkor! változások
ad 135.343/3.

Alsóoszkó (96. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Felső-
oszkó. ! |l( : ;

Cserfásmajor Cl Kemenessömjén (161. 1.) 
ezentúl u. t. Kemenesmihályfa.

Csobaj (166. 1.) ezentúl „L.“.
Hajdúszoboszló (243. 1.) ezentúl „L.“.
Kemenesmihályfa (293, 1.) ezentúl L., 

u. t. Celldömölk törlendő.
Kemenessömjén (294. 1.) ezentúl u. t. Ke

menesmihályfa.
Lillafüred (349. 1.) ezentúl L. (B. C.) (VI/1.— 

IX/30.).
Nagyszénás (397. 1.) ezentúl „L.“.
Őrszentmiklósnál (422. 1.) Rákospalota szó 

elé jelzés írandó, L. jelzés törlendő,
u. t. továbbra is Veresegyház.

Rakamaz (455. 1.) ezentúl „L.“.
Székely (498. 1.) ideiglenesen szünetelő pos

taügynökség ismét működik. Ellenőrző hivatala 
Demecser.

Tokorcs (538. 1.) ezentúl u. t. Kemenes
mihályfa.

Tómajor ^  Kemenessömjén (539. 1.) ezen
túl u. t. Kemenesmihályfa.

Üjmihályfa O  Tokorcs (551. 1.) ezentúl u. t. 
Kemenesmihályfa.

Vidosmajor Kemenesmihályfa (572. 1.) 
ezentúl u. t. Kemenesmihályfa.

Budapest, 1934. évi november hó 21-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

135.794/3. sz.
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*) A  szállításról a község gondoskodik.
A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü

letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1934.

évi december hó 7-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1934. évi november hó 17-én.
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K im úl alá*
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A  létszámból törö lt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állom áshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
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ifj. Farkas Mihályné kiadó Arad, 1905. Pétervására Saját kérelmére.

P
éc

s Unghváry László kiadó Székelyudvarhely
1901. Battonya 1 Bakócai postamesterré 

neveztetett ki.

So
pr

on Téczely István kiadó Balatonfüred,
1901. Kéthely Horvátkimlei postames

terré neveztetett ki.

So
pr

on Scheurich Mária kiadó Felsőgalla, 1911. Felsőgalla Lemondott.

So
pr

on Schneider Matild kiadó Kópháza, 1910.

4

Balf Balfi postamesterré 
• neveztetett ki.

Betöltendő kiadói állás,
Minden szakban gyakorlott postakiadónő 1934. XII. 

1-től állást kaphat az ócsai postahivatalnál.

Kimutatás.

állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve elme
(jelenlegi tartózkodási helye'j

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást
Magyar Béla Seregélyes 5

Farkas Kálmán Csányoszló 5

Iványi Mária Baktalórántháza 9 azonnal

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

F ő v á r o s i  N y o m d a  R t .  n y o r r á s a .  —-  F e le lő s  m ű v e z e t ő :  D u c h o n  J .
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T A R T A L O M

Betétkönyvek perforált számmal való ellátása.
A hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 

névjegyzékének helyesbítése és kiegészítése.
Üj rajzó portóbélyegek forgalomba bocsátása.
Karácsonyi és újévi üdvözletei s jókívánságokat 

tartalmazó táviratok rendszeresítése.
Változások a Táviró-Díjszabás-ban.
Lefoglalandó sajtótermék.
l ’j postahivatal megnyitása.
Postaügynökség átalakítása postahivatallá.
Agárd postaügynökség időszaki jellegének megszün

tetése.

Betétkönyvek perforált számmal való ellátása.
136.526/4.

A m. kir. postatakarékpénztár folyó évi de
cember hó 1-től kezdve a postahivatalok készle
tének kiegészítése céljából kiküldésre kerülő be
tétkönyveket, alsó részükön, a betétkönyv 
nyomtatott számával azonos és a betétkönyv 
valamennyi lapját ugyanazon a helyen átütő, 
perforált számmal ellátva fogja kiadni.

A közvetítő postahivatalok ezért a folyó évi 
december hó 1. után érkező új betétkönyveket 
vizsgálják felül abból a szempontból is, hogy 
azok az említett perforált számmal szabálysze
rűen el vannak-e látva. Ha valamely betétkönyv
ről, vagy annak egy, esetleg több lapjáról a per
forált szám hiányozna, vagy ez a szám a betét
könyv nyomtatott számával nem volna azonos, 
a hivatalok az ilyen betétkönyveket ne vegyék 
át, hanem kicserélés, illetve a hiányok pótlása 
végett jelentés kíséretében a m. kir. postataka
rékpénztárhoz terjesszék be.

A folyó évi december hó 1 -ét követőleg ki
adásra kerülő folytatólagos és másodlati betét
könyveken a perforált számot a m. kir. postata
karékpénztár hasonlóképen alkalmazni fogja, a 
kamatbejegyzés céljából beérkező betétköny
veknél azonban a perforált számmal való ellá
tást egyelőre mellőzi.

Postaügynökség ellenőrző hivatalának megváltozta
tása.

Közigazgatási változások.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Meghívó a posta betegségi biztosító intézetének 

közgyűlésére.
Meghívó a posta állami személyzetének nyugdíj

pótló egyesülete közgyűlésére.

A hivatalok az ilyen perforált számmal 
ellátott betétkönyvekre történő vissza
fizetések alkalmával győződjenek meg arról, 
hogy a perforált szám a betétkönyv nyomtatott 
számával egyezik-e és ellenőrizzék azt, hogy a 
betétkönyv valamennyi lapján ugyanaz a per
forált szám szerepel-e? Bármilyen eltérés, vagy 
rendellenesség észlelése esetén a betétkönyvet 
— a benyújtó személyazonosságának igazolta
tása mellett — vonják be és jelentés kíséreté
ben a m. kir. postatakarékpénztárhoz terjesz- 
szék fel.

Budapest, 1934. évi november hó 22-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosul
tak névjegyzékének helyesbítése 

és kiegészítése.
126.719/4.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 
évi kiadású P. U. Sz. még érvényben levő első 
Függelékének (A díjátalányozásban résztvevő 
szervek jegyzéke) XXIII. csoportjában (Tör
vényhatósági joggal felruházott városok) töröl
jék a „tanácsa“ szót. A csoport végére pedig je
gyezzék be a következőket: „Szeged város mér
nöki-, gazdasági-, központi kézbesítő-, idegen- 
forgalmi- és tanköteleseket törzskönyvező hi-
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vatala; zene- és női felsőkereskedelmi iskolája; 
Somogyi Könyvtár és Múzeum igazgatósága; 
Dugonics András gimnáziuma; községi iskola
széke“.

Budapest, 1934. évi november hó 27-én.

Üj rajzú portób Jyegek forgalomba bocsátása.
136.651/3.

A közel jövőben új rajzú és színű portóbé
lyegek kerülnek forgalomba.

E portóbélyegek a többi bélyegével azonos, 
fehérszínű, vízjeles papíron (vízjel rajza a P. K. 
T. 1927—49. számában) hálózatos (raszteres) 
mélynyomással készülnek.

A bélyegkép minden értéknél azonos: kö
zepe vonallal körülvett sűrű rajzú guillochero- 
zetta, amelyben az értékszám van elhelyezve. A 
guillocherozettát határoló vonalakon kívüli te
ret a központból a keret felé haladó és a keret 
felé halványodó dicsfényszerű sugarak töltik ki. 
A bélyegkép közepén az értékjelző szám lát
ható, felső szélén „MAGYARORSZÁG“ fel
írás, alsó szélén „FILLÉR“ szó olvasható. A bé
lyegkép 18X22 mm. nagyságú.

Az új portóbélyegek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 
20, 40 és 80 fillér érték jelzéssel ultramarinkék 
színben állíttatnak elő.

A jelenleg használatban levő portóbélyegek 
további rendelkezésig érvényben maradnak és 
elsősorban ezeket kell felhasználni.

E rendeletemet a hivatalok jegyezzék elő a 
P. R. T. 1933. évi 10. számában a rendszeresí
tett postai értékcikkekről közzétett jegyzéknél 
a jegyzékbe pedig új értékként jegyezzék be a 
6 filléres portóbélyeget.

Budapest, 1934. évi november hó 28-án.

Karácsonyi és újévi üdvözletét s jókívánsá
gokat tartalmazó táviratok rendszeresítése.

136.682/5.
A folyó évi P. R. T. 42. számában közzétett 

126.401/5. sz. rendelet szerint a belföldi forga
lomban, továbbá Ausztriával és Csehszlovákor
szággal mindenféle üdvözlést és jókívánságokat 
tartalmazó (XLT) távirat egész éven át vált
ható. Karácsonyi és újévi üdvözletét és jókíván
ságokat tartalmazó táviratok folyó évi decem
ber hó 14-től 1935. január hó 6-ig bezárólag a

mellékelt díjtáblázatban felsorolt országokkal 
is válthatók az alábbi feltételek mellett:

A karácsonyi és újévi üdvözletét tartalmazó 
távirat kétféle: kötött szövegű (= G T G = )  és 
szabad szövegű (= X L T = ) távirat. Mind a 
=  GTG = , mind az =  XLT =  táviratok Ma
gyarországon az összes állami és magán táviró- 
hivataloknál (távbeszélőn is) feladhatók. Vas
úti táviróhivatalok ilyen táviratokat nem vesz
nek fel.

Rövidített távirati cím mind a =  G T G =, 
mind az =  XLT — táviratoknál használható.

1. — G TG =  táviratok.
Az Északamerikai Egyesült-Államok, Ka

nada, New-Foundland (Terre Neuve), Mexikó 
és Bahama-szigetekkel való forgalomban üd
vözlő táviratok csak előre meghatározott, kötött 
szöveggel válthatók. Jelzésük = G T G = , ame
lyet a távirat bevezető részében „A távirat 
osztálya“ rovatba kell írni.

A feladó a mellékelt 17 üdvözlő szöveg
minta közül kiválasztja és a minta számával 
tünteti fel a megfelelőnek talált szöveget és 
megjelöli azt a nyelvet is, amelyen a táviratot 
kézbesíttetni kívánja. A megengedett nyelvek a 
következők: magyar, német, francia, angol és 
Mexikóba ezenkívül a spanyol is.

A táviratot a feladónak a következő módon 
kell szerkesztenie:

1. a kiválasztott üdvözlő minta folyószáma,
2. a nyelv megjelölése, 3. cím és utána kettős 
kötőjellel elválasztva, 4. aláírás, amely legfel
jebb három szóból állhat.

Például:
13 angol Brown 23 Broad Street Newyork= 

Sándor.
Különszolgálat (Rpx. stb.) nem köthető ki.
A hivatalok a feleknek az ily táviratok meg

szerkesztésénél készséggel legyenek segítségére.
A = G T G — táviratok díjazása nem a sza

vak számbavételével történik; azokért — tekin
tet nélkül a szavak számára — a mellékelt díj
táblázatban feltüntetett mérsékelt díjat kell fi
zetni.

A = G T G =  táviratok bevezető részét a 
felvevő hivatal ugyanolyan alakban állítja ki, 
mint a rendes táviratokét. Az összes = G T G  =  
táviratokat Budapesten át kell irányítani.

A rendeltetési hivatalok e táviratokat ka
rácsony, illetőleg újév reggelén, a kívánt nyel
ven teljes szöveggel kézbesítik a címzettnek.
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E th iop ia:
Addis Abeba j IX, X, XI, 

XII, XIII | 2.27

( III 2.57

Többi hivatal . j IX.X.XI, 
XII, XIII |  2.49

III 2.79
l





Díjtáblázat
a karácson yi és ú jév i ü d v ö z lő  táv ira tok ró l.

(1934. dec. 14—  1935 jan . 6.)
A belföldi forgalomban, továbbá Ausztriával és Csehszlovákországgal üdvözletét és 
(XLT) táviratok egész éven át válthatók. Szódíj a belföldi forgalomban és Ausztriával

gal 09 fillér. Díjminimum 10 szó kedvezményes díja.
Helyi forgalomban az XLT távirat díja ugyanannyi, mint az egyszerű távirat díja (szavanként 04 f, díjminimum 40 f.)

Egyéb külföldi országokkal a díjak a következők:
E urópai forgalom .

jókívánságokat tartalmazó
06 fillér, Csehszlovákország-
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0 
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P p

0.14 1.40
0.59 5.90
0.18 1.80
0.14 1.40
0.18 1.80
0.18 1.80
0.22 2.20
0.24 2.40
0.19 1.90

0.14 1.40
0.17 1.70
0.09 0.90
0.10 1.00
0.18 1.80
0.18 1.80
0.25 2.50
0.18 1.80
0.14 1.40
0.23 2.30
0.14 1.40
0.26 2.60
0.09 0.90
0.23 2.30
0.14 1.40
0.19 1.90
0.16 1.60

Rendeltetési ország * 1 2

Albánia ..........................................................................
Azóri szigetek ................................................................
Belgium ..........................................................................
Bulgária *) .......................................................................
Danzig szabad város .....................................................
Dánia ..............................................................................
Észtország ......................................................................
Finnország .......................................................................
Franciaország ................................................................
Görögország (via Jugoszlávia vagy Bulgária):

1. Szárazföld, valamint Poros és Euboea szigetek
2. Többi sziget ........................................................

Jugoszlávia *) ................................................................
Lengyelország ................................................................
Lettország .. ................................................................
Litvánia ..........................................................................
Nagybritannia ...............................................................
Németalföld ...................................................................
Németország ...................................................................
Norvégia ......................................................................
Olaszország ...................................................................
Portugália ......................................................................
Románia ..........................................................................
Spanyolország ................................................................
Svájc, Liechtenstein hercegséggel ...............................
Svédország .......................................................................
Vatikánváros-állam ........................................................

Megjegyzés

D í j k ö t e l e s  j e l z é s :  =  X L T  =

*) Jugoszláviával és Bulgáriával 
való forgalomban =  XLT =  táv
iratok 1935. jan. 19-ig válthatók.

Európánkívüli forgalom.

Otirányok:
<3

T3
I .  K ö z v e t le n  m a g y a r — a m e r ik a i  r á d i ó ö s s z e k ö t te t é s

( v ia  M a c k a y  R a d io ) . Alkalmazható 2 MegjegyzésI I .  v ia  C o m m e r c ia l  IV . v ia  I t a l c a b l e útirány __,
I I I .  v ia  W e s t e r n — U n io n  V . v ia  I m p e r i a l

V I .  v i a  P q . 'O -4-»
N

cn <g

Rendeltetési ország p p

Észak-Amerika:

Kanada (Amérique britannique):
5.60

Többi hivatal ................................................... 5.60
New-Foundland (Terre Neuve) .................
Bahama-szigetek ................................................ j. I—VI. — 5.60

11.43
V

Jelzés: =  GTG =

Északamerikai Egyesült-Államok:

Newyork, Boston ................................................ — 5.60
Többi hivatal ................................................... __ 5.60

Mexiko ...................................................................... - — 9.40



Útirányok:
I. Közvetlen magyar—amerikai rádióösszeköttctés 

(via Mackay Radio)
II. via Commercial V. via Imperial 

III. via Western—Union VI. via Eastern 
IV. via Italcable VII. via Dat 

VIII. via Pq

Alkalmazható
útirány
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Megjegyzés

Rendeltetési ország P P

Közép-Amerika:
Costa Rica:

Limon, San Jose, Puntarenas ................. 1.29 12.90
Többi hivatal ................................................ 1.38 13.80

Gutaemala:
San Jósé de Guatemala ............................. 1.29 12.90
Többi hivatal .̂........................................ 1.38 13.80

Honduras (brit) ................................................ 1.23 12.30

Honduras köztársaság (République de)......... 1.38 13.80

Nicaragua:
San Juan del Sur ........................................ 1.29 12.90
Többi hivatal ................................................ 1 38 13.80

Panama:
Ancon, Balboa, Colon, Cristobal, Pa-

nama ...........................................................  | 1.21 12.10
Almirante, Bocas del Toro ......................... — —
Többi hivatal ............................................  j 1 1 29 12.90

Salvador (San) ................................................... 1.42 14.20
St. Andrews Island ............................................ 1.25 12.50C

Nyugat-India (Antillák):
Haiti köztársaság:

Cap Haitién, Port au Prince ..................... 1.38 13.80
Többi hivatal ............................................ 1 1.47 14.70

Jamaika (Jamaique) ........................................ 1.41 14.10

Kuba (Cuba): } I—VIII í  D í j k ö t e l e s  j e l z é s :  X L T

Havanna ....................................................... 1 0.91 9.10
Többi hivatal ............................................ 0.98 9.80

Porto Rico ........................................................... 1.17 11.70

San Domingo köztársaság Haiti szigetén
(République Dominicaine):
La Vega, Puerto Plata, Santiago Rep.
Dominicana, S. Domingo City, S. Pedro
de Macoris ...................................................  1 1.38 13.80
La Romana ................................................... 1.52 15.20
Többi hivatal ............................................ 1.43 14.30

Antigua ............................................................... 1.64 16.40
Aruba ................................................................... 1.17 11.70
Barbados .......................................................... 1.41 14.10
Bonaire ............................................................... 1.17 11.70
Carriacou ........................................................... 1.71 17.10
Curasao .............................................................. 1.17 11.70
Dominique ....................................................... 1.64 16.40
Grenade .........................................................* .. 1.64 16.40
Guadeloupe ....................................................... I 1.71 17.10
Marie-Galante ............. ...................................... 1.79 17.90
Martinique ....................................................... 1 71 17.10
Montserrat1) ....................................................... 1 64 16.40
Saba, West Indies................................................ 1.17 11.70
Saintes (les) ....................................................... 1.79 17.90
St. Barthélémy, Guadeloupe ............................ 1.71 17.10
St. Cristophe (St. Kitts) ..................... .............. 1.64 16.40
St. Croix ............................................................... 1.38 13.80
St. Eustatius ....................................................... 1.17 11.70
St. Lucie ............................................................... 1.64 16.40
St. Martin (Ile de) ............................................ 1.17 11.70

i) Táviratot csak a feladó felelősségére lehet elfogadni.



Útirányok: E
I. Közvetlen magyar—amerikai rádióösszeköttetés 3

(via Mackay Radio). Alkalmazható S 'O MegjegyzésII. via Commercial V. via Imperial 
III. via Western—Union VI. via Eastern útirány d co
IV. via Italcable VII. via Dat TD B 2

VIII. via Pq Q
Rendeltetési ország p P

St. Thomas ................................................ 1.38 13.80
St. Vincent ............................................... ) 1.64 16.40
Tobago ....................................................... \ I—VIII 1.75 17.50
Trinidad ....................................................... 1.64 16.40
Turks Island ' 1.41 14.10

Dél-Amerika:
Argentina (Argentine) ............................ 1.17 11.70

Bolivia (Bolivie):
1. Ballivian, Cachuela, Esperanza, Co-

bija, Dorbigny, Esteros, Riberalta, 
S. Ana Yacuma, Todos Santos, Trini
dad Villa Bella 4) ..........

I. II. Ill, IV,
” VI, VII, VIII 1.79

1.32
17.90
13.202. Többi hivatal ........................................

Brazília:

1. Pernambuco (Recife) ............................ —.95 9.50
2. 'lobbi hivatal .................................... 1.21 12.10

Chili:
Magallanes, Rio-Aysen, Rio Cisnes,
Huafo, Rapez, Borios, Puerto Natales, 
Punta Delgada Magallanes, Punta Dun-
geness, Puerto Porvenir, Bahia Catalina 
(via Santiago radio) .............................. i I, II, III, IV, 139 13.90 ' Díjköteles jelzés =  XLT =

Többi hivatal ............................................ 1 VI, VII, VIII. 

I—VIII.

1.17 11.70

Columbia (République de): .......................... 1.25 12.50

Ekuador (Equateur) ........................................ 1.39 13.90 |

Guyana (angol) [Guyane brit]:
1. Georgetown ............................................
2. Akyma, Mabaruma, Mackenzie City, 

Morawhanna, Rockstone, Wismar2) ..
3. Apoteri, Enachu, Kamakusa, Kuru- 

pung, Kurupukari, Potaro2) .................
I, II, III, IV 

i  VI, VII, VIII.

1.64

1.67

16.40

16.70

1.17 11.70
Peru (Pérou):

1.17 11.70
Arequipa, Callao, Cuzco, Juiiaca, Lima, 
Mollendo, Payta, Piura, Pomata, Pucara,
Puno, Santa Lucia, Santa Rosa, Sicuani, 
Tambo, Trujillo, Urcos, Vitor .................. 1.36 13.60

I—VIII. 1,17
1.39

11.70
Uruguay ............................................................... i,ii,m.iv,vi.vH,viii 1 13.90
Venezuela I—VIII. 1.41 14.10 '

x) Táviratot csak a feladó felelősségére lehet feladni, s címébe „Poste Lapaz“ díjköteles megjegyzést kell írni.
2) Akyma, Rockstone, Wismari-ba szóló táviratokat Mackensie City; Apoteri-be szólókat Kurupukari; Enachu és 

Kurupunk-ba szólókat Kamakusa; Morawhanna-ba szóló táviratokat Mabaruma kézbesíti.



Ütirányak:
I. K ö z v e t le n  m a g y a r — a m e r ik a i  r á d i ó ö s s z e k ö t t e t é s  

( v i a  M a c k a y  R a d io ) .  V I I L  v i a  L o n d o n  M a rc o n i
I I .  v i a  C o m m e r c ia l

I I I .  v i a  'W e s t e r n — U n io n
IV . v i a  I t a l c a b l e  

V . v i a  I m p e r i a l
V I .  v i a  E a s t e r n  

V I I .  v i a  D a t

IX . v i a  E m p i r a d i o  
X . v i a  T r a n s r a d i o

X I .  v i a  R a d i o  O r i e n t
X I I .  v i a  R a d i o  V a r s o v  e

X I I I .  v i a  F r a n c e  T S F — S ia m
X I V .  v i a  P lo l l a n d r a d i o

Rendeltetési ország

Alkalmazható
útirány -a

S3

Afrika: j I
Egyptom I. z ó n a ......................................... X I 0.46 4.60

13.30Francia Indokina ............................................... X I, X III 1.33
Irak (Iraq) ....................................................... X I 0.89 8.90

Palesztina........................  .............................. X I 0.52 5.20

S y r ia ......................................... X I 0.60 6.—

Brit-India ....................................................... V, VI, VIII, IX 068 6.80
Japán .............................................................. X I , VI, 1.29 12.90

Kína:
Mandzsúria, Kvantung-félsziget, Hong
kong és Macao:
1. Macao ..................................................... X I, X 1.40 14.00
2. Többi hivatal ........................................

Ausztrália:
X I , x 1.29 12.90

1 Iawai-szigetek:1)
1. Hawai, Kauai, Lanai, Maui, Molokai
szigetek ....................................................... I, II, III, V 1.54 15.40
2. Honolulu, Oahu-sziget és többi hiva-
tál ............................................................... I, II, III, V 1.25 12.50

Németalföldi-India ........................................
Fülöp-szigetek:

V , VI, V III, IX , X , 
X IV .

1.50. 15.—

1. Lúgon sziget: Manilla ......................... X I, X 1.29 12.90
2. Lúgon sziget többi h iv a ta la ................. X I, X 1.39 13.90 '
3. Többi sziget ......................................... X I, X 1.63 16.30 1

£
0 ' Sc w

5 " '

Megjegyzés

Díjköteles jelzés: =  XLT

*) Az összes alkalmazható útirányt „—San Francisco“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.

A =  GTG =  táviratoknál használható üdvözlő szövegek:
1. K ellem es k a rá cso n y t és boldog ú jév et.
2. L egőszin tébb k a rá cso n y i ü d v ö z le t m indnyájunktól.
3. A  legjobb k ív á n sá g o k a t k arácson yra  és újévre.
4. B en ső  ü dvözlet é s  jók íván ságok  karácsonyra  és ú jévre.
5. M in denkinek o tth o n  legbensőbb  ü d v ö z le t  és jók íván ságok .
6. L egbensőbb ü d v ö z le t  és jó k ív á n sá g o k  karácsonyra és ú jévre  az ö sszes  itthon iaktó l.
7. K ellem es k a rá cso n y t és boldog ú jé v e t  Ö nnek és ö v é in ek .
8. M indnyájan  leg b en ső b b  ü d v ö z le tü n k e t  és legjobb k íván sága in k at kü ld jük  az ünn ep ek  

alkalm ával.
9. E gészséget és jó  szeren csét k arácson yra  és az ú jesz ten d ő b en .
10. M ily  szívesen  len n ék  o tt, h ogy  szem ély esen  k ívánhassak  kellem es k arácson yt és b oldog  

ú jévet.
11. H o zzo n  az ünn ep  öröm et, az ú jé v  szerencsét és sikert.
12. H á lás k öszön et a sz ív e s  jók íván ságok ért, am elyeket ő sz in tén  viszonzunk.
13. B oldog és sik erek b en  dús újévet.
14. H o zzo n  az ú jév  eg észség et, b o d o g sá g o t és sikert.
15. H álás k öszön et a jók íván ságok ért. H o zzo n  az ú je sz te n d ő  sikert m indnyájuknak.
16. T engerentúli baráta ink nak  leg jo b b  k ívánságain kat k ü ld jü k . K ellem es k arácson yt, b o ld og  

és sik erek b en  dús ú jév et.
17. A z  ünnepek a lk a lm áb ól sz ív esen  em lékezü nk  szoros ö sszek ö ttetésü n k re  és leg job b  

k ará cso n y i és ú jév i k ív á n sá g a in k a t kü ld jük .
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2. =  XLT  =  táviratok.
A  —  U i G =  tá v ira to k n á l e m líte t t  á llam o-  

on  Kívül, a m ellék e it D íjtáb lázatb an  le lso r o lt  
eg y éb  k u lto lo i  o r szá g o k k a l vaio fo rg a lo m b a n  
te tsz é s  szer in ti szö v eg ű  k a r á c so n y i e s  ú jév i 
ü d v ö z le té t  s jó k ív á n sá g o k a t tarta lm a zó  tá v ira 
tok  v á lth a tó k .

Az = X L T — táviratokat bármely, a közér- 
telmü táviratozásra elfogadott közértelmű nyel
ven lehet szerkeszteni, a távirat szövege azon
ban a szokásos karácsonyi és újévi szerencse 
kívánatokon és üdvözlésen kívül más közle
ményt nem tartalmazhat. A feladónak a pénz
tári táviratokra írt nyilatkozatban meg kell je
lölnie a nyelvet, amelyen a táviratot szerkesz
tette és kifejezetten ki kell jelentenie, hogy a 
szöveg mást, mint szerencsekívánatot és üdvöz
lést nem tartalmaz.

Díjköteles jelzésük — XLT = , ezt a cím 
elé kell írni. Külön megjelölésként =  RPX = , 
=  GP =  és =  TR =  alkalmazható.

Az == XLT =  táviratok díjait lásd a mel
lékelt díjtáblázatban. Díjminimum 10 szó ked
vezményes díja.

A belföldi forgalomban a távirat feladója 
a megállapított 30 f. pótdíj fizetése ellenében azt 
is kívánhatja, hogy üdvözlő táviratát a díszes 
kiállítású távirati űrlapok egyikén kézbesítsék. 
Ebben az esetben a távirat címe elé az =XLT— 
jelzésen kívül még =  LXi =  (vagy — LX- — 
stb.) díjköteles megjelölést kell írnia.

Jugoszláviával és Bulgáriával =  XLT =  táv
iratok, a görögkeleti karácsonyra és újévre való 
tekintettel, 1935. január hó 19-ig válthatók.

Felszólalás esetén a feladó kérésére vissza
téríthető

a) teljes díja azoknak a = G T G = , illető
leg =  XLT =  táviratoknak, amelyek távirószol- 
gálati hibából a címzetthez el nem jutottak;

b) teljes díja a
december 14. és 24. közt feladott =  GTG =  

illetőleg =  XLT =  táviratoknak, amelyeket dec. 
24-től számítva,

dec 25. és 31. közt feladott = G T G =  ill. 
—- XLT =  táviratoknak, amelyeket a feladás 
napjától számítva

72 óra alatt távirószolgálati hiba következ
tében nem kézbesítettek.

Budapest, 1934. évi november hó 26-án.

Változások a Táviró-Dijszabás-ban.
136.291/5.

A hivatalok a Táviró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

A 6. oldalon II. Díjkedvezményes távira
tok (fedőlap a P. R. T. 1933. évi 13. számához) 
2. pont harmadik bekezdésének második sorá
ban töröljék „Portugália“-!.

A 12. oldalon:
Portugáliánál a rendeltetési ország hasáb

ban lévő '") jegyzetjelölést töröljék.
A 13. oldalon:
Egyiptom L, II., III. övéhez a rendeltetési 

ország hasábbar') jegyzetjelölést s az oldal al
jára a következő jegyzetet írják: ,,&) NLT táv
irat via Radio Orient küldhető."

Ethiopiát összes adataival együtt töröljék és 
helyébe ragasszák a csatolt fedőlapot.

A 24. oldalon:
A rendeltetési ország hasábban Costa Ricá

hoz :!) jegyzetjelölést s az oldal aljára a követ
kező jegyzetet írják: „") Külföldi sorsjátékokra 
vonatkozó tudnivalókat és sorshúzások eredmé
nyét tartalmazó táviratok nem küldhetők.“

A 27. oldalon.
A rendeltetési ország hasábban San Do

mingo köztársaság Haiti szigetén: San Do
mingo City stb-nél Santiago de los Cavalleros-t 
„Santiago Rep. Dominicana“-ra helyesbítsék.

A 33. oldalon.
Francia-Indokína-hoz u) jegyzetjelölést írja

nak.
Az oldal aljára a következő jegyzetet ír

ják: „■*) Irak-ba DLT távirat via Radio Orient 
küldhető.“ Ugyanitt a u) jegyzet szövegét a kö
vetkező szöveggel helyettesítsék: „“) Brit-Indiába 
DLT távirat via Empiradio, via Eastern és via 
Radio Orient, Ceylon ba, Birma-ba, Portugál- 
Indiába és Francia Indokínába via Radio Orient 
küldhető.“

A 34. oldalon Palesztinához a rendeltetési 
ország hasábba u ) jegyzetjelölést s az oldal al
jára a következő jegyzetet írják: ,,n ) NLT táv
irat via Radio Orient küldhető.“

Az oldal alján a ) jegyzet szövegét a kö
vetkező mondattal egészítsék ki: „Singapore-ba, 
Malacca-ba és Penang szigetre DLT távirat via 
Radio Orient küldhető.“

A 35. oldalon.
Sziámhoz a rendeltetési ország hasábba 10) 

jegyzetjelölést s az oldal aljára a következő 
jegyzetet írják: ,,ln) DLT távirat via Rad:o 
Orient küMhetö.“
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A 36. oldalon .
Brit-Észak—Borneohoz a rendeltetési ország 

hasábba u) jegyzet jelölést s az oldal aljára a kö
vetkező jegyzetet írják: ,,“) DLT távirat via 
Radio Orient küldhető.“

A 38. oldalon (fedőlap a P. R. T. 1934. évi 
27. számához).

Guam-szigetnél az *) jegyzetjelölést, a 4.90 
díjtételt a vonatkozó alkalmazható útirányokkal 
és az oldal alján az ]) jegyzetet töröljék.

A 39. oldalon (fedőlap a P. R. T. 1934. évi 
27. számához).

Az oldal alján az D) jegyzet szövegének 
második sorában via Hollandradio után szúrják 
be „via Radio Orient.“

A 40. oldalon (fedőlap a P. R. T. 1934. évi 
27. számához).

Az oldal alján a e) jegyzet szövegében „via 
Eastern“ elé írják „via Radio Orient és“.

A 43. oldalon.
Az előző oldalon lévő Üj-Guinea területhez 

tartozó 2. alcímet javítsák: „2. Buka Passage, 
Bulolo és Lae')“-re.

Budapest, 1934. évi november hó 26-án.

Lefoglalandó sajtótermék
137.363/2.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgá- 
lóbírája 1934. évi november hó 5-én kelt B. I. 
13.280/1934.—1. számú végzésével Budapesten a 
Hellas irodalmi és nyomdai r. t. nyomdájában 
előállított „A boldogság parazitái“ című, 1934. 
október hó 22. napján megjelent sajtótermék 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi november hó 28-án.

Üj postahivatal megnyitása.
137.223/3.

Budapest székesfővárosban V. kér., Csa- 
nády-ucca 5. sz. alatt folyó évi december hó 
1-én „Budapest 43.“ elnevezéssel távbeszélővel 
egyesített III. oszt. felvevő postahivatal nyílik 
meg.

%
Az új postahivatal működési köre bárhová 

szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, táviratok, értéklevelek, csomagok és 
belföldre szóló postautalványok felvételére, pos

tatakarékpénztári közvetítő szolgálat ellátására 
helyi És helyközi távbeszélgetések lebonyolítá
sára, valamint postai és pénzügyi bélyegek és 
értékcikkek árusítására terjed ki.

Az új postahivatal ellenőrző száma 175 
díjnégyszög száma 1, szolgálati jellege L., a táv
beszélő állomás hívószáma 93-5 43.

A m. kir. postahivatalok és postaügynöksé
gek névsorában (19. 1.) Budapest 40. után be
írandó: „175, 1, Budapest 43. (V., Csanády-u.
5.) Pest-P.-S.-Kk. Budapest“ és a 129. oldalon a 
175. számnál Budapest 43.

Budapest, 1934. évi november hó 27-én.

Postaügynökség átalakítása postahivatallá.
137.224/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pomázi já
rásához tartozó Pilisszentiván községben mű
ködő postaügynökség változatlan forgalmi kör
rel f. évi december hó 1-vel IV. osztályú posta- 
hivatallá alakul át. Az új postahivatal ellenőrző 
száma 367.

Ehhezképest a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorában Pilisszentivánnál (79. 1.) 
az első hasábba beírandó 367, a negyedik hasáb
ból pedig „ü (Eh. Pilisvörösvár)“ törlendő. A 
131. oldalon 367. számnál beírandó Pilisszent
iván.

A helységnévtárban Pilisszentivánnál (439. 
lap) IS! Eh. Pilisvörösvár helyett 4*0  ̂ írandó.

Az irányítási füzetben Pilisszentivánnál (126. 
1.) a 2-ik hasábba Ü. helyett IV., a 7-ik hasábba 
pedig Eh. Pilisvörösvár helyett 218, -f- 218, 1. Pi
lisvörösvár (k.) írandó.

Budapest, 1934. évi november hó 27-én.

Agárd postaügynökség időszaki jellegének 
megszüntetése.

ad 135.131/3.
Az agárdi eddig évente csak május hó 1-től 

szeptember hó 30-ig működő postaügynökség 
ezentúl egész éven át működik.

Ehhezképest a postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában Agárd neve mellől (5. 1.) a **) 
jelzés, a helységnévtárban pedig (87. 1.) a **) 
jelzés, továbbá (V/l—IX/30) és u. p. Gárdony 
(X/l—IV/30) törlendő.

Budapest, 1934. évi november hó 24-én.
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Postaügynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása

*

136.955/3.
Hejőszalonta postaügynökség ellenőrző hi

vatala ezentúl Miskolc.
A helységnévtár (252. 1.) és a postahivatalok 

és ügynökségek névsora (43. 1.) helyesbítendő.
Budapest, 1934. évi november hó 26-án.

Közigazgatási ̂ változások,
136.266/3.

Kánitztanya (284. 1.) ezentúl G> „Szent
endre.“

Mőcsény (381. 1.) a )-( jel után beirandó 
„Palatinca.“

Palatinca (425. 1.) a „kk.“ törlése mellett be
jegyzendő „ O  Mőcsény.“

Pócsmegyer (441. 1.) a )-( jel után „Kánitz
tanya“ törlendő.

Szentendre (501. 1.) a )-( jel után beirandó 
„Kánitztanya.“

Budapest, 1934. évi november hó 23-án.

Személyzetiek.
136.619/3.

Lemondottak: Kiss Mária váli és Orbán 
Ilona acsai postamesternők.

Meghaltak: Bálint Lajosné sz. Balogh Er
zsébet monostorpályi és özv. Szabó Sándorné 
sz. Skultéty Emilia apátfalvai postamesternők.

Névváltozás: Diósjenőn Kováts Jánosné 
helyett özv. Kováts Jánosné; Egyházaskozáron 
Haberkorn Anna h. Hargita Anna; Keszőhi- 
degkuton Janek István h. Járai István; Moson- 
szentpéteren Láng Erzsébet h. Ráth Istvánné; 
Nagycenken Bácsi Julia h. Máthé Gézáné; So
mogybán Schmellás Antalné sz. Takács Margit 
h. Bán Antalné.

Budapest, 1934. évi november hó 24-én.

Pályázati hirdetmény.
136.262/3.

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos egyesületébe nyugdíj jogos tagként való 
belépésnek a kötelezettsége mellett:
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Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában 
közzétett 17.661. sz. rendeletben foglaltak az 
irányadók, az általános feltételek pedig a P. R. 
T. 1926. évi 2. és 1928. évi 24. számában tétettek 
közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket az első hasábban felvett m. 
kir. postaigazgatósághoz 1934. évi december 
14-ig nyújtsák be.

Budapest, 1934. évi november hó 20-án.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

136.516/3.
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®) A  szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezűig 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 1934.

évi december hó 14-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1934. évi november hó 24-én.

Meghivó,
a m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
1934. évi december hó 16-án (vasárnap) d. e. 10 
órai kezdettel Budapesten a m.* kir. postavezér
igazgatóság tanácstermében tartandó

évi rendes közgyűlésére.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány jelentése az intézet 1933/

34. évi működéséről.
3. A felügyelőbizottság jelentése az 1933/34. 

évi zárószámadások megvizsgálásáról és ezzel 
kapcsolatban határozás, a felmentvény meg
adása, valamint a kezelési felesleg elszámolása 
tárgyában.

Budapest, 1934. évi november hó 27-én.
Elnök.

Meghivó.

A Magyar posta állami személyzetének se- 
gélyző és nyugdíjpótló egyesülete 1934. decem
ber 14-én délután 5 órakor a Postatisztviselők 
Otthona dísztermében (VI., Benczúr ucca 27.)

rendkívüli közgyűlést

tart.

A közgyűlés tárgya: az 1934. évi nyugdíj- 
pótlék megállapítása.

Budapest, 1934. évi november hó 27-én.

Elnökség.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. n y o m ása .— Felelős művezető: Duchon J.
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Külföldi rendjclviselcsi engedély.
Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.
Élővad postai szállítása
A Kairói Postaszerződés és Egyezmények árusítása. 
Készpénzellátmánynak távbeszélőn vagy távirati úton 

való igénylésénél a kérelem írásbeli megismétlésének mel
lőzése.

Beszolgáltatások és ellátmányok nyilvántartásának

változása.
Változások a Távbeszélő Díjszabásban. 
Változások az Irányítási Füzetben. 
Forgalomköri változások.
Hivatalvezetői megbízatás.
Személyzetiek.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadóról.

Külföldi rend jel viselési engedély.
137.854/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
folyó évi november hó 17-én kelt legfelsőbb el
határozásával megengedni méltóztatott, hogy 
dr. báró Szalav Gábor államtitkár, postavezér
igazgató az egyiptomi Ismail-rend parancsnoki 
jelvényét és dr. Forster Károly postafőigazgátó 
az egyiptomi Nilus-rend tiszti jelvényét el
fogadja és viselje.

Budapest, 1934. évi december hó 1-én.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.
ad 137.627/4.

A m. kir. dohányjövedéki központi igazga
tósággal történt megállapodás alapján a m. kir. 
dohánybeváltó postahivatalok székhelyén mű
ködő postahivatalok az 1934/35. évi dohány
beváltási idényben is a dohánybeváltási járan
dóságokat a P. R. T. 1933. évi 50. számában 
megjelent 108.066/4. számú rendeletben előírt 
módon és eljárás /mellett a m. kir. dohány
beváltó hivatalok által kiállított dohánybevál
tási utalványok ellenében fizetik ki.

A dohánybeváltás időtartamát az alábbi ki
mutatás tünteti fel.

K I M U T A T Á S
az 1934. évben a m. kir. dohányjövedék részére engedély mellett termelt dohánylevelek be

váltására kiküldött bizottságok működésének tartamáról:

So
rs

zá
m

Beváltási állomás Vármegye, melyben a 
beváltási állomás fekszik

A beváltás tartama

kezdete vége

1 Budapest Pest-Pilis-Solt-Kiskun december 10. február 6.
2 Battonya Cisanád december 7. decem ber 22.
3 Békéscsaba Békés december 10. január 3.
4 Debrecen H ajdú december 10. január 23.
5 Fadd Tolna december 3. január 15.
6 H ajdúdorog H ajdú december 3. január 17.
7 Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok december 10. január 11.
8 Jászkisér Jász-N  agykun-Szolnok december 7. . decem ber 22.
9 Kápolna Heves december 3. január 23.
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i__

beváltást' állomás Vármegye, melyben a 
beváltási állomás fekszik

A beváltás tartama

kezdete vége

10 Kiskúntélegynáza Pest-Pilis-Solt-Kiskun decem ber 10. január 14.
11 Kisvár da Szabolcs decem ber 10. január 21.
12 Mezőkövesd Borsod decem ber 10. január 21.
13 "M iskolc Borsod december 10. január 15.
14 Nagyatád Somogy decem ber 3. január 25.
13 N agy dörög Tolna decem ber 3. január 9.
16 Nagykálló Szabolcs decem ber 10. január 11.
17 Nagyiéta Bihar decem ber 10. decem ber 22.
18 N yírbátor Szabolcs decem ber 10. február 1.
19 Nyíregyháza Szabolcs decem ber 10. február 1.
20 Polgár Szabolcs decem ber 10. január 29.
21 Rakamaz Szabolcs decem ber 10. január 17.
22 Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok decem ber 10. január 16.
23 Tiszaroff >.- Jász -Nagykun-Szolnok decem ber 10. január 9.
24 V  ásárosnamény Bereg decem ber 10. január 24.

Nyomatékosan figyelmeztetem az érdekelt 
postahivatalokat, hogy a dohánybeváltási utal
ványok zavartalanul és késedelem nélküli kifi
zetésére nagy figyelmet fordítsanak. Ebből a 
célból a szükséges pénzfedezetről idejében gon
doskodjanak.

Budapest, 1934. évi december hó l én.

Élővad postai szállítása.
...— r   137.626/4.

-Az 1925. évben kiadott Postaüzleti Szabály
zatnak ezidőszerint érvényben levő 2. Függelék 
II. (feltételesen szállítható tárgyak) 47. pontja 
szerint bármely élővadnak és szárnyasvad 
tojásainak belföldi és külföldi szállításához a 
földmívelésügyi miniszter engedélye szükséges.

Ezt a rendelkezést a m. kir. földmívelés
ügyi miniszterrel egyetértőleg a következőkkel 
egészítem ki.

1. Belföldre élővadat vagy szárnyasvad 
tojásait tartalmazó küldeményt — az alábbi ki
vétellel — csak a m. kir. földmívelésügyi mi
niszter engedélye alapján a törvényhatóság első 
tisztviselője által kiállított szállítási igazolvány
nyal szabad postai szállításra elfogadni. A szál
lítási igazolványt a kézbesítés alkalmával a 
eíinzettnek kell átadni.

Kivételt képeznek a Magyar Vadtenyésztők 
Kiviteli és Kereskedelmi Társasága (röviden 
Mavad) címére és a Mavad által bármely posta
hivatalnál feladott, kizárólag élővadat tartal

mazó küldemények. Ezekhez a feladás alkalmá
val a szállítási igazolványt csatolni nem kell.

2. Külföldre élővadat a pénz- és földmíve- 
lésügyi miniszterekkel egyetértőleg kiadott ki
viteli engedélyem alapján csak a Mavad adhat 
fel. Az ily küldeményekhez a kiviteli engedé
lyen felül külön szállítási igazolványt csatolni 
nem kell. Ezek a küldemények is azonban ter
mészetesen kiviteli vámkezelés alá esnek.

Budapest, 1934. évi november hó 30-án.

A Kairói Postaszerződés és Egyezmények 
árusítása.
137.748/4.

A „Kairói Postaszerződés és Egyezmények 
1934.“ című kiadmány a Magyar Kir. Posta Sza
bályzatai A. 4. köteteként megjelent és a m. kir. 
posta központi anyagraktárából kötött példá
nyokban készpénzért beszerezhető.

Eladási árát példányonként postaalkalma
zottak részére 7 pengőben a közönség részére 10 
pengőben állapítom meg.

A példányokat a postahivatalok útján lehet 
megrendelni. Az eladási árat s ezenfelül a 3% 
forgalmi adót díjmentes postaszolgálati utalvá
nyon kell a központi anyagraktárnak megkül
deni. Az utalványszel vényen jelezni kell az 
összeg rendeltetését.

A hivatalok az eladott példányokról és a 
beszedett összegekről vezessenek előjegyzést.

Budapest, 1934. évi november hó 30-án.
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Készpénzellátmánynak távbeszélőn vagy táv
irati úton való igénylésénél a kérelem írásbeli 

megismétlésének mellőzése.
ad 95.701/2.

A P. R. T. 1900. évi 67. számában közzétett 
86.871. sz. rendelet 11. pontjának és az 1929. évi 
47. számában közzétett 21.060. sz. rendeletnek 
azt a részét, mely szerint a postahivatalok 
abban az esetben, ha távbeszélőn vagy távirati 
úton kérnek készpénzellátmányt, az igénylést a 
672. sz. nyomtatványon írásban is kötelesek 
megismételni, illetve nyugtázni, hatályon kívül 
helyezem. Jövőben tehát a postahivatalok táv
beszélő vagy távirati készpénzellátmányigénylés 
esetében az ellátmányt adó postahivatalnak 
írásbeli kérelmet, illetve nyugtát ne küldjenek.

Az ellátmányadásra jogosított postahiva
talokat pedig felhívom, hogy a hozzájuk érke
zett távirati vagy írásbeli készpénzellátmány- 
kérelmeket jövőben ne csatolják a pénztárszám
adáshoz, hanem azokat és a távbeszélőn történt 
igénylésről vezetendő házi előjegyzést a havi 
számadás mellékleteként őrizzék meg.

Jegyezzék elő a postahivatalok ezt a rende
letet a fent hivatkozott rendeleteknél.

Budapest, 1934. évi november hó 30-án.

Beszolgáltatások és ellátmányok nyilvántartásá
nak változása.

137.073/2.
A P. R. T. 1925. évi 11. számában közzétett 

5.666. sz. rendelet 4. §. 2. pontját, mely szerint 
az ellátmányadásra jogosított postahivatalok 
mind az érkezett beszolgáltatásokról, mind az 
általuk kiadott ellátmányokról hivatalonként is 
kötelesek nyilvántartást vezetni, hatályon kívül 
helyezem.

Az érdekelt postahivatalok tehát 1935. évi 
január hó 1 -tői kezdődően az érkezett beszolgál
tatások és a kiadott ellátmányok nyilvántartását 
illetőleg a P. R. T. 1924. évi 64. számában közzé
tett 22.843. sz. rendelet (H. P. U.) 8. §. A. 2., 
illetve B. 18. pontjában foglaltak szerint járja- |

nak el.
A postahivatalok a változást az idézett 

rendeletnél jegyezzék elő. f
Budapest, 1934. évi november hó 30-án.

Változások a Távbeszélő Díjszabásban,

137.056/5.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 

következő változásokat vezessék keresztül:
A 15. oldalon. Belgiumnál a beszélgetési 

díjat 11 P 65 f.-ről 10 P 55 f.-re s az oldal alján 
levő táblázatban a percekre kiszámított 3.90; 7; 
2.35 díjakat 3.55, 6.35, 2.15-re helyesbítsék.

A 43. oldalon. Belga-Kongóra vonatkozó 
összes adatokat töröljék és helyébe ragasszák a 
csatolt 1. sz. fedőlapot.

A 44. oldalon. Egyiptomra vonatkozó ösz- 
szes adatokat töröljék és helyébe ragasszák a
csatolt 2. sz. fedőlapot.

Az 51. oldalon. Brazíliára vonatkozó összes 
adatokat (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1934. évi 28. 
számához) töröljék s helyébe ragasszák a csa
tolt 3. sz. fedőlapot. Ugyanezen az oldalon Ve- _í 
nezuelánál a harmadik bekezdés szövegét a kö
vetkező szöveggel helyettesítsék: „Beszélgetések 
via Berlin naponkint 14—19 óra között (közép
európai idő), via Páris naponkint 14.45 órától 
kezdve (greenwichi idő) válthatók. Ugyancsak 
ezen az oldalon Brazília és Venezuela közé Pa
raguays vonatkozólag ragasszák be a csatolt
4. sz. fedőlapot. ;

Az 53. oldalon. Palesztinára vonatkozó 
összes adatokat töröljék s helyébe ragasszák a 
csatolt 5. sz. fedőlapot.

Budapest, 1934. évi december hó 4-én,

Változások az Irányítási Füzetben.
138.061/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, keresztül- 
vezetés és a helyes irányítás iránti intézkedés 
céljából az alábbi kimutatásban közlöm:
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Postahivatal (ügynökség)
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Alsónémedi 2 II. III.

Alsóc-egesd 1 — pu.

Balmazújváros 7 — f  220 (k.) után 1 D 2/5524 v. (K. 
nem)

Baranyajenő 7 - Sásd/gk után, 111 és Ü. után nem) 
1 Sásd után (H. és U. után)

Barcs !. 7 1 8 —

Császártöltés 2 II. III.

Csátalja 2 II. " 7 III.

Csávoly 2 II. III.

Csorvás 7 27. —

Dombegyház 2 I. II.

Gádoros 2 I. II.

Gödre 7 —
Sásd/gk. után (H. Ü. ü. után nem) 
1 Sásd után (II. Ü. ü. után)

Gödreszentmárton 7 —
Sásd/gk. után (H. Ü. ü. után nem) 
1 Sásd után (H. Ü. ü. után)

Gyékényes 2 . 7 1 8 —

Gyulafirátót 7 1814. 1822.

Hódmezővásárhely 7 1 f  123/1642 v. —

Iharosberény 7 összes adat

Nkanizsa 1/ gk. után (H. és U.^ü. 
után nem) Kaposvár 1 — 1 Bp. 72/ 
gk. (H. Ü. ü. után nem) 1 Nkani
zsa 1 /gk (H. Ü. ii. után)

Inke 7 összes adat
Nkan. l./gk. — Kaposvár 1 — 
1 8 /gk. (H. Ü. ü. után nem, 1. N- 
kan 1/gk (H. U. ü. után)

Jászkarajenő 7 I. II.

Kerekegyháza 7 I. II.

Kétegyháza 7 I. II.

Kevermes 7 I. II.



1. sz. fedőlap a P. R. T. 1934, évi 53. számához.

B elga-K on gó (C o n g o -b e lg e ).

A forgalomban Magyarország részéről az összes távbeszélő központok, Belga-Kongó 
részéről Leopoldville, Inkisi, Madimba, Matadi és Thysville összes előfizetői és nyilvános állo
másai vesznek részt.

A háromperces beszélgetés díja 93 P 95 f., minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis 31 P 35 f.

Értesítési díj 16 P 20 f.; ez a következő esetekben fizetendő:
1. Előfizetői állomások közti beszélgetéseknél
a) ha a hívó fél a beszélgetés iránti kérését akkor vonja vissza, amikor az a rádió

útszakaszon már továbbítást nyert;
b) ha a hívó vagy a hívott fél a beszélgetést visszautasítja;
c) ha a hívó fél a végleges felhíváskor nem jelentkezik (ha a hívott állomás nem jelent

kezik, értesítési díjat nem kell fizetni).
2. Meghatározott személyek közti beszélgetéseknél
az 1. pont a), b) és c) alatt felsorolt eseteken kívül
d) ha a hívott személy, vagy ennek helyettese nem található fel, vagy a beszélgetést 

nem fogadja el.
Beszélgetések köznapokon 9.30—11.30 és 13.30—16.30 órák közt, vasár- és ünnep

napokon pedig 9.30—11.30 óra közt válthatók (greenwichi időszámítás szerint).
Csak közönséges állami vagy magánbeszélgetéseket, valamint meghatározott személyek 

közti beszélgetéseket (person to person call) lehet váltani.
A beszélgetéseket lehetőleg egy nappal korábban kell bejelenteni, vagy legkésőbb 

annak a napnak reggelén, amelyen a beszélgetést folytatni akarják. A beszélgetések bejelen
tésének és lebonyolításának szabályai egyébként ugyanazok, mint az Észak-Amerikával való 
forgalomban.

2. sz, fedőlap a I*. R. T. 1934, évi 53, számához.

E gyiptom  (Egypte).

A beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről via 
London: Alexandria, Assuan, Fayum, Luxor, Mansurah, Mitghamr, Port Said, Sohag, Tanta, 
Zakazik (Zagazig); via Paris: Alexandria, Assuan, Cairo, Luxor, Port Said; via Berlin útirá
nyon az összes egyiptomi városok közt válthatók.

A háromperces beszélgetés díja 117 P 60 f., minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis 39 P 20 f. számítandó.

Beszélgetések válthatók: via Berlin 9—12, 17—19 óra közt (középeurópai idő); via Lon
don 7—11, 16—18; via Paris 9—12, 13.30—19.30 órák közt (greenwichi időszámítás szerint).

A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések lebonyolításának módja 
via Berlin és via London ugyanaz, mint Észak-Amerikával, via Paris mint az Argentínával 
való forgalomban.

Meghatározott személyek közti beszélgetés bejelentése esetén (person to person call), 
ha a hívottnak vagy helyettesének felkutatása nem sikerülne, a hívónak 22 P 40 f. értesítési 
díjat (report charge) kell fizetnie.
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B razília (Brésil).

Beszélgetések egyrészről Budapest, másrészről a következő brazil városok közt folytat
hatók:

Szövetségi körzet:

Rio de Janeiro, Anchieta, Bangu, Campo Grande, Governador, Paquetá, Pavuna, Ricardo Albuquerque, 
Santa Cruz.

Rio de Janeiro állam:

Aguas Claras, Alcantara, Anta, Belfort Ro;;o, Bom Succsso, Cambuci, Campos, Capivari, Carapebus, Cesario 
Alvim, Corréas, Conde Araruama, Dores de Macabu, Entroncamento, Estrela, Indaiassu, Itaborai, Itaipava, 
Itambi, Macae, Magé, Meríti, Niteroi, N ova Iguassu, Pavuna, Pilar, Porta das Caixas, Petropolis, Pedro do Rio, 
Pureza, Queimados, Rais da Serra, Rezende, Rio Bonito, Rio Dourado, Rosario, Sambaetiba, S. Jósé do Rio Preto, 
S. Goncalo, Sao Fidelis, Sapucaia, Sant'Ana do Japuiba, Surui, Tangua.Terezopolis, Tristao Camara, Visconde de 
Itaborai.

Minas Geraes állam:

Barbacena, Belo Horizonte, Bias Fortes, Brazopolis, Carmo da Cachoeira, Caxambu, Campo Mistico, Colonia 
Inconfidentes, Crisolia, Guaranésia, Gauxupc, Itajubá, Itanhandu, Lambari, Lavras, Maria da Fé, Monte Siao, 
Nova Lima, Olegario Maciéi, Ouro Fino, Passa Quatro, Pedra Branca, Pedrao, Pinhalzinho, Piranguinho, Piran- 
gussu,, Pouso Alegre, Pogos de Caldas, Ressaquinha, Rio Acima, Sao Fortes, S. Jósé do Itamonte, S. Lourengo, 
S. Rita de Sapucai, S. Yosé do Alegre, Santa Esmcria, Sitio, Soledade de Itajuba, Tres Coragoes, Varginha, Vir

ginia.
Sao Paulo állam:

Avaré, Bauru, Campinas, Cravinhos, Guarantan, Ibaté, Jardinopolis, Jundiai, Lins, Louveria, M ocóca, Mogi 
Guassu, Moreira César, Pindamonhangaba, Pirajui, Ribeirao Preto, Rocinha, Santqs, Sao Carlos, Sao Paulo, So
corro, Tatui, Tibiriga, Varzea.

A háromperces beszélgetés díja 184 P 80 f., minden további percért ennek egyhar- 
mada, vagyis 61 P 60 f. számítandó.

Beszélgetések válthatók: via Berlin 13—14.30, 18—19.30 (középeurópai idő) és via 
Paris 13.30—19.30 óra közt (greenwichi idő).

Egyébként a beszélgetések bejelentése, lebonyolítása, a beszélgetések tartamának meg
állapítása s a díjak kiszámítása és elszámolása ugyanazon elvek szerint történik, mint az Ar
gentínával való távbeszélő forgalomban.





4. sz. fedőlap a  P .  R. T. 1934. évi 53, számához.

Paraguay.

Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélőközpontok, másrészről Asuncion 
távbeszélőállomásai közt válthatók.

A háromperces beszélgetés díja 198 P 20 f., minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis 66 P 10 f. számítandó.

Csak közönséges állami és magánbeszélgetések, valamint meghatározott személyek 
közti beszélgetések (person to person call) válthatók, mégpedig via Berlin 13—20 óra (közép
európai idő), via Paris 15.30—18.30 óra (greenwichi idő) közt.

Értesítési díj 26 P 90 f.; ez abban az esetben fizetendő, amikor a meghatározott szemé
lyek közti beszélgetéseknél (person to person call) a hívottnak vagy helyettesének felkutatása 
nem sikerülne, amikor a hívó a meghatározott személyek közti beszélgetés iránti kérését ak
kor vonja vissza, amikor az a rádióútszakaszon már továbbítást nyert, vagy amikor az össze
köttetés létesítésekor a hívó nem jelentkezik.

A beszélgetések bejelentése, lebonyolítása ugyanúgy történik, mint az Argentínával 
való forgalomban.

5. sz. fedőlap a P. R. T. 1934, évi 53. számához.

P alesztin a  (Palestine).

A forgalomban egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről via Ber
lin és via London az összes palesztinai városok, via Paris: Gaza, Haifa, Jaffa, Jeruzsálem váro
sok vesznek részt.

A háromperces beszélgetés díja 124 P 35 f., minden további percért ennek egyhar
mada, vagyis 41 P 45 f. számítandó.

Ä beszélgetési idő, továbbá az egyéb feltételek ugyanazok, mint az Egyiptommal való 
forgalomban.

Meghatározott személyek közti beszélgetés bejelentése esetén (person to person call), 
ha a hívottnak vagy helyettesének felkutatása nem sikerülne, a hívónak 24 P 65 f. értesítési 
díjat (report charge) kell fizetnie.
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P o sta h iv a ta l (ü g y n ö k sé g )
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó
\

Kisbér 7 h 8/2812 v, 1 14.

Kislőd 7 t  81. —

Kiszombor 2 I. ii.

Légrád pu. 7 18/2414 v., 29 (k. ü.) f  26

Lillafüred 7 1 M 2 — 1 Bp 72/10 v. 4 v. után (V. U.), gk (k),

Lökösháza 2 I. II.

Mo'nári 7 1. 8/2414 v. —

Murakeresztúr 7 18, 29 (k. ü.) —

Pécs 2. 7 18’
«

—

Pesthidegkút 6 Budapest—Esztergom —

PcsthidegkiH 7 Solymár Budapest 114.

Pilisborosjenő 2

7

2

IV. III.

Pilis'" örösvár 1 Bp. 62/3424 v. (k.) —

Pitvaros II. III.

Pusztaszabolcs pu. 7 48, f  48, Szfvár 2, elöl az „1“, f  47.
3017 v. után 1 Bp. 72/1002 v., 
f  32 után 1 f  136/1001 v„ '

Sárbogárd 7 — 32 elé 1 Bp. 72/1002. v.

Szeged 2. 1 162, 1 Baja/742 v. 1 20 után 1 4, 1 f  174 elé 1 Szentes

Székesfehérvár 2. 7 h 8/2240 s., IX/9-ig 1 Veszpr. 
1/1821. v.

4982. v. helyett 5030 (H. és Ü. 
után nem), f  81 után 32/1022. v., 
5124. v. után 1 Veszprém 1/1825. 
v., f  8 a f  82 elé írandó, 1116 he
lyett 1216, 1 f  136 után 1 96,

Szőreg 2 I. II.

Tápé 2 IV. III.

T atárszentgy örgy 2 II. III.

'
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Tószeg 2 II. III.

Tótszentmárton 7 — 1 8 helyett 1 Nkan. 2.

Tótszerdahely 7 — 1 8 helyett 1 Nkan. 2.

Budapest, 1934. évi december hó 4-én.

Forgalomköri változások.
137.096/3.

Angyalisziget O  Ráckeve (100. 1.) a „bel
terület“ szó után beírandó „V/15—IX/15“.

Hejőszalonta postaügynökség ellenőrző hi
vatala helyesen Miskolc 2. (252. és 43. 1.).

Kissárostó (314. lap.) ezentúl u. t. Kémes. 
Lövő (352. 1.) a J? L. jelzés törlendő. 
Rádfalva (454. 1.) ezentúl u. t. Kémes. 
Budapest, 1934. évi december hó 4-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
136.940/1.

Polgár Gyula postafőfelügyelő (176) a Szol
nok 2. számú postahivatal vezetésével meg
bízatott.

Budapest, 1934. évi november hó 30-án.

Személyzetiek.
137.911/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. évi 
október havában előfordult változások (a, szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Bally István dr. igazgató 
40 Budapestről Szegedre, Plauder József posta- 
tanácsosi címmel ellátott titkár 13 Pécsről Buda
pestre, Nagy Károly dr. segédtitkár 38 Pécsről 
Rudapestre, Horváth Lajos dr. fogalmazó 40 
Budapestről Szegedre, Balaton János főfelügyelő

113 Szolnokról Budapestre, Sztaniek Ernő II. o. 
tiszt 108 Hatvanból Budapestre, Horváth Endre 
II. o. tiszt 292 Győrből Budapestre, Benedek 
György gyakornok 89 Szegedről Budapestre, 
Balás Tibor gyakornok 101 Szarvasról Buda
pestre, Egyed Gyula segédellenőr 421 Újpestről 
Budapestre, Rössler Jakabné ellenőrnő 111 Bu
dapestről Pécsre, Lángy Lénárd műszaki segéd- 
ellenőr 7 Budapestről Békéscsabára, Argay 
Róza kezelőnő 12 Esztergomból Tatára, Kemény 
Erzsébet kezelőnő 445 Szolnokról Esztergomba, 
Szebedits Teréz kezelőnő 492 Tatáról Győrbe, 
Rumi Lajos II. o. altiszt 1523 Kaposvárról Új- 
dombóvárra, Südy László II. o. altiszt 1986 Ka
posvárról Pécsre, Gelencsér Mihály II. altiszt 
2260 Bajáról Szarvasra, Csánvi István II. o. al
tiszt 2598 Miskolcról Budapestre, vitéz Szabó 
Miklós II. o. altiszt 2688 Debrecenből Buda
pestre, Molnár István enyingi II. o. altiszt 2887 
Veszprémből Budapestre, Fias Imre II. o. altiszt 
3013 Kaposvárról Pécsre, Tóth Bertalan II. o. 
altiszt 3015 Budapestről Szolnokra, Ligetfalvi 
János II. o. altiszt 3043 Budapestrői Szolnokra. 
Bodnár Sándor II. o. altiszt 3068 Budapestről 
Debrecenbe, Tátrai József II. o. altiszt 3144 Bu
dapestről Miskolcra, vitéz Barta József II. o. al
tiszt 3208 Debrecenből Miskolcra.

Nyugdíjaztattak: Kotoff Jenő 30 és Pan 
Kálmán 99 főfelügyelők, Wehofszkv Béla fő- 
ellenőr 3, Péterfalvi Jakab postafőellenőri cím
mel ellátott ellenőr 60. Halász Sándor 109, Isó 
Dániel 242 és Hostyánszky István 286 segéd- 
ellenőrök, Vörös Trén 17 Wettengel Leontina 
69, Moser Anna 73 és Miksitz Mária 86 ellen-
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őrök, Roubal Anna 112, Sokál Olga 166, Feyer- 
tag Etel 174, Zdrahál Albertné 273 és Munkácsy 
Júlia 510 segédelienőrnők, Zádor Jolán segéd
tisztnő 324, Meszlhaizer Ilona kezelőnő 11, Gő
zön Mihály II. o. szakaltiszt 32, Kovács Vince 
pusztapéteri 23, Drescher Károly 58, Hammeri 
Lajos 87, Szíj Pál 118, Tóth Miklós 177, Mótzer 
Tóbiás 240, Takács Sándor nagyrákosi 280, Asz
talos Balázs 369, Szécsy István 394, Gyurcsányi 
János 513, Káló János újszászi 763, Vigh István 
909, Lengyel Gáspár 949 és Mezei Gáspár 1414
1. o. altisztek, Derdák Géza 448 és Orosz László 
718 II. o. altisztek, Hirosik Kálmán 2, Bohner 
Antal 3, Friesz Lajos 7, Baki Ferenc budapesti 
8, Bass Adolf 13 és Antoni Boldizsár 36 I. o. 
szakmesterek, Molnár Ignác 34 és Koródi 
György 45 I. o. csoportvezetők, Fejes J. Gábor 
gépkocsivezető 61, Balázs Dénes I. o. vonalfel
vigyázó 108, Maurer Lajos 131, Kovács Béla 
kapornaki 132, Bohner József 144, Vogl Keresz- 
tély 154 és Gelencsér Ernő 202 II. o. szakmeste
rek, Csorba Mátyás II. o. vonalfelvigyázó 160, 
Horváth József II. 216 II. csoportvezető.

V égkielégíttetett: Kun Gergely II. o. altiszt 
1813.

Meghaltak: Fleischer Rezső felügyelő 133.

33*

Paróczi József I. o. altiszt ?4, Sápy Imre II. o. 
altiszt 2512, Vas Sándor alsóittebei I. o. voiial- 
íelvigyázó 251, Kaposvári István II. o. vonal
felvigyázó 116.

Lemondott: Szabó István Mihály II. 0. al
tiszt 2609.

Névváltozások: Ungvári (Untener) Jenő 
gyakornok 97, Szemereki (Szmrekovszky) Lajos 
segédellenőr 115, Selmeczi (Schüller) Ferenc 8, 
Siklósi (Sturm) János 35 és Mihályi (Mihálkó) 
János 41 műszaki segédellenőrök, Kőhalmi (Kri- 
vács) János 1286 és Miklós (Mamuzsics) Már
ton 1486 I. o. altisztek, Adorján (Palenik) Lajos 
297, Gallai (Goda) József kőteleki 1179, Dénes 
(Dacsur) Sándor 1685, Hídvégi (Hagemann) 
Frigyes 1824, Zentai (Zemkó) Mátyás 1878, Ró
zsahegyi (Romsics) József 2176, Keményvári 
(Burghardt) Sándor 2220, Kővári (Klein) Gyula 
2343, Karádi (Kustos) István 2503, Nagyidai 
(Nemesek) János 3126 és Szebeni (Suhanyik) 
János 3178 II. o. altisztek, Tárnoki (Reznyák) 
Ignác gépkocsivezető 33.

Egyéb változások: Gróf Gizella kezelőnő
304 helyett Baliczky Józsefné, Czeizel Ignácné 
kezelőnő 491 helyett Cselényi Ignácné írandó.

Budapest, 1934. évi december hó 3-án.

Kim utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

-4-JcoCJ
aaj Major Sarolta kiadó Budapest 1885. Budakalász Kineveztetett budaka

lászi postamesterré.
3CQ -

4-*C/5<D Férjhez ment, a posta
a Pétersz Emma kiadó Sárbogárd 1908 Sárbogárd kötelékéből önként ki-

lépett.
CQ

C<u
<u

ja
Molnár Ilona kiadó Egyek 1882. Tiszacsege Saját kérelmére.

<ü
Q

' .... /  . -----
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Kricsfalussy Erzsébet kiadó Nyíregyháza 1909 Jerdász Meghalt

Pé
cs

Kistay Sándör kiadó Gige, 1899 Nagybajom Meghalt

Kimutatás

állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Járvás Mária Tatárszentgyörgy azonnal

Ecker János Lövő 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

Paál János Szilasbalhás 9 azonnal

Princz Julianna Vízvár 6 azonnal Helyettesítést is vállal.

Kisgyörgy Etel Ujdiósgyőr 9 azonnal

Szokoll Sándor Egyek 10 azonnal Helyettesítést is vállal

Bárdos Ida Mezőtúr-Újváros 10. utca 3. 9 azonnal

Vízvári Anna Pápatesz cr 8 1934. XII. 15

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyorrába .— Felelős művezető: Duchon J.



341

RENDELETEK TARA
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1031. DECEMBER 11. , 54. szám.

A MAGYAR KIR.
KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

T A R T A L O M

Az ez évi december hó 23-ára eső vasárnapon kor
látolt felvevő és kézbesítő szolgálat berendezése.

A karácsonyi- és újévi csomagforgalom lebonyolítá
sának biztosítása.

Üj váltóilletékbélyegek forgalomba hozatala.
A postacsomagok megszemlélése a postahivatalok

ban pénzügyőri tisztviselők által.
A  hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének helyesbítése.
Változások a Csomagdíjszabásban.
Változások a Légipostái Menetrendben.
Mozgóposták s egyéb menetek közlekedése a kará

csonyi és újévi ünnepek alatt.

havi

Változás a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Táviróüzleti Szabályzatban.
A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi október 

forgalma.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Üj postahivatal megnyitása.
Postaügynökség átalakítása postahivatallá.
Üj postaügynökség megnyitása. ^ .
Hivatalvezetői megbízatás. '' '
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Az ez évi december hó 23-ára eső vasárna
pon korlátolt felvevő és kézbesitő szolgálat 

berendezése.
137.321/4.

Tekintettel arra, hogy ebben az évben ka
rácsony estéje hétfőre esik, a közönség érde
kében, valamint a karácsonyi postaforgalom 
zavartalan lebonyolításának biztosítása céljá
ból elrendelem, hogy a folyó évi december hó
23-ára eső vasárnapon az összes kincstári és 
postamesteri hivatalok Budapesten és vidéken 
egyaránt 8—11 óráig köznapi felvevő és pénz
tári szolgálatot tartsanak, valamint egyszeri 
(köznapi) általános kézbesítést végezzenek.

Budapest, 1934. évi december hó 4-én.

A karácsonyi- és újévi csomagforgalom lebo
nyolításának biztosítása.

137.982/4.

A közeledő karácsonyi- és újévi ünnepek 
alkalmával szokásos nagyobb csomagforgalom 
zavartalan lebonyolításának biztosítása céljá
ból a postahivatalok és postaügynökségek a 
csomagok szállítóleveleit és szállítójegyzékeit 
még a csomagok indítása előtt, ha azonban ez 
bármely okból nem lehetséges, akkor legké

sőbb a csomagokkal egyidőben továbbítsák.
A Budapestre szóló csomagoknál a községi 

fogyasztásiadó kirovását és ennek következté
ben a gyors kézbesítést nagyban hátráltatja, 
ha a feladók a csomagokon és a szállítólevele
ken, illetőleg a szállítójegyzékeken a tartalmat 
nem jelölik meg szabatossággal és részletesség
gel. Ilyenkor ugyanis a fogyasztásiadót csak a 
csomag felbontása és a tartalom megállapítása 
után lehet kivetni, miáltal a csomag kézbesítése 
késik. Ennek elkerülése céljából tehát a posta- 
hivatalok és postaügynökségek — már a cím
zett érdekében is — hívják fel a feladókat, 
hogy a korábbi Postaüzleti Szabályzat még ér
vényben tartott 7. függelékében (333. old.) fel
sorolt fogyasztásiadó alá eső tárgyakat tartal
mazó csomag burkolatán és szállítólevelén, il
letőleg szállítójegyzékén a tartalmat az adóté
teleknek megfelelően minőségileg és mennyisé
gileg is részletezve írják ki. A tartalom jelzé
sére tehát általános megjelöléseket (pl. élelmi
szer) ne használjanak, hanem:

húsnemü helyett: bárány, malac, friss hús, 
füstölthús, kolbász, szalonna, stb.,

szárnyas helyett: pulyka, lúd, kacsa, kap- 
pan, csirke, tyúk, stb.,

vadszárnyas helyett: fácán, szalonka, vad 
lúd, vadkacsa, stb.,

halak helyett: fogas, süllő, kpcsege, harcsa,
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stb., megnevezést írjanak a szállítólevelekre, 
szállítójegyzékekre és a csomagokra. Ha pedig 
a tartalom vegyes, súly, darab és minőség sze
rint részletezve kell azt feltüntetni, pl.: kg.
szalonna, 1 kg. füstölthús, 1 liter bor, stb.

A hivatalok és postaügynökségek szóbeli 
felvilágosítással és a hivatali helyiségben köny- 
nyen észrevehető helyre kifüggesztett figyel
meztető feliratokkal hívják fel a feladók figyel
mét a helyes eljárásra. Ha azonban a feladók 
nem volnának hajlandók a figyelmeztetésnek 
eleget tenni, vonakodásuk a csomagok felvéte
lét nem akadályozhatja meg.

Budapest, 1934. évi december hó 3-án.

Üj váltóilletékbélvegek forgalomba hozatala.

'VwZ'i } A jelenleg forgalomban levő yáfíóilleték- 
beWegeket f. évi december hó forgalom
ból kivonják s helyettük 1 9 ^  január 1-től új 
bélyegek kerülnek kibocsátásra.

A bcwegek címletében nincs változás.
A hivaWlok az T935. január hóra szóló 

pénzügyi értékcikk rendeléseikben a forgal
muknak megfelelően rendeljenek az új váltó- 
illetékbélyegekből a rendelésüket ez alka
lommal kivételesen eWendeletem vétele után 
azonnal küldjék be az el*tékcikkraktárnak.

Budapest, 1934. évi december hó 11-én.

\A postacsomagok megszemlélése a postahiva
talokban pénzügyőri tisztviselők által.

136.761/4.
A postacsomagoknak pénzügyi közegek ál

tal való megszemlélése tárgyában annak idején 
a m. kir. posta-táv,irda és távbeszélő Szabály
rendeletek Gyűjteménye III. rész 909. folyó
szám alatt megjelent 11.320—1891. számú ren
deletben történt intézkedés. E rendelet egy
idejű hatályon kívül helyezése mellett a követ
kezőket rendelem:

1. A pénzügyőri tisztviselők a postacsoma
gokat továbbítás, illetőleg kézbesítés előtt a 
postahivatalokban megszemlélhetik. Szemlét 
csak az a pénzügyőri tisztviselő tarthat, akit 
a pénzügyigazgatóság, pénzügyigazgatósági ki- 
rendeltség vagy a m. kir. központi vámigazga
tóság postacsomagszemlére jogosító nyilt ren

delvénnyel lát el. E rendelvényben fel vannak 
sorolva azok a postahivatalok és ügynökségek, 
amelyek helyiségeiben a meghatalmazott pénz
ügyőri tisztviselő csomagszemlét tarthat.

2. A pénzügyigazgatóság, pénzügyigazgató
sági kirendeltség és a központi vámigazgatóság 
esetről esetre vagy egyszersmindenkorra a pos
tahivatalokat általában írásban közvetlenül ér
tesíti arról, hogy kit, illetőleg kiket bízott meg 
a postahivatalban tartandó csomagszemlével. 
Az értesítést kivételesen a megbízott megjele
nése alkalmával a postahivatal vezetőjének is 
átadhatja.

3. A szemlét kizárólag a postahivatal he
lyiségeiben lehet végezni. A szállítási útvona
lon, mozgópostáknál vagy pályaudvaron (ide 
nem értve a pályaudvari postahivatalok helyi
ségeit) szemle nem tartható. A szemle idejét a 
kiküldöttel egyetértve a postahivatal vezetője 
(postamester) vagy helyettese állapítja meg és 
azon maga is résztvenni köteles. A szemlét oly 
időben kell tartani, hogy az a küldemények me
netrendszerű továbbítását, illetőleg kézbesíté
sét ne akadályozza.

4. A szemle során a kiküldött a postacso
magokat csak külsőleg szemlélheti meg, de azok 
felbontását vagy a szállító okiratok megtekinté
sét nem követelheti. Ha a vizsgálat során az a 
gyanú merül fel, hogy a csomag jövedéki kihá
gás tárgyát tartalmazza (pl. csempészett do
hányt, dohánygyártmányt vagy egyéb állami 
egyedárusági tárgyat), a kiküldött kérelmére 
ezeket a csomagokat az A. 3. Szab. 147. §. 13. 
pontjában előírt módon kell kezelni.

5. Ha a jövedéki kihágás gyanu'ja a pos
tahivatal személyzete ellen merül fel, erről a 
pénzügyi hatóságok a kerületi postaigazgatósá
gokat kötelesek értesíteni. Ilyen esetben az 
igazgatóság a szükséghez képest megbízottat 
rendel ki, aki a pénzügyőri tisztviselővel egyet
értve tartja meg a vizsgálatot.

A postahivatalok e rendeletemet a hivatko
zott pontnál jegyezzék elő.

Budapest, 1934. évi december hó 5 én.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak névjegyzékének helyesbítése

138.258/4.
Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 

évi kiadású Postaüzleti Szabályzatnak még ér
vényben levő első Függelékének (A díjátalá-
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nyozásban résztvevő szervek jegyzéke) XXIII. 
csoportjában (Törvényhatósági joggal felruhá
zott városok) „Győr“ várost 1935. évi január 
hó 1-től kezdődő érvénnyel töröljék.

Budapest, 1934. évi december hó 7-én. -

Változások a csomagdijszabásban.
138.091/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

59. oldal. Ausztráliai-Államszövetség, I. A 
posta utján, az 1. útirányon az 1 5  kg-os cso
magok súlydíja 4.15, 7.40 és 9.80 helyett 4.05,
7.30 és 9.55 P. Ezen az útirányon ezentúl ér
téknyilvánítással ellátott csomagokat is lehet 
küldeni. Értéknyilvánítási határnak írják be az
5. hasábba 1120.— P.

64. oldal. Bismarck szigetcsoport, a 2. út
irányon az 1—5 kg-os csomagok súlydíja 4.60, 
9.20 és 13.20 helyett 5.75, 11.65 és 16.95 P.

66. oldal. Brit-Észak-Borneo; az 1., 2. és 3. 
útirányoknál a 2. hasábban levő Straits Settle
ments helyett írják: Malaya.

70. oldal. Brunei; az 1., 2. és 3. útiránynál
a 2. hasábnál Straits Settlements helyett írják: 
Malaya. »

71. oldal. Ceylon; I. a posta útján a 2. út
irányon a 3 kg-os csomagok súlydíja 6.70 he
lyett 6.65, a 10 kg-os csomagok súlydíja pedig
15.30 helyett 15.20 P.

147. oldal. Portugália, II. a M. A. S. útján 
az 1 10 kg-os csomagok súlydíja *7.55'), 8.301)»
és 14.15 helyett 3.60'), 4.40') és 8.00 P. A jegy
zet hasábban az ') jegyzet helyébe írják a kö
vetkezőket: ’) Az 1 kg-os terjedelmes csomag
ért 8.95 P, az 5 kg-os terjedelmes csomagért 
9.75 P súlydíj jár.

151. oldal. Sarawak, az 1., 2. és 3. útirányon 
a 2. hasábban a Straits settlements helyett ír
ják: Malaya.

153. oldal. Spanyolország, a I. b) 1. út
iránynál a 2. hasábban „Spanyol“ után tegye
nek ') jelet és a 7. hasábban „1 száll. 3 cs.“ alá 
írják be ') jegyzetként a következőket: ') A 
csomagok mérete a b) 1. útirányon: 125 cm, 55 
dm1.

158. oldal. Sziám, a c) útirányon és a d) 1. 
és 2. útirányon a 2. hasábban Straits Settle
ments helyett írják: Malaya.

162. oldal. Törökország a c) útirányon az
1. hasábban felsorolt helynevek közül töröljék 
Elaziz-t.

Budapest, 1934. évi december hó 5-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.
137.59414.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

10. oldal 14. számú légijárainál az Air 
France hetenként háromszor: hétfőn, szerdán 
és pénteken indul Budapestről Bécsbe. Ennél a 
menetrendnél tehát a Budapest—Bécs közötti 
szakaszon a menetrendi adatokat a következő
képpen javítsák:

Air France 
Ke. Csü. Szó. Hé. Sze. Pé.

Budapest i. gvorsv. 23.40 i. 14.10
Bécs é. gyorsv. 6.10 é. 15.45

13. oldal 20. számú, a Budapest—Belgrád— 
Szófia—Istanbul menetrend I. Budapest—Bel
grád Bukarest szakaszán a repülőgépek hétfő, 
szerda és péntek helyett kedd, csütörtök és 
szombaton indulnak. A menetrendi adatok fe
lett levő Hé., Sze. és Pé. helyett írják tehát Ke., 
Csü., Szó. jelzést. A II. A) Lufthansa légijárat 
a téli időszak alatt egyelőre nem száll le Buda
pesten.

A menetrendet ceruzával töröljék.
Budapest, 1934. évi december hó 5-én.

Mozgóposták s egyéb menetek közlekedése 
a karácsonyi és újévi ünnepek alatt

137.632/3.
A nem naponként és a nem állandóan egy

azon menetrend szerint közlekedő mozgópos
tákat és jegyzékelőmeneteket a közeledő ka
rácsonyi és újévi ünnepek alatt a következőké
pen kell fenntartani:

A Békéscsaba—Kötegyán—Gyoma 163, 
Debrecen Ohát-Pu'sztakócs- Polgár 220 és a 
Vésztő-Kőrösszakái 292. számú mozgópostá
kat folyó évi december hó 23., 25., 30. és 1935. 
évi január hó 1-én közlekedtetni kell.

A Nyíregyháza—Szerencs 12., Barcika— 
Ormospuszta 64., Komárom Székesfehérvár
80., Kaposvár Siófok 92., Nyíregyháza Vásá- 
rosnamény 120., Miskolc—Hidasnémeti 142., 
Szombathely Kőszeg 146. és a Diósjenő—Rom- 
hánv 19Í2. számú mozgópostákat december hó 
23-án, a köznapokra, december hó 25-én, 26-án 
és 30-án, valamint január hó 1-én a nem mun- 
kaszünetes ünnepekre előírt menetrendben kell 
fenntartani. #

A Budapest—Szob 2., Budapest—Hegyes
halom 14., Miskolc—Ózd 42., Miskolc—Mező-
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csát 50., Nyíregyháza—Zajta 56., Kál-Kápolna 
—Kisterenye 78., Székesfehérvár—Bicske 94., 
Székesfehérvár—Sárbogárd 96., Szolnok- -Szen
tes 102., Nyíregyháza—Záhony 116., Debre
cen—Tiszalök 118., Eger—Putnok 144., Buda
pest—Balassagyarmat 148., Szerencs- Hidasné
meti 150., Budapest—-Lajosmizse—Kecskemét
152., Debrecen—Nagykereki 156., Miskolc-^ 
Tornanádaska 165., Esztergom—Komárom 178., 
Baja—Hercegszántó 180., Kalocsa—Kiskőrös
185., Rákospalota—Üjpest Veresegyház— Vác
190., Debrecen—Nagyiéta—Vértes 205., Debre
cen—Nyírábrány 206., Budapest—Esztergom
218., Baja—Gara 222., Karcag -Tiszafüred 232. 
és a Mátészalka—Ágerdőmajor 240. számú moz
gópostákat, valamint a Sárbogárd—Székesfe
hérvár 5130. és a Kiskőrös—Kalocsa 4738. sz. 
vonatokban közlekedő jegyzékelő meneteket 
december hó 23., 25., 26. és 30-án, valamint ja
nuár hó 1-én közlekedtetni, illetve a felsorolt 
mozgóposták közül azokat, amelyek a kisebb 
ünnepeken végső állomásukról korábban tér
nek vissza a nem munkaszünefes ünnepekre 
előírt menetrendben kell járatni.

A Győr—Budapest 51. számú mozgópostát 
december hó 24., 25. és 31-én, valamint január 
hó 1-én fenn kell tartani.

A Hatvan—Salgótarján 370. és a Békés
csaba—Gyula 8362. számú vonatokban közle
kedő jegyzékelőmenetet december hó 23-án és
30-án járatni kell.

XII/20-tól XII/25-ig Budapest nyugati pu.— 
Nyíregyháza között az 1712. sz. vonatban cso
magszállító menet közlekedik, mely Nyíregy
házáról a 19. számú mozgóposta mellett tér 
vissza Budapestre.

A fenntieken kívül n mozgóposták közle
kedésének rendjében az alábbi változások lép
nek életbe:

A 32. számú mozgóposták XII/20-tól—X1E 
25-ig az 1012/1912. és az 1913/1011. számú vona
tokban közlekednek.

XII/19-től 25-ig a 29. számú mozgóposták 
a 2448/1019. és 1020/2447. számú vonatokban 
Nagykanizsa—Üj dombóvár—Budapest keleti 
pu. közt közlekednek.

A Sárbogárd—Baja 135. és a Baja—Sárbo
gárd 136. számú mozgóposták XII/20-tól 25-ig 
az 1002/5212. és 5211/1001. számú vonatokban 
Baja—Sárbogárd—Budapest keleti pu. közt köz
lekednek.

XlI/20-tól 25-ig a Székesfehérvár—Vesz
prém  külső pu- 1814- számú vonatban közle

kedő jegyzékelőmenet szünetel. Ugyanez idő 
alatt a 82. számú mozgóposták az 1811. és 1022 
1814. számú vonatokban Budapest keleti pu.-- 
Pusztaszabolcs—Celldömölk közt közlekednek.

XII/20-tól 25-ig az 54. számú mozgóposták 
a 22/1312. és 1311/19. számú vonatokban Buda
pest keleti pu.—Szombathely közt közleked
nek.

Félreértések elkerülése céljából közlöm, 
hogy az említett csomagszállító menet Buda
pestről először XII/20-án utoljára XII/24-én in
dul s utoljára XII/25-én reggel érkezik vissza 
Budapestre. Az 54., 82., 135. és 29. számú moz
góposták Budapestről először XII/20-án, utol
jára XIl/25-én indulnak és Budapestre a 29. sz. 
mozgóposta először XlI/20-án, utoljára XII/ 
25-én reggel az 54., 82. és 136. számú mozgó
posták pedig először XII/19-én és utoljára XII/
24- én este érkeznek.

XII/20-tól XII/25-ig a 44. számú mozgópos
ták a 2420/1015. és 1012/2413. számú vonatok
ban Nagykanizsa—Üj dombóvár közt közleked
nek olyképen, hogy XII/25-én az Üj dombóvár— 
Gyékényes 44. számú mozgóposta már csak 
Gyékényesig közlekedik.

A 197. számú mozgóposták XII/20-tól 25-ig 
a 7511/1338. és 1337/7512. számú vonatokban 
Keszthely—Celldömölk közt közlekednek oly
képen, hogy a mozgóposta Celldömölkre utol
jára XII/24-én érkezik s onnan utoljára XII/
25- én indul.

A karácsonyi rendkívüli forgalommal kap
csolatban még az alábbiakat rendelem:

A múlt évben több állomáson a csomagok 
visszamaradtak azért, mert a megerősített vo
natszerelvényben a mozgópostakocsi helyzete 
változván, a vonat tartózkodási idejének egy- 
része azzal telt el, hogy a küldöncök a posta
kocsit keresték. Hogy hasonló esetek elő ne 
forduljanak, a küldöncök a karácsonyi rendkí
vüli forgalom ideje alatt minden, különösen a 
fővonalakon közlekedő mozgópostánál érdek
lődjenek az állomásfőnökségnél az iránt, hogy 
a mozgópostakocsi pontosan mely helyen áll 
meg.

A pályaudvari járatokat fenntartó kincstári 
és postamesteri hivatalok a rendkívüli forgalom 
ideje alatt a pályaudvari közvetítést hatályosan 
ellenőrizzék.

A mozgópostákat ellátó hivatalok az érde
kelt induló és végső állomások főnökségével 
közöljék, hogy a rendestől eltérő menetrendben
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közlekedő, fent felsorolt mozgóposták a kará
csonyi forgalom ideje alatt melyik napon, mely 
vonatban közlekednek.

Budapest, 1934. évi december hó 5-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben, 
138.428/3.

Folyó évi december hó 11 -étöl a követ
kező változások lépnek életbe:

Győr—Sopron közt az 58. számú mozgó
posták a 12/13., az 57. számú mozgóposták pe
dig — mindkét irányban — a 16/15. számú vo
natokban közlekednek.

Budapest kel. pu.—Győr közt a 4/801. sz. 
gyorsvonatok vasúti szolgálati kocsijában jegy- 
zékclőmenetet rendeztettem be. A jegyzékelő- 
menet kizáróan köznapokon közlekedik, s azt a 
budapesti keleti pu-i mozgópostafőnökség al
tisztje látja el.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő 
a P. R. Tára folyó évi 43. számában 130.617/3. 
számú rendelettel közzétett mozgópostái jegy
zékben.

Budapest, 1934. évi december hó 7-én.

Változások a Táviróüzleti Szabályzatban. 
138.001/5.

A hivatalok a Táviróüzleti Szabályzatban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

A 33. oldalon. A 20. §. 2. pont útolsó mon
datát „Ezek ezidőszerint:. . . “ töröljék.

A 34. oldalon. A 21. §. 3. pont ötödik sorá
ban „Az Európán kívüli díjrendszerü . . . “ sza
vakkal kezdődő és az utána következő monda
tot, úgyszintén a 3. pont második bekezdését 
töröljék, s helyükbe -a következőket írják: „Az 
Európán kívüli díj rendszerű forgalomban a via- 
jelzést általában mindig alkalmazni kell, kir 
véve az Észak-Amerikával, Közép-Amerikával, 
Nyugat-Indiával és Dél-Amerikával való forgal
mat, ahol az útjelzés nem kötelező. Az ezek
ben a viszonylatokban útjelzés nélkül feladott 
táviratokat a posta a közvetlen magyar—ame
rikai rádióösszeköttetésen (via Mackay Radio) 
továbbítja.

Az útirány akár kézírással, akár bélyegző
vel vagy nyomtatással jelezhető, de a választott 
út megjelölésére csak olyan útjelzés (via) hasz
nálható, amely a Távíró-Díjszabásban az illető 
országnál fel van tüntetve.“

A 65. oldalon. A 41. §. 6. pontját töröljék, 
s helyébe a következőket írják:

„6. Észak-Amerikába, Közép-Amerikába, 
Nyugat-Indiába és Dél-Amerikába részben — 
sürgős távirat is küldhető; az ilyen táviratot 
csak az európai útszakaszon továbbítják sür
gősként. Megjelölésükre a .= PU =  díjköteles 
jelzés szolgál, amely a cím elé Írandó. (A táv
irat osztálya rovatban a jelzés: PU.) A részben 
sürgős táviratokért fizetendő díjak a Táviró- 
Díjszabásban vannak feltüntetve. A közvetlen 
magyar amerikai rádióösszeköttetés (via 
Mackay Radio) útján részben-sürgős távirat 
feladása felesleges, mert a táviratot Budapest 
rádión közvetlenül New York-nak továbbítja.“ 

Ezzel az alkalommal a hivatalokat még a 
következőkről értesítem:

A román igazgatás közli, hogy minden 
olyan Romániába szóló táviratot, amelynek 
rendeltetési helye nem a Nomenclature-ben 
közzétett nevével van feltüntetve, kézbesíthe- 
tetlenként kezel. A hivatalok tehát a Romá
niába szóló táviratok felvételénél a Táviróüz
leti Szabályzat 16. §. 10. pontjának a rendelte
tési hely feltüntetésére vonatkozó rendelkezé
sének betartására szigorúan ügyeljenek és ha a 
távirat rendeltetési helye nem a Nomenclature 
szerint volna írva, a feladók figyelmét erre 
hívják fel. Megjegyzem, hogy a Nomenclature- 
ben Bukarest ezidőszerint még Bu'carest és Bu- 
curesti néven is szerepel. A román igazgatás 
azonban a „Bucarest“ nevet a Nomenclature- 
ben töröltetni fogja és 1935. január 1-től kezdve 
rendeltetési hely gyanánt csak Bucuresti lesz 

» használható.
Budapest, 1934. évi december hó 5-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1934 évi ok
tóber havi forgalma.

8154/eln. ptkptár.

A takaréküzletben a betétek 2,689.404 P 78 
f.-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya ezek szerint 1934. évi október 
hó végén 89,630.932 P 90 f. volt. A különleges 
takarékbetétek álladéka a fenti álladókban 
9,773.895 P 42 f.-rel szerepel. A betevők száma 
3.273-mal gyarapodott.

A csekk- és kliringüzletben a betéteket 
1,204.498 P 13 f.-rel múlták felül a visszafizeté
sek. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1934. évi október hó végén 112,231.489 P 33 f.
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volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hó
ban 67-tel növekedett.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,547.804 tétel s 
1,134,994.006 P 71 f., összes betéteinek állomá
nya pedig a hó végén 201,862.422 P 23 f. volt.

Az értékpapírüzletágban 1934. évi október 
hó végéig kiállíttatott 274.600 drb. járadék
könyv, illetve letéti jegy, amelyekből forga
lomban volt e hó végén 90.430 drb. Az intézet 
értékpapír állománya különféle értékpapírok
ban és záloglevelekben 1934. évi október hó vé
gén 91,111.481 P 41 f. névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 207.560 drb. új zálogfelvétel 
4,547.777 P kölcsönnel és 227.360 drb. zálogki
váltás 4,828.530 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi október hó végén 
1,052.440 drb. volt, a zálogkölcsön töke álladéka 
24,028.363 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.407 drb., kényszer ár verésre pedig 
6.171 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 8.390 drb., a befolyt vé
telár 179.062 P 56 f. volt.

Budapest, 1934. évi november hó 30-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I .

138.257/2,
A győri törvényszék vizsgálóbírája 1934. 

évi december hó 1-én kelt 3.414/1934—2. számú 
végzésével Szabadkán (Subotica) magyar nyel
ven dr. Fenyves Ferenc szerkesztésében és 
Nagy Sándor kiadásában megjelenő „Napló“ 
című napilap 1934. évi november hó 13. napján 
megjelent 311. számának lefoglalását rendelte 
el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a győri kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi december hó 5-én.

í i . r

138.313/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs

gálóbírája 1934. évi december hó 4-én kelt B.

I. 14.586/1934—2. számú végzésével a Budapes
ten, Máté nyomdában előállított „Kiáltvány! 
Véreink! Magyar dolgozók! Magyar ifjúság!“ 
című 1934. december hó 4. napján kiadott röp- 
irat lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi december hó 7-én.

Űj postahivatal megnyitása.
137.930/3.

Miskolcon, a Csabai kapú 19. szám alatt 
..Miskolc 6.“ elnevezéssel, nyilvános távbeszélő 
állomással felszerelt, új postamesteri postahi
vatal létesült. Ellenőrző száma: 2464., díjnégy- 
s^ögszáma pedig: 631.

Ehhezképest a postahivatalok és postaügy
nökségek névsorába a 64. oldalon Miskolc 5. 
után beirandó: 2464., 631., Miskolc 6., Borsod. 
Debrecen, Budapest gg Sátoraljaújhely, a
136. oldalon pedig a 2464. szám után: Miskolc 6.

Budapest, 1934. évi december hó 10-én.

Postaügvnökség átalakítása postahivatallá.
136.264/3.

Fejér vármegye adonyi járásában Érd 
nagyközséghez tartozó Érdliget lakotthelyen 
működő postaügynökség változatlan forgalmi 
körrel IV. osztályú postahivatallá alakíttatott 
át. Az új postahivatal ellenőrző száma 427.

Ehhezképest a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorában Érdligetnél (331.) az 
első hasábba beirandó 427., a negyedik hasáb
ból pedig „ü. (Eh. Érd)“ törlendő. A 131. ol
dalon 427. számnál beirandó Érdliget.

A helységnévtárban Érdligetnél (193. 1.) 
GE3 Eh. Érd helyett 4*»  ̂ Írandó.

Az irányítási füzetben Érdligetnél (44. 1.) a
2-ik hasábba Ü. helyett IV., a 7-ik hasábban le
vők helyett 32., Érd, +  32. írandó.

Budapest, 1934. évi december hó 11-én.

Üj postaügynökség megnyitása.
134.233/3.

Somogy vármegyében fekvő Somogyudvar- 
hely községben új postaügynökség lépett életbe.
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i llenörzä hivatala Nagykanizsa 2,, díjnégyszög- 
száma 900.

Ehhezképest a helységnévtárban a követ
kező változásokat kell keresztülvezetni:

Gvőrfitanya O Somogyudvarhely (238. 1.) 
ezentúl u. p. Somogvudvarhely.

Nyárospuszta G Somogyudvarhely (407. 1.) 
ezentúl u. p. Somogyudvarhely.

Somogyudvarhelynél (482. 1.) az „u. P- és“ 
törlése mellett bejegyzendő Eh. Nagyka
nizsa 2., Gyékénves P  i Barcs. 900., postáig. 
P.“

Szunyogtanya G> Somogyudvarhely (518. 1.) 
ezentúl u. p. Somogyudvarhely.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában Somogytúr után (88. 1.) be kell je
gyezni: , 900., —, Somogyudvarhely ü. (Eh.
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Nagykanizsa 2.), Somogy, Pécs, Gyékényes 
t-SZZa Barcs“, a 120. oldalon a 900. számnál So
mogyudvarhely.

Az irányítási füzet 142. oldalán Somogytúr 
után beírandó: „Somogyudvarhely, ü., Somogy, 
P., V., Gyékényes M B Barcs, Eh. Nagyka
nizsa 2., 26., 1.25/2413. v. +26.“

Budapest, 1934. évi december hó 4-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
138.500/1.

Sipos Ferenc postafelügyelő (327) a mező
túri postahivatal vezetésével megbizatott. 

Budapest, 1934. évi december hó 11-én.

K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

5)'C3(S)
2

A létszámból törölt egyén
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hói utoljára 
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A  létszámból való 
törlés oka
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Q

Dina Róza kiadó Szeghalom 1909, Hajdúsámson Bizalomvesztés.

Sz
eg

ed Ambrus Mihály kiadó Kistelek 1900. Szánk Kineveztetett rémi 
postamesterré.

Betöltendő kiadói állás.
Mindhárom szakban gyakorlott postakiadónő állást 

kaphat a kondoros! postahivatalnál.
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Kimutatás

állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzé*

neve elme
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Rózsa Edit Törtei azonnal Helyettesítést is vállal.

Koller Erzsébet Külsővat 1935, I. 1. Helyettesítést is vállal.

Siha Rozália Kiszombor 1935. I. 1.

Bárdos Ida Mezőtür-Üjváros, 10. út, 3. sz 9 azonnal

Princz Julianna Vízvár 6 azonnal Helyettesítést is vállal.

Ecker János Lövő 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

Madúrkay Ferenc Biharkeresztes 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

l’álma Gyula Felsőgalla 7 • azonnal Helyettesítést is vállal.

Farkas Kálmán Csányoszló 4 azonnal

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelő* m ű v e z e tő :  Duchon J.
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A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.
KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.
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55. szám.
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A Kairói Postaszerződés és Egyezmények végrehajtásá
ból fo’yó változások a postai díjszabásban és forgalomban. 

A  hivatalos levelezés átalányozására jogosultak név-

j egyzékének helyesbítése.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A Kairói Postaszerzödés és Egyezmények végre
hajtásából folyó változások a postai díjszabás

ban és forgalomban.
ad. I. 136.906/4.

A kairói egyetemes postakongresszuson 
1934. évi március hó 20-án kelt Egyetemes 
Postaszerződés és Egyezmények alapján a 
postai díjszabásban és forgalomban 1935. január 
hó 1-től kezdve az alábbi változások lépnek 
életbe.

E változások, hacsak természetüknél fogva 
nem tartoznak kizárólag a külföldi szolgálatra, 
vagy ha az illető intézkedésnél nincs kifejezet
ten kimondva, hogy az csak a külföldi szolgá
latra érvényes, illetőleg, amennyiben e szabá
lyok a belföldi forgalomban eddig is életbe
léptéivé nem voltak, 1935. január hó 1-től 
kezdve a. belföldi szolgálatra is érvényesek 
lesznek.

A. Levélposta.
I. Díjváltozások.

1. §. A vakok részére készült dón bor
nyomású küldemények díja a belföld' usz- 
triába, Németországba, Cseh-Szlov' ágba 
és Lengyelországba változatlan mara>_ egyéb 
külföldre 1000 grammonként az eddigi > fillér 
helyett 4 fillér. (Szerz. 34. c. 1. §.)

2. §. A kiscsomagok szállítási díja Ausz
triába és Németországba 50 grammonként 12 
fillér, de legalább 40 fillér; egyéb külföldre 50 
grammonként 16 fillér, de legalább 50 fillér. 
("Szerz. 34. c. 1. §.)

3. §. A kiscsomagok kezelési és kézbesítési 
díja:

Budapesten 32 fillér,
vidéken 2ß fillér. (Szerz. 38, c. 3. §.)

4. §. A teljesen vagy részben bérmentetlen 
levélpostai küldeményekért a féltől beszedendő 
portó a belföldi forgalomban eddig levélért 
8 fillérnél, levelezőlapért és esetleg kivételesen 
egyéb levélpostai küldeményekért 4 fillérnél, a 
külfölddel való viszonylatban pedig levélpostai 
küldeményekért 12 fillérnél (10 centime) nem 
lehetett kevesebb. A legkisebb portóösszeg a 
belföldi forgalomban ezentúl egységesen, azaz 
az összes levélpostai'küldeményekért (levelekért, 
levelezőlapokért, esetleg kivételesen üzleti- 
papírokért, árumintákért, nyomtatványokért 
stb.) 4 fillér, a külfölddel való forgalomban 
pedig ugyancsak az összes levélpostai külde
ményekért 6 fillér (5 centime) lesz. (Szerz. 36. c.)

5. §. A tudakozvány díja a külfölddel való 
forgalomban 60 fillér (a belföldi forgalomban 
változatlanul 40 f), az utólag kért tértivevény 
vagy kifizetési értesítés díja, a belföldi és kül
földi forgalomban egyaránt ugyancsak 60 fillér. 
(Szerz. 53. c. 1. §. és 55. c.)

II. Terjedelemhatár.
6. §. A levélpostai küldemények (levelek, 

üzletipapírok, nyomtatványok, vakok részére 
készült dombornyomásé küldemények, áru
minták és kiscsomagok) terjedelemhatára ezen
túl egységesen a következő:

Hosszúság, szélesség és vastagság együtt
véve 90 cm., de a leghosszabb méret 60 cm.-nél 
nagyobb nem lehet; tekercsalakban a hosszúság 
és a kétszeres átmérő együttvéve 100 cm., de a 
leghosszabb méret ez esetben 80 cm.-t nem 
haladhat meg. (Szerz. 34. c. 1. §.)

Ezentúl tehát a levélpostai küldemények 
felvételénél legelsősorban azt kell vizsgálni, 
hogy a küldemény valamelyik mérete nem 
több-e 60 cm.-nél, illetőleg tekercsalakban 80
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cm.-nél. Ha a küldemény méretei közül egyik 
sem haladja meg ezt a határt, következik a 
hosszúság, szélesség és vastagság, illetőleg 
tekercsalakú küldeménynél a hosszúság és két
szeres átmérő méreteinek összeadása. A külde
ményt csak akkor szabad szállításra elfogadni, 
ha e méretek összege 90 cm.-t, illetőleg tekercs- 
alakú küldeménynél 100 cm.-t nem halad meg.

Pl. a) valamely téglalapalakú küldemény 
hossza 40 cm., szélessége 20 cm., vastagsága 5 
cm. A küldeményt fel lehet venni, mert egyik 
mérete sem több 60 cm.-nél, a három kiterjedés 
összege pedig (40+20+5) 65 cm., azaz kevesebb, 
mint 90 cm.;

b) valamely tekercsalakú (hengeralakú) kül-' 
demény hosszúsága (magassága) 70 cm., átmé
rője 10 cm. A küldeményt fel lehet venni, mert 
sem a hosszúsága (magassága) sem az átmérője 
egyenként nem haladja meg a 80 cm.-t, a hosz- 
szúság (magasság) és a kétszeres átmérő összege 
pedig (70+2X10) 90 cm., azaz nem több 100 
cm.-nél.

III. Szállítási feltételek az egyes küldemény fa jók 
szerint.
Levelek.

7. §. a) A feladó nevét és lakóhelyét a kül
demény címoldalának lehetőleg a balfelén 
ajánlatos feltüntetni;

b) bármely küldeményfaj részére olyan- 
borítékot ajánlatos használni, amelynek mérete 
hosszúságban 10 cm.-nél, szélességben pedig 7 
cm.-nél ne legven kisebb. (Szerz. Szab. 107. c. 
1. §•)

A postahivatalok ezekre adott esetben hív
ják fel a közönség figyelmét.

8. §. Olyan ablakos borítékban elhelyezett 
küldemény, amelyen az ablak a borítéknak nem 
Összefüggő, hanem csak beragasztott része, 
ezentúl nemcsak közönséges, hanem ajánlott 
küldeményként is postára adható. (Lond. Szerz. 
Szab. 25. c. 3. §-a Kairói Szerz.-bői kimarad.)

9. §. Az a korábbi szabály, hogy ajánlott 
leveleken nem szabad a feladás előtti felnyitás 
és újból való lezárás nyomának látszania, a 
jövőben elesik. Nyilvánvaló esetekben a feladók 
figyelmét külön fel kell hívni arra a körül
ményre, hogy a posta az ajánlott levél tartal
mának megsérüléséért vagy kifosztásáért nem 
felelős. (Lond. Szerz. Szab. 25. c. 1. §-ból ki
maradt.)

Levelezőlapok. '
10. §. A bérmentesítésre szolgáló bélyegeket 

ezentúl nem szabad a levelezőlap hátoldalára 
ragasztani, sem pedig a levelezőlap szélén a cím
oldalról a hátoldalra áthajtani. A levelezőlap 
hátoldalára ragasztott, vagy a levelezőlap cím
oldaláról a hátoldalra áthajtott bélyegek érvény
telenek. (Előkészítőbizottság határozata.) A 
magyar postahivatalok átmenetileg két hónapig, 
tehát 1935. évi február hó végéig a levelezőlap 
hátoldalára ragasztott bélyegeket ne kifogásol
ják.

Üzletipapírok.
11. §. Az üzletipapírküldeményekben el 

lehet helyezni olyan régi keltű levelezéseket, 
amelyeken a bérmentesítésre használt, érvény
telenített postabélyeg rajta van. (Szerz. Szab. 
115. c. 1. §.)

12. §. Ezentúl üzletipapírként nemcsak régi 
keltű levelek és levelezőlapok, hanem ezek 
másolatai is szállíthatók. (Szerz. Szab. 115. c. 
1. §•)

Nyomtatványok.
13. §. A díjszabásban felsorolt országokkal 

való forgalomban a kiadóktól vagy bizományo
saiktól közvetlenül postára adott hírlapokra és 
időszaki lapokra a nyomtatványok általános 
díjából csak abban az esetben lehet ezentúl 50 
százalék mérséklést engedélyezni, ha a hír
lapokat és időszaki folyóiratokat belföldön 
adták ki. (Szerz. 34. c. 3. §.)

14. §. Ezentúl vám alá eső nyomtatványokat 
bármelyik országba lehet küldeni éspedig tekin
tet nélkül arra, hogy a vámkötelezettség a kö
tésre vagy magára a nyomtatványra vonatkozik. 
(Szerz. 39. c.)

15. §. Nyomtatványdíjszabással lehet szál
lítani ezentúl a nyomtatott szabásmintákat. 
(Szerz. Szab. 116. c. 1. §.) A rajzolt és rajz után 
kivágott szabásmintákat azonban ezentúl sem 
lehet nyomtatványként feladni.

16. §. A nyomtatványokat ezentúl nemcsak 
papíron (író-, hártya-, vászon- vagy lemez- 
papíron), hanem papírhoz hasonló más anyago-, 
kon is elő lehet állítani. Papírhoz hasonló más 
anyagnak kell tekinteni pl. a cellofánt, zselatin- 
lapokat, továbbá a kereskedelmi forgalomban 
hártyaüveg, transparit, cellon stb. néven ismert 
átlátszó, vékony anyagokat. Bőrre, vászonra, 
selyemre, bádog- vagy celluloidlapra stb. alkal-
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mázott sokszorosításokat azonban ezentúl sem 
lehet nyomtatvány-díjszabással szállítani. (Szerz. 
Szab. 116. c. 1. §.)

17. §. Ezentúl nem lehet nyomtatvány díj
szabással szállítani a beszélőgép-lemezeket és a 
már eddig is tiltott filmtekercseken kívül az 
egyes filmeket (fényképfilmeket) sem. (Szerz. 
Szab. 116. c. 3. §.)

18. §. A könyvkiadói munkákra, könyvekre, 
hírlapokra, metszetekre, zeneművekre vonat
kozó megrendelőlapokon és aláírási íveken az 
eddig megengedett feljegyzéseken kívül szabad 
a megrendelt vagy ajánlott művek példány- 
számait, valamint az ár lényegéhez tartozó 
adatokat is feljegyezni. (Szerz. Szab. 118. c. 2. §.)

19. §. Ezentúl nemcsak a belföldi, illetőleg az 
Ausztriával és Németországgal való forgalom
ban, hanem a nemzetközi forgalomban általában 
bármely nyomtatványküldeményhez szabad 
csatolni a küldeméhy feladójának címével el
látott és a küldemény rendeltetési országának 
levélbélyegével visszaküldés céljából bérmen
tesített levelezőlapot, borítékot vagy címszala
got. (Szerz. Szab. 118. c. 4. §.)

20. §. A kijavított vagy még javítatlan kefe
lenyomatokhoz csakis a hozzájuk tartozó kéz
iratokat lehet csatolni. (Szerz. Szab. 118. c. 4. §.)

21. §. A könyvekhez, röpiratokhoz, folyó
iratokhoz stb. mellékelhető számla csak a számla 
lényegéhez tartozó adatokat tartalmazhatja és 
annak nyitva kell lennie. (Szerz. Szab. 118. c. 
4. §•)

Áruminták.
22. §. Az árumintaküldemények külsején 

vagy belsején nemcsak az árakat, hanem az ár 
lényegéhez tartozó egyéb adatokat is szabad 
feljegyezni. (Szerz. Szab. 120. c.) (Ilyen feljegy
zések pl.: „csomagolva“, „ab Budapest“, „cif“, 
„bérmentve“, „készpénzben“, „5 havi hitelre“ 
stb.)

Kiscsomagok.
23. §. Ezentúl a kiscsomagokban is lehet a 

küldemény címiratának egyszerű másolatát — 
a feladó címének megemlítésével — elhelyezni. 
(Szerz. Szab. 124. c. 2. §.)

IV. Utánvétel
24. §. A Díjszabásban felsorolt országokkal 

való forgalomban az utánvéfeles küldemények 
feladója ezentúl az utánvétel összegét a rendel

tetési országban nemcsak a saját, hanem más 
számlatulajdonos postai folyószámláján is jóvá 
írathatja.

Külföldről Magyarországba érkezett oly 
utánvételes küldemény után, amelynek után- 
vételi összegét a feladó a m. kir. postatakarék
pénztárnál nyitott (saját vagy idegen) folyó
számlára utalta át, ezentúl küldeményenként 
25 fillér alapdíjat és az összeg után járó csekk- 
befizetési díjat kell a beszedett utánvételi ösz- 
szegből levonni. (Szerz. 63. c. 2. és 3. §.)

25. §. Ha a felvevő hivatalhoz utánvételi 
összegek közötti eltérés miatt felvilágosítást 
kérő átirat érkezik, a hivatal erre az átiratra 
adott válaszához egy új utánvételi lapot csatol, 
amely a helyes összeget tünteti fel. (Szerz. Szab. 
133. c.)

V. Díjjegyzék.

26. §. A Díjszabásban felsorolt országokkal 
való forgalomban az utólag kért díjjegyzékért 
ezentúl a küldemény rendeltetési országába 
szóló 20 grammos ajánlott levél díját kell leróni. 
A díjat bélyegekben magára a díjjegyzékre kell 
felragasztani és a keletbélyegzővel lebélyegezni.

Az utólag kért díjjegyzéket ezentúl tehát 
mindig ajánlva kell a rendeltetési postahivatal
hoz megküldeni.

Ha a magyar postahivatalokhoz az e forga
lomban résztvevő államokból ilyen utólag kért 
díjjegyzék érkezik, a hivatal a küldemény cím
iratára „Díjjegyzékes“ jelzőt (13. sz. nyomtat
vány) ragaszt és az eddigi szabályok szerint 
jár el.

27. §. Valamely díjjegyzékes levélpostai 
küldeménynek külföldre való után- vagy vissza
küldése esetében a díjjegyzék kezelési díját 
törölni kell. (Szerz. 52. c. 7. §.)

VI. Rovatolás.

28. §. A nemzetközi levélrovatlap (511. sz. 
ny.) legközelebb némi módosítással kerül 
kiadásra. Az új kiadású nemzetközi rovatlapon 
a zárlatban továbbított közönséges expressz
vagy légiküldemények elhelyezését az I. részben 
az e célra előnyomott „expressz“, illetőleg a 
„légi“ szó aláhúzásával kell jelezni.

Az új nyomtatvány kiadásáig azonban a 
hivatalok a jelenlegi nemzetközi rovatlapon a 
közönséges expressz-küldemények zárlatba- 
helyezését továbbra is az expressz-bélyegző le
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nyomatával jelezzek. (Szerz. Szab. 154. c. 2. §. 
és Levélp. légisz. hat. 25. c. 1. §.)

29. §. A külföldi forgalomban sommás rova
tolás esetében a zárlatban továbbított expressz
ajánlott küldeményt a rovatlap V. részében 
olymódon kell feltüntetni, hogy az ajánlott kül
demények darabszámának kiírása után a követ
kező sorba „exprés“ szót kell írni. (Szerz. Szab. 
156. c. 2. §.)

30. §. Az indítóhivataloknak ezentúl általá
ban csak akkor kell számozniok a nemzetközi 
rovatlapokat, ha a zárlatokat nem mindennap 
indítják. Naponként indított zárlatok érkezését 
a keletbélyegzőlenyomat útján kell ellenőrizni.

Sorszámmal csak akkor kell ellátni a rovat- 
lapokat, ha a rendeltetési igazgatás ezt kívánja, 
vagy ha a zárlatokat nem indítják mindennap.

Ha a rovatlapokat nem sorszámozzák és az 
indító hivatalnak a vele rovatolási összekötte
tésben álló külföldi kicserélő hivatal részére 
nincs továbbítani való anyaga, a zárlatba „üres“ 
rovatlapot kell elhelyezni.

Azok a hivatalok azonban, amelyek a 
rovatlapokat sorszámozzák, anyaghiány esetében 
zárlatot nem indítanak. (Szerz. Szab. 154. c. 2. §. 
es 4. §.)

31. §. A külföldi levéltáriatokban elhelye
zett közönséges küldemények kötegelése is 
a belföldi szabályok szerint történik. Ha 
ugyanis a zárlatban egy és ugyanazon rendelte
tési helyre, illetőleg továbbküldő hivatalhoz öt 
vagy ennél több közönséges levélpostai külde
ményt kell továbbítani, ezeket külön kötegbe 
kell foglalni. E kötegeket a rendeltetési vagy 
továbbküldő hivatal nevét feltüntető kötegjelző
vel kell ellátni. (Szerz. Szab. 157. c. 1. §.)

32. §. A postautalványok külön kötegeit a 
külföldi forgalomban ezentúl az ajánlott külde
ményeket tartalmazó csomagban vagy zsákban 
kell elhelyezni. Ha a zárlat nem tartalmaz aján
lott küldeményeket, az utalványokat a rovat
lapot tartalmazó borítékban kell továbbítani, 
vagy ha ez az utalványok nagy száma miatt 
nem lehetséges, a borítékhoz kell hozzákötni. 
(Szerz. Szab. 157. c. 1. §.)

33. §. A rendeltetési ország igazgatása 
ezentúl kívánhatja, hogy a származási helyre 
visszaküldött üres zsákokat tartalmazó zsáko
kat a visszaküldő hivatal zöldszínű zsákfügg
vénnyel lássa el.

A zöld zsákfüggvénnyel ellátott ily zsákok
ban azonban az üres zsákokon kívül más anya
got elhelyezni nem szabad.

Azokat az országokat, amelyekkel való for
galomban zöldszínű zsákfüggvény használata 
kötelező, később fogom közölni. (Szerz. Szab. 
157. c. 2. §.)

34. §. Ha a külföldre indított levélzárlat 
ajánlott küldeményt nem tartalmaz, az üres 
rovatlapot tartalmazó zsákot ezentúl nem piros, 
hanem fehér zsákfüggvényei kell ellátni, arra 
azonban az „F“ jelzést továbbra is feltétlenül al
kalmazni kell. (Szerz. Szab. 157. c. 2. §.)

35. §. A kicserélőhivatalok azokat a hozzá
juk érkezett kisterjedelmű átmenő levélzárlato
kat (levélcsomagokat vagy levélzsákokat), 
amelyek ölyan külföldi hivatalhoz szólnak, 
ahova a kicserélőhivatalok szintén indítanak 
közvetlen levélzárlatokat, lehetőleg saját zár
lataikban betétzárlatként továbbítsák. (Szerz. 
Szab. 157. c. 6. §.)

36. §. Ezentúl az összes külföldi országok
kal való forgalomban a nem piros, hanem más 
színű függvénnyel ellátott zsákok és levél
csomagok átadása, illetve átvétele sommásan 
történik. (Szerz. Szab. 158. c. 1. §.)

VII. Kézbesíthetetlen küldemények.
Utánküldés.

37. §. Kézbesíthetetlen levélpostai küldemé
nyek visszaküldésekor belföldre a „Vissza“, kül
földre a „Retour“ szót ezentúl a küldemény 
címoldalán nem az áthúzott eredeti rendeltetési 
helynév mellé, hanem a felvevő hivatal kelet- 
bélyegzője mellé kell írni.

Ha azonban a felvevő hivatal keletbélyeg
zője a küldemény hátoldalán van, vagy ha az 
előoldalon levő keletbélyegzőlenyomat olvas
hatatlan, a visszaküldő hivatal a címoldalon az 
eredeti rendeltetési hely nevét áthúzza és ez alá 
a felvevő hivatal nevét írja. Ebben az esetben 
a „Vissza“, illetőleg „Retour“ szót ez utóbbi hi
vatal neve elé keli írni. (Szerz. Szab. 147. c. 1. §.)

38. §. Azokat a kézbesíthetetlenné vált bel
földi levélpostai küldeményeket, amelyeket a 
feladónak való visszakézbesítés végett külföldre 
kell küldeni, az utánküldött küldeményekre vo
natkozó szabályok szerint kell kezelni és adott 
esetben a hiányzó, egyszeres díjjal megterhelni. 
(Szerz. Szab. 147. c. 3. §.)

39. §. A Londoni Szerződéssel rendszeresí
tett ú. n. „utánküldési borítékok“ súlyhatára 
ezentúl 500 g (A. 3. Szab. 132. §. 11. p. 1. bek.). 
Az ilyen borítékokban vámeljárás alá eső kül
deményeket nem lehet elhelyezni.
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A Kairói Szerződés az utánküldési boríté
kok mellett ú. n. „gyüjtőborítékok“ használatát 
is engedélyezi. Gyüjtőborítékban lehet továbbí
tani a hajón levő tengerészeknek és utasoknak, 
valamint társasutazásban résztvevő személyek
nek címzett közönséges levélpostai küldeménye
ket. Súlyhatáruk szintén 500 g., egyéb szállítási 
feltételeik ugyanolyanok és kezelésük úgy tör
ténik, mint az utánküldési borítékoknál. A gyüj- 
tőborítékra annak a hajónak, hajózási vagy 
utazási ügynökségnek stb. címét írják, amelynek 
a borítékot kézbesíteni kell.

A magyar posta az utánküldési borítékok
hoz hasonlóan, egyelőre a gyüjtőborítékokat 
sem rendszeresíti.

Az utánküldési, illetve gyüjtőborítékok- 
ban külföldről Magyarországba érkező külde
mények kezelése úgy történik, hogy a kézbesítő- 
hivatal a borítékot felbontja, a küldeményekre 
az esetleges portót kiveti és az összes külde
ményt a borítékkal együtt az esetleges portó 
beszedése után kézbesíti. (Szerz. Szab. 146. c-
1-5. §.)

VIII. Tudakozvány. Visszavétel. Címváltoztatás.
40. §. A tudakozványt a feladó terhére táv

irati úton is lehet továbbítani. (Élők. biz. hat.)
41. .§. Ezentúl bármely, két évnél nem régeb

ben feladott postai küldemény sorsára vonat
kozó felvilágosítás kérést a külföldi forgalom
ban is el kell fogadni. A kártérítési felelősség 
egyévi határideje azonban változatlan marad. 
(Szerz. 53. c. 2. §.)

42. §. A külföldi forgalomban az utánvételes 
küldeményre vonatkozó tudakozványhoz ,az 
utánvételi utalvány másodlatát, illetőleg befize
tési lapot kell csatolni, a szerint, amint az után
vételi összeget a feladó a küldeményt felvevő 
országba kívánta küldeni, vagy a rendeltetési 
országban postai folyószámlára befizetni. (Szerz. 
Szab. 151. c. 1. §.)

43. §. Visszavétel vagy címváltoztatás eseté
ben, ha a visszavétel vagy a címváltoztatás 
több, ugyanattól a feladótól, ugyanannál a hiva
talnál egyszerre feladott, ugyanannak a címzett
nek szóló küldeményre vonatkozik, a feladó a 
postai kérelemért egy, az eredeti rendeltetési 
helyre szóló egyszerű ajánlott levél díját, a táv
irati kérelemért a valamennyi szóbanforgó kül
demény lényeges adatait tartalmazó távirat 
díját fizeti. (Szerz. 51. c. 2. §.)

44. §. Ha a feladó a visszavételre, a címvál

toztatásra, vagy az utánvételi összeg leszállítá
sára vonatkozó kérelmét kifejezetten légi úton 
kívánja továbbíttatni, a visszavételi stb. díjon 
felül a légi útért járó pótdíjat is köteles leróni.

A légipótdíjat a megkeresést tartalmazó 
küldemény (beleértve a hivatalos borítékot, az 
űrlapokat és mellékleteit) tényleges súlya alap
ján kell számítani. A légipostái pótdíjat — bé
lyegben — a küldemény borítékán kell leróni. 
A borítékot el kell látni a szabályszerű légi
postái jelzővel is. (Élők. biz. hat.)

IX. Hamis postabélyegek vagy bérmentesitö- 
gép-lenyomatok kezelése.

45. §. A hamis vagy hamisnak vélt posta
bélyeggel vagy bérmentesítőgép-lenyomattal el
látott küldeményeket a külföldi forgalomban az 
alábbiak szerint kell kezelni.

a) Ha a külföldre szóló hamis (utánzóit 
vagy már használt) postabélyeg, vagy a hamisí
tott bérmentesítőgép-lenyomat jelenlétét vala
mely küldeményen a felvétel után állapítják 
meg, a postahivatal az A. 3. Szab. 140. §. 8. 
pontjában foglaltak szerint jár el. A Budapest
72. sz. hivatal a hamisnak vagy gyanúsnak vélt 
bélyeggel, illetőleg bérmentesítőgép-lenyomattal 
bérmentesített küldeményt a 340. sz. nyomtat
ványon kiállított értesítéssel együtt a rendelte
tési hivatalnak borítékban, átirat nélkül, posta
szolgálati ajánlott levélként megküldi. Ezután az 
értesítés másolatának felterjesztése mellett 
jelentést tesz az elöljáró igazgatósághoz, amely 
a másolatot tájékoztatás végett borítékban, át
irat nélkül, a rendeltetési ország posaigazgatá- 
sához eljuttatja, illetőleg, ha azzal közvetlenül 
nem érintkezhetik, a vezérigazgatósághoz fel
terjeszti.

Amikor a rendeltetési igazgatástól a jegyző
könyv és mellékletei visszaérkeznek, a postai 
hatóság postabélyeg ügyében előbb az Állami 
Nyomda véleményét kéri ki, hamis bérmente- 
sítőgép-lcnvomat esetében a felvevőhivatalhoz 
fordul s ha a postabélyeg, illetőleg bérmente
sítőgép-lenyomat kifogás alá esik, a feladó ellen 
az eljárást az illetékes pénzügyigazgatóság útján 
megindítja. (A. 3. Szab. 140. §. 6. és 7. p.)

b) Külföldről ilyen értesítéssel érkezett kül
deményt a rendeltetési postahivatal csak akkor 
kézbesíti a kihágás megállapítására megidézett 
címzettnek, ha ez utóbbi az esedékes díjat meg
fizeti, a feladó nevét és címét közli és a tarta
lom tudomásulvétele után a postának rendel
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kezésére bocsátja vagy az egész küldeményt, ha 
a bűnjeltől nem lehet elválasztani, vagy a kül
deménynek azt a részét (boríték, címszalag, 
levél egy része stb.), amelyen a címzés és a ha
misnak jelzett bélyeg vagy lenyomat van. Az 
idézés eredményét a 341. sz. nyomtatványon 
jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvet 
a postatisztviselő és a címzett aláírja. Ha az 
utóbbi az aláírást megtagadja, e tényt a jegyző
könyvre fel kell jegyezni (1. A. 3. Szab. 140. §.
4. és 9. p.).

A felvett jegyzőkönyvet a hivatal mellék
leteivel együtt a postaigazgatósághoz felterjeszti, 
amely azt hivatalos ajánlott levélben átirat 
nélkül a küldeményt felvevő igazgatásnak meg
küldi, illetőleg adott esetben a vezérigazgató
sághoz felterjeszti i(l. fenti a) pont). (Szerz. 
Szab. 153. c.)

X. A levélpostára vonatkozó egyéb intézkedé
sek.

46. §. A közönséges díjkedvezményes kül
deményeknél a bélyegzővel való lebélyegzés 
nem kötelező, ha a küldeményen a feladási hely 
adva van. Ezentúl tehát a bérmentesítést kép
viselő levélbélyeget bármely módon lehet ér
vényteleníteni. A magyar felvevő postahivatalok 
azonban továbbra is az eddigi módon járnak el. 
(Szerz. Szab. 141. c. 1. §.)

47. §. Az érvénytelen bérmentesítőgép
lenyomatokat úgy kell kezelni, mint az érvény
telen levélbélyegeket (1. A. 2. Szab. 32. §. 4. p.), 
azaz melléjük zérus (0) jelzést kell írni és a le- 
nyomatot kék ceruzával bekeretezni. (Szerz. 
Szab. 143. c.)

48. §. A külföldi forgalomban ezentúl a bér- 
mentetlen vagy elégtelenül bérmentesített aján
lott küldeményeket — még ha azokon külön
leges kikötések, pl. expressz, tértivevény, légi
posta vannak is — a hiányzó bérmentesítési díj 
egyszeres összegével kell a címzett terhére meg- 
portózni. A magyar posta azonban továbbra is 
él azzal a jogával, hogy a légipostái küldemé
nyeket csak akkor továbbítja légi úton, ha 
azokon legalább a légipostái pótdíj le van róva.

A belföldi forgalomban a levélszekrény út
ján feladott bérmentetlen vagy elégtelenül bér
mentesített, ajánlottnak jelzett és esetleg külön
leges kikötésekkel ellátott küldeményekre az 
eddigi eljárás (a hiányzó díj kétszeresének be
szedése), továbbá a felvevő kezéhez feladott

ilyen küldemények díjhiányának beszedése vál
tozatlan marad.

A bérmentetlen, vagy elégtelenül bérmente
sített közönséges levelekért és levelezőlapokért, 
valamint a tévedésből továbbított ilyen egyéb 
levélpostai küldeményekért, mind a bel-, mind 
pedig a külföldi forgalomban a hiányzó díj és 
az esetleges kikötések (expressz, légiposta) dí
jának továbbra is a kétszeresét kell beszedni. 
(Szerz. 54. c. 5. §.)

49. §. Az eddigi szabályozás szerint (A. 1. 
Szab. 21. §. 5. a) p.) a posta nem szállítja azokat 
a levelezőlapokat, amelyeknek címoldala, vagy 
ennek egy része több négyszögre van osztva 
a célból, hogy azokba folytatólagos címeket ír
janak. Ez a tilalom ezentúl nemcsak a levelező
lapokra, hanem az összes levélpostai küldemé
nyekre is kiterjed. (Szerz. Szab. 107. c. 2. §.)

50. §. Az ajánlott küldemény kártérítési 
összegéről a feladó ezentúl a címzett javára le
mondhat. Ebben az esetben azonban a kártérí
tési összeget a címzettnek csak akkor lehet ki
fizetni, ha minden kétséget kizáró módon iga
zolja, hogy a feladó jogairól az ő javára lemon
dott. A külföldi forgalomban az igazolást a 85. §. 
szabályai szerint kell megkívánni. (Élők. biz. 
hat.)

51. §. A nemzetközi forgalomban a^t, hogy 
a kárt ajánlott küldeménynek erőhatalomból 
eredő elveszése esetében olyan körülmények 
okozták-e, amelyeket erőhatalomnak lehet te
kinteni, mindig annak a postaigazgatásnak bel
földi jogszabályai szerint kell elbírálni, amely
nek területén a küldemény elveszett. Ha tehát 
a küldemény magyar területen veszett cl, a 
magyar jogszabályokat kell alkalmazni az erő
hatalom fogalmának meghatározásánál. (Szerz. 
57. c.)

52. §. A válaszdíjszelvények elszámolási ára 
ezentúl 37 hí centime helyett 35 centime. (Az el
adási ár változatlan marad.) A becserélt válasz- 
díjszelvényeket az év lejárta után legkésőbb 
három hónap alatt kell megküldeni a kibocsátó 
igazgatásnak, (Szerz. Szab. 172. c. 3. és 4. §.)

53. §. A tranzitstatisztikai eljárásban való 
változásról külön rendelet intézkedik.

XI. Levélpostai légiküldemények.

54. §. Az európai országokba szóló levél
postai küldemények légipótdíja 1935. január hó 
1-től a következő:
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Ausztriába, Bulgáriába, Cseh-Szlo-
vákországba, a Jugoszláv királyság
ba, Németországba, Romániába és
Svájcba 20 g.-ként...........................16 fillér.

A többi európai országba 10 g.-ként 16 fillér.
Az Európán kívüli országokba szóló külde

mények légipostái pótdíját a jövő év elején 
megjelenő Légipostái Díjszabás fogja közölni. 
E Díjszabás megjelenéséig az Európán kívüli 
forgalomban a régi díjak érvényesek.

55. §. Az ajánlott levélpostai légiküldemé
nyeket ezentúl utánvétellel is lehet terhelni. 
(Levélp. légisz. hat. 1. c. 2. §.)

56. §. A feladó ezentúl nemcsak az Európán 
kívüli országokba, hanem az európai országok
ba szóló küldeményeknél is kikötheti a külde
ményre írt útirányjelzéssel, hogy küldeményét 
melyik útirányon szállítsák, feltéve, hogy a kért 
utat az illető szakaszon légipostái szállításra 
rendszeresen használják. (Levélp. légisz. hat. 3. 
c. 3. §.)

57. §. Ha a feladó azt kívánja, hogy külde
ményét csak az útvonalnak egy részén szállítsák 
légi úton, e kívánságát a küldeményre a követ
kező alakban kell feljegyeznie:

„Par avion d e ...................  á ....................“
[= Légipostával................ t ó i ...............-ig.j
(Levélp. légisz. hat. 24. c.)
58. §. A készpénzzel bérmentesített levél

postai légiküldeményekre a bérmentesítés 
tényét és összegét a jövőben ily alakban kell a 
küldemény címoldalának, lehetőleg a felső jobb
sarkába feljegyezni:

„Taxe per§ue: ................  P . . . .  f.“
[=  Beszedett díj: ................  P __ f ]
A feljegyzést a felvevő hivatal keletbélyeg

zőjével és a tisztviselő aláírásával kell igazolni. 
(Levélp. légisz. hat. 4. c. 8. §.)

59. §. Azokra a külföldre szóló levélpostai 
légiküldeményekre, amelyeket a légipostái pót
díj hiányos lerovása miatt közönséges úton kel
lett továbbítani, a hivatalok a következő meg
jegyzést kötelesek írni:

„Affranchissement insuffisant.“
[= Bérmentesítés elégtelen.]
(Levélp. légisz. hat. 5. c. 3. §.)
60. §. Az elégtelenül bérmentesítve érkező 

közönséges levélpostai légiküldemények portó- 
zására a jövőben ugyanazok a szabályok lesz

nek érvényesek, mint a nem légipostái küldemé
nyekre, vagyis a hiányzó teljes díjnak a két
szeresét kell a címzettől beszedni. Megszűnik 
tehát az a rendelkezés, hogy a hiányosan bér
mentesített levélpostai küldeményekért szed
hető portó nem lehet több, mint a rendeltetési 
hivataltól a feladási helyre küldött azonos, de 
nem légi küldemény bérmentesítési díjának két
szerese. (Levélp. légisz. hat. 5. c. 2. §.)

Az elégtelenül bérmentesített ajánlott légi
postái küldeményekért a 48. §. szabályai szerint 
kell a pótdíjat a címzettől beszedni.

61. §. A légi levélzárlatok készítéséhez ezen
túl kék papirost, vagy olyan zsákokat keli hasz
nálni, amelyek vagy egészen kék anyagból van
nak, vagy amelyeken széles, kék csíkok vannak.

Átmenetileg azonban a magyar hivatalok a 
légi levélzárlatokat az eddigi módon burkolják 
és a külföldről netán még a régi módon érkező 
zárlatokat további intézkedésig ne kifogásolják. 
(Levélp. légisz. hat. 23. c.)

62. §. A közönséges (nem légi) zárlatokban 
továbbított ajánlott légiküldemények jelenlétét 
a nemzetközi rovatlapon, egyenkénti rovatolás 
esetében a rovatlap V. részének, vagy a külön 
jegyzéknek Observations [= Jegyzet] hasábjá
ba az illető küldeményre vonatkozó bejegyzések 
mellé írt „Par avion“ jelzéssel kell feltüntetni; 
sommás rovatolás esetében ajánlott légikülde
mény jelenlétét a rovatlap V. részében a külde
mények darabszáma alatt egyszerűen a „Pár 
avion“ jelzés feltüntetésével kell jelezni.

A közönséges légiküldemények jelenlétét a 
nemzetközi rovatlapon a 28. §. szerint kell je
lezni. (Levélp. légisz. hat. 25. c. 1. §.)

63. §. Ha a légi- vagy közönséges (nem légi) 
zárlatban olyan küldeményeket is el kell he
lyezni, amelyeket a zárlat rendeltetési hivatala 
légi úton egy másik országba továbbít (átmenő 
légipostái küldemények), ezeket külön köteg- 
jelző alá kell foglalni és a köteljelzőt „Pár 
avion“ jelzéssel ellátni.

Ha nagyobb számú átmenő légipostái kül
demény fordul elő, és ha az átszállító igazgatás 
kéri, a küldeményeket rendeltetési országonként 
külön kötegekbe kell foglalni. Ebben az esetben
minden egyes köteget „Par avion pour.............“
[= Légipostával .............  (ország neve)-ba] fel
iratú kötegjelzővel kell ellátni. (Levélp. légisz. 
hat. 25. c. 2. és 3. §.)

64. §. A légipostái jelzőt nemcsak a levél- 
rovatlapra, hanem a légi levélzárlatok függve-
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nyeire vagy címlapjaira is alkalmazni kell. 
(Levélp. légisz. hat. 26. c.)

65. §. Valamely repülőjárat kényszerleszál
lása esetében az a postahivatal, amelynek a 
repülőgéppel szállított légizárlatokat továbbí
tásra' átadják, köteles erről jegyzőkönyvet is fel
venni és az esetleg megsérült zárlatokat (külde
ményeket) átcsomagolni.

A kényszerleszállás körülményeit és a tény
állást az elakadt légizárlatot továbbító hivatal a 
legközelebbi postával közli a Budapest 72. sz. 
hivatallal, amely viszont erről leletjelentéssel az 
elakadt zárlatok rendeltetési hivatalát értesíti; 
a lelet jelentésről másolatot kell küldeni az in
dító hivatalnak. (Levélp. légisz. hat. 27. c.)

66. §. A nemzetközi forgalomban a rendes 
szolgálatokkal továbbított, vagyis a statisztikai 
leszámolás alá eső légizárlatok szállításából 
eredő leszámolások alapdíjszabása a jövőben: 
a teljes súly minden kilogrammjáért és minden 
kilométerért 6 ezred (0.006) frank. E díjszabást 
a kilogramm töredékeire aránylagosan kell al
kalmazni.

Az új szabályozással tehát ezentúl a zárla
tok súlyadatainak és a szállítási út hosszának 
megállapításánál a 100 grammra, illetőleg a 100 
kilométerre való kikerekítés elmarad.

A rendkívüli szolgálatokkal továbbított 
küldemények szállítási díját az érdekelt igazga
tások ezentúl kilogrammonként állapítják 
meg; a díjakat a kilogramm töredékeire arány
lagosan alkalmazzák. A  100 grammra való ki
kerekítés tehát e zárlatokról való leszámolásnál 
is elmarad. (Levélp. légisz. hat. 12. c. 10. és 11. §.)

B. Értékküldemények.
67. §. Az értéklevelek terjedelmére ugyan

azok a szabályok érvényesek, mint a közönséges' 
levelekre (1. 6. §.). Az értékdobozok eddigi 
mérethatárai változatlanok maradnak. (Érték- 
egy. 4. c. 2. §.)

68. §. Néhány külföldi országban az érték
küldeményeket bélyeg helyett készpénzzel bér
mentesítik. A készpénz-bérmentesítés tényét a 
küldeményre a felvevő ország pénznemében ki
fejezve a következő alakban jegyzik fel:

„Taxe pergue:
[= Beszedett díj: •]
Ezt a feljegyzést a felvevő hivatal a kelet- 

bélyegző lenyomatával igazolja.
A postahivatalok a külföldről érkező, ilyen

módon bérmentesített értékküldeményeket ne 
kifogásolják. (Értékegy. Szab. 104. c. 3. §.)

69. §. Az értéklevélért, illetőleg érték
dobozért fizetendő kártérítést ezentúl, épúgy, 
mint már eddig is a csomagforgalomban, az 
ugyanolyan fajú értéktárgyakra a felvétel helyén 
és idejében fennálló aranyfrankra átszámított 
piaci ár alapján kell megállapítani. Piaci ár 
hiányában a kártérítést a tárgyaknak ugyanezen 
az alapon megállapítandó forgalmi értéke alap
ján számítják ki. (Értékegy. 18. c. 4. §.)

70. §. A levélpostai küldeményekre vonat
kozó rendeletek közül az értékküldeményekre 
is alkalmazni kell a 24—25., 27. és 40—44. §. sza
bályait.

71. §. A nemzetközi forgalomban valamely 
értékküldeménynek erőhatalomból eredő el
veszése, kifosztása, vagy sérülése esetében az 
51. §. szabályai szerint kell az erőhatalom fogal
mát meghatározni. (Értékegy. 19. c.)

C. Csomagok.
I. Általános szállítási feltételek és kezelési 

változások.

72. §. A Csomagdíjszabásban felsorolt or
szágokkal való forgalomban tengeri szállítás 
esetében ezentúl a csomagok egyik mérete sem 
lehet hosszabb 1 m. 25 cm.-nél, térfogatuk pedig 
nem lehet nagyobb:

60 dm3-nél 5 kg. súlyig,
80

100
120

10
15
20

E mérethatárokat meghaladó csomagokat 
csak azokkal az országokkal való forgalomban 
lehet postai szállításra elfogadni, amelyek ter
jedelmes csomagok szállítását vállalják. 
(Csomagegy. 8. c. 2. §.)

73. §. A sürgős csomagokért ezentúl a súly
díjnak csak kétszeresét kell számítani. Az 
összes többi díjakat emelés nélkül kell alkal
mazni.

Pl.: Belföldön a IV. távolságra szóló, 7 kg. 
súlyú, értéknyilvánítás nélküli, nem terjedelmes, 
sürgős csomag díja (1.20X2=) 2.40 P; ugyanez 
a csomag 300 P értéknyilvánítással (1.20X2+ 
0.40 =) 2.80 P; Ausztriába egy 9 kg. súlyú 250 P 
értéknyilvánítással ellátott nem terjedelmes 
sürgős csomag díja (Í.80X2+0.30+0.50 = ) 
•4.40 P.
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A terjedelmes sürgős csomagért csak az 
alapsúly díj at kell kétszeres összegben számí
tani, míg a terjedelmes pótdíj csak egyszeres 
összegben jár.

Pl.: Belföldön az V. távolságra szóló 4 kg. 
súlyú értéknyilvánítás nélküli terjedelmes 
sürgős csomag díja (0.70X2+0.35 = ) 1.75 P; 
Németországba egy 15 kg. súlyú terjedelmes 
sürgős csomag díja (4.40X2+2.20 = ) I I P.  
(Csomagegy. 37. c.)

74. §. A külföldi forgalomban az utánküldütt 
vagy a feladási helyre visszaküldött csomagok 
átcsomagolásáért ezentúl csomagonként 30 cen- 
time-ot kell felszámítani. Ezzel az összeggel az 
az igazgatás terheli meg a küldeményt, amely
nek területén a tartalom megvédése céljából át
csomagolták. E díjat azonban a külföldi forga
lomban csakis utánküldés vagy visszaküldés 
esetében, és az egész szállítási út folyamán csak 
egyszer szabad felszámítani. Ha tehát egy cso
magot valamely másik igazgatás már átcsoma
golt és e díjjal megterhelt, akkor — még ha új
ból át is kell csomagolni — újabb átcsomagolási 
díjat nem lehet felszámítani. A díjat -a címzet
től, vagy adott esetben a feladótól szedik be.

Ezzel kapcsolatban a belföldi csomagok (és 
értékdobozok) átcsomagolási díját 60 fillérről 30 
fillérre szállítom le. (Csomagegy. 13. c.)

75. §. Az értóknyilvánításos csomagokat kí
sérő szállítóleveleken ezentúl a csomag lezárá
sára használt pecsétnek lenyomatát nem kell al
kalmazni. (Lond. Csomagegy. Szab. 26. cikke a 
Kairói Egyezményből kimarad.)

76. §. Filmeket, nyers celluloidot vagy cel
luloidból készült tárgyakat tartalmazó csoma
gokat, valamint a hozzájuk tartozó szállítóleve
leket a feladó köteles a címoldalon oly fehér- 
színű, szembeötlő jelzőcédulával ellátni, amelyen 
kövér betűkkel a következő felírás van: „Cellu
loid! A tenir loin du feu et de la lumicre!“ [= 
Celluloid! Tűztől és fénytől távoltartandó!| 
(Csomagegy. Szab. 107. c. 3. §.)

77. §. Ezentúl az értéknyilvánítás nélküli 
csomagok súlyának megállapításánál a kilo
gramm töredékeket felfelé félkilogrammra kell 
kikerekíteni. A magyar postahivatalok azonban 
az értéknyilvánítás nélküli csomagokat továbbra 
is 100 g. pontossággal mérik. Azok a külföldi 
postahivatalok viszont, amelyek eddig felfelé 
egész kilogrammra kerekítették ki, ezentúl fél
kilogrammra egészítik ki a csomagok töredék
súlyát. A külföldről érkező ily csomagokat

egyéb ok hiányában e címen nem kell vissza
jelenteni. (Csomagegy. Szab. 131. c. 2. §.)

II. Rovatolás.
78. §. A kicserélő hivatalok a csomagokról 

esetleg készített lelet jelentéseket ezentúl annyi 
példányban állítják ki, hogy az egyes érdekelt 
külföldi szervek 2—2 példányt kapjanak belő
lük. A leletjelentés beérkezésekor az egyik pél
dányon kell a felmerült észrevételeket meg
tenni, a másodlat, amelyre az elintézést szintén 
fel kell írni, a hivatalnál marad.

E leletjelentéseket és a másodlatokat aján
lott levélben kell küldeni. (Csomagegy. Szab. 
144. c. 2., 3. és 5. §.)

79. §. Külföldi forgalomban a csomagoknak 
:árt tartályokban (csomagzsákokban, kosarak
ban stb.) való továbbítására vonatkozólag ezen
túl a következő szabályok érvényesek:

1. Csomagoknak zárt tartályokban való to
vábbítása esetében a tartályokat a levélzsákok
ra megállapított módon kell megjelölni, lezárni 
és címlappal ellátni a következő különleges fel
tételekkel:

a) a zsákfüggvények okkersárgaszínűek és 
rajtuk az egyes tartályokba foglalt csomagok 
darabszámát fel kell tüntetni;

b) a zsákok kivételével egyéb tartályok ré
szére más különleges lezárási módot is el lehet 
fogadni azzal a feltétellel, hogy a tartalom kel
lően meg legyen védve. Ellenkező megállapodás 
híján e tartályokat sorszámmal kell ellátni.

2. Az értéknyilvánításos csomagokat, ha 
számuk megokolja, külön tartályokba kell fog
lalni, amelyeknek zsákfüggvényét V betűvel 
kell ellátni.

3. A megtöltött tartályok nem lehetnek 50 
kg.-nál nehezebbek, ha zsákokról van szó, sem 
70 kg.-nál nehezebbek, ha egyéb tartályokról 
van szó.

4. A kísérőiratokkal felszerelt csomagrovat- 
lapokat az indító kicserélő hivatal a zárlatot al
kotó tartályok egyikében, esetleg az értéknyil- 
vánításos csomagokat tartalmazó tartályban, 
vagy ha számuk megokolja, külön zsákban he
lyezi el.

E zsák vagy tartály függvényét F betűvel 
kell megjelölni.

5. A nem szomszédos országokkal való köz
vetlen forgalom esetében az indító kicserélő hi
vatal minden egyes közvetítő igazgatás részére 
külön csomagrovatlapot állít ki. A zárlat indító 
hivatala ebbe sommásan beírja minden egyes.
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csomagcsoportra vonatkozólag a közvetítő igaz
gatásnak járó díjtérítéseket. Ezt a rovatlapot 
zárlaton kívül, vagy az érdekelt igazgatások 
által egymás között megállapított más módon 
kell továbbítani, és ahhoz adott esetben a köz
vetítő országok által kért mellékleteket kell 
csatolni. (Csomagegy. Szab. 143. c.)

A csomagzárlatok készítésére használt tar
tályokat postafordultával üresen annak az igaz
gatásnak kell visszaküldeni, amelynek tulajdo
nába tartoznak. E visszaküldés költség nélkül 
és lehetőleg az eredeti szállítási útvonalon tör
ténik.

A visszaküldő igazgatás köteles a csomag- 
rovatlapon feltüntetni a visszaküldött tartályok 
darabszámát és esetleges sorszámait s felelős 
azokért a tartályokért,. amelyeknek visszakül
dését nem tudja bebizonyítani. (Csomagegy. 
Szab. 146. c.)

A csomagoknak zárlatokban való továbbí
tására vonatkozó részletes szabályokat az ér
dekelt kicserélő hivatalok külön fogják meg
kapni. Már most megjegyzem azonban, hogy 
az eddig egyes országokkal való forgalmunk
ban külön megegyezés alapján felállított szabá
lyok egyelőre változatlanok maradnak.

III. Tudakozvány. Visszajelentés. Díjjegyzék.
80. §. A nemzetközi csomagszolgálatban 

ezentúl egy tudakozványürlapot lehet használni 
az ugyanannál a hivatalnál, ugyanattól a feladó
tól, ugyanannak a címzettnek egyszerre feladott 
több csomaghoz, még ha külön szállítólevéllel 
történt is a feladás. A felszólalás díja azonban 
ez esetben is csomagonként jár. (Csomagegy. 
Szab. 140. c. 1. §.)

81. §. Ugyanattól a feladótól, ugyanannak a 
címzettnek egyszerre feladott, és kézbesíthetet- 
lenné vált több csomagról, ha a szabályok ér
telmében visszajelentést kell küldeni, ezt a hi
vatal csak egy példányban állítja ki, tekintet 
nélkül arra, hogy e csomagokat egy vagy több 
szállítólevél (belföldi forgalomban esetleg szál
lítójegyzék) kíséri. Az utóbbi esetben vala
mennyi szállítólevelet (szállító jegyzéket) a 
visszajelentéshez kell csatolni. (Csomagegy. 
Szab. 135. c. 1. §.)

82. §. Visszajelentést a nemzetközi forga
lomban nemcsak akkor kell küldeni, ha a fel
adó kikötötte, hanem hivatalból akkor is, ha 
szállítás közben a csomagot a posta vagy a vám

valamilyen okból (vámintézkedés, forgalom 
fennakadás stb.) visszatartja.

Mindazonáltal ez a szabály nem kötelező 
erőhatalom esetében, sem akkor, ha a szállítás 
közben hivatalból visszatartott csomagok da
rabszáma oly nagy, hogy visszajelentés küldését 
egyáltalában lehetetlenné teszi. (Csomagegy. 
Szab. 135. c. 2. §.) '

83. §. A külföldi csomagforgalomban utólag 
kért díjjegyzékért ezentúl a csomag rendeltetési 
országába szóló 20 grammos ajánlott levél díját 
kell leróni. A díjat bélyegben magára díjjegy
zékre kell felragasztani és a keletbélyegzővel le
bélyegezni. (Csomagegy. 12. c.)

Utólag kért díjjegyzéket ajánlva kell a ren
deltetési hivatalnak megküldeni.

Ha a rendeltetési hivatalhoz ilyen utólagos 
díjjegyzék érkezik, a hivatal a csomag címére, 
valamint a szállítólevélre „Díjjegyzékes“ jelzőt 
(13. sz. nyomtatvány) ragaszt.

84. §. A levélpostai küldeményekre vonat
kozó rendeletek közül a csomagküldeményekre 
is alkalmazni kell a 24—25., 27. és 40—44. §. sza
bályait.

IV. Kártérítés. Felelősség.

85. §. Az elveszett, kifosztott vagy meg
sérült csomagokért járó kártérítést ezentúl a 
nemzetközi forgalomban is ki lehet a címzett
nek fizetni, ha

a) a kifosztott vagy megsérült csomagot 
fenntartással veszi át, vagy

b) igazolja, hogy a feladó jogairól az ő ja
vára lemondott. Ebben az esetben a címzettnek 
fel kell mutatnia a feladó kifejezett felhatalma
zását. Az igazolást a külföldi forgalomban 
azonban csak az illetékes postaigazgatás útján 
szabad elfogadni. (Csomagegy. 38. c. 1. §.)

86. §. Ha a nemzetközi forgalomban vala
mely értéknyilvánításos csomag szállítás köz
ben elveszett, megsemmisült, vagy azt teljesen 
kifosztották, a feladónak ezentúl joga van az 
értéknyilvánítás díjának megtérítésére is. A 
biztosítási díj azonban minden esetben a posta
igazgatásoké marad. (Csomagegy. 38. c. 4. és
5. §■)

87. §. A külföldi forgalomban váltott cso
magok sérülése vagy kifosztása esetében a kár
térítési felelősség meghatározására ugyanazok a 
szabályok érvényesek, amelyek az értéklevelek
re és értékdobozokra már eddig is fennállanak. 
(A. 3. Szab. 144. §. 14. p.)
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E szerint, ha a csomag sérülését vagy ki
fosztását a rendeltetési országban, illetőleg a 
feladónak való visszaküldés esetében a felvevő 
országban veszik észre, ennek az igazgatásnak 
kell bebizonyítania, hogy a küldemény csoma
golása és lezárása látható sérülést nem mutatott 
fel és — ha ért éknyilvánít ásos csomagról vart 
szó — súlya az eredetileg megállapított súlytól 
nem tér el. Ha az érdekelt igazgatás bebizonyí
totta ezt a körülményt, a szállításban résztvevő 
többi igazgatás nem mentesül a kártérítési kö
telezettségtől, még ha be is bizonyítja, hogy a 
csomagot kifogás nélkül adta át a következő 
igazgatásnak.

Ez a szabály a nemzetközi forgalomban az 
átszállító igazgatások felelősségét igen nagy 
mértékben emeli, mert felelőssé teszi őket olyan 
károkért, amelyek más országban állhatták elő. 
Ezért a magyar kicserélő hivatalok az átmenő 
csomagok külső állapotának megvizsgálásánál 
különös gonddal járjanak el és nevezetesen ér- 
téknyilvánításos csomagnál, ha a legkisebb súly
eltérést észreveszik, a csomagot feltétlenül je
lentsék vissza. Viszont az ide szóló vagy térti
ként ide visszaküldött csomagoknál különös 
gonddal állapítsák meg azt, hogy a küldemény 
csomagolása és lezárása látható sérülést nem 
mutatott-e fel és — értéknyilvánításos csomag
nál — a súly nem tért-e el az eredeti súlytól, 
mert ha ilyen látható sérülés nem mutatható fel 
és — értéknyilvánításos csomagnál — súlyelté
rés sem volt, az esetleges kártérítést nemcsak a 
magyar, hanem az összes átszállító igazgatások 
viselik. (Csomagegy. 43. c. 1. §.)

88. §. A régebbi rendelkezések szerint, ha 
a csomag kézbesíthetetlensége esetében nem 
tartják be a feladó utasításait és a csomagot fel
adási helyére visszaküldik, a szállítási (oda és 
vissza) költségeket és az egyéb nem törölt dí
jakat, a hibás igazgatás terhére a feladónak meg
térítik. Ez a szabály ezentúl olyan értelemben 
módosul, hogy a csomag téves visszaküldése 
esetében az odaútra fizetett költségek továbbra 
is a feladót terhelik, ha a csomag feladásakor 
vagy a visszajelentésre adott válaszában azt kö
tötte ki, hogy nemkézbesítés esetében a csoma
got adassák el vagy kezeljék úgy, mint amely
ről lemondott. (Csomagegy. Szab. 135. c. 5. §.)

89. §. A nemzetközi forgalomban valamely 
csomagküldeménynek erőhatalomból eredő el
veszése, kifosztása vagy sérülése esetében az

51. §. szabályai szerint kell az erőhatalom fogal
mát meghatározni. (Csomagegy. 39. c.)

V. Légicsomagok.
90. §. Ha a feladó azt kívánja, hogy a cso

magok szállítása a légi útvonalnak csak egy 
részén történjék légi úton, ezt a csomagon és a 
hozzája tartozó szállítólevélen a következő 
alakban kell feltüntetnie: „Par avion de .........
............ á .................“ [= Légipostával .............
---- -tói ........................ -ig ] (Csomagegy. Légi
posta 5. c. 2. §.)

D. Utalványok.
91. §. A távoleső országokkal való forgalom

ban a postautalványok érvényességi határideje 
ezentúl hét hónap. (Ut. Egy. 17. c. 1. §.)

92. §. Az utalványtávirat szövegezése a kö
vetkezőképpen változik:

a) a „Poste“ belföldön „Posta“ szó a szöveg
ből kimarad:

4

b) az esetleges kifizetési értesítést jelző 
„Avis de payement“ (belföldön „Kifizetési érte
sítés“) a „Mandat“ (=  Utalvány) szó elé jön;

c) ha az utalványtáviratot oly városban ad
ják fel, ahol több hivatal van, az utalványszám 
után nem kell feltüntetni az utalványt felvevő 
hivatal nevét és számát, mert ez az utalvány
távirat fejében úgyis benne van.

Az új szabály szerint pl. a Budapest 53. sz 
hivatalnál kiállított utalványtávirat mintája a 
következő:

a) Utalvány 80 Cegléd Nagy Endre 300 Há
romszáz pengő 90 fillér Magyar Pál Fő-utca 10 
Közlemény levele értelmében (Aláírás, bélyegző- 
lenyomat). *

b) Kifizetési értesítés Utalvány Nagykor
pád Kutas Kiss István 500 Ötszáz pengő Antal 
Gábor Közlemény azonnal küldje (Aláírás, bé
lyegzőlenyomat).

c) Mandat 267 Lyon József Szabó 200 
Deuxcents frcs 50 centimes Mme Louise Leg- 
rand 5 rue Palmes Communication accepte (Alá
írás, bélyegzőlenyomat).

d) Avis de peyement mandat 243 Roma 
Géza Boross 10 Dix lires Mile Anna Caravelli 
15 Piazza Venezia (Aláírás, bélyegzőlenyomat).

e) Postanweisung 605 Graz Peter Kiss 400 
Vierhundert Schilling Paul Nagy Hotel Espla
nade Mitteilung komme sofort (Aláírás, bélyeg
zőlenyomat).
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f) Auszahlungsschein Postanweisung 243 
Hamburg Béla Tábori 200 Zweihundert Mark 
50 Pfennig Frau Johann Knapp (Aláírás, bélyeg
zőlenyomat). (Ut. Egy. Szab. 104. c. 3. §.)

93. §. A külföldi forgalomban, ha kétséges, 
hogy a rendeltetési helyen van-e távíróhivatal, 
vagy pedig az utolsó távíróhivatalt nem tudják 
megnevezni, az utalványtáviratra fel kell írni a 
rendeltetési országot vagy a területi alfelosztást, 
esetleg mindkettőt, vagy pedig olyan más jel
zést, amelyet az utalványtávirat irányításához 
elégségesnek tartanak. (Ut. Egy. Szab. 104. c. 
3. §.)

94. §. A postán maradóknak vagy távíró
hivatalban maradóknak címzett utalványtáv
iratoknál elegendő a távirat fejében a megfelelő 
szolgálati jelzést feltüntetni, és felesleges a cím
zett neve után „Poste restante“ vagy „Télé- 
graphe restant“ megjelölést írni. (Ut. Egy. Szab. 
104. c. 6. §.)

95. §. Az utalványtávirat továbbításánál a 
fizetett szolgálati feljegyzéseket mindig rövidí
tett alakban kell feltüntetni.

96. §. Ha valamely külföldről Magyarország
ba utánküldött postautalványt az első rendelte
tési országba kell megint utánküldeni, az után- 
küldő hivatal az összeget nem számítja át, ha
nem a postautalványon helyreállítja az eredeti 
összeget. Ha pedig valamilyen kézbesíthetetlen 
utalványt a felvevő országba kell utánküldeni, 
az utánküldő hivatal az utalványozott összeget 
szintén nem számítja át a felvevő ország pénz
nemére, hanem a számmal és betűvel kiírt 
eredeti utalványösszeg fölé azt az összeget írja, 
amely a szolgálati feljegyzések rovatában 
(Somme versée) [= Befizetett összeg] szerepel.

Távirati utalványnak a felvevő országba 
postai úton való utánküldése esetében, ha az 
utánküldés a távirati utalványlap megérkezése 
előtt történik, az utánküldő hivatal csak a cím
zett címét változtatja meg és az összeget toll
vonással törli. (Ut. Egy. Szab. 111. c. 1. és 2. §.)

97. §. Ugyanattól a feladótól ugyanannak a 
címzettnek egyszerre feladott több utalványra 
vonatkozólag elégséges egy tudakozvánvürlapot 
kiállítani. (Ut. Egy. Szab. 113. c. 1. §.) A tuda- 
kozvány díját azonban minden egyes utalvány
ért külön kell leróni. (Ut. Egy. 22. c. 1. §.)

98. §. A nemzetközi forgalomban az utalvá
nyokért való felelősség általában a felvevő igaz
gatást terheli. E szabály alól az erőhatalom 
folytán beállt okiratmegsemmisülésen kívül i

csak az az eset kivétel, amikor a rendeltetési 
igazgatás nem tudja bebizonyítani, hogy az utal
ványt a belföldi szabályaiban megállapított 
módon kifizették.

A távirati utalványokra vonatkozóan a jö
vőben újabb felelősséget állapít meg az utal
ványegyezmény. Nevezetesen az utalványtáv- 
irat téves továbbításáért való felelősség meg
állapítását az a körülmény dönti el, hogy a té
vedést melyik országban követték el. A felvevő 
ország távírószolgálatában elkövetett tévedésért 
a felvevő igazgatás, a rendeltetési országban tör
tént tévedésért a rendeltetési igazgatás felelős. 
Ha azonban a tévedést valamelyik közvetítő or
szág távírószolgálatában követték el, a kárt a 
felvevő és a rendeltetési igazgatások egyenlő 
arányban viselik. Ugyanez az utóbbi szabály 
érvényes arra az esetre, ha nem lehet megálla
pítani, hogy a tévedés melyik országban történt.

Hamisított közönséges utalványok kifize
tése, vagy hamisított távirati utalványok továb
bítása esetében, ha a felelősséget nem lehet meg
állapítani, vagy ha a távirati utalvány hamisí
tását valamely közvetítő országban követték el, 
anélkül, hogy ezt a kártérítésbe be lehetne 
vonni, — azaz nem vesz részt a távirati utal
ványforgalomban — a kárt ugyancsak a felvevő 
és a rendeltetési országok közösen viselik. (Ut. 
Egy. 27. c.)

99. §. A külföldi utalványszámadásoknál 
ezentúl a tartozó igazgatás által a havi szám
adásokban megállapított eltéréseket a legköze
lebbi havi számadásba veszik fel. Az eltéréseket 
figyelmen kívül hagyják, ha végösszegük szám
adásonként nem több 50 centime-nál. (Ut. Egy. 
Szab. 115. c. 4. §.)

100. §. A levélpostai küldeményekre vonat
kozó rendeletek közül az utalványokra is alkal
mazni kell a 40—41. és a 43—44. §. szabályait.

E. Utazási postabonok.

101. §. Az utazási postabonok szolgálatának 
berendezéséhez a magyar posta elvben hozzá
járult. A vonatkozó rendelkezéseket azonban 
valutáris nehézségek miatt egyelőre nem hajtja
.yégre.

F. Átutalás.

102. §. A külfölddel való átutalási forgalom
ban a számlakivonatokat tartalmazó borítéko-

i kon „Extráit de compte de cheque postal“
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helyett a következő jelzést alkalmazzák: „Ser
vice des postes. Extráit de compte.“ (Átüt. Egy. 
6. c.)

G. Hírlapelöfizetés.
103. §. A külföldi hírlapelőfizetési szolgálat 

útján rendelt hírlapok és folyóiratok utánkül- 
déséért ezentúl utánküldési díj helyett külföldi 
hírlapcímváltoztatási díj jár. E címváltoztatási 
díj a következő:

a) hetenként egyszer vagy ennél hosszabb 
időközben megjelenő hírlapokért az előfizetés 
egész tartamára egyszeri díj 50 fillér;

b) hetenként több mint egyszer megjelenő 
hírlapokért az előfizetés egész tartamára 1 P.

Negyedévre szóló előfizetésnél tehát a díj 
negyedévre, félévre szólónál félévre jár stb.

Ha a címzett lakóhelyén belül kér egyszerű 
címváltoztatást, ezért a magyar posta díjat nem 
számít.

A külföldi hírlapok címváltoztatásának díja 
a beszedő igazgatást illeti. A díjat ennek követ
keztében a hivatalok nem úgy kezelik, mint a 
hírlaputánküldési díjat, azaz ezentúl nem küldik 
be postautalványon a m. kir. posta külföldi hír
laposztályához, hanem a címváltoztatást a hír
laposztálynak bejelentő levelezőlapon posta- 
bélyeggel rójják le. (Hírlapelőf. Egy. lO.c.)

Vegyes intézkedések.
104. §. A kártérítési összeg késedelmes meg

térítése esetében a felelős postaigazgatást az ed
digi 7% helyett ezentúl 5% késedelmi kamat 
terheli.

105. §. Szolgálati feljegyzések törlésére az 
erős keresztvonást ezentúl a következő alakban 
kell alkalmazni:

Záró intézkedések.
106. §. Minden olyan rendelet, amely a fenti 

szabályokkal ellenkezik, e rendelet életbelépte
tésével hatályát veszti.

107. §. Az A. 1.—A. 3. Szabályzatok javítá
sáról külön pótlékok útján intézkedem. A Kivo
natos Díjszabásra, a Csomagdíjszabásra és a 
Légipostái Díjszabásra vonatkozó változásokat 
azonban egyelőre e rendelet alapján vezessék 
keresztül a hivatalok.

108. §. Ennek a végrehajtási utasításnak a 
közönséget érdeklő része a Budapesti Közlöny
ben is megjelenik. Tekintettel azonban arra, 
hogy ez jelentékenyen rövidebb, mint a P. R. T.- 
ban megjelenő rendelet, a két rendelet §-számai 
nem egyeznek.

Budapest, 1934. évi december hó 13-án.

A hivatalos levelezés átalányozására 
jogosultak névjegyzékének helyesbítése.

138.827/4.

Felhivom a postahivaitalokat, hogy az 
1925. évi kiadású Postaüzleti Szabályzat még 
érvényben lévő 1. Függelékének (A díjátalá- 
nyozásfoan résztvevő szervek jegyzéke) XI. 
csoportjában (M. kir. földmívelésügyi mi
nisztérium) a 3. és 11. tétel alatt felvett szer
vek nevét a következőkép helyesbítsék: „M. 
kir. állategészségügyi főfelügyelő, Budapest“ 
és „Északi, nyugati, déli kerületi m. kir. állat
egészségügyi felügyelő, Budapest“,

Budapest, 1934. évi december hó 13-án.
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Siha R ozália Kiszombor 1935. I. 1.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Kt. nyom ása__ Felelős művezető :  Ducbon J.
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RENDELETEK TAR A
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KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1934. DECEMBER 33. 5». szám.

T A It T A LOM

Statisztikai adatgyűjtés a belföldön feladott hírlapok
ról és folyóiratodról

Egész éven át gyűjtendő statisztikai adatok.
Statisztikái adatgyűjtés a nyilvántartott szórakoztató 

rádióvevő berendezésekről.
A II. Országos Bélycgkiállítás alkalmával kiadott em

lékbélyeg forgalomból való kivonása.
Változás a Légipostái Menetrendben.
Változás a délamerikai légijárat menetrendjében.
Előfizetési felhívás a „L’Union Postaié" című szak

lapra.
Budapest és környéke 1934. évi május havi távbeszélő

betűrendes névsoréhoz „Pótfüzet“ kiadása.
Code (CDE) táviratok kedvezményes dijának kiszá

mítási módja.
Kiegészítés a távÍTÓ - és távbeszélő hivatalok név

sorához.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Helyesbítés a helységnévtárban.
Helyesbítés a m. dir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában.
Kerületi biztosi felm entés és megbízatás.
Pályázati hirdetmény.

Statisztikai adatgyűjtés a belföldön feladott 
hírlapokról és folyóiratokról.

139.465/2.

A belföldön feladott hírlapokról, folyó
iratokról és egyéb időszaki sajtótermékekről az 
ezek felvételére kijelölt postahivataloknál az
1935. évben havonkénti részletezéssel statiszti
kai adatokat kell gyűjteni. Az adatgyűjtéssel 
kapcsolatban a következőket rendelem:

1. Az adatgyűjtés tárgya Magyarország 
területén megjelenő és közvetlenül a szerkesz
tőségek, kiadóhivatalok, vagy bizományosok 
által hírlapdíjszabás kedvezménye mellett bel
földre, Ausztriába és Lengyelországba, valajnint 
mérsékelt, illetőleg nyomtatvány díjszabással 
egyéb külföldre feladott minden hírlap, folyó
irat vagy időszaki sajtótermék. (A következők
ben röviden hírlap.)

A magánegyének által postabélyeggel való 
bérmentesítés mellett feladott hírlapokról 
adatokat gyűjteni nem kell.

A közös szalag alatt feladott esti és reggeli 
lap csak 1 példánynak számít és az adatokat a 
később megjelenő (tehát reggeli) lapról vezetett 
gyüjtőívbe kell beírni. Ha azonban mind a reg
geli, mind az esti lapot külön szalag alatt adják 
fel, mindegyik példány adatait külön kell fel
venni.

2. Az adatokat a hírlapok feladására kijelölt 
postahivatalok (mozgóposták) gyűjtik és pedig 
a belföldre, Ausztriába és Lengyelországba szóló 
hírlapokról a feladójegyzék, a többi külföldi 
országokba szóló hírlapokról havi egyszeri 
számlálás alapján.

A gyüjtőívek vezetése annak a posta- 
hivatalnak a feladata, amelyik a hírlapdíjakat 
beszedi és a bárcalajstromban elszámolja. A 
mozgóposta az általa gyűjtött adatokat a díja
kat beszedő és elszámoló postahivatallal kö
zölje.

3. A havonként gyűjtött adatok bejegyzé
sére az 1507. sz. nyomtatvány (hírlap- és folyó
iratstatisztika), a havonta feladott hírlapok 
darabszámának és a készpénzben beszedett, il
letőleg a hírlapokon bélyegben lerótt bérmente
sítési díjaknak az 1507. sz. nyomtatványban 
feltüntetett adatok alapján történő bejelenté
sére az újonnan rendszeresített 1511. sz. nyom
tatvány (Kimutatás a belföldön feladott hír
lapok havi forgalmának megállapítására) szol
gál.

4. Az 1507. sz. nyomtatványt (Hírlap- és 
folyóiratstatisztika) még az adatok bejegyzése 
előtt oly módon kell beosztani, hogy minden 
hírlap egész évi adatai havonkénti részletezés
sel egy helyen, vagyis más hírlap adataitól el
különítve szerepeljenek.
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A hivatalok a gyűjtőív első rovatába a hó
napok neveit, a 2—5. rovatokba pedig az elő
nyomtatott szövegnek megfelelő adatokat, még 
az adatgyűjtés megkezdése előtt írják be.

5. A feladójegyzékekre már a feladás al
kalmával feljegyzett adatokat minden hónap 
végén sajtótermékenként külön-külön a 6—31. 
rovatoknak megfelelően csoportosítani kell. A 
hivatalok a csoportosítás után az egynemű 
adatokat összegezzék és a végösszegeket a 
nyomtatvány megfelelő rovatába írják be.

6. A 6—8. rovatokba a legfeljebb 100, 250, 
illetőleg 500 gr. súlyú, a 9. rovatba pedig az 
évenként négyszer (újévkor, husvétkor, pün
kösdkor és karácsonykor) engedélyezett 500 
grammon felüli példányok darabszámát kell be
jegyezni. Ebben a rovatban kell feltüntetni az 
A. 1. Szab. 35. §-ának 2. d) pontja értelmében 
az előfizetőknek az előfizetési feltételekben 
ígért és évenként ugyancsak négyszer engedé
lyezett ajándékok szétküldésére szolgáló 500 
grammon felüli példányok darabszámát is.

A hivatalok az 500 gr.-on felüli példányok
nál 1 példány tényleges súlyát a 9. rovatban fel
tüntetett darabszám fölé írják be.

7. A nyomtatvány 10., 11. és 12. rovatait ki
tölteni nem kell, ezeket az adatokat tehát a hi
vatalok ne gyűjtsék.

8. A 13—19. rovatok a díjköteles hírlap
mellékletek adatainak bejegyzésére szolgálnak. 
A 13. rovatba beírandó darabszámot úgv kell 
megállapítani, hogy a hónap folyamán 1—1 pél
dányhoz csatolva volt és a feladójegyzéken fel
tüntetett díjköteles mellékletek számát a hónap 
végén össze kell adni. A 14. rovatba a hónap 
folyamán feladott összes díjköteles mellékletek 
darabszámát kell beírni. Ezt úgv lehet meg
állapítani, hogv az 1—1 példánvhoz csatolt díj 
köteles mellékletek számát meg kell szorozni 
azzal a példányszámmal, amelyhez díiköteles 
melléklet csatolva volt. Az ígv megállapított 
darabszámokat a hónap végén össze kell adni. 
Az összeadás eredménve fejezi ki az abban a 
hónapban feladott díjköteles mellékletek darab
számát. A 15—19. rovatokban a 14. rovatba be
írt díjköteles mellékletek számát súlyfokozatok 
szerint részletezni kell.

9. A 20—27. sz. rovatokban a belföldi 
viszontelárusítók címére feladott hírlapkötegek 
darabszámát súlyfokozatok szerint kell részle
tezni. A hivatalok a feladott hírlapkötegek da

rabszámát minden hónap végén súlycsoporton
ként külön-külön összegezzék és a rovatokba 
csak a végösszegeket írják be.

A hírlapkötegekben elhelyezett példányok 
darabszámát minden hónapban egyszer meg kell 
számlálni. A hivatalvezetők (postamesterek) a 
számlálás napját a hónapon belül minden hír
lapra vonatkozólag maguk állapíthatják meg. A 
számlálás alapján megállapított darabszámot 
meg kell szorozni a hírlap tárgyhavi megjelené
seinek számával és a szorzat eredményét, amely 
a hírlapkötegekben a tárgyhónapban elhelye
zett hírlapok darabszámát képviseli, a gyüjtőív
28. rovatába be kell jegyezni.

Ha több hírlapnak közös kiadóhivatala van, 
előfordulhat, hogy a kiadóhivatalok a feladott 
hírlapkötegekben többféle lapot helyeznek el. 
Ebben az esetben a kötegekben elhelyezett hír
lapokat címük szerint külön-külön kell meg
számlálni és az előbbi bekezdés szerint meg
állapított darabszámot mindegyik lap saját 
gyüjtőívének 28. rovatába kell beírni. A hiva
talok a közös hírlapkötegben elhelyezett mind
egyik hírlap gyüjtőívében jegyezzék meg. hogy 
melyik lappal van közös kiadóhivatala.

10. A 29., 30. és 31. rovatban feltüntetett 
összegeknek a bárcalajstromban ugyanezen a 
címen elszámolt összegekkel egyezniük kell.

11. A 32—40. .sz. rovatok a külföldre szóló 
hírlapok darabszámainak bejegyzésére szolgál
nak. A rovatok kitölthetése végett a külföldre 
szóló hírlapok darabszámát a gyüjtőív 32—40. 
rovatainak megfelelő csoportosításban minden 
hónapban egyszer meg kell számlálni. A szám
lálás alapján megállapított darabszámokat meg 
kell szorozni a hírlap tárgyhavi megjelenéseinek 
számával és a szorzat eredményét, amely az 
abban a hónapban valamelvik külföldi országba 
továbbított hírlapok darabszámát képviseli a 
gvüitőívnek a megfelelő országot feltüntető ro
vatába be kell jegyezni. Hogy a hivatalok a 39. 
és 40. rovatokba mely országok adatait írják be, 
a Kivonatom Posta-. Távíró-, Távbeszélő- és 
Rádiódiíjszabás IX. fejezete tünteti fel. A hi
vatalvezetők (postamesterek) a számlálás napját 
minden hírlapra vonatkozóan maguk állapíthat
ják meg.

12. A külföldre szóló hírlapok havi számlá
lása alkalmával a hírlapokon lerótt bélyegekből 
és bérmentesítőgép-lenyomatokból és az eset
leges készpénzbérmentesítésekből meg kell álla
pítani az Ausztrián és Lengyelországon kívüli
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egyéb külföldre (34—40. sz. rovat) szóló hír
lapok bérmentesítési díját is. A Hírlaponként 
megállapított bérmentesítési díjakat meg kell 
szorozni az érdekelt hírlap tárgyhavi megjele
néseinek számával, és az így megállapított 
összeget a gyüjtőív jegyzet (4i. sz.) rovat mel
letti szélére he kell írni. Ez az összeg képviseli 
a tárgyhónapban külföldre feladott hírlapok 
Hozzávetőleges bérmentesítési díját.

13. A postahivatalok a gyüjtőív 6— 9., 28. és 
34—40. sz. rovataiba beírt darabszámokat min
den hónap végén adják össze és az összeadás 
eredményét a gyüjtőív 41. számú rovatába 
(Jegyzet) írják be. Ez a darabszám adja az ér
dekelt hírlap feladott összes példányainak havi 
darabszámát.

14. Minden hónap végén (decemberben is) 
a hírlaponként külön-külön megállapított adatok 
közül a gyüjtőív 41. rovatában feltüntetett hír
lapok összes darabszámát, a 32—40. sz. rovatok
ban feltüntetett külföldi országokba szóló hír
lapok darabszámát, a 29., 30. és 31. rovatokba 
beírt hírlapdíjak együttes összegét, valamint a 
gyüjtőívnek a jegyzet rovat melletti szélén fel
tüntetett külföldre szóló hírlapok bérmentesí
tési díjait külön-külön össze kell adni és hír- 
laponkénti részletezés nélkül az 1511. sz. nyom
tatvány (Kimutatás a belföldön feladott hír
lapok havi forgalmának megállapítására) meg
felelő rovataiba be kell írni.

A kimutatást minden hónapban a tárgyhavi 
munkaegységkimutatás mellékleteként az előttes 
igazgatósághoz fel kell terjeszteni. Az igazgató
ságok a munkaegységkimutatások felülvizsgá
lása alkalmával győződjenek meg arról, hogy az 
érdekelt postahivatalok a kimutatást a munka- 
cgységkimutatáshoz mellékelték-e és azokat — 
felülvizsgálás után — a munkaegységkimutatá
sokkal együtt, de külön kötegelve a postavezér
igazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék fel.

A Budapest 62. és 72. sz. postahivatalok a 
kimutatást a munkaegységkimutatástól függet
lenül a tárgyhónapot követő hó 10-éig a posta
vezérigazgatóság 2. ügyosztályához közvetlenül 
is felterjeszthetik.

15. Az 1507. sz. nyomtatványba bejegyzett 
összes adatokat az év végén összegezni kell és 
a hírlaponként összeg ezett adatokról egy üres 
gyüjtőíven összesítést kell készíteni oly módon, 
hogy az a hivatalnál az év folyamán feladott 
összes hírlapok adatait magában foglalja.

Az összesítő gyüjtőíven az első hasábba a 
folyószámot kell beírni.

Az összesítés előtt külön a hírlapokat és 
folyóiratokat és külön az egyéb időszaki sajtó
termékeket, azok

a) nyelve szerint (magyar, német stb.), 
azután annak keretén belül azok

b) tartalma szerint (politikai, tudományos, 
szépirodalmi, szak- vagy élclap) és végül azok

c) megjelenési ideje szerint kell csoportosí
tani, pl.:

Magyar nyelven.

Politikai lapok 
heti hatszor (itt kell 
felsorolni az ebbe a 
csoportba tartozó la
pokat)
heti kétszer (követ
kezik a felsorolás) 

stb.

Szaklapok 
havi kétszer 
heti egyszer 

stb.

Német nyelven.

Politikai lapok Tudományos lapok
heti hatszor havi egyszer

stb. stb.

A hivatalok a csoportosítás után a hírlapo
kat összes adataikkal együtt a csoportoknak 
megfelelően és a csoportokon belül betűrendben 
az összesítő nyomtatványba külön-külön írják 
be, az egyes csoportokba beírt adatokat pedig 
csoportonként összegezzék.

16. Az összesítő gyüjtőívről tisztázatot kell 
készíteni. A hivatalvezetők (postamesterek) 
mind ezt, mind az eredeti példányt és a hírla
ponként külön vezetett gyüjtőíveket vizsgálják 
felül.

Az összesítő gyüjtőív tisztázati példányát 
a hivatalvezető (postamester) aláírásával, vala
mint a keletbélyegző és az ellenőrző szám olvas
ható lenyomatával ellátva, 1936. január hó 10-ig 
az előttes igazgatósághoz kell felterjeszteni. Az 
igazgatóságok a gyűjtőíveket 1936. január hó 
20-ig a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához 
terjesszék fel.

• A hivatalok az összesítő gyüjtőív eredeti 
példányát, valamint a hírlaponként külön veze
tett gyüjtőíveket irattárukban őrizzék meg.
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Az érdekelt postahivatalokat a szükséges 
nyomtatványokkal a postavezérigazgatóság 2. 
ügyosztálya fogja ellátni.

Budapest, 1934. évi december hó 17-én.

Egész éven át gyűjtendő statisztikai adatok
139.694/2.

Az 1935. évben
I. a postai megbízási lapokról, jegyzékekről 

és okiratokról,
II. az utánvételi és megbízási összegekről,
III. a bárcalajstromban elszámolt összegek

ről, továbbá
IV. az értékküldeményekről és külföldre 

szóló küldeményekről havonkénti rész
letezéssel, statisztikai adatokat kell gyűj
teni. Az adatok gyűjtésére az 1526. sz. 
nyomtatvány szolgál. Ebből a központi anyag
raktár minden hivatal részére 3 példányt küld. 
Az egyik példányt az 1934. évről már vezetett 
gyűjtőív tisztázati példányának elkészítésére, a 
másik kettőt az 1935. évi adatok gyűjtésére és 
tisztázására kell felhasználni.

A postaügynökségek adatait az ellenőrző 
hivatalok gyűjtik és az adatokat saját gyűjtő
ívükbe veszik fel.

A gyűjtőív kitöltésére, letisztázására és fel- 
terjesztésére vonatkozólag a következőket ren
delem:

7. Postai megbízási lapok,, jegyzékek és okiratok.

1. Az adatokat postamesteri hivataloknál a 
raktárkönyv, kincstári postahivataloknál a ha
vonta sorszám szerint gyűjtött okiratok alapján 
(A. 3. Szab. 94. §. 37. p.) kell a gyüjtőívbe be
vezetni.

2. Az Országos Falusi Kislakásépítő Szövet
kezet megbízási okiratai (20., 21. és 30., 31. rovat) 
a 2—19. és 22—29. rovatok adatai között nem 
szerepelhetnek.

3. A 2. és 3. rovat a hivatalokhoz érkezett 
belföldi feladásé, a 4. és 5. rovat a hivatalokhoz 
érkezett külföldi feladásé postai megbízási lapok 
darabszámának és összegének bejegyzésére 
szolgál.

4. A hivatalok a 6—10. és 11—15. rovatok
ban ne az okiratok, hanem a 6—10. rovatokban 
a belföldi feladásé megbízási jegyzékek, a 11—
15. rovatokban a külföldi feladásé megbízási

jegyzékek darabszámát tüntessék fel. Tehát a 6. 
rovatba azoknak a jegyzékeknek a darabszámát 
jegyezzék be, amelyekhez 1, a 7. rovatba, ame
lyekhez 2, a 8. rovatba, amelyekhez 3, a 9. rovat
ba, amelyekhez 4, a 10. rovatba pedig, amelyek
hez 5 okirat volt csatolva. A 11—lo.-rovatokat 
a külföldről érkezett megbízási jegyzékekre vo
natkozólag ugyanígy kell kitölteni.

5. A 16. és 17. rovatban a hivatalokhoz ér
kezett belíöldi, a 18. és 19. rovatban a kuiiöldi 
feladásé megbízási jegyzékekhez csatolt ok
iratok darabszámát és értékösszegét kell fel
tüntetni. „■ »

A 16. rovatba beírt darabszámok helyessé
géről minden hivatalnak meg kell győződnie. A 
felülvizsgálás úgy történjék, hogy a hivatalok a 
6—10. rovatokba beírt jegyzékek számát rova
tonként külön-külön szorozzák meg a jegyzékek
hez tartozó okiratok számával és a szorzatok 
eredményét adják össze. Az adatok helyes be
jegyzése esetén az összeadás eredményének a
16. rovatba bejegyzett darabszámmal egyeznie 
kell. Pl. Ha a 6. rovatban 2 jegyzék szerepel, ez 
azt jelenti, hogy a jegyzékek mindegyikéhez 1 
okirat volt csatolva. A szorzat eredménye tehát: 
2 X 1  =  2 okirat. Ha a 8. rovatba 4 jegyzék van 
beírva, ezt azt jelenti, hogy a jegyzékekhez 
egyenként 3 okirat tartozott. A szorzat ered
ménye tehát: 4 X 3 =  12 okirat, stb. Ha most 
e szorzatok eredményét összeadjuk (pl. 2 +  12 
=  14) a kapott számnak egyeznie kell a 16. ro
vatba beírt darabszámmal.

A 18. rovat adatait a 11—15. rovatok adatai 
alapján ugyanígy kell ellenőrizni.

6. A 20. és 21. rovat az Országos Falusi Kis
lakásépítő Szövetkezettől származó okiratok 
darabszámának és értékösszegének bejegyzésére 
szolgál. Ezek az adatok a 2—19. rovatok adatai 
között nem szerepelhetnek.

7. A 22—29. rovatokban a tényleg kiváltott 
belföldi és külföldi feladásé postai megbízási 
lapok, illetőleg okiratok, a 30. és 31. rovatokban 
pedig az Országos Falusi Kislakásépítő Szövet
kezettől származó tényleg kiváltott okiratok 
darabszámát és a beszedett összeget kell feltün
tetni. A darabszámok beírásánál a megbízási 
lapok és okiratok beérkezési idejét figyelmen 
kívül kell hagyni. A hónap sorának megfelelő 
hónapban, tehát az abban a hónapban tényleg 
kiváltott megbízási lapok: és okiratok darab
számát kell bejegyezni , tekintet nélkül arra, 
hogy ezek a tárgyhón apban, vagy már egy
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előbbi hónapban érkeztek-e a hivatalhoz. A hi
vatalok a beszedett összegeket minden levonás 
(beszedési díj stb.) nélkül tüntessék fel. A 30. 
és 31. rovatok adatai a 22—29. rovatokba beírt 
adatok között nem szerepelhetnek.

8. A 22., 24., 26., 28. és 30. rovatokba beírt 
darabszámoknak az ugyanazon hónapról kiállí
tott munkaegységkimutatás I. B. 16. és I. C. 28. 
folyószámai alatt bejegyzett darabszámokkal 
egyezniök kell.

9. A havonta beírt adatokat az év végén 
összegezni kell és az összegezés alatti sorban a 
múlt évi adatgyűjtés eredményét is fel kell tün
tetni. A hivatalok a múlt évi eredményt az irat
tárukban házipéldányként őrzött gyüjtőívből ál
lapíthatják meg.

10. A hivataloknál elszámolt postai meg
bízási összegekre vonatkozó adatokat a gyüjtő- 
ív TI. részének 10—15. rovataiba kell bejegyezni.

//. Befizetett utánvételi és postai megbízási 
összegek.

11. A 2—5. rovatokat az utalványbevételi 
napló alapján kell kitölteni.

A hivatalok a 2. és 3. rovatban a belföldi 
utalványbevételi naplóban elszámolt, vagyis a 
belföldre szóló utánvételek darabszámát és 
összegét, a 4. és 5. rovatban a külföldi utalvány
bevételi naplóban elszámolt, vagyis a külföldre 
szóló utánvételek darabszámát és összegét tűn-, 
tessék fel.

12. A 6—9. rovatok a feladónak vissza
küldött utánvételes küldemények darabszámá
nak és az utánvételi összegek bejegyzésére szol
gálnak. E rovatokat az „Után- vagy vissza
küldött küldemények nyilvántartása“, illetőleg 
a leadási okiratok (ajánlott küldemények leadó- 
könvve. kézbesítőkönyve, raktárkönyv) alánján 
keb kitölteni. A hivatalok a 6. és 7. rovatba a 
belföldi, a 8. és 9. rovatba a külföldi feladóknak 
visszaküldött utánvételes küldemények darab- 
számát és az utánvételék összegét jegyezzék be. 
A címzettnek utánküldött utánvételes küldemé
nyek e rovatokban nem szerenelhetnek.

13. A 10—15. rovatokba a hivataloknál el
számolt megbízási összegekre vonatkozó adato
kat kell bejegyezni. A hivatalok e rovatokat az 
utalványbevételi napló, a csekkbefizetési nani 
aliegvzék. illetőleg a sorszám szerint gyűjtött 
okiratok alapián töltsék ki. A 10—11. rovatba 
a belföldi ufalvánvbevételi naplóban elszámolt, 
vagyis a belföldre szóló, a 12. és 13. a külföldi

utalványbevételi naplóban elszámolt, vagyis a 
külföldre szóló postai megbízások darabszámát 
és összegét kell beírni. A hivatalok a 14. és 15. 
rovatban a csekkbefizetési napi aljegyzőkben el
számolt postai megbízások darabszámát és 
összegét tüntessék fel.

14. A havonta beírt adatokat az év végén 
összegezni kell és az összegezés alatti sorban a 
múlt évi adatgyűjtés eredményét is fel kell tün
tetni.

III. A postai bárcalajstromban elszámolt 
összegek.

15. A 2—28. rovatokat a postai bárca- 
lajstrom, illetőleg az annak mellékletét képező 
feladójegyzékek alapján kell kitölteni. Azok a 
hivatalok, amelyek csak 1 postai bárcalajstromot 
vezetnek, az egyes tételeket a gyüjtőív rovatai
nak megfelelően csoportosítsák és a hó végén 
összegezett adatokat a gyüjtőívbe vezessék be. 
Az egyes rovatokon részletezett összegek 
együttes havi összegének a pénztárszámadás 
megfelelő bevételi tételén elszámolt havi összeg
gel egyeznie kell.

16. A 2—4. rovat annak bejegyzésére szol
gál, hogy a hivataloknál tömegesen, készpénzzel 
bérmentesítve hány esetben, összesen hány 
darab levélpostai küldeményt (a hírlapok kivé
telével) adtak fel és a hivatalok a bárcalajstrom
ban e címen mily összeget számoltak el.

17. Az 5—11. rovatokba a címzetlen nyom
tatvány, illetőleg árumintaküldeményekre vo
natkozólag ugyanezen adatokat kell bejegyezni, 
a címzetlen nyomtatványküldeményeknél azon
ban a 6. rovatban a feladott kötegek darab
számát is ki kell mutatni.

18. A hivatalok a 12. és 13. rovatban az egv 
szállítójegyzékhez tartozó csomagok 50 P-nél 
több bérmentesítési díjainak összegét és az el
számolások számát jegyezzék be.

19. A 14—16. rovatokban a díjelőleget be
fizetők számát, a befizetések számát, továbbá a 
bárcalajstromban ily címen elszámolt összeget 
kell feltüntetni.

20. A 17. rovatba a hírlapok, folyóiratok, 
valamint a díjköteles hírlapmellékletek után be
szedett összeget kell bejegyezni.

21. A 18. rovat a levélpostai-, értéklevél- és 
utalványfiók, a 19. rovat a raktárbérlet, a 20. 
rovat pedig a zárostáska használatáért fizetett 
díjak összegének bejegyzésére szolgál.

22. A 21. és 22. rovatba a címzett által kért



368 56. szám .

express kézbesítések számát és a beszedett 
összeget, a 23. és 24. rovatba a rövidített távirati 
címek nyilvántartásáért beszedett összeget és az 
elszámolások számát, a 25. és 26. rovatba pedig 
az időjósló és meteorológiai táviratok házhoz- 
kézbesítése címén beszedett összeget és az el
számolások számát kell beírni.

23. Az „Egyéb“ (27. és 28.) rovatba a 2—26. 
rovatokban fel nem sorolt egyéb címeken (pl. 
távíródíjnyugta megváltása stb.) elszámolt 
összegeket és az elszámolások számát kell be
jegyezni. A rádióbárcalaj síromban elszámolt 
összegek a gyüjtőívben nem szerepelhetnek.

24. A havonta beírt adatokat az év végén 
összegezni kell és az összegezés alatti sorban a 
múlt évi adatgyűjtés eredményét is fel kell tün
tetni.

IV. A feladott értékküldemények és a külföldre 
szóló küldemények.

25. A  2—12. rovatok adatait a szelvényes 
felvevőkönyv, a 13. rovat adatait a 31'. pont ér
telmében vezetett külön előjegyzés, a 14. rovat 
adatait a felvevőjegyzék alapján kell kitölteni.

26. A 2. és 3. rovatba a felvett összes érték
levelek, értékdobozok, kézi- és betétcsomagok j 
darabszámát és a nyilvánított érték összegét kell ! 
bejegyezni. A 2. rovatba beírt darabszámnak a 
megfelelő havi munkaegységkimutatás I. A.
2—4. folyószámai alatt feltüntetett darabszámok
kal egyeznie kell.

27. A 4. és 5. rovat a postaszolgálati érték
leveleik, értékdobozok, kézi- és betétcsomagok 
darabszámának és a nvilvánított érték összegé
nek bejegyzésére szolgál. A darabszámnak a 
megfelelő havi munkaegységkimutatás VT. ré
szének 2—4. folyószámai alatt feltüntetett darab
számokkal kell egyeznie.

28. A hivatalok a 6. és 7. rovatban a meg
olvasva feladott értéklevelek darabszámát és 
értékösszegét, a 8. és 9. rovatban nedig a kül
földre szóló értéklevelek, értékdobozok, kézi- 
és betétcsomagok darabszámát és a nyilvánított 
értékösszegeket tüntessék fel.

29. A 10. rovatban a feladott értékdobozok 
darabszámát külön is ki kell mutatni.

30. A 11. rovatba azoknak az értékküldemé
nyeknek darabszámát kell beírni, amelyeknek 
értéke az 560 P-t (500 aranyfrankot) nem érte 
el. Ezek azok a küldemények, amelyeket az A. 1. 
Szab. 43. §. 7. pontja értelmében a nyilvánított .

értékre való tekintet nélkül kézi- vagy betét
csomagként kell kezelni.

31. A 12. rovatban a külföldre szóló sommás 
csomagok, a 13. rovatban a külföldre szóló 
ajánlott küldemények darabszámát kell feltün
tetni. Minthogy a külföldre szóló ajánlott kül
demények darabszáma az ajánlott küldemé
nyek felvevő egyenlegéből nem állapítható 
meg, ezekről csupán a darabszámot feltün
tető egyszerű előjegyzést kell vezetni. A hiva
talok az előjegyzésbe havonta utolsó tételként 
írják be a szelvényes felvevőkönyvbe (A. 2. 
Szab. 43. §. 3—4. p.) bevezetett külföldre szóló 
ajánlott küldemények darabszámát és a havonta 
összegezett darabszámot írják be a 13. rovatba.

32. A 14. rovat a feladott sürgős csomagok 
darabszámának bejegyzésére szolgál.

33. A havonta heírt adatokat az év végén 
összegezni kell és az összegezés alatti sorban a 
múlt évi adatgyűjtés eredményét is fel kell tün
tetni.

34. A hivatalok a gyüjtőív adatait az év 
végén az 1526. sz. nyomtatvány egyik üres pél
dányára másolják le, a tisztázati példány cím
oldalának fejrovatait pontosan töltsék ki és azt 
az ellenőrző szám és a keletbélyegző olvasható 
lenyomatával, valamint a hivatalvezető (posta
mester) aláírásával lássák el. Az 1935. évi gyüj
tőív tisztázati példányát 1936. január hó 20-áig 

• az előttes igazgatósághoz kell felterjeszteni. Az 
igazgatóságok a gyüjtőíveket 1936. február hó 
1-éig a vezérigazgatóság 2. ügyosztályához ter
jesszék fel.

A gyüjtőív házipéldányát a hivatalok irat
tárukban őrizzék meg.

Budapest, 1934. évi december hó 19-én.

Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott 
szórakoztató rádióvevő berendezésekről.

139.695/2.
A postahivataloknál 1934. évi december hó

31-én nyilvántartott összes szórakoztató rádió
vevő berendezésekről és az engedélyesek foglal
kozások szerinti megoszlásáról a foglalkozási 
csoportokat illetőleg módosított 1532. sz. nyom
tatványon (Gyüjtőív a nyilvántartott rádióvevő 
berendezésekről) statisztikai adatokat kell gyűj
teni.

A nyomtatvány egyik példánya házi hasz
nálatra, niíg a másik az eredeti gyüjtőív tisztá-
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zati példányának elkészítésére és felterjesztésére 
szolgál.

A gyüjtőív kitöltésére és felterjesztésére 
vonatkozólag a következőket rendelem:

1. A gyüjtőív 1, 15—18. és a 20—26. rovatait 
a rádióengedélyesek névszerinti nyilvántartására 
szolgáló kartotéklapok, a 2. és a 19. sz. rovatot 
a kartotéklapok és a rádió díjnyilvántartás, a
3—14. rovatokat az engedély iránt beadott kér
vények, a 27. rovatot a lepecsételt készülékek 
nyilvántartása, a 28. rovatot a december hó 31-én 
még ki nem váltott nyugták, a 29. és a 30. rova
tot az előállítói és forgalombahozói engedélyek 
előjegyzése, a 31. és 32. rovatokat pedig az ik
tatókönyv és a bejelentések alapján kell kitöl
teni. Minthogy az engedélyesek foglalkozása, 
valamint az általuk használt készülék és antenna 
az 1934. év folyamán változhatott, előbb a kar
totéklapok erre vonatkozó adatait a jelenlegi 
állapotnak megfelelően helyesbíteni kell. A he
lyesbítés az engedélyes megkérdezése útján tör 
ténjék.

2. A gyüjtőív pontos kitöltése végett cél
szerű az engedélyesekről kiállított kartoték
lapokat előbb foglalkozások szerint csoportosí
tani, majd a csoportokat a készülékek és az an
tennák mineműsége és a használati díjak szerint 
újabb csoportokra osztani s az így megállapí
tott darabszámokat a gyüjtőív megfelelő rova
tába beírni. A gyüjtőív helyes kitöltése esetén 
a 3—9., a 10—14. és a 15—18. rovatcsoportokba 
beírt számoknak mind az egyes foglalkozási 
ágaknál, mind az összesítésnél a 2. rovatba be
írt darabszámmal egyezniük kell.

3. Ha az engedélyesnek több készüléke vagy 
több antennája van, akkor a készülékeknél csak 
a minőségileg legjobb (tehát a több lámpás) ké
szülékét, az antennáknál pedig csak a kisebb 
rovatszámú antennáját kell számításba venni. 
(Pl. külső- és szobaantenna esetén csak a külső 
antennát, minthogy ez a 10. rovatban, a szoba
antenna pedig a 13. rovatban szerepel).

4. A 15—18. rovatcsoport egyes rovatainak 
kitöltésénél a hivatalok ügyeljenek arra, hogy 
a folyó évi december hó 15-e után belépett és a 
használati díjak fizetése alól 1935. január hó 
l éig felmentett engedélyesek vevőberendezéseit 
ne díjmentesnek tüntessék fel, hanem abban a 
rovatban vegyék számításba, amely az 1935. 
január hó 1-e után fizetendő díjnak megfelel.

5. A 19. rovat kitöltéséhez a foglalkozási 
áganként csoportosított kartotéklapokból ki kell

válogatni azokat, amelyek az 1934. évben enge
délyt váltott, illetőleg az év folyamán odaköltö
zött engedélyesekre vonatkoznak. A hivatalok 
áital az év folyamán akár új, akár más hivatal
tól odaköltözött engedélyesek részére kiállított 
engedélyek számát kell a 19. rovatban az enge
délyesek foglalkozása szerint külön-külön be
írni.

6. A 20—26. rovatcsoport adatait az .1934. 
év folyamán kivált engedélyesek külön csomó
ban elhelyezett kartotéklapjaiból kell megálla
pítani. Ezeket a kartotéklapokat először szintén 
foglalkozásonként, majd a megszűnés oka sze
rint kell csoportosítani s a darabszámokat ezek
nek megfelelően beírni.

7. A 27. rovatban a hivatalok az 1934. évi 
december hó 31-én lepecsételve volt készülékek 
darabszámát tüntessék fel.

8. A 28. rovat kitölthetése végett a postahi
vatalok a december hó 31-én' még kiváltatlan 
(maradvány) rádió díj nyugtákat a díjhátraléko
sok foglalkozása szerint csoportosítsák és a díj
hátralékok összegét foglalkozásonként külön- 
külön írják be. A 28. rovat végösszegének á de
cember havi rádiómérleg felmentési oldalának 3. 
tételeként szereplő összeggel egyeznie kell.

9. A 29. és 30. rovatba a rádiókészülékek elő
állítására, illetőleg forgalombahozatalára kiadott 
és december hó 31-én érvényben volt engedélyek 
darabszámát kell beírni. Az előállításra jogosító 
engedélyek csak az „Ipar“, a forgalombahózatal- 
ra jogosító engedélyek csak a „Keerskedelem 
és hitel“ megjelölésű rovatban szerepelhetnek.

10. A próbaidőre történt felszerelések be
jelentéseinek (31. rovat), úgyszintén az ezek 
közül engedélyt váltottak (32. rovat) számát fog
lalkozási áganként részletezni nem kell, hanem 
egy tételben csak az összesen rovatba kell be
írni.

11. „A múlt évben volt“ sorba az adatokat 
a hivatalok irattárában házipéldányként őrzött 
gyiijtőívből kell átvezetni.

12. A gyüjtőív hátoldalán a december hó 
31-én nyilvántartott rádióvevőberendezések szá
mát községenként részletezve kell kimutatni. E 
célból a postahivatalok vármegyénként és azon 
belül betűrendben sorolják fel a saját, valamint 
az ellenőrzésük alá tartozó postaügynökség 
(ügynökségek) kézbesítőkerületébe tartozó köz
ségeket. Minden község mellett zárójelben tün
tessék fel, hogy az mely vármegyéhez tartozik, 
a községben hány rádióengedé1ypjsi -tartanak
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nyilván, továbbá azt is, hogy a községnek az 
utolsó népszámlálás adatai szerint hány lakosa 
van. A lakosság számára vonatkozó adatokat az 
érdekelt község elöljáróságától kell megtudni. 
A községenként részletezett engedélyesek 
számát össze kell adni s a végösszegnek a cím
oldal 2. rovatának összegével egyeznie kell.

13. A gyüjtőív 2. rovatába bejegyzett darab- 
számok végösszegének a december havi munka
egységkimutatásban feltüntetett engedélyesek 
számával kell egyeznie.

14. A Budapest 2., 4., 62. és 741. postahiva
talok minden közigazgatási kerület részére külön 
gyűj tőívet töltsenek ki s a kerületenként veze
tett gyűjtőívekről készítsenek összesítést.

15. A házipéldányként vezetett gyűj tőivet 
le kell másolni s a tisztázati példányt az ellen
őrzőszám és i(a hátoldalon) a keletbélyegző ol
vasható lenyomatával, valamint a hivatalvezető 
(postamester) -aláírásával ellátva 1935. január hó 
20-ig az előttes igazgatósághoz kell felterjesz
teni. A hivatalok a gyüjtőív eredeti példányát 
irattárukban őrizzék meg. Az igazgatóságok a 
gyüjtőíveket 1935. február hó 1-éig a vezér- 
igazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék fel.

A 14. pontban felsorolt budapesti posta- 
hivatalok -mind a közigazgatási kerületenként 
vezetett gyűjtői vekről, mind az összesítésről 
készítsenek tisztázatot és azokat szintén ter
jesszék fel.

Budapest, 1934. évi december hó 19-én.

A  II. Országos Bélyegkiállítás alkalmával k i
adott emlékbélyeg forgalom ból való kivonása.

139.494/3.
Felhívom a postahivatalok figyelmét, hogy 

a II. Országos Bélyegkiállítás alkalmával kiadott 
Liszt Ferenc arcképével készült barnás vörös 
színű 20 filléres értékjelzésű emlékbélyeg, ame
lyet a P. R. T. folyó évi 18. számában közzétett 
112.271/3. számú rendelettel bocsátottam forga
lomba, 1935. évi január hó 1-étől kezdve bér- 
mentesítésre már nem használható fel.

Az esetleg ilyen bélyeggel ellátva feladott 
küldeményt 1935. január 1-étől elégtelenül bér
mentesítettként kell kezelni, az emlékbélyeget 
pedig, mint forgalomból kivontat, az A. 2. Szab.
16. §. 9. pontja értelmében többé lebélyegezni 
sem szabad.

Esetleges félreértések elkerülése érdekében 
külön Is felhívom a postahivatalok figyelmét,

hogy az általános forgalomban levő Liszt Fe
rencet ábrázoló élénk piros színű 20 filléres
bélyeg nem veszti érvényességét, hanem az 
előbb hivatkozott rendeletemben tüzetesen 
ismertetett barnás vörös színű.

Budapest, 1934. évi december hó 18-án.

Változás a Légipostái Menetrendben.
139.285/4.

A britindiai postaigazgatás értesített, hogy 
Karachi és Lahore között új légijárat közleke
dik. Ez a járat csatlakozik a London—Athén— 
Karachi légij áraihoz és előnyösen használható 
fel Brit-India északi részébe szóló légiküldemé- 
nyek továbbítására.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a légipostái 
Menetrendben vezessék keresztül a következő 
változást:

3. oldal az 1. London—Athén—Karachi légi- 
járatnál a Karachi—Madras szakasz után iktas
sák be a következő új menetrendi adatokat:

Karachi i. csüt.
Sukkur é. ,,
Multan é. pént.
Lahore é. „

*

Budapest, 1934. évi december hó 17-ért.

Változás a délamerikai légijárat menetrendjé
ben.

139.391/4.
A Budapest—Párizs—Marseille—Dél-Ameri

ka (Air Francé) légijárattal továbbítandó külde
ményeket a posta ezentúl a pénteken este 23.40 
órakor Budapestről Becsbe induló gyorsvonattal 
továbbítja. Becstől kezdve a küldeményeket a 
szombaton reggel induló Bécs—Párizs légijárat 
szállítja tovább. A menetrend többi adatai vál
tozatlanok maradnak.

Az Air France légijáratával Dél-Amerikába 
továbbítandó küldeményeket ennélfogva olyan 
időben kell postára adni, hogy azok pénteken 
este 22 óráig a Budapest 72. számú postahivatal
hoz megérkezzenek.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Légipostái 
Menetrend 6. old. a 6. sz. menetrendnél.

Budapest, 1934. évi december hó 19-én.
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Előfizetési felhívás a „L‘Union Postale“ című 
szaklapra.
138.762/4.

A Nemzetközi Postairoda előfizetést hirdet 
a kiadásában havonként megjelenő „L‘Union 
Postale“ című hasábosán francia, német, angol 
és spanyol szövegű postai szaklapra.

A lap évi előfizetési ára postai alkalmazot
tak részére 6 pengő 38 fillér. Az előfizetést az 
általános feltételek szerint a m. kir. posta kül
földi hírlaposztálya közvetíti.

E szaklap különösen alkalmas arra, hogy az 
alkalmazottak postai szakkifejezéseket a fenti 
idegen nyelveken elsajátíthassák.

Budapest, 1934. évi december hó 17-én.

Budapest és környéke 1934. évi május havi 
távbeszélő betűrendes névsorához „Pótfüzet“

kiadása.
137.331/5.

A Budapest és környéke 1934. május havi 
betűrendes távbeszélő névsorában annak lezá
rásától 1934. évi november hó 15-ig bezárólag 
beállott változásokról összeállított „Pótfüzet“ 
megjelent.

A pótfüzetet a budapesti távbeszélőhálózat 
előfizetői a távbeszélő díjbeszedő hivatal, a Bu
dapesttől 15 kilométer légtávolságon belül eső 
vidéki hálózatok előfizetői központjuk útján, 
végül azok, akik az 1934. évi május havi buda
pesti távbeszélő névsort a vidéki postahivata
lok útján rendelték meg, a megrendelést közve
títő vidéki postahivatal útján díjtalanul annyi 
példányban kapják meg, ahány budapesti, illető
leg környékbeli állomásuk (főállomásuk, főveze
tékük) van, illetőleg ahány példányban az 1934. 
évi május havi budapesti névsort annakidején 
megrendelték. A megrendelést közvetítő vidéki 
postahivatalokat megrendeléseikhez mért kész
lettel — külön igénylés nélkül — a központi 
anyagraktár látja el s a központi anyagraktár

közvetlenül és díjtalanul' küldi meg a pótfüzetet 
azoknak a címére is, akik az 1934. évi május havi 
budapesti névsort annak árusításával megbízott 
hivataloknál vásárolták.

A. szolgálati célra kiadott 1934. évi budapesti 
névsorhoz szükséges pótfüzetet a hivatalok előt- 
tes igazgatóságuktól, a központi hivatalok pedig 
a keb. segédhivatal útján kapják meg.

Budapest, 1934. évi december hó 2-án.

Code (CDE) táviratok kedvezményes díjának 
kiszámítási módja.

137.925.

Az egyöntetű kezelés biztosítása céljából 
felhívom a hivatalokat, hogy a code (CDE) táv
iratok 7/10, illetőleg 6/10 kedvezményes díját 
ezentúl minden esetben úgy számítsák ki, hogy 
a közönséges távirat szódíját szorozzák meg a 
távirat díjszavainak számával és az így nyert 
összegnek állapítsák meg a , 7/10, illetőleg 6/10r
részét; amennyiben ez töredékrészt adna, a tö
redéket kerekítsék ki felfelé egész fillérre.

A hivatalok a P. R. T. 1933. évi 5!. számá
ban közzétett 107.475/5. számú rendelet A) 8. 
pont első bekezdésének második mondatát töröl
jék, ugyanott e rendelet számát jegyezzék elő, a 
Távíró-Díjszabás 2. oldalán az e) pont apróbetűs 
részének második bekezdésében pedig alulról 
a harmadik sorban a „6/10 részt kell fizetni.“ 
szavak után írják be a következőket:

„A CDE táviratok kedvezményes díját úgy 
kell kiszámítani, hogy a közönséges távirat szó
díját megszorozzuk a távirat díjszavainak szá
mával és az így nyert összegnek állapítjuk meg 
a 7/10, illetőleg a 6/10 részét; amennyiben ez tö
redékrészt adna, a töredéket felfelé egész fil
lérre kell kikerekíteni.“

Budapest, 1934. évi december hó 17-én.
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Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.
1. Újonnan nyílt távíró- és távbeszélő-hivatalok s táviratkezelésre felhatalmazott vasúti távíró-hivatalok.

135-893/5.
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szolgálati jeli
l 2 3 4 5 6 | 7 | 8 10 11

1 Alsóhernád
Pest-P. 
S. K. K. Szí- __ __ L __ __ — 5134 Örkény —

2 Árpádközpont Csongrád Sze __ __ L __ __ —
5065
5135

Kiskun-
dorozsma —

3 Bakonygyepes 
Balatonkenese 
Székesfővárosi 
üdülőtelep (ü.)

V esz
prém So __ __ L __ — — 4613 Ajka —1-

4
V e sz 
prém So

— Ll — — —
4544

Balaton
kenese

‘) Balatonkenese távbe
szélő központ nyilvános 
állomása

5 Bana
Kom á

rom So — — L — __ 4634 Komárom —

6 Császár
Komá
rom So — — L — __ 4644 Tata —

< Csép
K om á
rom So __ — L — __ 4645

Nagyig-
mánd

8

9

Decs Tolna Pé — — L — — 4030
Szek-
szárd

Érdliget Fejér Bp ---- — L __ __ —
2567
2624

Buda
pest —

10 Felsőoszkó3 Vas So — __ L __ 4630 Vasvár 3) v. t. Oszkó

11
Jankovich Iván 
fürdőtelep (ü.) 

Kemenesmihály 
fa

Som ogv pé — _ L« _ __ _ —
Balaton-

boglár
6) Balatonboglár távbeszélő 
központ nyilvános állomása

1

l . i

Vas 
Pest-P. 
S.K. K.

So — _ L __ _ 4549
Cclldö-

mölk —

Kisoroszi (ü.) Bp — _ Li — _ _ 2623
űunabog-

dány — . •

14 Kispest (ü.)
Pcst-P.
S .K .K . Bp — _ L3 — _ __ — Bpest

3) Budapest távbeszélő köz 
pont nyilvános állomása

15 Nagy barátfalu- G yőr So — _ L _ _ _ 4643 Győr
2) Nyúlialu távbeszélő köz
pont nyilvános állomása

16 Naszály
Komá

rom So — _ L __ _ _ 2625 Tata —

17 Pálmonostora
Pest-P.
S .K .K . Sze —

—
L _

—
_ 5136

Kiskunfél
egyháza _

18 Pécs 8 . Baranya Pé — Li _ _ — Pécs 1. __

19
Pestszentlőrinc
2 .

Pest-P.
S.K .K . Bp — _ C __ __ _

2537
2621 Budapest _

20 Pétfürdő3
V esz
prém So — — L __ .__ __ 2866 Várpalota

:l) Várpalota távb. közp. 
nyilvános állomása

21 Pirtó
Pest-P.
S.K .K . Sze — __ L __ _ _ 2322

Kiskun^
halas __

22 Pórládony Sopron So

—

__ L __ __ __ 4533 Csepreg _

23
Rákosszent
mihály 2 .

Pest-P 
S K. K. Bp — L — — _ 2711

Rákossz.- 
mihály 1. . __

24 Szentistvántelep
Pest-P. 

S. K. K. Bp — L2 — — • __ 2818 Budapest
2) Budakalász távbeszélő 
központ nyilv. állomása

25 Ujhartyán
Pest-P. 
S. K. K. Sze — L __ _ 5137 Kakucs _

26

27

Uzovicstelep
(ü.)

Pest-P. 
S. K. K, — — L — — __ 5084 Izsák —

Vámoscsalád Vas So — L6 — — __ 4 5 8 9 Sárvár 1.
6) Nyilvános távbeszélő 
állomás

28 Zánka Zala Pé — — L — — __ 4 1 3 4 Révfülöp _
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II. Egyéb változások.
1. Bekapcsolt attak:

Balatonboglár a 2220, — Balatonfenyves vasúti táviró a 9827, — Balatonlelle a 6848, — Bala- 
tonmáriafürdő vasúti távíró a 9827, — Balatonszabadifiirdőtelep a 4545, — Balatonszentgyörgy 
vasúti távíró a 9827,— Balatonvilágos a 4545, — Barcs vasúti távíró a 10110, — Barcstelep vasúti 
távíró a 10110, — Budakalász a 2818, — Budapest k. a 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 
6431, 6432, 7007, 7008,— Dunabogdány a 2623,— Eger a 3101, — Érd a 2624, — Erdőcsokonya vasúti 
távíró a 10110, — Fonyód vasúti távíró a 9827, — a Füzesabony a 3559, — Kiskundorozsma az 
5135, — Komárváros vasúti távíró a 9827, — Lábod vasúti távíró a 10110, — Mezőberény az 
5019, — Nagyatád vasúti távíró a 10110, — Nagyigmánd a 4645, — Nagykanizsa 1. a 7008, 
Nagyrécse vasúti távíró a 9827, — Nyúlfalu a 4643, — Örkény az 5134, — Rákosszentmihály 
1. a 2711, — Siófok a 4545, — Somogyszob vasúti távíró a 10110, — Szend a 4644, — Szód és 
Sződliget a 2627, —  Tárnok rádió a 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, —  
Tóváros az 599, —  Várpalota a 2866, —  Zalaszentjakab vasúti távíró a 9827 számú távi 'ó veze
tékbe, illetőleg távbeszélő áramkörbe.

2. Kikapcsoltaitok:
Balatonboglár vasúti távíró a 9833, — Balatonboglár 6837, 6848, — Balatonfenyves vasúti 

távíró a 9833, — Balatonmáriafürdő vasúti távíró a 9833, — Balatonszabadi fürdőtelep a 4638, 
— Balatonszentgyörgy vasúti távíró a 9833, — Balatonvilágos a 4638, — Dombóvár a 2268, — 
Eger a 3559, — Fonyód vasúti távíró a 9833, — Komárváros vasúti távíró a 9833, — Nagyka
nizsa 1. a 6848, — Nagyrécse vasúti távíró a 9833, — Siófok a 4638, — Tóváros az 581, — Zala
szentjakab vasúti távíró a 9833 számú távíró vezetékből, illetve távbeszélő áramkörből.

3. Szolgálati jellegváltozások:
Balatonfüredfürdő a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C (110.884/1934.). Biharugi a a távíró

nál és távbeszélőnél ezentúl C/DL (130.246/1934. Császár vasúti távíró hivatal K jellegűvé minő
síttetett át '(126.324/1934). Csongrád a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C (127.707/1934). Felső- 
galla a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C (113.140/1934). Hajdúszoboszló a távírónál és távbe
szélőnél ezentúl C/2 (106.686/1934). Kunhegyes a távírónál cs távbeszélőnél ezentúl C/2 (132.969/ 
1934). Lillafüred a távírónál és távbeszélőnél ezentúl L/BC (VI. 1-től IX. 30-ig). {121.322/1934). 
Mór a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C/DL (110.602/1934). Nagykáta a távírónál és távbe
szélőnél ezentúl C (110.083/1934). Nagyszénás a távírónál és távbeszélőnél ezentúl L {134.627/ 
1934). Ohát—Pusztakócs vasúti távíró hivatal K jellege megszűnt (130.257/1934). Ózd a távírónál 
és távbeszélőnél ezentúl C {130.246/1934). Pécs 1. a távírónál ezentúl N (115.481/1934). Polgárdi 
a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C (116.995/1934). Pusztapó a távírónál és távbeszélőnél ezen
túl C/2 (129.825T934). Putnok a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C (130.246/1934). Sárbogárd a 
távírónál és távbeszélőnél ezentúl C/DL (109.917/1934). Sárospatak a távírónál és távbeszélőnél 
ezentúl C (106.686/1934). Siófok vasúti távíróhivatal táviratfelvevő szolgálata 23 óráig, illetve 
az 1208 számú gyorsvonatnak Siófok állomásról való indulási idejéig tart. Az odaszóló távira
tokra nézve továbbra is L szolgálatot tart (109.196/1934). Szeghalom a távírónál és távbeszélő
nél ezentúl C (116.888/1934). Vámoscsalád vasúti távíróhivatal K jellegűvé minősíttetett át 
(115.841/1934). Zalaegerszeg a távbeszélőnél ezentúl N/2 (114.472/1934).

4. Névváltozások:
Ráckozár neve „Egyházaskozár“-ra változott (133.521/1934). Oszró neve „Csányoszró“-ra 

változott (133.521/1934).
5. Egyéb változások:

Balatonaliga, Szabadbattyán, Kiscséripuszta, Lepsény, Siófok, Szántód, Balatonföldvár és 
Balatonszemes vasúti távíró hivataloknál a l l .  rovatba beírandó: Nagykanizsa 1.

i
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Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Fonyód, Komárváros, Nagyrécse 
és Zalaszentjakab vasúti távíró hivataloknál a 11. rovatba beírandó: Székesfehérvár 1.

Baltavárnál törlendő: az 5. rovatból az L, a 9. rovatból a b, a 10. rovatból a 916. A 11. ro
vatba beírandó: Vasvár.

Bojt ü.-nél az 1. rova-tban törlendő az ü. jelzés.
Császár vasúti távírónál a 8. rovatban törlendő az L és beírandó a 7. rovatba.
Decs vasúti távírónál a 8. rovatban törlendő az L és beírandó a 7. rovatba.
Kacsfürdő helyesbítendő: „Kácsfürdő“-re.
Lőrinci közvetítő hivatala ezentúl Selyp.
Nagyberkinél törlendő: az 1. rovatból az ú. jelzés, a 6. rovatból az L. jelzés mellett levő

1-es szám, az oldal alján levő 1. sz. alatt közölt megjegyzés, valamint a 11. rovatban Mosdós; 
beírandó a 10. rovatba 4020, a l l .  rovatba Kaposvár 1.

Oszkónál az 1. rovatba beírandó: 2), az oldal alján levő megjegyzés után pedig 2) á. távb. 
Felsőoszkó. A 8. rovatban törlendő az L és beírandó a 7. rovatba.

Pétfürdő vasúti távíró hivatalnál a 8 rovatban törlendő az L és beírandó a 7. rovatba. 
Rákosszentmihály állami távíró hivatal neve után, az újonnan nyílt 2. számú hivataltól való 

megkülönböztetésül 1. szám írandó.
Somogyfajsznál a 6. rovatban törlendő: az L jelzés mellett levő 1-es szám, valamint az oldal 

alján levő 1. számú megjegyzés. A 10. rovatba beírandó: 4156.
Somogyszilnél törlendő: az 5. rovatban az L, a 10. rovatban 914; a 11. rovatba beírandó:

Kaposvár.
Szánk táviratközvetítő hivatala ezentúl Kiskunmajsa.
Vámoscsalád vasúti távíró hivatalnál törlendő a 8. rovatban az L és beírandó a 7. rovatba. 
A 193. oldalon az oldal alján levő 4. megjegyzésbe Köveskál után beírandó: és Zánka.
Budapest, 1934. évi november hó 15-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
L

139.427/2.
A „Székelyföldi Néplap“ című külföldi saj

tóterméktől a postai szállítás jogát megvontam.
A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki

tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.
Budapest, 1934. évi december hó 18-án.

II.
139.609/2..

A Chandan „La Paix Européenne La 
Hongrie et les attentates“ című sajtóterméktől 
a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 4934. évi. december hó 19-én.

III.
139.61Ó/2.

A Brünnben megjelenő „Arbeiter Zeitung“

című sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi december hó 19-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
139.304/3.

A Miskolc—Tornanádaska 165. számú
mozgóposta f. évi december hó 15-től kezdve 
naponta a 9822. sz. vonatban közlekedik.

Tornanádaska—Bodvavendégi közt a 9874., 
illetve 9873. sz. vonatokban postaalkalmazott kí
séretében fenntartott jegyzékelőmenet fenti nap
tól kezdve vasárnapokon és ünnepnapokon is 
közlekedik, a 9824. és 9873. sz. vonatokban vas
úti alkalmazott által ellátott jegyzékelőmenet 
pedig f. évi december hó 14-vel megszűnt.

A hivatalok ezen változásokat jegyezzék 
elő a P. R. Tára f. évi 43. számában 130.617/3. 
sz. rendelettel közzétett mozgópostái jegyzék
ben.

Budapest, 1934. évi december hó 17-én.
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Helyesbítés a helységnévtárban.
138.188/3.

Az alábbi kimutatásban felsorolt, a helység- 
névtárban is szereplő lakotthelyek a kimutatás
5. és 6. hasábjában feltüntetett postahivatalok 
belső kézbesítési kerületébe tartoznak, s így e

helyekre szóló expressz-küldeményeket és táv
iratokat küldöncdíj nélkül kézbesítik.

Elhhez képest a hivatalok ezen helyeknél a 
helységnévtárban az utolsó posta, illetve utolsó 
távíróhivatal neve után, a kimutatás 5. és 6. ha
sábjának megfelelően „(belterület)“ szót jegyez
zék elő.

s
N

M
•$ * 
> £
"H •«G N A lakotthely neve

Azon község neve, 
melynek kötelékébe a 

lakotthely tartozik

Annak a postahivatalnak neve, melynek belső 
kézbesítési kerületébe tartozik

*o>1 ■8 « postakézbesítés táviratkézbesítés
oíu 15 o 

I szempontjából

1 88 Agyagosdűlő Rákoskeresztúr Rákoskeresztúr Rákoskeresztúr
2 9 6 Alsópenc Penc Penc Penc
3 104 Árpádföld Cinkota ____  ____  ____  _____ _____ ____ Rákosannatelep
4 104 Árpádtelep v. mh. Csömör ____  ____  ____  _____ _____ »»
5 108 Baglyasaljabányatelep Baglvasalja Baglvasalja

•

6 109 Baglyasrakodó Salgótarján ** — — — —
7 118 Banktelep Dunakeszi Dunakeszi Dunakeszi
8 128 Belmajor Perkáta Perkáta Perkáta
9 147 Budai malom 

(Ferronia)
In óta Inota Inota

10 1 5 3 Cinkota—Nagyitee Sashalom Sashalom Sashalom

11 1 6 0 Csepegőcsárda Majosháza Majosháza Majosháza
12 1 6 6 Csódyhegyi kőbánya

telep
Dunabogdány Dunabogdány Dunabogdány

13 185 Dunakeszi főműhely Dunakeszi Dunakeszi Dunakeszi

14 185

V .  ü .

Dunakeszi műhelytelep »» »»

15 2 0 8 Felsőmajor Diósjenő Diósjenő Diósjenő

16 2 1 3 Fenyvesi szöllőtelep Gödöllő Máriabesnyő Máriabesnyő

17 2 1 5 Flóratanya (Káldv- 
tanya része)

Tápiószele Tápiószele—Halesz ------- -------  -------  -------  ------- --------------

18 2 1 7 Fövenyi csárda Tác Fövenypuszta Fövenypuszta
19 2 3 1 ( íöd-újtelcp Alsógöd Alsógöd Alsógöd
2 0 2 6 3 Hősök telepe Csömör Csömör Csömör
21 2 6 6 Ilonabányatelcp Kisterenye Nemti —  —  —  —  —  —

2 2 2 8 2 Káldvtanya (Része 
Flórtanya)

Tápiószele Tápiószele— Halesz

2 3 2 8 3 Kálin ánházatanya őrszen tmiklós őrszentmiklós
2 4 3 1 5 Kisszentmihályi major Csömör ------- -------  -------  -------  -------  ------- Rákosannatelep
2 5 3 7 0 Ménesmajor Nádasladány , Nádasladány Nádasladány
2 6 3 8 2 Müllermalom Inota Inota Inota
2 7 4 3 9 Piliscsabai tábor Klotildliget Klotildliget Klotildliget
2 8 4 4 1 Podmaniczky telep Rákoskeresztúr Rákosliget Rákosliget
2 9 4 5 6 Rákoscsaba Újtelep 

v. mh.
Rákoscsaba Rákoscsaba Rákoscsaba

3 0 4 7 0 Sára aknabánya te lep Baglyasalja Baglyasalja _  —  _  —  —  —

31 4 8 9 Szabómalom (Wolff- 
daráló)

Inota Inota Inota

3 2 4 9 0 Szalachymajor Sződ Sződ Sződ
3 3 4 9 2 Szánasaljai telep Baglyasalja Baglyasalja
3 4 4 9 9 Szelén yi telep Csömör —  ------- -------  -------  ------- Rákosannatelep
3 5 5 0 3 Szentimretelep Rákoskeresztúr Rákoskeresztúr Rákoskeresztúr
3 6 5 2 8 Templompuszta Baracs Baracs Baracs
3 7 5 5 2 Ujpéteritelep Pestszentimre Pestszentimre Pestszentimre
3 8 5 4 4 T rombitásmajor Szolgaegyháza Szolgaegyháza
3 9 5 5 1 Ujmajor (felsőmajor) Kartal Kartal Kartal
4 0 5 5 3 Ujsződ Sződ Sződ Sződ
41
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dapest,
Vízműtelep

1934. évi december h
Dunaikeszi 

ló 18-án.
Dunakeszi Dunakeszi
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Helyesbítés a m. kir. postahivatalok 
és ügynökségek névsorában.

ad. 138.798/3.
Ipolyvece postaügynökség neve mellől (46. 

1.) a „pu.“ jelzés törlendő.
Karancsság neve után (49. 1.) „k.“ jelzés 

írandó,.
Budapest, 1934. évi december hó 18-án.

í '
í - -- - . . .  « . ,

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
138.508/1.

A pécsi postaigazgatósági kerületben dr. 
Nagy Károly postasegédtitkár (38) a kerületi 
biztosi teendők alól felmentetett. Ugyanott dr. 
Dénes Ferenc postasegédtitkár (74) a kerületi 
biztosi teendőkkel megbízatott.

Budapest, 1934. évi december hó 14-én.

Pályázati hirdetmény.
135.479/3.

A keszthelyi postahivatalnál a pályaudvari 
és csomagkézbesítőjáratok ellátására vonatkozó 
postaszállítói állásra szerződés kötése mellett.

A postaszállító köteles a keszthelyi posta- 
hivataltól 1.3 km.-re lévő keszthelyi pályaudvar
ra és vissza naponkint tízszer közlekedő kettős
fogatú tárkocsijáratot, valamint Keszthely köz
ség területén naponkint kétszer közlekedő két 
egyesfogatú kézbesítő járatot a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság által esetről-esetre megállapí
tandó órákban és menetrend szerint fenntar
tani.

A postaszállító ehhez a szolgálathoz szük
séges 1 darab kistárköcsit és 2 drb. csomagkéz
besítőkocsit, a volt postaszállító hagyatékából 
becsáron megváltani, szükség esetén újat besze
rezni 'és a kocsik karban- és tisztántartásáról 
gondoskodni köteles.

A kistárkocsi jókarbantartásáért a posta-

szállító évi 135 P, a 2 csomagkézbesítőkocsi gon
dozásáért pedig egyenkint évi 154 P, összesen 
tehát évi 443 P kocsiátalányban részesül.

E pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság 3-ik ügyosztályánál (I. emelet
14. ajtó) és a keszthelyi postahivatalnál tudha
tok meg, ahol a szerződésminta is megtekint
hető. ,j

Pályázók felhivatnak, hogy ajánlatuk 2%-át 
kitevő — készpénzből, vagy elfogadható érték
papírokból álló — bánatpénzüket a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatalának vezetője cí
mére, kettős borítékba helyezett zárt ajánlatu 
kát pedig, amelyhez feddhetlen előéletükről és 
az elvállalandó kötelezettségek teljesítésére 
szükséges vagyonukról szóló hatósági bizonyít
ványt is csatolni tartoznak, 1935. évi február hó 
15-ig a pécsi postaigazgatósághoz küldjék be.

A belső borítékra csak az jegyzendő fel: 
.Pályázat a keszthelyi postaszállítói állásra“.

Az ajánlatban pontosan kiteendő az elvál
lalás évi összege.

A szállítási kötelezettség a kinevezett posta
szállítóra nézve 1935. évi június hó 1-én veszi 
kezdetét.

Az árlejtés, illetve az ajánlatok felbontása 
1935. évi február hó 18-án déli 12 órakor fog 
bizottságilag a pécsi m. kir. postaigazgatóság
3-ik ügyosztályánál megtörténni, amely alkalom
mal az ajánlattevők jelen lehetnek.

Mindegyik ajánlattevő ajánlatával és az 
ahhoz letett bánatpénzzel az ajánlatok feletti 
határozat meghozataláig, az az ajánlattevő 
pedig, akinek az ajánlata elfogadtatott, szerző
dés megkötéséig kötelezettségben marad.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 
fenntartja magának azt a jogát, hogy a beérke
zett ajánlatok között az árakra való tekintet 
nélkül, szabadon választhasson, illetve, hogy a 
beérkezett ajánlatoktól teljesen el is tekinthes
sen.

A kiírástól eltérő, általánosságban tartott, 
vagy kellően fel nem szerelt ajánlatok figyelem
be nem vétetnek.

Budapest. 1934. évi december hó 11-én.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4 .  ügyosztály, Budapest 1 1 4 .  

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4 .

Fővárosi Nyomda Rt. nyom ása.— Felelős művezető : Duchon J.
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T A R T A L O M
Alkalmaztatási kimutatások (minősítési táblázatok) 

szerkesztése tárgyában kibocsátott 44.000/1929. számú 
rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása és a 71.000/ 
1933, számú rendelet hatályon kívül helyezése.

Űj váltóilletékbélyegek forgalomba bocsátása.
Egyes csekkszámlákra vonatkozólag különleges be

osztású befizetési lapok rendszeresítése.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek díjában.
Változások a Légipostái Menetrendben.
A m. kir. posta bélyegértékesítő irodájának és bé

lyegmúzeumának ismertetése.
Irányító versenyek eredménye.
Változások a Táviró-Díjszabás-ban.

Helyesbítés a helységnévtárban és a postahivatalok 
és ügynökségek névsorában.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetmény.
Pályázati hirdetmény a szarvasi postahivatalnál 

postaszállítói állásra szerződés kötése mellett.
Személyzetiek.
Közlemény a m. kir. posta személyzetének jóléti ala

pítványa által a tényleges és nyugdíjas kincstári és posta- 
mesteri személyzet, valamint azok családtagjai után nyúj
tott temetési segélyek szabályozásáról.

betöltendő kiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Alkalmaztatási kimutatások (minősítési táblá
zatok ) szerkesztése tárgyában kibocsátott 
44.000/1929. számú rendelet egyes rendelkezései 
nek módosítása és a 71.000/1933. számú rendelet 

hatályon kívül helyezése.
138.700/1.

Az alkalmaztatási kimutatások szerkesz
tése tárgyában a P. R. T. 1933. évi 2. számá
ban közzétett 71.000/1. számú rendeletet teljes 
egészében hatályon kívül helyezem, a P. R. T. 
1930. évi 1. számában közzétett 44.000/1929. sz. 
rendelet egyes rendelkezéseit pedig a követke
zőkben módosítom:

Az 1. pont első és második bekezdése he
lyett: az „Alkalmaztatási kimutatás“ nyomtat
ványt megs üntetem és e helyett „Minősítési 
táblázatié! 'evezéssel 1452. szám alatt új, egész
íves nyomtatványt, 1458. szám alatt pedig „Be
tétív a minősítési táblázathoz“ elnevezéssel új, 
félíves nyomtatványt rendszeresítek.

A minősítési táblázatnak egészíves példá
nyát ezentúl csak 5 évenként kell két példány
ban kiállítani (első ízben tehát az 1934. évre 
szóló és 1935. január havában történő minősí- I
tések alkalmával), a közbeeső 4 éven át csak a 
betétívet kell használni. Az egészíves minősí
tési táblázat beosztása nagyjában a jelenlegi

marad, a 17. hasábban azonban a minősítendő 
„szakképzettségének mérve“ felől nyilatkozni 
többé nem kell. A 18. hasábot az alábbi 22. pont
ban foglaltakra való tekintettel megváltoztat
tam, a 19. és 20. hasábokat pedig összevontam. 
A betétíven a 9—19. hasábok szerepelnek.

A betétíveket is'két példányban kell kiállí
tani, amelyeknek az egyik példánya a postave
zérigazgatóság, a másik példánya pedig a köz
ponti számvevőség, az illetékes igazgatóság, il
letve a központi hivatal őrizetében marad. A 
betétíveket az 5 évenként kiállítandó minősítési 
táblázatba helyezve kell megőrizni.

Az 5 éven belül egészíves minősítési táblá
zatot csak azokról az időközben újonnan fel
vett alkalmazottakról és a postatisztképző tan
folyamot már végzett (alapvizsgát tett) forgal
mi díjnokokról kell kiállítani, akikről minősítési 
táblázat kiállítható még nem volt.

Az általános minősítés rendszerét továbbra 
is fenntartom. E szerint a kincstári személyzet
ből az órabéreseken, takarítónőkön és a tanfo
lyamot még nem végzett, illetve a tanfolyamon 
lévő forgalmi díjnokokon kívül mindenkiről 
kell minősítési táblázatot kiállítani és a minő
sítést évente eszközölni. Az órabéreseket szük
ség esetén, esetenként fogja hivatali főnöksé
gük minősíteni, a gyakorlati kiképzés alatt
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levő (vagyis a postatisztképző tanfolyamra még 
be nem rendelt) forgalmi díjnokokról pedig to
vábbra is a P. R. T. 1928. évi 11. számában köz
zétett 4.923. sz. rendelet értelmében negyed- 
évenkénti minősítést kell készíteni. A tanfo
lyam ideje alatt a postaforgalmi díjnokokat, 
mivel csak korlátolt gyakorlati szolgálatot telje
sítenek, minősíteni egyáltalán nem kell.

A postamesterek és postakiadók minősí
tése iránt külön rendeletben fogok intézkedni.

A postavezérigazgatóság fő- és ügyosztály- 
vezetőit, a m. kir. posta központi számvevősé
gének vezetőjét, az igazgatóságok és központi 
hivatalok vezetőit a vezérigazgató vagy helyet
tese, a m. kir. posta központi számvevőségének 
osztályvezetőit a központi számvevőség veze
tője, az igazgatóságok és központi hivatalok 
vezetőinek helyetteseit az igazgatóságok, il
letve a központi hivatalok vezetői minősítik. A 
postavezérigazgatóság ügyosztályvezetőinek he
lyetteseit úgy kell minősíteni, mint a fő- és 
ügyosztályok előadói személyzetét. A posta- 
igazgatóságok 6. (műszaki) ügyosztályának ve
zetőit az illetékes postaigazgatóság vezetőjéből, 
a postavezérigazgatóság B. fő- és 6. (műszaki) 
ügyosztályának vezetőiből alakított bizottság 
minősíti.

A postavezérigazgató vagy helyettese által 
minősített alkalmazottak minősítési táblázatá
nak (betétívének) egyetlen példánya a postave
zérigazgatóság őrizetében marad. Ezeket a 
nyomtatvány fejlapjának és az 1—13. rovatá
nak kitöltése után a 9. pontban megjelölt ha
táridőig a postavezérigazgatóság személyzeti 
ügyosztályához kell eljuttatni.

A 3. ponthoz. Az utolsó bekezdés utolsó 
mondata törlendő.

A 4. pont c) alpontjához. A postaigazgató
ság 6. (műszaki) ügyosztályába beosztott tiszti 
személyzetét az igazgatóság vezetője, ennek az 
ügyosztálynak a vezetője és ez utóbbi helyet
tese vagy az igazgatóság által kijelölt előadó 
minősíti.

A 6. pont helyett. Az igazgatóságok és a 
központi hivatalok a náluk alakítandó minősítő 
bizottságokba a vezérigazgatóság által a saját 
személyzetükből kijelölendő tagok kiválasztása 
céljából minden év november hó végéig tegye
nek hármas javaslatot a postavezérigazgatóság- 
hoz. Ugyancsak november hó végéig tesznek 
hasonló javaslatot a kincstári hivatalok az ille
tékes igazgatóságokhoz.

A javaslatok beérkezése után úgy a posta

vezérigazgatóság, mint az igazgatóságok a leg
rövidebb időn belül közük az igazgatóságokkal, 
illetve a kincstári hivatalokkal az általuk kije
lölt tisztviselők neveit.

A 9. pont első bekezdése helyett. A minősí
tési táblázatok, illetve betétívek kiállításának 
és beküldésének végső határidejét kincstár: hi
vatalokra nézve január hó végében, az igazga
tóságokra és központi hivatalokra nézve p^dig 
február hó végében állapítom meg.

A 11. ponthoz a második bekezdés után. A 
minősítés a szükséges megbeszélés és vélemény- 
kicserélés után mindig szavazással történik. Ha 
a szavazás nem egyhangú, a minősítési fokozat 
mellett fel kell tüntetni, hogy a bizottság me
lyik tagja szavazott jobb vagy rosszabb és pe
dig milyen jegyre? A bizottság tagjait római, a 
jegyet pedig arabs számmal kell jegyezni. Szó
többséges jegynél tehát a helyes bejegyzés ez 
lesz: 1 Egyes (I—2), ami azt jelenti, hogy a hi
vatalvezető 2-re, a két másik tag azonban 1-re 
minősítette az alkalmazottat, aki ennélfogva 
szótöbbséges 1-es minősítést kapott.

A szótöbbséges jegyekkel mód kínálkozik 
a minősítésnél az eddiginél több megkülönböz
tetést tenni anélkül, hogy a gyakorlatban jól 
bevált ötös minősítési rendszeren változás tör
ténjék.

A 14. ponthoz a negyedik bekezdés után. 
Az itt szabályozott eljárás az 5 évenként ki
állítandó minősítési táblázatokra vonatkozik.

A betétíveket a nyomtatványon is látható 
útbaigazításnak megfelelően ugyanúgy kell ki
tölteni, mint a minősítési táblázat 3-ik oldalát.

A minősítési táblázat 3., 5. és 8. rovatán 
jelzett adatokban az elmúlt évben netán beál
lott változásokat a betétív hátoldalán e célra 
nyitott rovatokban hivatalból kell átvezetni.

A 15. pont első bekezdése után. A 3. rovat
ban ezentúl a havi fizetés (havidíj, havibér) 
összegét kitüntetni nem kell. A 7. rovatot pedig 
csak azok az alkalmazottak töltsék ki, akik 
tényleg különös hajlamot vagy hivatást éreznek 
a szolgálat egyik-másik ágához, egyébként a ro
vat kitöltése nem kötelező.

A nyelvismeretről szóló 8. rovatban a meg 
nem felelő szöveg áthúzásával kell jelezni, hogy 
a bejegyzett nyelvismerettel az alkalmazott sa
ját bemondása, vagy pedig a nyelvvizsga ered
ménye szerint rendelkezik. A 15. pont második 
bekezdésének u'tolsó öt sora egyébként tör
lendő.

A 16. pont helyett: „Az anyagi viszonyok
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ra vonatkozó megjegyzések“ elnevezésű 9. ro
vatban mellőzni keli a rendezett vagy rende
zetlen kitejezést. E helyett mindama adatokat 
kell itt bejegyezni, amelyek az illető alkalma
zott anyagi viszonyainak megítélése szempont
jából jelentőséggel bírnak. Ha jelentőséggel 
bíró adatokról a hivatalfőnöknek tudomása 
nincs, akkor megjegyzést nem kell tenni. E ro
vatban természetesen nemcsak a kedvezőtlen, 
hanem a kedvező adatok is bejegyzendők. A 
Pénzintézeti központtól felvett kölcsön és fize
tési előleg előjegyzése mellőzendő. Férjes nők
nél feltétlenül be kell jegyezni a férj foglalko
zását — amenyiben erre mód volna — és annak 
vagyoni és kereseti viszonyait. (Helyes bejegy
zések pl. tehermentes családi háza van, felesége 
állami tanítónő, apósától rendszeres anyagi tá
mogatást kap, nagy családja miatt adósságok
kal küzd, könnyelmű, adósságcsináló, stb.).

A 17. pont helyett. Itt csak a rendes évi 
szabadságokon kívüli okokból pl. ragályos be
tegség folytán orvosi kitiltás, katonai szolgálat, 
illetmény nélkül engedélyezett szabadság miatt 
való elmaradások tartama jegyzendő be.

A 18. pont első bekezdés helyett. A beteg
ség címén távol töltött napokat csak akkor kell 
bejegyezni, ha az egész év folyamán a 8 napot 
meghaladta. A megbetegedési esetek és a ki
maradási napok számát elég tört alakban je
lezni.

A 20. ponthoz első bekezdés után. A 13. 
hasáb kitöltésére a jövőben fokozott figyelmet 
kell fordítani és azokat a teendőket, amelye
ket az alkalmazott az év folyamán végzett, sza
batosan és pontosan kell megjelölni. E hasáb 
pontos kitöltésének azért kell a jövőben na
gyobb jelentőséget tulajdonítani, mert az alkal
mazott szakképzettségének mérvéről ezentúl 
nem kell nyilatkozni. A szerzett tapasztalatok 
szerint ugyanis a minősítő bizottságoknak e te
kintetben megbízható adatok gyakran nem 
állottak rendelkezésre és ezért a szakképzettség 
terjedelméről nem is volt módjuk meggyőződ
niük. A szakképzettség mérvéről ugyanis csak 
tüzetes vizsgálat alapján akkor szerezhetnének 
a minősítő bizottságok meggyőződést, ha isme
retes volna előttük, hogy az alkalmazottak az 
egész postai szolgálatuk alatt milyen munkakö
rökben és milyen eredménnyel dolgoztak? Mi
vel azonban az ilyen vizsgálat túlmenne a mi
nősítő bizottságok hatáskörén és rendkívül 
megnehezítené és meghosszabbítaná az egész 
eljárást, a szakképzettség mérvére kiterjedő mi

nősítést elejtem. Ha erre a felettes hatóságok
nak esetenként szüksége lenne, azt a minősítő 
táblázatok megfelelő hasábjaiba jegyzett ada
tokból következtetés útján kell megállapítani. 
Az ilyen megállapítás azonban csak akkor le
het helyes, ha ismeretes, hogy az alkalmazott 
egész postai szolgálata alatt milyen szolgálati 
ágakban és munkakörökben dolgozott, vagyis 
milyen teendőkben szerzett gyakorlati kikép
zést. Ezért a szükséges adatokat a legközelebbi 
minősítések befejezése után a múltra vonatko
zólag össze kell állítani. Munkamegtakarítás 
céljából az adatok összeállítását magukra az 
érdekelt tisztviselőkre bízom, úgy, hogy az e 
célra szolgáló és kiosztásra kerülő kimutatást 
minden tisztviselő (gyakornok, kezelőnő, díj nők 
is) kitölti és azon legjobb tudása szerint feltün
teti, hogy egész postai pályája alatt, de legalább 
az utolsó 15 év alatt, mely hivatalokban (ügy
osztályokban) milyen teendőkben (az előnyom
tatott gyűjtő elnevezések alatt) munkálkodott 
idáig? A nagy budapesti különleges hivatalok 
és a központi hivatalok a kimutatás hátsó lap
ját használják fel a náluk előforduló speciális 
teendők vegyi úton való előírására. Ugyanígy 
járjanak el az igazgatóságok és a központi 
számvevőség saját személyzetükre vonatkozólag 
is. A kimutatás üres hátlapját felhasználhatják 
azok az alkalmazottak is, kik több speciális hi
vatalnál teljesítettek szolgálatot és így az ösz- 
szes adatok bejegyzésére az előlapon elegendő 
hellyel nem rendelkeznek. A nyomtatvány ki
töltésének megkönnyítése céljából a tisztvise
lőkkel rövid úton közölni kell a személyívben 
(esetleg szolgálati táblázatban) és egyéb elő
jegyzésekben foglalt azokat az adatokat, ame
lyek e célra felhasználhatók. Azt az időtarta
mot, amelyet az alkalmazott valamely munka
körben eltöltött, csak akkor kell pontosan meg
jelölni, ha arra megfelelő adatok rendelkezésre 
állanak, ellenkező esetben elégséges az időtarta
mot hozzávetőleg feltüntetni (pl. postafelvételi 
teendőkben kb. 10 hónap vagy távbeszélő keze
lésben kb. 18 hónap stb.). E tájékoztató kimu
tatást 2 példányban kell kiállítani és a minősí
tési táblázattól elkülönítve március hó végéig 
akként kell az illetékes hatóságokhoz a névjegy
zék szerint csoportosítva felterjeszteni, amint 
ezt a minősítési táblázatokra vonatkozólag a 9. 
pontban foglalt rendelkezés előírja. E kimuta
tásokat tehát a minősítési táblázatban elhelyez
ve ugyanazok a szervek fogják nyilvántartani, 
amelyek a minősítési táblázatokat őrzik. Az
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adatok helyességéért minden alkalmazott sze
mélyesen felel, ezért az adatokat a hivatalok 
stb. csak helyes kiállítás és alakszerűség szem
pontjából, de érdemileg nem tartoznak felül
vizsgálni. Nem kell a kimutatást kiállítani azok
nak a) akik a státusban a legmagasabb rangot 
már elérték vagy annak címét s jellegét már 
megkapták; b) akik koruknál vagy szolgálati 
idejüknél fogva 3 éven belül már nyugdíjba ké
szülnek; c) akikről minősítési táblázat nem 
készül.

A 13. rovat alsó részének kitöltése alkal
mából szem előtt kell tartani azt, hogy vezető
állást az tölt be, aki felsőbb hatóságának vagy 
hivatali főnökségének írásbeli rendelvénye alap
ján látja el mindenkori szolgálatát.

A 21. pont első bekezdése után. A 14. ha
sáb kitöltésére is a jövőben fokozott figyelmet 
kell fordítani és kerülni kell a sokszor semmit
mondó és felesleges észrevételeket. Ily gyakran 
előforduló észrevételek, mint „szorgalmas“, 
„előzékeny“, „jó munkás“ stb. nem felelnek meg 
céljuknak, mert a szorgalom, modor és mu'nka- 
eredmény külön minősítés tárgya. E rovatban 
az alkalmazott rövid jellemzésére kell töreked
ni, tehát néhány találó szóval az alaptermésze
téről, jelleméről, gondolkodás módjáról stb. kell 
nyilatkozni. Nagyobb hivataloknál ezt a rova
tot a közvetlen elöljáró, kinek minden alkalma
zottját alaposan kell ismernie, mindenkor tar
tozik kitölteni, a hivatalvezető azonban csak 
akkor, ha az illető alkalmazott közvetlen meg
ismerésére módja és alkalma volt.

A 22. pont helyett. A minősítési táblázat, 
illetve betétív 16. rovatába a minősítő bizottság 
a minősítéseket az alább adott részletes utasí
táshoz képest arabs számmal és szóval jelezve 
írja be. Az itt bejegyzendő szöveget a bizottság 
akármelyik tagja — esetleg felváltva — írhatja. 
„K“ (kiváló) minősítést azonban a jövőben a hi
vatalok, a központi hivatalok, az igazgatóságok 
és a központi számvevőség minősítő bizottságai 
a közvetlenül hozzájuk beosztott személyzet
nek nem adhatnák, hanem eziránt, ha a K. (ki
váló) minősítést indokoltnak tartják, a kibőví
tett 18. rovatban csak javaslatot tesznek. Ilyen 
esetben a 16. rovat megfelelő alrovatát üresen 
kell hagyni. A felettes hatóság (a hivatalokra 
nézve az illetékes igazgatóság, a központi hiva
talokra és az igazgatóságok személyzetére néz
ve a postavezérigazgatóság) az egyöntetűség 
biztosítása szempontjából a javaslatot mérlegeli 
és határozatához képest a végleges minősítést

a 16. rovatba bejegyzi. Ennek hiteléül a minősí
tési táblázat, illetve betétív jobb alsó részén 
fenntartott záradékot aláírásával ellátja.

A 23. pont helyett. A 15. rovat az egészségi 
állapot jelzésére szolgál anélkül, hogy az alkal
mazott ebből a szempontból ezentúl számszerű
leg minősíttetnék. Itt tehát csak arra kell utal
ni, hogy az alkalmazott az állásának megfelelő 
szolgálat ellátására:

Teljes mértékben;
Jól;
Gyengén alkalmas, vagy pedig
Nem alkalmas.

„Teljes mértékben“ alkalmasnak azt kell 
minősíteni, aki tudomás szerint semmiféle szervi 
hibában és állandó betegségben nem szenved és 
az állásának megfelelő szolgálatot teljesen kifo
gástalanul el tudja látni.

Ezt a minősítést nem zárja ki az a körül
mény, ha valaki az év folyamán, habár hosz- 
szabb ideig is beteg volt, de teljesen meggyó
gyult (pl. tüdőgyulladása volt, vagy karját törte 
stb.). Az esetleges testi (nem szervi) hiba is csak 
akkor zárja ki ezt a minősítést, ha ez a hiba a 
szolgálat kifogástalan ellátását gátolná (pl. egy 
sántalábú alkalmazott teljes mértékben megfe
lelhet a számvevőségnél).

„Jó“ minősítést az kaphat, aki bár semmi
féle szervi hibában és állandó betegségben nem 
szenved és szolgálatát kifogás nélkül látja el, 
de koránál, gyengébb (törékenyebb) szervezeté
nél vagy korábban elszenvedett betegségénél 
fogva már bizonyos kíméletre szorul és különö
sen a terhesebb szolgálat ellátására már ke- 
vésbbé alkalmas.

„Gyenge“ minősítést annak kell adni, aki 
szolgálatát még el tudja Ugyan látni, de közis
merten gyenge szervezete és rövidebb tartamú, 
de gyakori betegeskedése miatt reá, mint rendes 
munkaerőre számítani nem lehet, továbbá an
nak, aki szervi baja vagy súlyosabb testi hibája 
miatt a szolgálati minden ágában nem használ
ható egyformán. A szervi baj vagy súlyosabb 
testi hiba minemüségét ebben a rovatban je
lezni kell (pl. karja béna, nagyot hall, mankón 
jár, műlába van).

„Nem alkalmas“ minősítést az kap, aki az 
állásának megfelelő szolgálatot elöregedése 
miatt vagy gyógyíthatatlan, illetve csak hosszas 
(6 hónapnál is tovább tartó) kezeléssel, esetleg 
gyógyítható betegség miatt, már nem tudja el
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Ilyen betegség pl. szervi szívbaj, tüdő
nagyfokú ideggyengeség stb.

4 24. pont helyett: A 16. rovat az elmebeli 
sség, a szorgalom, a munkaeredmény és a 
_.viselet, illetve modor jelzésére szolgál. A 
seknél az alábbiak szerint az ötös minősí 
rendszerhez kell alkalmazkodni. 
Nyomatékosán felhívom a minősítő bizott- 
igyelmét, hogy kiválónak csak azt lehet 
síteni, illetve kiváló minősítésre csak azt 

f javaslatba hozni, aki egyéni tulaj donságai- 
ársai felett messze kiválik és akinek külö- 
képességeit, ernyedetlen szorgalmát stb. 
lenki elismeri. Természetes, hogy a kiváló 
isítésnek csak akkor van igazi értéke, ha 
átkán és aránylag kevés alkalmazott kapja. 
A minősítő bizottságok az ötös minősítési 
i-szer szemelőtt tartása mellett mindig abból 
ljanak ki, hogy az alkalmazottak zöme át- 
s tehetségű, szorgalmú, munkaeredményű s 
tkedésű és ezért a „2. Kettes“ jegyet ér- 
li meg. Az ennél jobbak vagy rosszabbak a 
étkező jobb vagy rosszabb fokozatot kap-

A minősítési fokozatok jelzésére egyönte- 
i a betűvel és számmal, valamint a szavak
é i  írt „K. Kiváló“, „1. Egyes“, „2. Kettes“; 
Hármas“ és „4. Négyes“ megjelöléseket kell 
málni.
Ezeknek szemelőtt tartásával:
a) Az elmebeli képesség minősítésénél:
„2. Kettes“ elmebeli képességűnek kell je- 
i az alkalmazottak zömét, vagyis azokat, 

v a mindennapi munkájuk ellátására vonat- 
ó szabályok megértéséhez és helyes alkal
msához szükséges szellemi képességgel és 
gfelelő fogékonysággal bírnak.
Ennél jobb, vagyis „1. Egyes“ minősítést 

k az alkalmazottak kaphatnak, akik az átla- 
felülemelkedve mindenre kiterjedő figye- 

mel végzik munkájukat és az átlagosnál jobb 
lemi képességgel bírnak.
Annak, aki az átlagosnál kisebb szellemi 
ességgel rendelkezik, vagyis, aki nehéz fel- 

•ású, a kapott utasításokat nehezebben érti, 
veimét kellően összpontosítani nem tudja és 
rt gyakrabban hibázik, vagy feledékeny, aki- 
: megfigyelő és ítélőképessége, emlékező te- 
sége betegség, magas kor vagy bármely ok
fogva csökkent, de a szolgálat követeimé

inek éppen még megfelel „3. Hármas“ minő- 
ist kell adni.

„4. Négyes“ az, akinek elmebeli képessége

annyira csökkent, hogy az állásának megfelelő 
munkakör ellátására képtelen.

„K. Kiváló“ minősítést csak a legritkább 
esetben és csak annak szabad adni, illetve ja
vaslatba hozni, aki éles eszével és kitűnő szel
lemi képességeivel társai közt szembetűnően ki
emelkedik, akit gyors felfogása, nem mindenna
pos emlékezőtehetsége, éles megfigyelő és he
lyes ítélőképessége, kiváló tanulékonysága és 
önálló kezdeményezési képessége, vezető vagy 
ellenőrző beosztásra kiválóan alkalmassá tesz és 
aki a nagyobb képességet igénylő nehezet^ szel
lemi munka kifogástalan teljesítésére is képes.

b) A szorgalom minősítésénél:
„2. Kettes“ szorgalmúnak azt az alkalma

zottat kell tekinteni, aki kötelességét az átlag 
embertől elvárható buzgalommal, általában 
megelégedésre látja el.

Ennél jobb, vagyis „1. Egyes“ szorgalmú 
az az alkalmazott, aki nemcsak arra törekszik, 
hogy a reá kiszabott munkát elvégezze, hanem 
azon túlmenően törekszik arra, hogy szolgála
tát, a hivatalos órákra való tekintet nélkül, tel
jes megelégedésre lássa el és többet akar nyúj
tani, mint amire köteles. Minden munkát szíve
sen vállal és annak eleget is tesz.

Ellenben azt, akinek szorgalma változó és 
ingadozó, akit munkája teljesítésére ismételten 
figyelmeztetni kell, aki szolgálata iránt közö
nyös, a hivatalos órákat ok nélkül rendesen nem 
tartja be, „3. Hármas“ szorgalmúnak kell minő
síteni.

„4. Négyes“ szorgalmúnak kell azt minősí
teni, aki kötelességérzet hiányában teendőit fe
lületesen, hanyagul végzi, akivel szemben a fi
gyelmeztetések és rendreutasítások sikertelenek 
maradnak.

„K. Kiváló“ szorgalmúnak egészen kivéte
lesen csak azt lehet minősíteni, illetve javas
latba hozni, aki fokozott ügybuzgalmával, oda
adásával és állandó munkaszeretetével kartársai 
közül messze kimagaslik és példaadóan előljár, 
aki munkája elvégzésénél nincs tekintettel a hi
vatalos órákra, saját teendőin kívül önszántából 
szívesen segít kar társainak, szabad idejében pe
dig folyton képezi önmagát és állandó gondja, 
hogy a szolgálatot minél tökéletesebben lehes
sen ellátni.

c) A munkaeredmény minősítésénél:
„2. Kettesének azt a munkaeredményt kell 

minősíteni, amely az átlag-mértéket megüti. Ily 
minősítést tehát kaphat az az alkalmazott, aki 
a megszokott átlaggondosság mellett elkerülhe-

l
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tetlen, ritkábban előforduló kisebb hibáktól el
tekintve munkáját jól és általában megelége
désre látja el.

„1. Egyes“ munkaeredményűnek azt az al
kalmazottat kell tekinteni, aki munkáját ennél 
gyorsabban, pontosabban, kifogástalanul és tel
jes megelégedésre látja el.

Annak, aki az átlagnál kisebb sikerrel és 
hátrányos lassúsággal végzi munkáját, stb., so
kat téved és nagyobb hibákat követ el, aki foly
tonos útbaigazításra és ellenőrzésre szőrűi, aki
nek mtmkája tehát csak éppen, hogy elfogad
ható „3. Hármas“ osztályzatot kell adni.

„4. Négyes“ munkaeredményűnek azt kell 
minősíteni, aki akár testi hibája, akár szellemi 
fogyatkozása, hanyagsága vagy nemtörődömsége 
miatt nem állja meg helyét s állásának megfe
lelő munkát végezni nem képes.

„K. Kiváló“ munkaeredményűnek egészen 
kivételesen csak azt lehet minősíteni, illetve ja
vaslatba hozni, aki nemcsak a megszokott min
dennapi, hanem a mélyebb gondolkodást 
igénylő munkánál is gyorsaság, megbízhatóság, 
tökéletesség, külső csin stb., tekintetében kiváló 
eredményt ér el és kartársai elé példaképül ál
lítható.

Azt, akit gyengébb szervezete vagy egyéb 
testi hibája (rokkantsága) miatt a szolgálat egyes 
ágaiban alkalmazni nem lehet (pl. merev ujjak 
miatt táviratozni nem tud, vagy a járás-keléssel 
járó irányító szolgálatot ellátni nem tudja, avagy 
nagyothallása miatt a közönséggel való érintke
zésre nem alkalmas), de a szolgálat más ágai
ban állásának megfelelően jól alkamazható, a 
tényleges állapothoz mérten arra a szolgálati 
ágra kell minősíteni, amelyet ellátni képes. 
Erre vonatkozólag azonban a 15. hasábban meg
felelő megjegyzést kell tenni.

d) A magaviselet és modor minősítésénél:
„2. Kettes“ viseletűnek és modorúnak kell 

azt az alkalmazottat minősíteni, aki a fellebb- 
valókkal, kartársakkal, alantasokkal és a közön
séggel szemben, kisebb emberi gyengeségektől 
és gyarlóságoktól eltekintve, általában és rend
szerint előzékeny, udvarias és tapintatos, aki 
idegein is mindenkor uralkodni tud, aki külső
leg is rangjának s állásának megfelelően rifház- 
kodik és viselkedik.

„1. Egyes“-nek azt lehet minősíteni, aki az 
átlagon felül ugyanezen tulajdonságokkal foko
zottabb mértékben rendelkezik.

Ellenben azt, aki minden rosszakarat nélkül 
a vele született nyerseségénél, tapintatlanságá

nál, hazudozó természeténél fogva az átlagmér
téket már nem üti meg, „3. Hármasának kell 
minősíteni.

,,4. Négyesének azt kell minősíteni, akinél 
az előbbi bekezdésben jelzett tulajdonságok 
rosszakarattal párosulnak, aki összeférhetetlen, 
egyenetlenséget szitó, feltűnően durva, aki rá
galmazni, besúgni szeret és ezzel a hivatal bé
kéjét megbontja, aki engedetlen, nem fegyel
mezhető, javíthatatlanul iszákos, erkölcstelen 
életet él stb. Itt az osztályozás mellett rövid in
dokolást is kell adni.

„K. Kiváló“-nak csak kivételesen azt lehet 
minősíteni, illetve javaslatba hozni, aki a rang
jának megfelelő társadalmi érintkezésben külö
nösen gyakorlott, a legkényesebb helyzetekben 
is higgadtságát, jó modorát meg tudja őrizni, 
műveltségénél, fellépésénél fogva úgy a hivatal
ban, mint azon kívül közbecsülésben áll és így 
társainak minden tekintetben mintaképül szol
gálhat.

Figyelmeztetem itt a minősítő bizottságo
kat, hogy a minősítésnél gondosan ügyeljenek 
a jegyek belső összhangjára, mert e tekintetben 
gyakran kirivó ellentéteket észleltem. Különösen 
a legfontosabb tényezőnek: a munkaeredmény
nek helyes minősítésére kell ügyelni, merp ez 
mindenkor szoros összefüggésben van a többi 
jeggyel. így pl. gyenge egészségi állapot mellett 
„egyes“ munkaeredmény nem képzelhető el, 
épp így „kettes“ elmebeli képesség és „kettes“ 
szorgalom mellett sem lehetséges „egyes“ miín- 
kaeredmény, ellenben „kiváló“ vagy „egyes“ 
szorgalom mellett is lehet a munkaeredményt 
csak „kettes“-re minősíteni. Nincs belső- ellen
tét, pl. a következő minősítésnél sem: elmebeli 
1, szorgalom: 2, munkaeredmény: 1, mert itt a 
minősített az átlagos szorgalom dacára is egyes 
munkaeredményt ért el, mert egyes észbeli te
hetségénél hiányosabb szorgalmát pótolta.

A  25. ponthoz. Mivel a szakképzettség mér
vét a 20. ponthoz fűzött rendelkezés szerint 
többé minősíteni nem kell, a 25. pont 2. és 3-ik 
sorából törölni kell a következő mondatot: 
„hogy az illető szakképzettsége milyen terje
delmű és“ A. 17 rovat jelentősége azonban épp 
a fentiekre való tekintettel emelkedik és azért 
a minősítő bizottságok az összes rendelkezésre 
álló adatok (így különösen az alkalmazott ré
gebbi szolgálati beosztásaira vonatkozó kimu
tatás adatainak és a minősítő táblázat 7. és 13. 
hasábjaiba jegyzett adatoknak) felhasználásá
val nyilatkozni tartoznak, hogy a szolgálat mely
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ágában lehet az illetőt a legjobb eredményei 
alkalmazni? Eme pont 3-ik bekezdésének 17. 
sorában „osztályvezetésre“ szó után, „illetve 
csoportvezetésre“ szavakat kell beszúrni.

A 26. pont helyett. A 18. rovatban tesznek 
esetleges javaslatot a kincstári hivatalok, a 
központi hivatalok és az igazgatóságok, vala
mint a központi számvevőség minősítő bizottsá
gai az iránt, hogy a közvetlenül hozzájuk beosz
tott személyzetnek kiváló minősítés engedélyez
tessék. A javaslatot a megfelelő alrovatban rö
viden, de tömören meg kell indokolni (pl. egy 
vidéki postahivatal minősítő bizottsága a „szor
galom“ alrovatban a ,.K“ javaslatot így indo
kolhatná: saját előírt teendőin kívül más teen
dőket is végez, állandóan munkát keres, sza
bad idejében bejár s társainak segít, segéd
könyveit mintaszerűen javítja stb.).

Megjegyzem, hogy a postaigazgatóság 6. 
ügyosztálya kebelében alakított, a külső mű
szaki személyzetet minősítő bizottság, valamint 
az igazgatóságok egyéb (nem tiszti személyze
tét) minősítő bizottságok javaslatát az illető 
igazgatóság bírálja el.

A 27. és 28. ponthoz. Az igazgatóságok ve
zetői a régi alkalmaztatási kimutatás 19. és 20. 
rovatának összevonása után a különleges elő
jegyzésekre fenntartott rovatban tehetik meg 
esetleg észrevételeiket azokra az alkalmazottaik- 
ra vonatkozólag, akik különben a hivataloknál 
alakított bizottságok által már véglegesen minő
síttettek.

A 30. ponthoz. A második bekezdés har
madik sorában „4. Elégtelen“ és az ötödik sorá
ban „4. Kifogás alá eső“ szavak helyett „4. Né
gyes“ szöveget kell írni.

A 33. pont helyett. Az 1934. évi január hó 
1-től december hó végéig terjedő időre szóló 
minősítéseket már e módosítások figyelembevé
telével kell a most rendszeresített új minősítési 
táblázaton összeállítani és a kitűzött határidőre 
a felettes hatósághoz felterjeszteni.

E rendelkezések életbeléptetésével a 44.000/
1929. számú rendeletnek a fentiekben nem mó
dosított rendelkezései továbbra is hatályban ma
radnak.

Budapest, 1934. évi december hó 22-én.

Üj váltóilletékbélyegek forgalomba bocsátása.
140.240/4.

A P. R. T. 1934. évi 31., illetőleg 46. szá
mában közölt 122.871/934., illetőleg 133.071/934.

sz. rendeletek szerint kibocsátott váltóilleték
bélyegek előállítását a pénzügyminiszter úr 
1934. évi december hó 31-ével megszünteti. Eze
ket a bélyegeket azonban a váltóilleték lerová
sára a készlet fogytáig 1935. évi janüár hó 1. 
után is érvényesen fel lehet használni.

Az 1935. évi január hó 1-ével új rajzú vál
tóilletékbélyegek kerülnek forgalomba. A bé
lyegek címletében nincsen változás.

Az értékcikkraktár a postahivatalokat a 
régi készlet kifogyta után fokozatosan látja el 
új kiadású váltóilletékbélyegekkel.

A hivatalok a P. R. T. f. évi 54. számában 
megjelent 137.916/4. sz. ilyen tárgyú rendelete- 
met erre az intézkedésre való hivatkozással tö
röljék.

Budapest, 1934. évi december hó 27-én.

Egyes csekkszámlákra vonatkozólag különleges 
beosztású befizetési lapok rendszeresítése.

139.887/4.
A m. kir. postatakarékpénztár egyes csekk

számlákkal kapcsolatban olyan befizetési lapo
kat rendszeresített, amelyeknek értesítő lapja 
két részből áll és mind a két rész, a csekkszám
laszámon kívül, a befizetett összegnek és a be
fizető nevének bejegyzésére szolgáló rovatokat 
is tartalmazza. Elszámolási okmányul az értesí
tőlap felső szelvénye szolgál és ezért a hiva
talok az alsó szelvényre bejegyzett adatok he
lyességének felülvizsgálását mellőzhetik. A pos
tahivatalok ezeket az értesítőlapokat is csupán 
egy helyen, az értesítőlap alsó részén látják el 
keletbélyegző lenyomatukkal.

Budapest, 1934. évi december hó 27-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

140.138/4.
A P. R. T. 1932. évi 12. számában közölt 

70.257/4. számú rendelethez kiadott kimutatást 
a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

A kimutatás 1. oldalán az Általános tudni
valók 2. bekezdésében „Legkisebb portóösszeg 
12 fillér (10 centimes, Lond. Szerződés 35. cikk)“ 
szövegrész helyett: „Legkisebb portóösszeg 6
fillér (5 centime, Kairói Szerződés 36. cikk)“ 
szöveget írjanak.

A 3. bekezdés 5. sorában „(Lond. Szerz.
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Szab. 45. cikk)“ szövegrész helyett: „Kairói 
Szerz. Szab. 145. c.)“ szöveget írjanak.

A kimutatás további oldalain a következő 
változásokat vezessék keresztül:

7. Ausztráliai-Államszövetség: a 13. hasáb
ban 8 helyett írják: 6.

8. Ausztria: a 10. hasábban 25 helyett ír
ják: 20.

13. Brit-lndia: a 9. hasábhoz tartozó u) 
jegyzet helyébe írják: 'A anna 2 fontonként 10 
fontig, 3 anna 10 fonttól 11 fontig.

17. Cseh-Szlovákország: a 10. hasábban 150 
helyett írják: 100.

18. Dánia Faröer-sz. és Grönlanddal: a 9. 
és 10. hasábban 7, 20 helyett írják: 4, 15.

19. Danzig (szabadváros): a 3., 7 11. és 13. 
hasábban 35; 2-3; 7, 5, 20, 70, 70 helvett írják: 
30; 2-7; 6, 3, 12, 60, 60.

21. Dominikánus-köztársaság: a 10. hasáb
ban 5 helyett írják: 4.

24. Észtország: a 3—5. és 7—13. hasábban 
20, 12, 12; 4; 4, 4, 12, 40, 20, 40 helyett írják: 
25, 15, 15; 3-2; 5, 3, 10, 50, 25, 50.

25. Finnország: a 9. hasábban 50 helyett ír
ják: 30.

29. Francia-lndokína: a 10. hasábban 9 he
lyett írják: 7.

30. Szíria és Libanon: a 9. és 10. hasábban 
1‘50, 4-50 helyett írják: 0-90, 3.

31. Görögország: a 9., 10. és 13. hasábban 
150, 4, 15 helyett írják: 1, 3, 10.

38. Izland: a 9. és 13. hasábban 7, 80 he
lyett írják: 4, 100.

41. Kanada: a 9. hasábban 1 után írjanak
jegyzetet s a lap alján megfelelő helyen 

írják: 2l)a) 4 fontonként.
43. Kolombia: a 12. és 13. hasábban 8, 16 

helyett írják: 12, 24.
48. Litvánia és Memelvidék: a 9. hasábban 

10 helyett írják: 5.
49. Luxemburg: a 9. és 10. hasábban 35, 100 

helyett írják: 20, 70.
53. Nagvbritannia és Észak-Irország: a 9.

hasábhoz tartozó "') jegyzet helyébe írják: hí 
penny 2 fontig, 1 penny 5 fontig, 1 A pence 8 
fontig és 2 pence 11 fontig; a 10. és 11. hasáb
ban \'A, 6 helyett írják: 1, 5.

110. Németalföldi gyarmatok: a 32) jegyzet
ben „(vakok írása is)“ szöveget töröljék, a jegy
zet szövege után folytatólag írják: vakok írása

1000 g-ként 114 cent, a kiscsomagok legkisebb 
díja 5 cent.

111. Németalföldi-lndia: a 9., 10. és 13. ha
sábban 3, 10, 40 helyett írják: 2, 6, 30.

112. Németország: a 10. hasábban 10 helyett 
írják: 8.

114. Norvégia: a 9. hasábban 5 helyett ír
ják: 3.

126. Románia: a 9. és 10. hasábban 2, 6, he
lyett írják: 1, 4.

129. Spanyolország: a 3—5., 7., 12. és 13. 
hasábban 40, 25, 25; 2; 40, 80 helyett írják: 50, 
30, 30; 1-6; 50, 100. (A spanyol gyarmatokban 
egyelőre a régi díjszabás marad érvényben.)

131. Svédország: a 9. és 10. hasábban 5, 15 
helyett írják: 3, 10.

A fenti változások 1935. január 1-től érvé
nyesek.

Budapest, 1934. évi december hó 28-án.

Változások a Légipostái Menetrendben.
139.821/4.

A London—Dél-Afrika vonalon Johannes- 
j burg-ig, a London- Brit-lndia vonalon pedig 

Calcuttá-ig a repülőgépek 1934. december 30-tól 
kezdve hetenként kétszer fognak közlekedni.

Az új menetrendet a csatolt fedőlapok tar
talmazzák.

E fedőlapokat a hivatalok ragasszák be a 
Légipostái Menetrend 3. és 4. oldalának megfe
lelő helyére.

Budapest, 1934. évi december hó 27-én.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodájának és 
bélyegmúzeumának ismertetése.

140.084/3.
Az utóbbi időben ismételten felmerült ér

deklődésekkel kapcsolatban értesítem a hivata
lokat, hogy magyar postabélyegeknek (levél-, 
portó- és légiposta) bélyeggyüjtőcélokra való 
árusításával a m. kir. posta bélyegértékesítő iro
dája foglalkozik. Az iroda árusítja a forgalom
ban levő bélyegeket egyenként és sorozatokban, 
a forgalomból kivont bélyegek közül azokat, 
amelyekből készlete van, ugyancsak egyenkint 
és sorozatokban, — továbbá évenként egy-egy 
előbbi évből (1935-ben az 1930-ból) eredő selej
tezett postai szállítóleveleket.
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Az iroda árusítóhelye a Budapest 4. számú 
postahivatal ajánlási osztályánál van, ahol a 
bélyegek közvetlenül megvásárolhatók, selejte
zett szállítólevelekre vonatkozó igény pedig 
elő jegyeztethető.

Hívják fel a hivatalok a bélyeggyűjtők fi
gyelmét a bélyegértékesítő irodára és a vele kap
csolatos bélyegmúzeumra (Budapest, I., Krisz- 
tina-körút 12., VIII. 824. szám, nyitva kedden 
és pénteken (köznapokon) 10—13 között, belé
pődíj 40 f. (Az iroda a közvetlenül hozzáfordu
lóknak készséggel ad felvilágosítást, selejt szál
lítólevelekre pedig elfogad előjegyzéseket. Az 
árusítás évenként január végén, vagy február 
elején veszi kezdetét.) Levélcíme: „A m. kir. 
posta bélyegértékesítő irodája Budapest 114.“

A kincstári postahivataloknak, valamint a 
budapesti postamesteri hivataloknak elküldetem 
az iroda legújabb árjegyzékét. E hivatalok az 
árjegyzéket több helyen lássák el bélyegzőjük
lenyomatával s azután megfelelő hosszúságú 
zsinóron függesszék ki a közönség részére fenn
tartott helyen.

Budapest, 1934. évi december hó 24-én.

Irányító  versen yek  ered m énye.

139.618/3.
Az irányító szolgálat színvonalának eme

lése érdekében a kincstári postahivatalok sze
mélyzete részére igazgatósági kerületenként 
rendezett irányító versenyeken a következő al
kalmazottak és postahivatalok szerepeltek si
kerrel:

A budapesti postaigazgatóság kerületében.

1. Budapesten.
1. A külföldi és belföldi egyesített verseny

ben:
-I-ső díjat nyert: Zemlényi Zoltán I. o. tiszt 

(Budapest 72.),
II- ik díjat nyert: Kovács Miklós I. o. tiszt 

(Budapest 72.),
III- ik díjat nyert: Pranger Ernő segédtiszt 

(Budapest 72),
IV- ik díjat nyert: Kremnitzky Sándor f.

díjnok (Budapest 72.).
2. Az összetett versenyben (szétosztás, já

rati térkép-ismeret és a járati szolgálattal kap
csolatos kezelési tudnivalók):

I- ső díjat nyert: Zoványi Ernő I. o. tiszt 
(Keleti pií.-i mp. főn.),

II- ik díjat nyert: Valló Dezső s. ellenőr 
(Keleti pu.-i mp. főn.),

III- ik díjat nyert Nagy István főtiszt (Ke
leti pu.-i mp. főn.) és Ladányi Lajos s. tiszt 
(Budapest 72.).

Dicséretben részesült Rónai Mihály segéd
ellenőr (Budapest 72.) és Kovács Aladár ellenőr 
(Budapest 72.).

3. Az altisztek részére kiírt szétosztó ver
senyen:

I- ső díjat nyert: Bállá István II. o. altiszt 
(Budapest 72.),

II- ik díjat nyert: Áldási Pál II. o. altiszt 
(Keleti pu-i mpfőn.),

III- ik d í ja t  nyert: Gondos István II. Q. 
altiszt (Keleti pu-i mpfőn.).

Dicséretben részesült Kovács Kálmán II. o. 
altiszt (Budapest 72.) és Varga István verseci II.
o. altiszt (Keleti pu-i mpfőn.).

Dicséretben részesült a 3 versenycsoport
nál elért eredményért a budapesti 72. sz. hiva
tal és keleti pu-i mozgópostafőnökség.

II. Budapest vidékén.

A verseny anyaga a budapesti postaigazga
tóság vidéki kincstári hivatalainál és a többi 
postaigazgatóság kincstári hivatalainál a belföldi 
postahelyek földrajzi meghatározásának (vonal
ismeret), a Budapesten át való irányításnak s az 
illető kincstári hivatal leadó körzetének ismere
teiből állt.

I- ső díjat nyert: Dóczi István I. o. tiszt
(Székesfehérvár 1.),

II- ik díjat nyert: Szentpáli Béla f. díjnok
(Budafok 1.) és Gyurkovics Béla s. tiszt (Szé
kesfehérvár 1.).

Dicséretben részesült Zentai Lajos II. o. 
tiszt (Székesfehérvár 1.).

A debreceni igazgatóság kerületében.
I- ső díjat nyert: Csendes Károly I. o. tiszt 

(Szolnok 1.),
II- ik díjat nyert: Joós László I. o. tiszt (Mis

kolc 2.),
III- ik díjat nyert: Riegler Kálmán s. ellenőr 

(Szolnok 2.).
Dicséretben részesült Kefrik Lajos I. o. 

tiszt (Gyöngyös), Alexy Sándor főtiszt (Mis- 
' kolc 2.), Kozó János f. díjnok (Szolnok 2.),
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Csáki József s. ellenőr (Miskolc 1.) és Márta 
József s. ellenőr (Hatvan 1.), valamint a szol
noki 1., miskolci 2., szolnoki 2., miskolci 1. sz. 
és a gyöngyösi postahivatal.

A pécsi postaigazgatóság kerületében.
I- ső díjat nyert: Dósa József s. ellenőr

(Pécs 2.),
II- ik díjat nyert: Verbai András II. o. tiszt 

(Pécs 1.) és Vaskuti György II. o. tiszt (Nagy
kanizsa 2.).

Dicséretben részesült Láng Ferenc felügyelő 
(Nagykanizsa 2.), Thury Ernő felügyelő (Nagy
kanizsa 2.), Kiss Mihály s. ellenőr (Dombóvár), 
Göndöcs István főtiszt (Nagykanizsa 2.), Balog 
Sándor II. o. tiszt (Üjdombóvár pu.) és Knapp 
Hugó I. o. tiszt (Pécs 1.), valamint a pécsi 2. és
1., továbbá a nagykanizsai 2. sz. hivatal.

A soproni postaigazgatóság kerületében.
I-ső díjat nyert: Sokorai Béla I. o. tiszt

(Győr 2.),
Il ik díjat nyert: Schwabbauer Herbert II. o. 

tiszt (Komárom 4.),
III- ik díjat nyert: Vass Géza I. o. tiszt 

(Veszprém 1.), Terdy László f. díjnok (Vesz
prém 1.) és Illikmann Ferenc II. o. tiszt (Vesz
prém 1.).

Dicséretben részesült Papp Sándor I. o. 
tiszt (Pápa), Ratzenböck Kálmán II. o. tiszt 
(Győr 2.), Lenkefi József s. ellenőr (Sopron 2.), 
özv. Benedek Samiíné s. ellenőrnő (Pápa), Pető- 
falvi Viktor főtiszt (Sopron 1.) és Hiller Antal 
segédtiszt (Sopron 2.), valamint a győri 2., ko
máromi 4., veszprémi 1. és a soproni 2. sz. hi
vatal.

A szegedi postaigazgatóság kerületében.
I- ső díjat nyert: Busa Ferenc s. tiszt (Sze

ged 2.),
II- ik díjat nyert: Vizvárdi István f. díjnok 

(Cegléd 1),
III- ik díjat nyert: Ádám József I. o. tiszt 

(Békéscsaba 1.), dr. Gaál István I. o. tiszt. (Bé
késcsaba 1.) és Schubert Sándor I. o. tiszt 
(Kecskemét).

Dicséretben részesült Stiebl József I. o. 
tiszt (Szeged 2.) és Barabás Ödön gyakornok 
(Orosháza), valamint a szegedi 2., ceglédi 1., bé
késcsabai 1. számú, továbbá a kecskeméti és 
orosházai hivatal.

Megemlítem, hogy Budapesten az 1. és 2.

sz. alatt jelzett, valamint a vidéki kincstári hiva
talok személyzete részére rendezett versenye
ken kizáróan tisztviselők, vehettek részt.

Budapest, 1934. évi december hó 21-én.

Változások a Távíró-Díjszabás ban.
139.415/5.

A hivatalok a Táviró-Díjszabás-ban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

A 9. oldal alján a 3) jegyzet szövegét a kö
vetkezőképen egészítsék ki: „ ...európai nyel
vek egyikén, továbbá japán vagy kínai nyelven 
szerkesztve küldhető.“

A 34. oldalon. Japánnál a rendeltetési or
szág hasábban levő x) és 2), Kínánál a 2), B) és 
s) jegyzet jelöléseket töröljék. Kína mindkét al
címénél az összes alkalmazható útirányokat tö
röljék, s helyükbe mind a Macao, mind a többi 
hivatal alcímnél a X., IX. alkalmazható útirá
nyokat írják. Az oldal_ alján levő *), 2), 5) és 8) 
jegyzeteket töröljék. A 4) jegyzet szövegében 
töröljék: „továbbá Hongkongéba via Radio 
France címzett.“ A 9) jegyzet szövegét a követ
kező szöveggel helyettesítsék: ,,9) DLT távirat 
küldhető.“

A 40. oldalon. (5. sz. fedőlap a P. R. T. 
1934. évi 27. sz.-hoz) A rendeltetési ország ha
sábban Rotuma-szigetnél lévő A jelet töröljék.

Ez alkalommal közlöm, hogy a „DLRS“ 
vagy „DOLS“ a dollárnak, a „STLG“ a sterling
nek az angol nyelvben használatos rövidítése. 
A táviratok szövegében ezért ezek közértelmű 
szavaknak tekintendők. A hivatalok ezt jegyez
zék elő a Táviró Üzleti Szabályzat 18. §. 4. 
pontjánál.

Egyben figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
az összebeszéltnyelvű táviratoknál különös 
gonddal ügyeljenek arra, hogy a =  CDE =  jel
zést a távirat bevezető részében „A távirat osz
tálya“ rovatba mindig beírják és azt továbbítsák 
is, mert ennek elmulasztása a nemzetközi leszá
molásnál nagy nehézségeket okoz.

Budapest, 1934. évi december hó 21-én.

Helyesbítés a helységnévtárban és a postahiva
talok és ügynökségek névsorában.

139.632/3.
Vécs postaügynökségnél a helységnévtár

ban (567. 1.) „Feldebrő. . . “ után „pd.“, a m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában pe- 
dik (106. 1.) „gy.“ jelzés írandó.

Budapest, 1934. évi december hó 24-én.
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VI.
139.965/2.

3 8 7

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
L

139.682/2.
A „Játék a tűzzel“ című füzettől, illetőleg 

a temesvári „Kaviár“ erotikus könyvtár szer
kesztésében megjelenő mindenféle sajtótermék
től a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi december hó 20-án.

II.
139.961/2.

A Londonban megjelent Herbert Vivia: 
„Kings in Waiting“ című angol nyelvű sajtóter
méktől (könyv) a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi december hó 22-én.

III.
139.962/2.

A „Der Bürgerkrieg in Österreich“, „Der 
Fäschizmus und die Intelektuellen“ és a „Re
volte und Revolution“ című németnyelvű kül
földi sajtótermékektől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi december hó 22-én.

IV.
139.963/2.

A Berlinben a Neuer Deutscher Verlag 
kiadásában megjelent „Lenin“ című sajtóter
méktől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi december hó 22-én.»

V.
139.964/2.

A Karlsbádban megjelent „Adolf Hitler 
deine Opfer klagen an“ című sajtóterméktől a 
postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi december hó 22-én.

„A Nők Kommunizálása és a Szabad Sze
relem“, „A Család és kommunizmus“, valamint 
a Chicagóban megjelent „A Forradalmi I. W.
W.“ és a .Haladó proletáriátus“ című sajtóter
mékektől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1934. évi december hó 22-én.

Forgalomköri változások.
138.798/3.

Alsószánaspuszta O Etes (97. 1.) ezentúl u.
p. Etes.

Apponyi Albert-telep O Csömör (102. 1.) 
ezentúl u. t. Rákosannatelep.

Bokor kk. (140. 1.) ezentúl u. p. Cserhát- 
szentiván.

Boldipuszta (Sóstanya) O* Erdőtarcsa (140. 
1.) ezentúl u. t. Erdőtarcsa.

Bolondvári tanya G> Aba (141. 1.) ezentúl u. 
p. Seregélyes, u. t. Belsőbáránk pu.

Cseplyepuszta O* Erdőtarcsa (160. 1.) ezen
túl u. t. Erdőtarcsa.

Dömsöd nk. (183. 1.) bejegyzendő „pd“.
Erdészlak O  Rákoskeresztúr (193. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Pestszentlőrinc.
Felsőszánaspuszta C> Etes (210 1.) ezentúl u. 

p. Fites.
Gyurtyános O  Baglyasalja (241. 1.) ezentúl 

u. p. Salgótarján.
Hangácspuszta Erdőtarcsa (246. 1.) ezen

túl u. t. Erdőtarcsa.
Hejőpapi (252. 1.) ezentúl L., u. t. He 

jőbába törlendő.
Homoki szöllő ^  Rákoskeresztúr (259. 1.) 

ezentúl u. p. és u. t. Rákoshegy.
Tpolvvece kk. (268. 1.) S3 után „p. u.“ 

törlendő.
Kiskel ecsénym aj or O  Becske (309. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Becske.
Kőbánya (Szöllőkaljapuszta része) O  Szan- 

da (328. 1.) ezentúl u. t. Bércéi.
Kőváralja Baglyasalja (332. 1.) ezentúl u. 

p. Salgótarján.
Kővárbányatelep O  Baglyasalja (332. 1.) 

ezentúl u. p. Salgótarján.
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Malomcsárda G Pesthidegkút (360. 1.) ezen-" 
túl u. p. és u. t. Remetekertváros.

Margitmajor O Zsidó (361. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Galgamácsa.

Máriahegy O Pesthidegkút (362. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Remetekertváros.

Mogyoróspuszta G  Szirák (377. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Szirák.

Méhesvölgyi tanya (Belsőháránd része) O  
Aba (369. 1.) ezentúl u. t. Belsőháránd p. u.

Nelásdpuszta (Cservölgypuszta része) O 
Szanda (401. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Bércéi.

Orgoványi szöllő O Rákoskeresztúr ((416. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Rákoshegy.

P ataymalom (Holczreitermalom) G Hejő- 
papi (431. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Hejőpapi.

Pusztaálmosd G Erdőtarcsa (446. 1.) ezen
túl u. t. Edőtarcsa.

Rákosannatelep O Cinkota (455. 1.) ezentúl 
,, ©S3 L“ „u. t. Cinkota (belterület)“ törlendő.

Röszke (Röszkeszemthálytelek része) G 
Szeged (465. 1.) ezentúl ©23 L.

Szánastelep O Etes (493. 1.) ezentúl u. t. 
Zagyvapálfalva.

Szépfapuszta G Mátranovák (507. 1.) ezen
túl u. t. Mátranovák—Homokterenye.

Szilveszter major G  Tápé (511. 1.) ezentúl 
u. t. Tápé.

Szöllőkaljapuszta (része: Kőbánya) G Szan
da (516. 1.) ezentúl u. t. Bércéi.

Szomolya Tápé (513. 1.) ezentúl u. t. Tápé.
Tógátpuszta (Szandaváralja része) G  Szan

da (538. 1.) ezentúl u. t. Bércéi.
Tápéi rét G Tápé (521. 1.) ezentúl u. t. Tápé.
Tyukos G Erdőtarcsa (546. 1.) ezentúl u. t. 

Erdőtarcsa.
Verestanya (Majorostanya) G Hejőpapi 

(5701. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Hejőpapi.
Vizváritanya G Rózsaszentmárton (576. 1.) 

ezentúl u. p. és u. t. Selyp.
Budapest, 1934. évi december hó 18-án.

Pályázati hirdetmény.
139.815/5. .

A tapolcai postahivatalnál lemondás foly
tán a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való igényjogosiíltsággal 
szolgálati utón jelentkezhetnek főfelügyelők, fel
ügyelők és főtisztek. Pályázni lehet e közle

mény megjelenésétől számított 15 nap alatt a 
javaslattételre hivatott pécsi m. kir. postaigaz
gatósághoz címzendő folyamodványban.

Az igazgatóság és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a debreceni postaigaz
gatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1934. évi december hó 21-én.

Pályázati hirdetmény a szarvasi postahivatalnál 
postaszállítói állásra szerződés kötése mellett.

139.074/3.
A postaszállító köteles a szarvasi postahi

vataltól a 2 km távolságra fekvő szarvasi pá
lyaudvarra és vissza naponként kétszer közle
kedő kettősfogatú tárkocsijáratot és naponként 
háromszor közlekedő egyesfogatú karioljáratot 
a szegedi m. kir. postaigazgatóság által esetről- 
esetre megállapítandó órákban és menetrend 
szerint fenntartani. Köteles továbbá Szarvas 
nagyközség belső területén a csomagok házhoz
szállítását naponként kétszeri indítással ellátni.

A postaszállító köteles a pályaudvari jára
tokhoz szükséges 1 drb. kistárkocsit és 1 drb. 
nagykariolkocsit a jelenlegi postaszállítótól 
becsáron megváltani. A csomagkézbesítés átme
netileg parasztszekérrel is lebonyolítható. Köte
les továbbá a kocsik tisztántartásáról és szükség 
esetén új kocsik beszerzéséről is gondoskodni.

A kocsik megváltása, illetve beszerzése és 
jókarbantartásáért a postaszállító a kistárkocsi 
után évi 135 P, a nagvkariolkocsi után évi 115 
P kocsiátalányt élvez.

E pályázat egyéb feltételei és a szerződés- 
minta a szegedi postaigazgatóság 3. ügyosztályá
nál (Tisza Lajos körút 43., II. em. 13 ajtó) és 
a szarvasi postahivatalnál megtekinthetők.

Pályázók felhivatnak, hogy ajánlatuk 2 
százalékát kitevő készpénzből, vagy elfogadható 
értékpapírokból álló bánatpénzüket a szegedi 
postaigazgatóság segédhivatalának vezetője cí
mére, zárt ajánlatukat pedig, melyhez fedhet- 
len előéletükről és az elvállalandó kötelezettsé
gek teljesítésére szükséges vagyonukról szóló 
hatósági bizonyítványt is csatolni tartoznak,
1935. évi január hó 31-ig a szegedi postaigazga
tósághoz küldjék be.
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A borítékon feltűnően feljegyzendő: ..Pá
lyázat a szarvasi postaszállítói állásra.“

Az ajánlatban pontosan kiteendő a felválla
lás évi összege és megjelölendő, hogy abból 
mennyi esik a pályaudvari szállításra és mennyi 
a csomagok házhozszállítására?

A szállítási kötelezettség a csomagok ház
hozszállítására nézve azonnal, a pályaudvari já
ratoknál pedig 1935. évi május hó 16-ikán veszi 
kezdetét. Ha azonban a jelenlegi postaszállító a 
pályaudvari járatok lebonyolítását hajlandó 
előbb is átadni utódjának, abban az esetben a 
megbízandó új postaszállító köteles a pályaud
vari járatok ellátását is azonnal átvenni.

Az árlejtás, illetőleg az ajánlatok felbontása 
bizottságilag 1935. évi február hó 4-én fog a 
szegedi postaigazgatóság 3. ügyosztályában 
megtörténni, amely alkalommal az ajánlattevők 
jelen lehetnek.

Mindegyik ajánlattevő ajánlatával és az 
ahhoz letett bánatpénzzel az ajánlatok feletti 
határozat meghozataláig, azon ajánlattevő pe
dig, kinek ajánlata elfogadtatott, a szerződés 
megkötéséig kötelezettségben marad.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 
fenntartja magának a pályázók közötti szabad 
választást. A kiírástól eltérő, általánosságban 
tartott vagy kellően fel nem szerelt ajánlatok fi
gyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1934. évi december hó 19-én.

Személyzetiek.
140.104/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. 
évi november havában előfordult változások. (A 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik.)

Áthelyeztettek: Szikorszky Károly főtiszt 
427 Balassagyarmatról Budapestre, Pálfi József 
I. o. tiszt 347 Budapestről Hódmezővásárhelyre, 
Vccsey György II. o. tiszt 205 Keszthelyről 
Szekszárdra, Kemény Kálmán segédtiszt 430 
Níyregyházáról Budapestre, Skrabák János mű
szaki segédtiszt 105 Budapestről Szegedre, Fe
hér István hatvani II. o. altiszt 2002 Hatvanból 
Budapestre, Bóvári Sándor II. o. altiszt 2423 
Szekszárdról Keszthelyre, Csuka József II. o. 
altiszt 2480 Kisvárdáról Sátoraljaújhelyre, Né- | 
meth Ferenc lövői II. o. altiszt 2482 Sopronból j

Budapestre, Sipos József II. o. vonalfeJvigyázó 
114 Villányról Pécsre.

Nyugdíj azt attak: Vass Béla 171 és Stasney 
Ferenc 223 felügyelők, Pázmány Géza 11, Sza- 
lay Gyula 45 és Kölesdi Béla 75 főellenőrök. 
Székely József 91 és Kvasznitza Albert 435 se
gédellenőrök, Molnár Szeréna segédellenőrnő 
165, Petrás Kálmánná segédtisztnő 603, Simicz 
Zsuzsánna 31, Dudás Endréné 96 és Simon Te
réz 113 kezelőnők, Tury Dániel 4 és Héber 
Gyula 29 I. o. szakaltisztek, Havas Mihály 22 
és Gaiíd Edgár 52 II. o. szakaltisztek, Hanzsel 
Ferenc 2, Lakat István 117, Titkos István 264, 
Hóman Gyula 311, Molnár József tiszaeszlári 
451, Vaskó Mihály 669, Sztranyovszky András 
793 és Csertő Lajos 821 I. o. altisztek, Bödör 
József 1573 és Németh Ferenc kálózi 1574 II.
o. altisztek, Kurz Alfréd I. o. szakmester 39, 
Kiss János alsóalapi II. o. garagemester 45, Bá
rány László 10 és Deák Ferenc 12 gépkocsive
zetők, Nagy Ferenc szekszárdi I. o. vonalfelvi
gyázó 19, Szalai Márton gépkocsivezető 41, Erős 
József II. o. szakmester 100, Darnyi István II.
0. vonalfelvigyázó 121, Tóth V. József I. o. cso
portvezető 276.

Meghaltak: Somos Sándor főfelügyelő 75, 
Bánó Ferenc II. o. tiszt 305, Vecsernyés János
1. o. altiszt 1704, Goór József 811 és Dohrai 
József 2187 II. o. altisztek, Kozma István gép
kocsivezető 94.

Névváltozások: Endrédv (Egelmayer) An
tal műszaki tanácsos 14, Szemenyei (Franki) 
Alajos felügyelői címmel és jelleggel ellátott fő
tiszt 59, Mánvai (Mayer) Mátyás 104 és Pálos 
(Preisz) Béla 391 főtisztek, Selénvi (Schneider) 
Márton ellenőri címmel ellátott segédellenőr 24, 
Kékesi (Kaiser) Gyula ellenőri címmel és jel
leggel ellátott segédellenőr 120, Csekme (Hek- 
man) Imre 225 és Sükösdi (Schück) Géza 350 
segédtisztek. Orbán (Staudt) Anna segédelle
nőrnő 542, Lovagi (Jankovics) Elemér 21, Péti 
('Pilléin') János 50 és Rajkai (Zachár) János 65 
műszaki ellenőrök, Fövénvi (Frits) János 82 és 
Fmődi (Ehmnnn) Jenő 108 műszaki segédtisz
tek. Dénes (Drescher) Tófor 471 és Hévéi (Hek- 
már) János 933 I. o. altisztek. Halmai (Schreck) 
Ovöröv 399. Hidegföldi (Kaldenecker) Ferenc 
781 Honfi fPluhár) Rudolf 1196. Solvmosi 
(Schneider) Mihálv 1392, Cserjés (Ricz) János 
2381. Cser (Kolman) János 2404. Kővári (Kiffer) 
Mihálv 2659. Körmöci (Kasica) András 2675. 

j Varsánvi (Wolfbeisz) T.aios 2795 és Mogvorósi 
i (Mibalik) Mihály 3105 TT. o. altisztek, Vajtai
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(Vonasek) Vilmos I. o. szakmester 16, Kutas 
(Kutal) András I. o. vonalfelvigyázó 160, Gyi- 
mesi (Ring) József II. o. csoportvezető 188.

Egyéb változások: Lipták István II. o. tiszt 
147 helyett Lipták István dr., Márkus Erzsébet 
segédellenőrnő 534 helyett Márton Károlyné, 
Preisz Béláné segédtisztnő 574 helyett Pálos Bé- 
láné, Schlick Gézáné kezelőnő. 250 helyett Sü- 
kösdi Gézáné, Szebedits Teréz kezelőnő 492 
helyett Tóth Nándorné írandó.

Budapest, 1934. évi december hó 27-én.

Közlemény.
A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít
ványa által a tényleges és nyugdíjas kincstári és 
postamesteri személyzet, valamint azok család
tagjai után nyújtott temetési segélyek szabá

lyozása.
A m. kir posta személyzete jóléti alapít

ványának kezelési bizottsága a kartársi össze- 
tartozandóság és szociális gondoskodás elveit a 
legteljesebb mértékben kívánta érvényre jut
tatni, amikor kísérletképen 1933. július hó 1-től 
kezdve az 1933. június hó 24-én kelt közlemény
ben részletezett temetési segélyeket nyújtotta 
a személyzet és családtagjai részére.

Másfél esztendő tapasztalatai, de főleg az 
időközben végzett részletes biztosítás technikai 
számítások alapján azonban kitűnt, hogy a te
metési segélyek összege az alkalmazottak által 
fizetett hozzájárulási összegekhez képest túl 
magasak s azok további változatlan fenntartása 
a későbbi években a kitűzött cél veszélyeztetése 
nélkül nem lehetséges. A jóléti alapítvány ke 
zelési bizottsága tehát a temetési segélyeket to
vábbra csak az esetben nyújthatja, ha mind a 
segélyek összege, mint a havi hozzájárulási ösz- 
szegek módosíttatnak.

Ehhez képest a jóléti alapítvány kezelési 
bizottsága szem előtt tartva az érdekelt sze
mélyzet teherviselőképességét, a legkörültekin
tőbb módon végrehajtott biztosítás-technikai 
számítások alapján elhatározta, hogy a tényle
ges és nyugdíjas kincstári és postamesteri al
kalmazottak és hozzátartozóinak elhalálozása 
esetén, az 1935. évi március hó 1-től kezdve az 
alább közölt ügyviteli szabályok 4-ik 
pontjában feltüntetett havi hozzájárulási össze
gek fizetése esetében az ugyanott felsorolt te
metési segélyeket folyósítja.

Külön is felhívom a személyzet figyelmét,

hogy a feleség (özvegy) és az ellátatlan gyerme
kek 24 éves korig minden külön fizetés nélkül 
részesülnek temetési segélyben.

Az előadottak alapján felkérem mindazo
kat a tényleges és nyugdíjas alkalmazottakat, 
akik a temetési segélyre a havi hozzájárulási 
összegeket már eddig is fizették, nyilatkozza
nak az illetékes hivatalvezető (postamester), 
nyugdíjasok pedig az illetékes levélkézbesítő 
útján rendelkezésre bocsájtandó „Nyilat
kozat“ c. nyomtatvány felhasználásával leg
később 1935. évi január hó 31-ig, hogy az ügy
viteli szabályzat 4. pontjában foglaltak szerint 
melyik csoportnak megfelelő temetési segélyben 
kívánnak részesülni, vagy pedig, hogy a teme
tési segély biztosításában résztvenni nem kí
vánnak.

E célból úgy a tényleges, mint a nyugdíjas 
alkalmazottak a vonatkozó nyilatkozatot töltsék 
ki, a meg nem felelő szövegrészt töröljék s 
azután a nyilatkozatot írják alá, még pedig a 
ténvleges alkalmazottak az illetékes hivatalve
zető (postamester), a nvuödíjas alkalmazottak 
pedig a kézbesítő előtt s aláírás után továbbítás 
végett ugyanazoknak adják1 át.

Azok az alkalmazottak, akiknek a nyilatko- 
I zata az 1935. évi január hó 31-ig nem érkezik 

be, úgy tekintetnek, mint akik a temetési segély 
biztosításában résztvenni nem kívánnak.

Azok az alkalmazottak pedig, akik a teme
tési segélyre eddig még igénvioöosuhak nem 
voltak, s abban csak ezután óhajtanak része
sülni. ugvancsak a fentebb részletezett nvilat- 
kozatot tartoznak megfelelően kitöltve az illeté
kes hivatalnál benyújtani.

Budapest, 1934. évi december hó 21-én.
SZALAY  s. k„

államtitkár,
a m. kir. posta vezérigazgatója, 

az alapítvány kezelési bizottságának elnöke.

A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít
ványa által nyújtott temetési segélyre vonatkozó 

ügyviteli szabályzat.
1. Temetési segélyben részesülhetnek a 

tényleges szolgálatban álló és nyugdíjas kincs
tári postaalkalmazottak, a postamesterek és 
postamesteri alkalmazottak, továbbá a már ko
rábban elhunyt alkalmazottak özvegyei (a to-
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vábbi szövegben „alkalmazottak“), akik az 
alábbi 4. pontban felsorolt havi hozzájárulási 
összeg fizetését vállalják és ennek vállalása idő
pontjában 50. életévüket még nem töltötték be. 
Ez az 50 éves korhatár nem vonatkozik azokra 
az alkalmazottakra, akik a havi hozzájárulási 
összeget már eddig is fizették. A 25. életévüket 
már betöltött alkalmazottak a következő egy- 
szersmindenkorra járó belépési díjat is tartoz
nak megfizetni:

30 életévig 5 pengő,
35 „ 10 „
40 „ 15 „
45 „ 20 „
50 „ 25 „

Azok az alkalmazottak, akik a temetési se
gélyre a havi hozzájárulási összeget már eddig 
is fizették, valamint akik a havi hozzájárulási 
összeget bár eddig nem fizették, de annak fize
tésére nézve legkésőbb 1935. évi január hó 31-ig 
írásban nyilatkoznak, belépési díjat nem fizet
nek. Ugyancsak nem fizetnek belépési díjat 
azok az alkalmazottak, akik postai szolgálatba 
lépésük napját követő 1 (egy) éven belül a havi 
hozzájárulási összeg fizetésére nézve írásban 
nyilatkoznak.

2. A temetési segélyre való igény a havi 
hozzájárulási összeg vállalására vonatkozó nyi- 
'atkozat keltét követő hónap 1. napjától számí
tott 3 (három) hónap elteltével nyílik meg.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik a havi 
{hozzájárulási összeget már eddig is fizetett al
kalmazottakra, valamint azokra az alkalmazot
takra, akik a postai szolgálatba lépésük napját 
követő egy (1) éven belül a havi hozzájárulási 
összeg fizetésére nézve írásban nyilatkoznak.

3. Azok az alkalmazottak, akik a temetési 
segélyre a havi hozzájárulási összeget már ed 
dig is fizették, legkésőbb 1935. évi január hó 
31-ig írásban nyilatkozni tartoznak arra nézve, 
hogy az alábbi 4. pontban foglaltak szerint me 
lyik csoportnak megfelelő temetési segélyben 
kívánnak részesülni vagy pedig, hogy a temetési 
segély biztosításában résztvenni nem kívánnak. 
Az utóbbi esetben az eddig már befizetett ösz- 
szeg 25%-ának visszatérítése igényelhető, felté
ve, hogy az alkalmazott temetési segélyben ed
dig nem részesült. Aki ezt a nyilatkozatot 1935 
évi január hó 31-ig nem küldi be, úgy tekinte 
tik, mint aki a temetési segély biztosításában 
résztvenni nem kíván.

4. A temetési segély, valamint a fizetendő 
havi hozzájárulási összeg szempontjából a kö 
vetkező csoportok alakíttatnak:

Belépési

életkor

I. Csoport 

III—V.

fizetési osztály

II. Csoport

VI—VIII. 
fizetési osztály

I—II. oszt. 
postamester

III. Csoport. 
IX—XI. fiz. oszt. 

III—IV. oszt. 
postamester, 
gyakornok, 

forg. díjnok, ke
zelő, kezelőnő, 
díjnok, tisztv. 
órabéres, ki
adó, kiadó

jelölt és hiva
tali kisegítő

IV. Csoport. 

Altiszt,

műszaki segéd- 
személyzet, 

kisegítő szolga, 
havi béres

V. Csoport, 

órabéres, 

szakiparos

VI- Csoport.

távíró-munká
sok, órabéres 

betanított 
munkások, 

postamesteri 
küldöncök és 

kézbesítők

T m e t é s i s í g é i y
700 P 1 550 P | 370 p 260 P 200 P 150 p

F i z e t e n d ő h a v i h o z i á j á r u l á s i o s s z e g e k
Pengő fill. Pengő fill. Pengő fill. Pengő fill. Pengő fill. Pengő fin.

15—19 1 80 60 40 30 20
2 0 -2 4 1 50 1 10 — 70 — 50 — 35 — 25
25—29 2 — 1 40 ------ - 80 — 60 — 40 — 30
30—34 2 50 1 70 — 95 — 75 — 50 — 40
35—39 3 — 2 10 1 10 — 90 — 55 — 45
40—44 3 50 2 50 1 30 1 10 — 65 — 55
45—49 4 — 3 — 1 50 1 30 — 75 — 65
5 0 -5 4 4 50 3 50 1 80 1 50 — 90 — 75
55—59 5 — 4 10 2 10 1 75 1 05 — 90
60—64 5 50 4 50 2 50 2 — 1 25 1 —

6 5 -6 9 6 — 4 80 3 — 2 25 1 50 1 15
70—74 6 50 5 10 3 60 2 40 1 80 1 30
75—79 7 — 5 40 4 10 2 60 2 05 1 50
8 0 -8 4 7 50 5 70 4 40 2 80 2 20 1 65
8 5 -8 9 8 — 6 — 4 70 2 90 2 35 1 80
9 0 -9 4 8 50 6 50 5 — 3 — 2 50 2
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Az egyes alkalmazottak a tényleg betöltött 
állásuknak, a nyugdíjasok nyugdíjazásuk idő
pontjában betöltött állásuknak, azok az özve
gyek, akik férjük korábbi elhalálozása folytán 
a havi hozzájárulási összeg fizetését vállalják, 
elhunyt férjük által az elhalálozás időpontjában 
betöltött állásnak megfelelő csoportba s az egyes 
csoportokon belül abba az életkorfokozatba tar
toznak, amely a havi hozzájárulási összeg fize
tésének vállalására vonatkozó nyilatkozat kelt
jének évében betöltött életkoruknak megfelel. 
Azokra az alkalmazottakra nézve, akik a havi 
hozzájárulási összeget már eddig is fizették, az 
életkor fokozatba való sorozás szempontjából 
az 1935. évi folyamán betöltött életkor az irány
adó. Az I—III., illetőleg a IV —VI. csoportokon 
belül minden alkalmazottnak módjában áll az 
állásának megfelelő csoport helyett bármikor 
alacsonyabb csoportba való besorozását kíván
ni. Ilyen esetben az addig fizetett havi hozzájá
rulási összegből bármi címen való visszatérítés
nek, vagy a jövőben fizetendő havi hozzájáru
lási összegekbe való beszámításnak helye nincs. 
Az állásának megfelelő csoportnál magasabb 
csoportba besorozását senki sem kérheti.

Ha kinevezés folytán az alkalmazott olyan 
állásba jut, amely állással kapcsolatban az ed
diginél magasabb csoportba kerül, úgy a kine
vezést követő hónap 1. napjától, hacsak az ed
digi csoportban való megmaradását írásban nem 
kívánja, a magasabb csoportba tartozónak te
kintendő. A magasabb csoportba való átlépés 
folytán a fizetendő havi hozzájárulási összeget 
az eddigi és az új csoport megfelelő havi hozzá
járulási összegeinek számtani középarányosa 
adja. Az új csoport megfelelő’ havi hozzájáru
lási összege alatt azt a havi hozzájárulási ősz- 
szeget kell érteni, amely a kinevezés időpontjá
ban a 4. pont 2. bekezdés szerinti életkor foko
zatának megfelel. Az új havi hozzájárulási ösz- 
szeg azonban nem lehet kisebb, mint a maga
sabb csoportnak az eredeti belépési életkorra 
érvényes havi hozzájárulási összege. Amennyi
ben a kinevezés folytán így fizetett havi hozzá
járulási összegek nem fedezik a magasabb cso
portba való átlépéshez megkívánt járuléktarta
lék emelkedést, a hiány a külön alapból fedez
tetik.

Nyugdíjazás esetén az alkalmazott, hacsak 
a 4. pont 2. bekezdésében foglaltak szerint ala
csonyabb osztályba váló besorozását nem ki- J 
vánja, változatlanul abban a csoportban ma- I

rád, amely csoportba nyugdíjazása idejében 
tartozott.

5. Minden alkalmazott, aki a 4. pontban 
foglalt havi hozzájárulási összeg fizetését vál
lalta, s ennek a kötelezettségének pontosan meg
felelt, az ugyanott megállapított temetési se
gélyre szerez igényt és pedig mind a maga sze
mélyére, mint a vele együtt élő törvényes fele
sége (özvegye) részére.

Ugyancsak temetési segély jár, minden kü
lön összeg fizetése nélkül az alkalmazott csa
ládi pótlékot élvező gyermekének, illetve neve
lési járulékot élvező árvájának elhalálozása ese
tén. Ez a rendelkezés az altiszt alkalmazott 
gyermekeire és árváira 16—24 életkor idejére is 
alkalmazást nyer, ha a gyermek vagy árváknak 
havi 32 P-t meg nem haladó önálló keresete 
nincs és szülői ellátásban részesül. A gyerme
kek, illetve árvák utáni temetési segély az illető 
csoportra nézve megállapított segélyösszeg bi
zonyos hányada és pedig a gyermeknek, illetve 
árvának az elhalálozása idejében való kora sze
rint 1 éves korig annak 33%-a, 5 éves korig 
50 %-a és 5 éves koron felül 75%-a.

6. Katonai szolgálatra bevonult alkalmazott 
a katonai szolgálat ideje alatt a havi hozzájáru
lási összeg fizetése alól fel van mentve s azt csak 
a postai szolgálatba való visszatérés napját kö
vető hónaptól kezdve kell tovább fizetni. A 
havi hozzájárulási összeg fizetésének szünetelése 
alatt temetési segély nem jár. Módjában áll 
azonban az alkalmazottnak a havi hozzájárulási 
összeget fizetni, amely esetben a temetési se
gélyre való igény a katonai szolgálat tartama 
alatt is változatlanul fennáll.

Kivételes ellátást élvezők (kegydíj, rokkant 
ellátás) a nyugdíjasokkal azonos elbánás alá es
nek.

7. Aki a havi hozzájárulási összeg pontos 
fizetését bármi oknál fogva 3 hónapon át elmu
lasztja, a temetési segélyre való igénye megszű
nik. Ilyen esetben az érdekeltnek a havi hozzá
járulási összeg fizetésének elmulasztásától szá
mított egy (1) éven belül joga van a 8. pont sze
rinti visszatérítésre.

8. Ha valamely alkalmazott a havi hozzá
járulási összeget tovább fizetni nem kívánja s 
ezt az alapítvány kezelési bizottságának írásban 
bejelenti, vagy a ,posta szolgálatából — nyugdí
jazás esetét kivéve — bármi címen megválik, 
ha a havi hozzájárulási összeget megszakítás 
nélkül legalább 3 éven át fizette, a reá eső já
ruléktartalék 75%-ának visszatérítését kívánhat-
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ja. Három évnél rövidebb ideig teljesített fize
tés esetén semmiféle visszatérítésnek helye 
nincs.

9. A temetési segély annak a legközelebbi 
hozzátartozónak (törvényes házastárs, lemenő-, 
felmenő-, oldalági rokon első fokon) fizettetik 
ki, aki elfogadható módon igazolja, hogy az el
hunyttal az elhalálozás idejében közös háztar
tásban élt és eltemettetéséről gondoskodott. 
Minden más esetben annak részére, aki igazol
ja, hogy az elhunyt eltemettetéséről gondosko
dott, a temetési segély összegének keretén belül 
a tényleg felmerült és számlákkal igazolt teme
tési költségek téríttetnek meg. Ez utóbbi ren
delkezés nyer alkalmazást a halva született 
gyermekekre nézve.

Ha a temetési segélyre, illetve temetési 
költségre többen tartanak igényt s az arra igény- 
jogosultat a rendelkezésre álló adatok alapján 
megnyugtató módon megállapítani nem lehet, az 
esedékes összeget bírói letétbe kell helyezni.

10. A temetési segély, illetve a temetési költ
ség az arra igényjogosult által el nem zálogo
sítható és másra át nem ruházható.

11. A temetési segélyt, illetve temetési költ
séget a m. kir. posta személyzetének jóléti ala
pítványa kezelési bizottságához (Budapest, I., 
Krisztina-körút 12.) címzett bélyegtelen kér
vényben kell kérni. A kérvényt tényleges alkal
mazottaknál a hivatalvezetővel, illetőleg a pos
tamesterrel, Budapesten és a környéken lakó 
nyugdíjas személyzetre nézve a m. kir. posta 
központi számvevőségével, a vidéken lakókra 
nézve pedig az illető város vagy község posta- 
hivatalának vezetőjével, illetőleg postamesteré
vel az igényjogosultságra és a kérvényben fog
laltak valódiságára vonatkozóan záradékoltatni 
kell. A kérvényhez a halálesetet igazoló bizo
nyítvány (halotti anyakönyvi kivonat, értesítés 
halálesetről) szükség esetén a közös háztartás
ban élést igazoló iratot mellékelni kell.

12. A temetési segélyre való igény az elha
lálozás napjától számított kettő (2) év alatt elé
vül.

13. Az ebben a szabályzatban foglalt ren
delkezésektől eltérő bármiféle kikötés nem te
hető.

14. A havi hozzájárulási összegeket teljes

egészükben a járuléktartalék-alapba kell elhe
lyezni. A járuléktartalék kizárólag a temetési 
segély fedezetére fordítható, azt más célra fel
használni nem szabad. A járuléktartalék gyü- 
mölcsözőleg helyezendő el. A gyümölcsöző elhe
lyezésnél szemelőtt kell tartani azt a követel
ményt, hogy a járu'léktartalék-fedezet hozadé- 
kának legalább annyi %-ot kell kitenni, mint 
amilyen a havi hozzájárulási összeg és a járulék- 
tartalék kiszámításánál alapul vétetett.

A  járuléktartalék a következő értékekbe 
helyezhető el:

a Postatakarékpénztárnál, vagy a Pénzin
tézeti Központ első kúriájába tartozó pénzinté
zeteknél kamatozó követelésekbe;

tehermentes és a szükséges hozadékkal ren
delkező házingatlanokba;

házingatlanokra adott és első helyen beke
belezett jelzálogkölcsönökbe, a házingatlan ér
tékének 40%-a erejéig.

A járuléktartalék minden harmadik évben 
biztosítás matematikai alapon megvizsgálandó, 
hogy elégséges-e az elvállalt kötelezettségek fe
dezetére. Amennyiben a járuléktartalékban fö
lösleg mutatkozik, a különbözet a külön tarta
lékba helyezendő; viszont az esetleges hiány a 
külön tartalékból fedezendő. Amennyiben az 
tűnne ki, hogy az alapítvány az elvállalt köte
lezettséget a meglevő tartalékból és a tagok ál
tal fizetett összegekből fedezni nem tudja, vagy 
a havi hozzájárulási összegeket kell megfelelően 
felemelni, vagy a temetési segélyösszegeket le
szállítani.

A havi hozzájárulási összegek felemelésé
nek, illetve a temetési segélyösszegek leszállítá
sának szüksége esetén a 3. pontban körvonala- ■ 
zott eljárás követendő.

15. Az 1. pontban említett belépési díjak 
az esetleg elérhető kamattöbletek, a járuléktar
talékban mutatkozó időközi feleslegek, vala
mint egyéb bevételek a külön tartalékba helye- 
zendők. Pl tartalékból fedezendők az admi
nisztrációs költségek,- a kinevezéseknél esetleg 
mutatkozó járu'léktartalékhiány, valamint az 
időközi összes alkalmazottakra vonatkozó járu
léktartalékhiány feltéve, hogy ez utóbbi más 
módon nem nyer fedezetet.

Budapest, 1934. évi december hó 21-én.
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Betöltendő kiadói állás-
Minden szakban jártas, helyettesítést is vállaló, róm. 

kath. férfi postakiadó 1935. évi január hó 1-től állást kap
hat az izsáki postahivatalnál.

Kimutatás.

állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve elme
(jelenlegi tartózkodási helye')

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Durkó Imre Sellye 1935. I. 1.

Paál János Szilasbalhás 9 azonnal

Járvás Mária Lajosmizse azonnal

Ecker János Lövő 5 azonnal Elelyettesítést is vállal.

Teleky Ernő Balatonfüred. Arácsi-u. 24. 12 1935. I. 1.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.
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